B‹L‹M VE TEKN‹K
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Yeni Web Teknolojileri
ve Kullan›m Alanlar›
1. Giriﬂ
Teknoloji, “insan” kavram›
ile bütünleﬂmiﬂ olan “kontrol etme, yönetme” dürtüsünün en son
ve en güçlü hâlidir. Teknoloji
sayesinde do¤a, anlaﬂ›lman›n
ötesinde, yönetilebilir bir hâl alm›ﬂt›r. Günümüzde her alanda
gördü¤ümüz teknolojik yeniliklerin ivmesini art›rmak ad›na,
zaman› daha etkin kullanabilmek için yeni teknolojiler ortaya
ç›kmaktad›r. Bu kapsamda,
20’nci yüzy›l›n sonunda, özellikle iletiﬂim alan›ndaki ilerlemeler tüm tabular› y›km›ﬂ, zaman› h›zland›rm›ﬂ ve dünyay›
küçük bir köy hâline getirebilmiﬂtir. ‹nternet’in insano¤lunun
yaﬂay›ﬂ› üzerindeki etkileri tam
olarak çözülememiﬂken, “‹nternet teknolojileri” gibi bir terim
kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. ‹nternet’in donan›mdan baﬂlayarak
kullan›c›ya kadar olan çok taba-
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kal› yap›s› içerisinde asl›nda her
bir tabaka için farkl› teknolojilerden bahsedilebilir. Her bir tabaka üzerindeki çal›ﬂmalarda en
üst seviyede devam etmektedir.
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Bilgi paylaﬂ›m›n› sa¤layabilmek amac›yla ortaya ç›kan ‹nternet; ticaret, devlet, yönetim gibi
çok önemli kavramlar›n yeniden
yorumlanmas›na neden olmuﬂtur. Bu yorumlama sonucunda
‹nternet ile ilgili ortaya ç›kan ihtiyaçlar› karﬂ›lamak ad›na yeni
teknolojiler üretilmiﬂtir. Bu geliﬂmenin paralelinde birçok kurum kendilerine özel bilgisayar
a¤lar› (intranet – iç a¤) oluﬂturmuﬂtur. Kurumlar›n oluﬂturduklar› bu iç a¤lar, sadece birbirlerine ﬂebekelendirilmiﬂ yerel alan
a¤lar› olman›n ötesinde, üzerinde
hizmet veren her türlü bilgi sistemi ve özellikle de bu sistemlerin
bar›nd›rd›klar› her türlü bilgi ile
kurumlar›n sanal yans›malar› halini alm›ﬂlard›r. Bu yaklaﬂ›mla iç
a¤lar›n, kurum kültürünü ve kurumsal bilgi birikimini yans›tt›¤›
sonucuna ulaﬂ›labilir.
Gelinen noktada, kurumsal
bilgi birikiminin -“birikim” kelimesinin a¤›rl›¤›na yak›ﬂ›r bir ﬂekilde- korunarak gelecek y›llara
aktar›labilmesinin, iç a¤lar›n kurumlar›n içinde ne ﬂekilde kullan›ld›¤›, yönetildi¤i ve iﬂletildi¤i
ile do¤rudan iliﬂkili oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu kapsamda iç a¤lar›n
yukar›da bahsedildi¤i ﬂekliyle
ele al›nmas›, kurumsal bilgi ortam›n›n korunmas›, geliﬂtirilmesi ve yönetilmesi anlam›nda hayati öneme sahiptir. ‹ç a¤lar ile
ilgili teknik konular› bir kenara
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b›rak›rsak asl›nda burada söz konusu olan o kurumun “entelektüel sermayesi”dir.
Bilgi paylaﬂ›m› ile baﬂlayan
serüven günümüzde kurumlar›n
gelece¤ini belirleme gücüne sahip bir kimlik kazanm›ﬂt›r. Bu
süreçte teknolojinin yönetim bilimi emrine yeni araçlar kazand›rmas›, yönetim bilimi taraf›ndan yeni ihtiyaç tan›mlar› yap›lmas›na neden olmuﬂ ve kendisine sunulan araçlar›n yetersizli¤i
ile sonuçlanm›ﬂt›r. Ayr›ca bu yeni araçlar ile birlikte gelen yönetim bilimi içerisindeki devinim,
ihtiyaçlar› sürekli olarak de¤iﬂtirmiﬂ ve yeni araçlar›n talep
edilmesi sonucunu do¤urmuﬂtur.
Teknoloji ile farkl› disiplinler
