
Ben Sine CANBOLAT Türk Hava Kurumu Üniverstesi’nde araştırma görevlisi olarak
çalışmaktayım.
Sizlere «E-Devlet Yazılım Çerçevesi: Sektörel Kazanımlar ve E-Devlet’deki Yeri» ‘i
konusunu anlatacağım.
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E-Devlet Yazılım Çerçevesi: Sektörel Kazanımlar ve E-Devlet’deki Yeri sunum
konusu kapsamında Yazılım Çerçevesi, E-Devlet Yazılım Çerçevesi, Sektörel
Kazanımlar / E-Devlet’deki Yeri, E-Devlet Yazılım Çerçevesi: Ülke İncelemesi,E-
Devlet Yazılım Çerçevesi Yaklaşımının Riskleri ve E-Devlet Yazılım Çerçevesi
Yaklaşımının Faydaları konuları incelenecek. Değerlendirmeler neticesinde
muhtemel öneriler sunulacaktır.
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Yazılım çerçevesi belirli bir tipte ki uygulamalarda genel olan özellikler için destek
sağlamaktadır.
Çerçeve iskelet yapıyı sağlayarak tekrar kullanılabilirliği desteklemektedir.
Önceden tanımlanmış sınıflar, nesneler ve/veya bileşenler tekrar kullanılabilir.
Çerçeve Java, C#, C++ gibi objeye dayalı diller veya Ruby, Python programlama
dilleri ile oluşturulabilir.
Hazırlanan çerçeve tam uygulamayı oluşturmak için veya uygulamanın bir kısmını
yerine getirmek için kulanılabilir.
Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (Graphical User Interface GUI) bu duruma örnektir.
Bir çerçeve kod kütüphanelerini, derleyiciyi ve yazılımı geliştirme sürecinde
kullanılan diğer programları içerebilir.
Uygulamayı geliştiren ekip, belirli bir uygulama için çerçeveyi kullandıktan sonra
ilgili uygulamayı özelleştirmek amacıyla yeni işlevler de ekleyebilmektedir.
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E-Devlet yazılım çerçevesi, belirli tipte ve ortak özellikleri olan yazılımlar için
oluşturulan yazılım çerçevesi ile aynı yaklaşımdan türemiştir.
Belirli/özel bir yazılım için işbirliği içinde olan  tekrar kullanılabilir olarak 
tasarlanmış sınıflar bir çatıyı oluşturur. 
Referans:http://www.egovframe.go.kr/cop/bbs/selectBoardList.do?english=true&am
p;menu=4&amp;leftsub=1, 2015
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Hazır yazılım çerçeveleri belirli bir alana özel olduğu için, birbirleriyle kullanılırken
çok fazla arabirime gereksinim duymaktadır. Bu nedenle hazır çerçeveler yerine e-
Devlet uygulamaları için geliştirilmiş çerçeveler gerekmektedir. Hazır yazılım
çerçevesinde sadece çerçeveyi sağlayan uygulamaya bakım yapabilmektedir, çerçeve
kapalı bir kutu olarak görülmektedir. Bunun neticesinde, çerçeveyi sağlayana bağımlı
olunmaktadır. Ayrıca, çoklu hazır yazılım çerçeveleri sebebiyle uygulamanın
kurulum, iyileştirme, eğitim ve bakım aşamalarında fazla iş yükü olmaktadır.

Referans:http://www.egovframe.go.kr/cop/bbs/selectBoardList.do?english=true&am
p;menu=4&amp;leftsub=1;jsessionid=ML757DsPSZraMWLGVuh8CkPFmVmcCQ6
a8VIRmMmjMrMrp4za65wOdiyXkSjNdanB.was_servlet_engine4, 2015
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«United Nations E-Government Survey» 2 yılda bir yapılmaktadır. 193 Birleşmiş
Milletler üye ülkesi baz alınarak hazırlanmıştır.
«E-Government Development Index (EGDI)» E-Devlet Geliştirme İndeksi 3 önemli
boyut olan online servis temini, haberleşme bağlantısı ve insan kapasitesinin bileşik
olarak hesaplanmasına dayanmaktadır. Küresel E-Devlet derecelendirmesi
EGDI’dan çıkarılmıştır.
Bu sıralamayı göz önünde bulundurmamızın sebebi Türkiye’nin bulunduğu yeri
görmek ve lider konumunda olan ülke’nin e-Devlet uygulamalarına yaklaşımını, e-
Devlet yazılım çerçevesi kapsamında incelemektir. Bu sayede, mevcut sistemimiz
için muhtemel iyileştirme önerilerini değerlendirebiliriz. Türkiye «United Nations E-
Government Survey»’ine göre yer sıralanmış 193 ülke arasında 71. sırada yer
almaktadır.
Kore 2012 yılındaki sırasını koruyarak 2014 yılında da 1. sırada yer almaktadır.
Şekil 1.1 Referans: United Nations E-Government Survey 2014 - E-Government For

The Future We Want, sayfa:14
Şekil 1.2 Referans: United Nations E-Government Survey 2014 - E-Government For

