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Hacettepe Üniversitesi BÖTE Prof. Dr. Arif Altun:

Verileri ilişkilendirme ve veri ağı oluşturma daha kolay

Hacettepe OntoLabçalışma grubunun, bilişsel becerilerin 
ontolojik temsilleri konusunda yürüttüğü örnek uygulamayı 
tamamladığını bildiren Altun, verinin ilişkilendirilme, 
tanımlanma ve anlamlandırılması konusunda atılacak 
adımlarla, bilgi havuzlarının ilişkilendirilmesi sağlandığında, 
gelişmelerin çok daha anlamlı olabileceğini vurguladı.

Anlamsal -semantic Web’in gelişimi, 
mevcut durumu ve geleceğine ilişkin 
öngörülerini içeren “Dosya” sayfalarımız 
kapsamında, Hacettepe Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü 
Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Arif Altun ile 
bir söyleşi gerçekleştirdik.
Anlamsal ağın bazı akademisyenler için 
gereğinden fazla abartılmış bir yöntem 
olarak kabullendiğine işaret eden Altun, 
“Diğer teknolojilerle yapılamayan neyi, 

anlamsal ağ teknolojileri ile yapabiliyoruz?” sorusunun hâlâ 
güncelliğini koruduğunun altını çizdi. Hacettepe Üniversitesi 
OntoLabçalışma grubu tarafından bilişsel becerilerin ontolojik 
temsilleri konusunda yürütülen örnek bir uygulama geliştirme 
çalışmasının tamamlandığını bildiren Altun, eğitimde 
kullanılan anlamsal web teknolojilerine yapılacak kaynak 
yatırımlarının arttırılmasıyla örnek olabilecek uygulamaların 
hayata geçirilebileceğini belirtti. “Verinin ilişkilendirilmesi, 
tanımlanması ve anlamlandırılması konusunda atılacak 
adımlarla, bilgi havuzlarının ilişkilendirilmesi sağlandığında, 
adımlar çok daha anlamlı ve uzun olabilecek” diyen Altun, 
anlamsal Web uygulamalarının, Türkiye’nin bilgi toplumuna 
dönüşüm sürecinde kolaylaştırıcı rol alacağına inanıyor.
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-Son yıllarda hayli hızlı bir şekilde gelişen anlamsal web teknolojileriyle birlikte 
önümüzdeki yıllarda yeni nesil bir web’in doğacağı ve bu yeni nesil web’in (Semantik 
Web- Anlamsal Ağ) günümüzde süregelen bilgi kaosuna son vermekte çok önemli 
bir rol oynayacağı iddia ediliyor. Semantik web-“anlamsal ağ”- nedir? Hangi ihtiyacı 
karşılamak için, kim tarafından ne zaman gündeme getirilmiştir? 
-Anlamsal ağ, belli bir topluluk içinde paylaşılan ve kurumlar ve uygulamalar arasında verinin 
paylaşımını ve yeniden kullanılabilirliğini sağlayacak bir çatı çerçeve olarak tanımlanabilir.
İlk önceleri kavramsal bir düşünce olarak Tim Berners-Lee tarafından 2001’de ortaya 
konulan anlamsal web, birçok katmandan oluşuyor ve bu katmanlar şemasında, anlamsallık, 
aşağıdan yukarı doğru artıyor. Buna göre, kaynak tanımlama çerçevesi (Resource Description 
Framework-RDF) ve ontoloji katmanı, anlamsal ağ için ortak dil oluşturmada önemli bir tasarım 
sürecini temsil etmekle birlikte; kurallar (rules) ve mantık (logic) katmanları ile sorgulamaya 
dayalı bir anlamlandırılma 
üzerinde çalışılıyor. 
 
Katmanların üst kısmında 
bulunan trust (güven), elde 
edilen sorgulamaların gerçekten 
doğru ve güvenilir veriyi üretip 
üretmediğinin anlaşılmasını, 
bir başka ifadeyle, hangi veri 
için hangi kuralları gerçekten 
kullanmamız gerektiğinin 
bilinmesinin nasıl olacağını 
ya da olması gerektiğini ifade 
ediyor.
 
-Semantik web’in önündeki 
engeller nelerdir? Gerçekten 
hayata geçirilebilecek mi 
yoksa bir hayal olmaktan 
öteye gidemeyecek mi?
-Anlamsal ağ, bazı akademisyenler için gereğinden fazla abartılmış bir yöntem olarak 
kabullenilmekle birlikte, şu soru hâlâ güncelliğini koruyor: Diğer teknolojilerle yapılamayan 
neyi, anlamsal ağ teknolojileri ile yapabiliyoruz? Bu konuda farklı bakış açıları olmakla 
birlikte; sanırım herkesin görüş birliğinde olacağı sonuç, anlamsal ağ teknolojileri ile 
verileri ilişkilendirmek ve veri ağı oluşturmak daha kolaylaşıyor. Engellere gelince; bunu 
gelişmekte olan bir süreç olarak görüp güven boyutunda akıl yürütmenin önemini göz önünde 
bulundurursak, sanırım sosyal alanlara ilişkin ilişkilerin kurulması ve buna ilişkin çıkarım ve 
akıl yürütmelerin oluşturulabilmesi en önemli sorunlardan birisi. Alana özgü ontolojilerde bu 
daha kolay olmakla birlikte, otomatik ontoloji üretimi ve ontolojilerin bağlanması da hayata 
geçirilme sürecinde diğer önemli sorunlar arasında sayılabilir. Diğer taraftan, anlamsal ağ 
kullanımının hayata halihazırda geçtiği ve birçok uygulama örneklerinin olduğunu da eklemek 
gerekir.