aras›ndaki bu “gel-git”ler teknolojinin sa¤lam›ﬂ oldu¤u ortak temelde disiplinlerin birleﬂmesine
veya ara disiplinlerin ortaya ç›kmas›na yol açm›ﬂt›r. ﬁüphesiz
ki; Bilgi Yönetimi (Knowledge
Management), Enformasyon
Yönetimi (Information Management), ‹çerik Yönetimi (Content
Management) gibi yeni diyebilece¤imiz disiplinler teknoloji sayesinde yönetim bilimine dikte
ettirilen yeni yönetim dallar›d›r.
Bu makalede Yönetim Biliminin
talepleri do¤rultusunda ortaya
ç›kan ihtiyaçlara, teknoloji taraf›n›n ne ﬂekilde cevaplar arad›¤›
sadece web/WWW (World Wide Web - Dünya Çap›nda A¤)
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teknolojileri aç›s›ndan de¤erlendirilecektir.
2. Tarihsel Süreç:
Web hakk›nda bir teknolojiden bahsedebilmenin ilk ad›m›,
bilgi paylaﬂ›m›n› kolayl›kla
mümkün k›lan “Üst Ortam
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Metin ‹ﬂaret Dili” (Hyper Text
Markup Language - HTML) ile
gerçeklenmiﬂtir. Sayfalar›n ne
ﬂekilde görüntülenece¤ini tan›mlayan bu standart tamamen
dura¤an bir içeri¤in yay›mlanmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. HTML tamamen manuel denilebilecek usuller ile arama kabiliyeti sunabilmiﬂtir. Ancak web sitelerinin
amaçlar› tan›t›m, reklâm veya
ansiklopedik bilgi sunma d›ﬂ›na
pek ç›kamam›ﬂt›r. Bu bölümde
dinamiklik ve son kullan›c› ile
etkileﬂim –ki bu özellikler sanal
ticaretin temelidir- baz› özel diller ve araçlar ile sa¤lanm›ﬂt›r.
Sonraki ad›mda HTML’i temel bir örnek olarak ele al›p, yeni standartlar geliﬂtirme yolunda
“Standart Genelleﬂtirilmiﬂ ‹ﬂaret
Dili” (Standard Generalized
Markup Language - SGML) ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r. SGML ile birlikte ortaya ç›kan en önemli
standart, “Geniﬂletilebilir ‹ﬂaretleme Dili” (Extensible Markup
Language - XML)’dir. Bu sayede XML ile B2B (Business To
Business) iletiﬂiminin temel
problemi ortadan kald›r›larak,
hem insanlar hem de makineler
taraf›ndan okunabilir içerik üretimi mümkün k›l›nm›ﬂt›r. XML,
içerik yönetim sistemleri taraf›ndan da bir milat olmuﬂtur.
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SGML ve sonras›ndaki XML ile
birlikte sadece web teknolojileri
etkilenmemiﬂ, ayn› zamanda bütün ofis yaz›l›mlar› da de¤iﬂikli¤e u¤ram›ﬂt›r. Ayr›ca farkl› sistemler aras›ndaki bilgi al›ﬂveriﬂi
kolaylaﬂt›r›lm›ﬂt›r. XML, getirmiﬂ oldu¤u esneklik sayesinde
gelecekteki öngörülemeyen ihtiyaçlar›n köklü de¤iﬂiklikler olmadan karﬂ›lanabilmesi yolunu
açm›ﬂt›r.
XML teknolojisi ile HTML
de evrim geçirmiﬂtir (XHTML).
Bu sayede HTML’in yetersizlikleri ve problemleri en aza indirgenmiﬂtir. Web’in belki de en temel problemlerinden birisi olan
etkileﬂimin k›s›tl›l›¤› da, yine
XML’i temel alan ve tüm web
sayfas› yerine sadece ilgili bölümü güncelleme imkân› sa¤layan,
bu sayede de bant geniﬂli¤i tasarrufu yan›nda etkileﬂimin en
üst düzeye ç›kar›lmas›n› sa¤layan AJAX (‹ngilizce:Asynchronous JavaScript and XML) ile
çözüm yolu bulabilmiﬂtir.
3. Yeni Web Teknolojileri
ve Etkileri :
XHTML dönüﬂümü ve bunun paralelinde ortaya ç›kan
baﬂta AJAX olmak üzere di¤er
pek çok yenilik, web teknolojisindeki keskin dönüﬂü haz›rlam›ﬂt›r: “WEB 2.0” (veya Yeni