The Future We Want, sayfa: 203
Şekil 1.3 Referans: United Nations E-Government Survey 2014 - E-Government For

The Future We Want, sayfa: 202
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Yazılım çerçevesi sektörde yer alan önemli firmaların uygulama geliştirirken
kullandığı bir yaklaşımdır.
� Özel sektörde devamlı olarak aynı alana hizmet sağlayan şirketler yazılım

çerçevesi geliştirmişlerdir.
� Standartlaşmayı gerçekleştirerek, aynı işin tekrarlı olarak yapılmasının önüne

geçmişlerdir.
� Test etme ve dokümantasyona ağırlık vererek kalite biriminin etkinliğini

arttırmaktadırlar.
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Referans: Özel Sektör Görüşmesi

8



Referans: Özel Sektör görüşmesi
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Kore e-Devlet projeleri için standart bir çerçeve sağlamaktadır.
Standart çerçeve için belirledikleri ve uyulması gereken standart adımlar vardır.
� Açık standartlar ile uyumlu olmak

� Özel/şahsi teknolojiler yerine yaygın ve açık olan teknolojileri kullanmak
� Açık kaynak tabanlı teknolojiler kullanarak belirli tedarikçilere bağımlılığı

ortadan kaldırmak
� Ticari çözümler ile bütünleşmek

� Ticari çözümlerle entegrasyonu sağlamak için standartlaşarak birlikte
çalışabilirliği garanti altına almak

� Özel /şahsi çözümlere bağlı olmayan biribirinin yerine geçebilir yapılar
sağlamak

� Ulusal ölçekte standartlaşmaya yönelmek
� Kamu görevlilerinin, profesörlerin ve tedarikçilerin tavsiye toplantısı

düzenlemesi
� Düzenli olarak fikir toplanarak ve bilgi alışverişi yapılarak ulusal ölçüm

standartlaştırılmasını yürütmek
� Yeni teknolojiler ile boy ölçüşebilmek için esneklik

� Teknoloji ilerlemesine uyum sağlayabilmek için kolayca değiştirilebilir
modül yapılandırması

� Arayüz tabanlı entegrasyon vasıtasıyla modüller arasında ki bağlantıyı
gevşetmek

� Kolay kullanılabilir ve işlevselliği yüksek ortamlar sağlamak
� Eclipse tabanlı geliştirme ortamı sayesinde pratik düzenleme, yürütme ve

hata ayıklama sağlamak
� UML ve ERD modellemesi için işlevsellik sağlama
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Kore;
E-Devlet yazılım çerçevesi için bir mimari belirlenemiş ve kullanıma sunulmuştur.
Genel olarak bu mimarinin yapısından bahsedecek olursak:
E-Devlet standart yazılım çerçevesi 5 servisin bileşiminden oluşur. Bunlar: Ortak
Bileşenler, çalıştırma ortamı, işlem ortamı, geliştirme ortamı ve yönetim ortamıdır.
Bu ortamların ve bileşenlerin işlevleri ve rolleri:
� Çalıştırma ortamı

� Programı çalıştıran temel modül olarak 5 katmanın bileşiminden oluşur.
� Geliştirme Ortamı

� Birçok aracın toplanmasından oluşur.
Ekran Geliştirme aracı, bileşen gelitirme aracı, veri geliştirme aracı, test
otomatikleştirme aracı, yönetim aracı, mobil standart kaynak kodu üretme
aracı, ve kurmak için araç setleri bunlara örnektir.

� İşlem Ortamı
� Standart Çerçevenin çeşitli işlemleri için bir sistemdir. Çalıştırma

Ortamında çalışan uygulama programı takip edilir ve çeşitli sistem hataları
yönetilir.

� Yönetim Ortamı
� Standart çerçevenin yönetilmesi için bir sistemdir. Yönetim ortamı, Teknik

Yardım Talebi, İşlevsel İyileştirme Yönetimi, Standart Çerçeve
Faydalanma durumlarını kapsamaktadır.

� Ortak Bileşenler
� E-Devlet projelerinin geliştirilmesinde tekrar kullanılan bileşenler.

Referans: http://www.egovframe.go.kr/EgovConst_Eng.jsp?menu=1&submenu=2,
2015
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� Sunum Katmanı iş mantığı katmanı ve kullanıcı arasında ki bir arayüzdür ve
kullanıcı ekran yapısı, kullanıcı girdi doğrulaması gibi çeşitli işlevsellikler sağlar.
Sunum Katmanı MVC’ye dayalı altyapıyı sağlamakta ve MVC tasarım
örüntülerini desteklemektedir. Güvenlik hizmeti uygulamayı geliştiren ekibe
geliştirme aşamasında web güvenlik zafiyetlerine ele alma imkanı verir.

� İş Mantığı Katmanı iş mantığı akış kontrolü, işlem yönetimi, uygulamalar için
hata işlemesi gibi çeşitli işlevsellikler sağlamaktadır. Çalışma sırasında ki
olağandışı durumlar işlenir.

