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İlk kez 2001’de dünyaya tanıtılan 
anlamsal-semantik Web ile hem 
birbirinden kopuk web sayfaları 
anlamsal olarak birbirine bağlanıp 
dünya çapında bir veri tabanı elde 
edilecek, hem de bu sitelerin 
içerikleri makine ve insanlar 
tarafından anlaşılabilir hale 
gelecek. Böylece geliştirilecek 
yazılımlar (ajan) sayesinde, 
arama, bilgilerin bir araya getirilip 
istenilen bilgilerin çekilmesi 
gibi pek çok zahmetli süreç, 
bilgisayarlarca otomatik olarak 
kısa sürede gerçekleştirilebilecek.

Doç. Dr. Selçuk Özdemir
Öğr. Gör. Halit Karalar

Günümüz teknolojileri ne kadar 

“akıllı”?
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İnternet ile 1990’lı yıllarda (Web 1.0) tanışıldı. İlk yıllarda 
İnternet’te “sadece arama” yapılabiliyordu. Daha sonra 
2004’te bilginin kontrolünün İnternet kullanıcısına geçtiği Web 
2.0 teknolojisi çıktı. Paylaşım esaslı olan Web 2.0 ile katılım 
sağlanan site ve bloglar üretildi. Ve, TİME dergisi, 2006’da 
“yılın kişisi” unvanına, sıradan İnternet kullanıcılarını layık 
buldu. Ama o İnternet kullanıcıları, daha Web 2.0’a tam olarak 
uyum sağlayamamışken, yeni İnternet teknolojisi, Web 3.0 yani 
“semantik web” için çalışmalar hız kazandı. Düşüncenizi algılayıp 
araştırma yapan bilgisayarların yolda olduğu söyleniyor…
“Web için bir hayalim var, öyle ki bilgisayarlar web üzerindeki 
bütün veriyi, içerikler, linkler ve insanlarla bilgisayarlar arasındaki 
bütün işlemler gibi, analiz etmeye muktedir olacaklar. Henüz 
ortaya çıkmamış olsa da, ortaya çıktığı zaman Semantik Web 
ticaretin günlük mekanizmaları, bürokrasi ve günlük yaşamlarımız 
birbiri ile konuşan makineler tarafından yürütülecek. İnsanlığın 
asırlardır konuşup durduğu ‘akıllı ajanlar’ nihayet gerçekleşecek.”

Web’ in mucidi Tim Berners-Lee, 1999’da anlamsal -semantik 
Web’in (Web 3.0) vizyonu için bu ifadeleri kullanıyordu. Bill Gates, 
“Web 3.0 yapay zekâdır” derken ünlü bilişimyazarı Nicholas Carr, 
“Web 3.0, insan gibi düşünecek” değerlendirmesinde bulundu. 
“Bilgi işleme ve bilgiye ulaşma teknolojisinin geldiği son boyut”, 
“üçüncü nesil İnternet ağı” olarak bilinen Web 3.0 ile artık, 
İnternet’in “robot gibi değil bir insan gibi” davranacağına dikkat 
çekiliyor. Peki, yavaş yavaş örnek uygulamalarını görmeye 
başladığımız anlamsal -semantik Web’in (Web 3.0 ) teknolojileri, 
gerçekten ne kadar “akıllı”?  

Anlamsal -semantik Web’in gelişimi, mevcut durumu ve 
geleceğine ilişkin öngörülerini, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 
Bilişim Dergisi’nin 146. sayısında (Eylül) “Dosya” sayfalarımız 
kapsamında inceledik. Bu çerçevede, Hacettepe Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
Bölümü Öğretim Görevlisi Profesör Dr. Arif Altun ile bir söyleşi 
gerçekleştirdik. Türk Eğitim Derneği Üniversitesi (TEDÜ) Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Petek Aşkar, kısa bir değerlendirmede 
bulundu. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ebru Akçapınar Sezer ile 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Tolga Güyer yazılarıyla 
“Dosya” sayfalarımıza katkı verdiler. 