Web). Yeni Web sayesinde:
Blog, Wiki, Podcast, RSS, Etiket Bulutu, Toplumsal yer imleri, Mash Up gibi kullan›c› al›ﬂkanl›klar›n› tamamen de¤iﬂtiren
uygulama yöntemleri ortaya ç›km›ﬂt›r. (Bu uygulamalar›n tan›mlar› “Tan›mlar” bölümünde
yer almaktad›r.) Bu yeni uygulama yöntemlerini kullanan web
sitelerinin baﬂl›calar› WikiPedia,
Youtube, Facebook, vb. olarak
say›labilir.
“Yeni Web” ‹nternet kullan›c›lar›n›n al›ﬂkanl›klar›n› de¤iﬂtirmek ve ‹nternete ba¤›ml›l›¤›
art›rmak yolunda önemli de¤iﬂiklikler içermektedir. Burada
dikkat edilmesi gereken nokta
kullan›c›lar› bir merkez taraf›ndan üretilen içeri¤e yönlendirmek yerine birbirlerine yönlendirmek ve birbirleri ile daha fazla etkileﬂim imkân› sa¤lamak
amac›d›r. Bu da sürekli bir etkileﬂim ortam› do¤urmuﬂ, paylaﬂ›m hiç olmad›¤› bir seviyeye ç›kar›lm›ﬂt›r. Yeni Web’in di¤er
disiplinler üzerindeki etkileri
tam olarak ortaya konamam›ﬂt›r.
Yeni web öncesi çal›ﬂmalar›n
genellikle ticari kayg›lar gütmesine ra¤men, Yeni Web hareketinin etkileﬂimi ön plana ç›karmas› dikkat çekicidir.
Yeni Web ile en çok üzerin-
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de tart›ﬂ›lan di¤er bir nokta da
‹nternetin art›k bir bilgi y›¤›n›
haline geldi¤idir. Böyle bir ortamda arama yapmak dahi art›k
pek bir iﬂe yaramaz hâle gelmiﬂtir. Günümüzde arama yap›ld›¤›nda sayfalar aranan kelime ile
iliﬂkisi ortaya konulmadan getirilmektedir. Dolay›s›yla bu iliﬂkiyi kurmak kullan›c›ya kalmaktad›r. Dahas› bu uygulama ﬂeklinin makine taraf›ndan uygulanabilirli¤i imkâns›za yak›nd›r. Yeni web ile önerilen ise sayfalar›n
sadece gösterim amaçl› de¤il ayr›ca anlamsal olarak da kodlanabilmesidir. Bu sayede aranan husus sadece bir kelime olmaktan
ç›k›p bir ﬂah›s, bir nesne, bir ülke, vs. niteli¤i kazanabilecektir.
‹nternetteki arama faaliyetinin
farkl›laﬂt›r›lmas› ise çok köklü
de¤iﬂiklikler içermektedir. Yukar›da arz edildi¤i üzere ‹nternet’in temelini oluﬂturan HTML
bu yaklaﬂ›m nedeniyle tamamen
farkl›laﬂmaya adayd›r. Yeni web
yeni bir giriﬂim olmakla birlikte
bu konu üzerine yat›r›m ﬂimdiden ekonomik aç›dan, kullan›c›lar› da paylaﬂ›m ve etkileﬂimin
üst seviyede gerçekleﬂmesi nedeniyle tatmin etmiﬂtir. ‹nterneti
bir platform olarak kabul ederek
yola ç›kan Yeni Web’in kurumsal çerçevede ne tür de¤iﬂiklikler
getirece¤i de bu paralelde ele
al›nmaktad›r.
Yeni Web’in yönetim bilimi
baﬂta olmak üzere di¤er bilimle-
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ri ne ﬂekilde etkileyebilece¤i