-Bugüne kadar semantik web ile ilgili ne gibi yapısal gelişme ve değişiklikler yaşandı?  
Hangi standartlar belirlendi? Dünyada uygulamaya örnek gösterilen çalışmalar 

nelerdir? Farklı ülkelerde benzer uygulamalara ilişkin bilgi verebilir misiniz?
-Bu konuda W3C’nin ortaya koyduğu standartlar bulunuyor. Bu standartlar, CSS, SVG, 
WOFF, semantic webstack, XML ve birçok API için geliştiriliyor.Ayrıca, birçok uluslar 
arası örgüt, kurum ve kuruluş (örn., FAO) ile birçok sektörde (sağlık, telekomünikasyon, 
e-devlet gibi) kullanım örnekleri var. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabilir:
1.Savcılara, karmaşık legal soruların çözümü için destek  (İspanya): Bu örnekte, mesleğe 
yeni giren savcıların, karşılaşabileceği karmaşık soruları içeren veriler arasında, onların 
çözüme ulaşmalarını sağlayacak bir destek sistemi oluşturuldu.
2.Halk sağlığının durumunun farkındalığı için anlamsal ağ teknolojilerinin kullanımı 
(Amerika, Texas). Bu çalışmada, birçok kurumda toplanan verilerin anlamsal ağ 
teknolojileri ile bir araya getirilmesi ve buna göre olası sağlık sorunları ve toplumda bir 
halk sağlığı farkındalığı oluşturulması hedeflendi.
3.OntoFrame 2008-Akademik Araştırma Bilgisi için Anlamsal Portal Servisi: Bu portal 
servisi ile bilim insanlarına bilgiye erişimde harcadıkları zamanı kısaltmak ve bu konuda 
sunulan hizmetleri bir araya getirecek bir sistem amaçlandı.

-Türkiye’deki, “semantik web” uygulamaları hakkında bilgi verir misiniz? 
“Semantik web” konseptine uygun aktif olarak hizmette olan projeler var mıdır? 
Bunlar nelerdir? Bilişim dünyası ve üniversitelerimiz konuya ne kadar önem 
vermektedir?  
-Eğitim alanında kullanılan anlamsal web teknolojilerine gereksinim olduğu aşikâr. Bu 
konuda ilk adımlardan birisi olan ontolojilerin geliştirilmesi ve uygulamaya konulması 
konusunda Hacettepe Üniversitesi OntoLab bünyesinde Prof. Dr. Petek Aşkar ve 
OntoLabçalışma grubu tarafından bilişsel becerilerin ontolojik temsilleri konusunda 
yürütülen çalışmalar bulunuyor. TÜBİTAK tarafından desteklenen bir proje ile de bu 
konuda örnek bir uygulama geliştirme çalışması tamamlandı. Bu konuda iki yüksek lisans 
tezi ve devam eden doktora tezleri var. Sanırım bu konudaki farkındalık ve bu alana olan 
kaynak yatırımlarının arttırılması ile eğitim alanında da örnek olabilecek anlamsal ağ 
uygulamalarının kullanım örnekleri daha çok hayata geçirilebilecek.

-“Semantik web” uygulamalarının, Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm 
sürecinde herhangi bir kolaylaştırıcı rolü olmasını bekliyor musunuz?
-Kesinlikle. Özellikle veri, artık her yerde. Sadece bakışlarımızı teknoloji ile birleştirme 
sıkıntısı yaşadığımızı düşünüyorum. Verilerin çok olması ondan anlam çıkartmayı 
maalesef doğrudan beraberinde getirmiyor. Verinin ilişkilendirilmesi, tanımlanması ve 
anlamlandırılması konusunda atılacak adımlarla, bilgi havuzlarının ilişkilendirilmesi 
sağlandığında, gelişmeler çok daha anlamlı ve uzun olabilecek.

-Pratik uygulamada, “Semantik web”e ilişkin özellikle sansür ve mahremiyet 
açısından eleştiriler getiriliyor. Bunlar nelerdir? Kısaca bilgi verebilir misiniz?
-Verinin olduğu her yerde bu kaygılar geçerli. Bu durum, anlamsal ağ teknolojileri için de 
söz konusu. Özellikle, sağlık ve eğitim gibi sosyal boyutları da olan alanlarda, hassasiyet 
ve veriye erişim politikaları güvence altına alınmalı. Çünkü, verilere erişimin kötüye 
kullanılması teknoloji ile ilgili bir sorundan öte sosyal bir sorumluluk gerektirir. Tıpkı 
reklamların birisinde vurgulandığı gibi “kontrolsüz güç, güç olmaktan” çıkmaktadır o 
zaman.
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