İçeriklere erişimde bilgisayarların rolü
Bilindiği gibi İnternet, dünya üzerindeki bilgisayarları birbirine bağlayan çok 
geniş bir ağ ve farklı teknolojiler sunuyor. Bilginin üretilmesi, saklanması, 
üretilen bilgilere kolayca ulaşılması ve tüm bu işlemlerin çok düşük bir 
maliyetle yapılabilmesi nedeniyle Web (Word Wide Web-www), İnternet’in 
sunduğu teknolojiler arasında en önemli yeri alıyor. Web, kimilerine göre 
“İnternet üzerinde dolaşan içeriğin kendisi”yken kimilerine göre ise “İnternet 
üzerinde dolaşan içeriğe erişim için geliştirilen bir yazılım” teknolojisi. Burada 
önemli olan, İnternet üzerinde dolaşan içeriklere erişim için Web’in gerekli 
olduğu gerçeğinin anlaşılmasıdır. Web’in tarihsel gelişim sürecini oluşturan 
Web 1.0, Web 2.0 ve Web 3.0 dönemleri incelendiğinde de içeriklere erişimde 
bilgisayarların rolünün, içeriklerle etkileşim şekli ve içerik yapılarının 
belirleyici rol oynadığı görülüyor. 
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Web 1.0 olarak adlandırılan dönem, durağan (statik) web sayfaları 
dönemi olarak biliniyor. Bu dönemdeki web sayfalarında, 
içeriğin kullanıcılara ulaştırılması amaçlanıyor. Kullanıcılar 
web içeriklerine ulaşabilir ancak içeriklerle etkileşimde 
bulunamazlar. Bu nedenle Web 1.0 dönemi, tek yönlü etkileşime 
sahip. Web 2.0 dönemi olarak adlandırılan günümüz web’i ise 
kullanıcıların görüş ve düşüncelerini paylaşabildikleri, çeşitli 
paylaşımlarını yapılabildikleri ve içerik oluşturabildikleri dinamik 
web sayfaları dönemi. Sahip olduğu bu yapı nedeniyle Web 2.0 
döneminde etkileşim, çift yönlü. Web 1.0 ve Web 2.0 dönemlerinin 
ortak özellikleri, web sayfalarının sadece insanlar tarafından 
anlaşılabilmesi ve sayfalara erişim için bilgisayarların sunucu-
istemci mimarisine sahip olması. Bir başka deyişle bilgisayarlar, 
içeriğin ne olduğunu anlamadan, içeriği saklıyor, sunuyor (sunucu) 
ve içeriğe erişimde bir araç olarak (istemci) kullanılıyor. 
Ortalama bir kullanıcı İnternet’ten “Araştırma; bilginin arama 
motorları kullanılarak araştırılması ile arama sonucunda 
bulunan bilgilerin bir araya getirilmesi ve bu bilgiler arasından 
işe yarar olanların alınması ya da çekilmesi” olmak üzere üç 
aşamada yararlanıyor. Bu süreçler, arama motorlarının metin 
temelli sorgulamaya dayalı eksiklikleri ve Web’in birbirinden 

kopuk devasa boyutlara ulaşması nedeniyle günümüzde sağlıklı olarak 
yürütülemiyor. Web 1.0 ve Web 2.0 dönemlerinde oluşturulan web 
sayfalarının sadece insanların anlayabileceği yapıya sahip olmaları 
nedeniyle de bilgisayarlar, bu süreçte etkin olarak kullanılamıyor 
Sözü edilen bu süreçlerin bizzat kullanıcılar tarafından yürütülmesi 
zorunluluğu, işleri daha da çıkmaza sokuyor. Çoğu zaman kullanıcılar 
aradığı doğru ve güvenilir bilgilere ulaşamazken girişimleri emek, 
zaman kaybı ve hayal kırıklığı ile sonuçlanıyor. İşte tam da bu sorunlar, 
anlamsal-semantic Web (Web 3.0) olarak isimlendirilen döneme geçişin 
kapılarını araladı.