merak konusu iken, özellikle anlamsal web; üniversiteler, araﬂt›rma kuruluﬂlar›, enformasyon
yönetimi ve bilgi (knowledge)
yönetimi üzerine çal›ﬂanlarda
derin bir merak ve istek uyand›rm›ﬂt›r. Bu konuda kâr amac› gütmeyen WikiPedia uygulamas›n›n da derin etkileri mevcuttur.
4. Yeni Web Teknolojilerinin Muhtemel Askeri Uygulamalar› ve Faydalar›:
Dünya genelinde pek çok askeri kurumun bilgi paylaﬂ›m› ve
ortak çal›ﬂma amaçl› uygulamalar› bir portal çat›s› alt›nda toplayarak, Yeni Web teknolojilerini
de en üst seviyede uygulamaya
koyacak ﬂekilde, kullan›ma sundu¤u bilinmektedir. Operatif ve
taktik seviye bilgi paylaﬂ›m› ihtiyaçlar›n›n farkl› oldu¤u gerçe¤inden hareketle farkl› uygulamalar›n varl›¤› da söz konudur.
TSK, stratejik niteli¤e sahip
TAFICS’in hizmete verilmesinden sonra ‹nternet teknolojilerini
daha yak›ndan takip etmeye baﬂlam›ﬂt›r. Bu alanda say›s›z proje
tamamlanm›ﬂ ve birçok proje de
hala devam etmektedir. Özellikle Yeni Web ile gittikçe genel
bir kullan›m alan› bulan sosyal
amaçl› uygulamalar›n, TSK içerisinde hizmete müteallik amaçlar ile kullan›l›p kullan›lamayaca¤› araﬂt›rmaya de¤er bir konu
baﬂl›¤›d›r. Bu uygulamalar›n içerisine sohbet programlar› - CHAT,
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anl›k mesaj uygulamalar› – IM, forumlar ve Yeni Web ile kullan›ma sunulan Blog, Wiki, Podcast,
RSS, Etiket Bulutu, Toplumsal
yer imleri ve Mash Up uygulamalar› dâhil edilebilir.
Stratejik öneme sahip olan
TAFICS’in önemi tart›ﬂ›lmaz olmakla birlikte, etkin kullan›m›n›
sa¤layabilecek her türlü yeni uygulama de¤erine de¤er katacakt›r. Söz konusu katma de¤er,
hem önemli bir kayna¤›n etkin
bir ﬂekilde kullan›lmas›ndan,
hem de kullan›c›lara sa¤lad›¤›
faydadan kaynaklanmaktad›r.
Kullan›c›lara sa¤lanan bu fayday› en üst seviyeye ç›karmak ad›na yeni teknolojilerin kullan›lmas› en ak›lc› yöntemdir. Örnek
olarak ele al›n›rsa HvBS içerisinde kullan›lan yaz›l›m teknolojileri ile etkinlik en üst düzeye
ç›kar›lm›ﬂ ve uygulaman›n baﬂar›s›na ba¤l› olarak, Hava Kuvvetlerinin fonksiyonel süreçleri
otomasyona tabi tutulmuﬂtur. Bu
sayede; önceden aylar süren baz›
iﬂlemlerin art›k saniyeler sürdü¤ü, önemli bir gerçek ve büyük
bir kazan›md›r.
Mevcut durumda bilgi paylaﬂ›m›, genelde bilgi paylaﬂ›m› kabiliyetleri oldukça k›s›tl› olan,
ofis programlar› ile sa¤lanmaktad›r. Bu dosyalar›n paylaﬂ›m
alanlar›na konulmas› ise güncel
uygulamalara bak›ld›¤›nda mekanik say›labilecek bir yöntemdir. Özellikle ortak çal›ﬂma