� Veri İşlem Katmanı veri erişimi, veri kaynağı, nesne-ilişki haritalaması ve işlem
sağlar.

� Yığın Katmanı mevcut çalışmayı aksatmayacak şekilde küçük uygulamalar
çalıştırarak bilgiyi işler.

� Entegrasyon Katmanı standart arayüzü kullanan diğer sistemlerle iletişime geçer
ve entegrasyon sağlar.

� Ortak Temel Katmanı çalıştırma ortamı servisleri için kullanılan ortak
fonksiyonları sağlar. Örneğin sunucu güvenliği, güvenli veri erişimi için kullanıcı
yetkilendirmesi ve yönetim işlevi sağlar.

Çalıştırma ortamında sağlanan birçok hizmet, açık kaynaklı yazılımlara dayanır.
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� Geliştirme Ortamı E-Devlet Standart Çerçevesi, Çalıştırma Ortamı ile sağlanan
çeşitli fonksiyonların etkili hale getirilmesi için geliştirme araçlarının biraraya
getirilmesidir. Ortam 4 servis araç setinin bileşiminden oluşur. Bunlar uygulama
araçseti, test araçseti, kurulum araçseti ve konfigürasyon araçsetidir.

� Uygulama araç seti kod yazma sürecini desteklemektedir. Düzenleme, hata
ayıklama bu aşama ile ilişkilidir.

� Test araçseti: Yazılan kodun testi için araçların toplamıdır. Birim test, test
raporlaması bu aşamadadır.

� Kurulum araçseti: Yazılan kodun derlenmesi, yapılandırılması ve yayılması için
araç setlerinin bileşimidir.

� Konfigürasyon araçseti: Değişim yönetim araçları ve konfigürasyon konularının
araştırılması için araçların toplamıdır.
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Konfigürasyon Yönetimi: Geliştirilen kaynak kodunun değişim yönetimi
Servis Talep Yönetimi: Servis talebi ve sonuç geri bildirimi
Durum Yönetimi: Çerçeve dağıtım ve sağlanan desteklerin yönetimi
Standart Yönetim: Üst versiyon ve yeni işlevleri göz önünde bulundurma
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Yönetici, toplanan ve sistem günlüğünde aracı programlar vasıtasıyla tutulan bilgilere
dayanan sistem durumunu takip eder. Toplanan bilgiler takip aracı vasıtasıyla grafik
veya çizelge olarak çeşitli formatlarda sağlanır.
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Ortak bileşenler Kore’nin e-Devlet çerçevesi portalinden yüklenebilir ve
kullanılabilir durumdadır.
Ortak teknolojik servisler (129) ve Temel Teknolojik Servisler (91) .
Ortak teknolojik servislerin tipleri; güvenlik, kullanıcı yetkilendirmesi, kullanıcı
desteği, işbirliği, sistem yönetimi, sistem servis arayüzü, istatistik ve raporlama.
Mobil ortak bileşenler ise; işbirliği, kullanıcı yetkilendirmesi, kullanıcı desteği, mobil
ortak servisler, destek, araç desteği.
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� Kore e-Devlet projesi için gerekli olan bilgileri ve takip edilmesi gereken adımları
belirlemiştir. Sonrasında, uygulamayı geliştirecek olan ekibin kullanımına portal
üzerinden sunmuştur.
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E-Devlet sisteminde belirlenen bazı engeller:
� Eğer çerçeve sıkı sıkıya kod ile sınırlandırılırsa, bu durum yaratıcı bir ürün

oluşturma önünde engel teşkil edebilir.
� Aşırı konfigürasyon yönetimi durumunda, ek iş yükü olabilir.
� Uygulamanın yazılım çerçevesinin sadece sağlayanlar tarafından düzenlenebilir

veya genişletilebilir olması.
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� E-Devlet projeleri aynı geniş hedef kitleye hitap ettiği için yazılım çerçevesi
oluşturulabilir.

� E-Devlet yazılım çerçevesi yaklaşımını sistemlerine başarılı bir şekilde entegre
etmiş örnekler mevcuttur. Türkiye Ulusal Yazılım Çerçevesi’ni standartlaşarak
oluşturabilir.

� Oluşturulan standart Ulusal Yazılım Çerçevesi açık olarak e-Devlet uygulaması
geliştirmek isteyen ekibe sunabilir. Bir portal üzerinden bu gereksinim
karşılanabilir.

� E-Devlet projelerini geliştirmek ve yürütmek için açık kaynak kodlu araçlar kabül
edilebilir ve çeşitli kanallar aracılığıyla paylaşılabilir. Bu sayede belirli
tedarikçilere bağımlılık azalır.

� E-Devlet Ulusal Yazılım Çerçevesi devlete bağlı bir kurum tarafından
hazırlanabilir. Bu sayede, ulusal bir yazılım çerçevesine ulaşabilir ve devamlılık
sağlanabilir. Sonrasında ulusal yazılım çerçevesi özel sektörün kullanımına
sunulabilir.
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