Bireyselleştirilebilir akıllı öğrenme 
ortamlarına ihtiyaç duyuluyor
Günümüz Web teknolojilerinin bir uzantısı olan ve Web’in makineler 
(bilgisayarlar, cep telefonları, televizyonlar vb.) ile insanlar tarafından 
anlaşılabilmesine vurgu yapan anlamsal Web kavramı, ilk kez 2001 
yılında Tim Berners Lee tarafından dünyaya tanıtıldı. Anlamsal Web 
vizyonuna göre hem birbirinden kopuk olarak bulunan web sayfaları 
anlamsal olarak birbirine bağlanarak dünya çapında bir veri tabanı elde 
edilecek, hem de bu Web sitelerinin içerikleri makineler ve insanlar 
tarafından anlaşılabilir hale gelecek. Bu vizyonun gerçekleşmesi 
halinde, geliştirilecek yazılımlar (ajan) sayesinde, arama (searching), 
bulunan bilgilerin bir araya getirilmesi (integration) ve bir araya 
getirilen bilgiler içerisinden istenilen bilgilerin çekilmesi (datamining) 
süreçleri bilgisayarlar tarafından otomatik olarak çok kısa bir sürede 
gerçekleştirilebilecek. 
Anlamsal Web’in en önemli özelliği, insanlar ve makineler tarafından 
anlaşılabilir bir içerik yapısı oluşturmayı sağlayan standartlar ve 
teknolojiler sunması. Böyle bir web yapısı içerisinde geliştirilecek olan 
yazılımlar (ajanlar) sayesinde, pek çok zahmetli işlem otomatik olarak 
kısa sürede yerine getirilebiliyor. 
Web’de bulunan içeriğin 7 gün 24 saat (7/24) isteyen herkes tarafından, 
istenen yer ve zamanda erişilebilir olması web temelli öğrenme 
ortamlarının kullanımını yaygınlaştırdı. Web 1.0 döneminde geliştirilen 
web temelli öğrenme ortamları herkesin erişimine açık olan durağan 
içerik yapıları (metin, resim, tablo, grafik vb.) ve kullanıcı etkileşiminin 
olmadığı öğrenme ortamları olarak karşımıza çıktı. Web 2.0 dönemindeki 
web temelli öğrenme ortamlarında ise daha çok etkileşim ve iletişimin 
ön plana çıktığı uygulamalar ve simülasyon, animasyon, video, ses vb. 
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içeren içerikler görüldü. Bu denemde blog, wiki, forum vb. web 2.0 
teknolojilerinin kullanımı yaygın olsa da döneme asıl damgasını 
vuran uygulamaların bu teknolojileri de içerisinde barındırabilen 
“öğrenme yönetim sistemleri-ÖYS” olduğu söylenilebilir. ÖYS 
sayesinde kullanıcılar, sisteme giriş (login) yaparken sistem 
kullanıcıları tanıyor ve kullanıcılar sistemde kaldığı sürece her 
tür etkinlikleri sisteme kayıt edilebiliyor. Hatta kullanıcı, sisteme 
daha sonra tekrar giriş yaptığında en son kaldığı yerden içeriği 
incelemeyi sürdürebiliyor.
Web 1.0 ve Web 2.0 dönemlerinde geliştirilen web temelli 
öğrenme ortamlarında veri tabanlarında saklanan farklı 
yapılardaki içerikler, herkese aynı şekilde sunuluyor. Öğretmen 
merkezli olarak nitelenen bu tür ortamlarda, bireysel farklılıkların 
(öğrenme ve bilişsel stiller; ön bilgiler; tutumlar; öğrenme 

alışkanlıkları; medya seçimleri; beklentiler ve öğrenme için 
ihtiyaç duyulan zaman vb) dikkate alınmaması, bilginin öğrenciye 
itilmesi (push) ve izlenmesi gereken doğrusal bir içerik yapısının 
bulunması eleştiriliyor. 
Günümüzde gelinen noktada ise, öğrenen merkezli, daha fazla 
uyarlanabilir, bireyselleştirilebilir akıllı öğrenme ortamlarına 
ihtiyaç duyuluyor. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla yapay zekâ, 
uyarlanabilir hiper ortam, yazılım ve ontoloji mühendisliği 
gibi farklı disiplinler, anlamsal web teknolojileri çatısı altında 
birleştirilerek çeşitli çalışmalar yürütülüyor. 
Gelecekte anlamsal web teknolojileri sayesinde öğrenci merkezli, 
var olan öğrenme içeriklerinin yeniden kullanımına olanak tanıyan 
ve içeriğin dinamik olarak sunulabildiği, öğrencilerin bireysel 
farklılıklarının dikkate alındığı akıllı öğrenme ortamlarının 
oluşturulması kaçınılmaz gibi gözüküyor.
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