47

B‹L‹M VE TEKN‹K

Yeni Web Teknolojileri ve
Kullan›m Alanlar›
5
gerektiren konularda, ofis dosyalar›n›n kullan›m› bilgi ve/veya
zaman kayb›na varacak seviyede
mahzurlara aç›kt›r. Ofis dosyalar› ile ilgili bilgi üretimi sürecini
yavaﬂlat›c› etkiye sahip önemli
bir dezavantaj da, telif hakk›n›n
ön planda olmad›¤› durumlarda
(mesela kurum içi çal›ﬂmalarda)
dosyalar içerisinde bulunan bilgilerin yeniden kullan›labilirli¤ini güçleﬂtirmesidir. Baz› formatlarda iç içe dosya oluﬂturup belirli konu baﬂl›¤› alt›nda birkaç
dosyay› bir araya getirerek ve
aralar›ndaki köprüleri canl› tutmak mümkündür; fakat bu yine
istenilen seviyede bir bütünleﬂme sa¤layamamakta ve dolay›s›yla dosyan›n içerisindeki bilgi,
ço¤unlukla bir çok dosyan›n aras›nda kaybolup gidebilmektedir.
Bu kapsamda bilgiyi temel
alan bir yaklaﬂ›m içerisinde, ilk
basit uygulamas› WikiPedia olan
“anlamsal web” (semantic web)
teknolojisinin TSK içerisindeki
uygulanabilirli¤i üzerinde durulacak olursa, sa¤lanabilecek faydalar aﬂa¤›ya ç›kar›lm›ﬂt›r:
a. Mekân s›n›r› ortadan kalkacak ﬂekilde çal›ﬂma gruplar›
oluﬂturulabilecek, bu sayede maliyetler azalacak ve çal›ﬂmalar
h›zland›r›labilecek,
b. Zaman s›n›r› ortadan kald›r›larak gelecek y›llara ve kadrolara
tecrübe aktar›m› sa¤lanabilecek,
c. Ortak çal›ﬂma kültürüne
katk› sa¤layabilecek,
48

ç. Bilgi paylaﬂ›m› amaçl›
oluﬂturulan farkl› ve çok say›daki uygulamalar tek bir çat› alt›nda toplanabilecek,
d. Üretilen bilginin çok kolay
bir ﬂekilde yeniden kullan›labilirli¤i sa¤lanabilecek,
e. Bilgi birikimi sa¤lanarak
konular aras›ndaki iliﬂkiler canl›
tutulabilecek ve süreklili¤i sa¤lanabilecek,
f. Etkin kullan›m› durumunda çok k›sa süre içerisinde eﬂsiz
bir baﬂvuru kayna¤› hâline gelebilecek,
g. Di¤er güncel web teknolojileri ile desteklendi¤inde ve
farkl› uygulamalar›n tek çat› al-

t›nda toplanmas› ile iç a¤ üzerindeki trafik azalt›labilecektir.
¤. Ayn› veya benzer iﬂi yapan
birimler aras›nda en iyi uygulamay› bulma ad›na di¤er birimlerle etkileﬂimli bir iç sorgulama döneminin önünü açabilecek ve ayn› zamanda daha etkin yöntemlerin yayg›nlaﬂmas› sa¤lanabilecek,
h. Anlamsal iliﬂkileri sa¤lanm›ﬂ bir ortamda etkin bir araﬂt›rma ortam› sa¤layabilecektir.
Her uygulamada oldu¤u gibi
teknoloji ürünleri de ancak insana yard›mc› olabilir. Bu kapsamda e¤itimli ve e¤itimin süreklili¤ine inanm›ﬂ personelin varl›¤›
uygulamalar›n baﬂar›s›n› derin-

HAVA KUVVETLER‹ Dergisi / Haziran 2009

G

ö

k

l

e

r

den etkilemektedir. Personelin
yeni uygulamalara sahip ç›kmas›n›n yolu ise personelin bu uygulamalar›n faydas›na inanmas›
ve iﬂlerini daha kolay yap›labilir
bir hâle getiriyor olmas›nda
yatmaktad›r.
Bilginin öneminin artt›¤› ve
anlaﬂ›ld›¤› bu dönemde, her yeni
imkân›n kendi potansiyel risklerini ihtiva etti¤i de göz ard› edilemeyecek bir husustur. Bilgi
güvenli¤i konusunda yaﬂanan
tecrübeler, her yenili¤in do¤ruda
“iyi” olarak kabul edilemeyece¤i gerçe¤ini dayatm›ﬂt›r. Bu kapsamda, yukar›da sunulan faydalar, söz konusu teknolojilerin bir
süzgeçten geçirilmesini ve bünyeye uygun hâle getirilmesini
gerekli k›lmaktad›r. Di¤er taraftan teknolojinin iﬂ süreçlerini de¤iﬂtirme kabiliyeti de ön plana
ç›kar›lmas› gereken bir husustur.
Bilgi güvenli¤i konusundaki, iﬂ
süreçlerini aksatma pahas›na uygulamaya koyulacak güvenlik
önlemleri, yeni teknolojilerin
ancak iﬂ süreçlerinin de¤iﬂtirilmesi ve iyileﬂtirilmesinin ard›ndan uygulamaya konulmas›n›n
gereklili¤ini ortaya koyacakt›r.
5. Sonuç:
Bilgi ça¤› olarak kabul gören, içinde bulundu¤umuz bu
dönemde bilgi tart›ﬂmas›z en büyük güçtür. Bilginin; oluﬂturulmas›, geliﬂtirilmesi, prati¤e dökülmesi, korunmas› ve paylaﬂ›lmas› aﬂamalar›nda teknolojinin
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sa¤lad›¤› imkân ve kabiliyetlerin
kullan›larak süreçlerin k›salt›lmas› ve etkinli¤in art›r›lmas› bir
mecburiyet hâlini alm›ﬂt›r. Yayg›nlaﬂt›kça insanlar›n yaﬂam ﬂekillerini de¤iﬂtirmiﬂ ve neredeyse al›ﬂkanl›klar›na hükmetme
durumuna gelmiﬂ olan ‹nternet’in gücü genel kabul görmüﬂtür. ‹nternet teknolojileri ile ilgili çal›ﬂmalar en üst düzeyde sürdürülmekte olup, bu geliﬂmelerin takip edilmesi ve faydal› oldu¤u de¤erlendirilen teknolojilerin dikkatli bir çal›ﬂma ile uygulamaya geçirilmesi ihtiyaç halini alm›ﬂt›r.
TANIMLAR:
Blog: Teknik bilgi gerektirmeden, kendi istedikleri ﬂeyleri,
kendi istedikleri ﬂekilde yazan
insanlar›n oluﬂturduklar› günlü¤e benzeyen web siteleridir.
Wiki: Herkesin üzerinde istedi¤i gibi düzenlemeler yapmas›na izin veren bilgi sayfalar›
toplulu¤udur. Gruplar, wiki sayesinde kolayca geniﬂ dokümantasyonlar oluﬂturabilir, bu belgeler aras›ndaki sürüm farkl›l›klar›n› takip edebilir. Sayfalar aras›ndaki ba¤lant›lar ve sayfa biçimlemeleri sistem taraf›ndan
otomatik olarak yap›land›r›laca¤›ndan, bilgiye eriﬂme ve bilgiyi
belgeleme wiki ile son derece
kolaylaﬂmaktad›r.
Podcast: Ses, görüntü ve yaz› içeren yay›nlar›n yay›n zaman›ndan sonra izlenmek üzere ki-
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ﬂisel bilgisayarlara, cep telefonu,
MP3 çalar, video oynat›c› ya da
dizüstü bilgisayar gibi taﬂ›nabilir
ayg›tlara yüklenmesidir.
RSS: Genellikle haber sa¤lay›c›lar›, bloglar ve podcastler taraf›ndan kullan›lan, yeni eklenen
içeri¤in kolayl›kla takip edilmesini sa¤layan özel bir XML dosya format›d›r. ‹nternet kullan›c›s›
RSS teknolojisi ile düzenli olarak içerik sunan sitelere abone
olabilir ve çeﬂitli RSS istemcileri
sayesinde içeri¤i takip edebilir.
Etiket Bulutu: Sitedeki her
bir içeri¤i etiketleyerek di¤er
kullan›c›lar›n ilgili içeri¤i bulmas›n› kolaylaﬂt›r›r.
Mash Up: Çok farkl› kaynak
sitelerden baz› bilgileri alarak
birbirleri ile iliﬂkili bir ﬂekilde
kullan›c›lara sunan hibrit web
siteleridir.
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