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3.4. Anlam Bilim Modülü 

Anlam Bilim Modülü yine araştırmacılara araştırma soruları çerçevesinde sözcük ve cümleleri 

anlam bilimsel olarak etiketleyebilecekleri/işaretleyebilecekleri esnek bir yapılandırma ve 

raporlama olanağı sunabilecek biçimde tasarlanmıştır. 

Bu çerçevede anlam bilimi modülünü Sözcük Anlambilim Modülü ve Cümle Anlambilim 

Modülü olarak ikiye ayırmak mümkün.  

Sözcük Anlam Bilim Modülü gerek geleneksel gerekse de modern anlam bilim 

etiketleme/işaretlemeleri yapılabilecek bir altyapı olanağını araştırmacılara sunabilmektedir. 

Aynı durum Tümce Anlam Bilim Modülü için de geçerlidir. 

 

 

 

3.4.1. Sözcük Anlam Bilimi 

Sözcük Anlam Bilimi Modülünde öncelikle esnek etiketler tanılanmaktadır. Bu etiket 

tanılamanın ardından sözbirimleştirme aşaması gelmektedir. Sözbirimleştirme bir önceki 

sözlük bilimi modülünde yer alan arayüzle benzer özelliktedir. Yine bu arayüzde serbest sorgu 

yapılabilmekte ve belirlenen esnek etiketlere bağlı olarak derlemde işaretlemeler 

yapılabilmektedir. Veri girişi arayüzünde yapılan işaretlemeler ise oluşturulan raporla dışa 

aktarılabilmektedir. Tüm aşamalarda sistem üzerinden düzeltme/düzenlemeler 

yapılabilmektedir (Şekil 21). 

 

 

Şekil 1. Sözcük Anlam Bilimi Modülü işlem aşamaları 

 

Aşağıda yer alan (Şekil 22) arayüzde araştırmacı araştırma sorularına koşut olarak sözcük 

anlam bilimi ile ilgili etiketler tanılayabilmektedir. Tanılanan etiketler veri giriş arayüzünde 

işlemlenebilmektedir. Aşağıda geleneksel anlamda birtakım anlambilim etiketleri esnek etiket 

olarak örnek oluşturmak amacıyla eklenmiştir. Ancak sistem üzerinden elbette daha farklı 



 

çalışmalar için farklı etiketler tanılanabilmekte ve buna bağlı olarak araştırma sorularına 

cevaplar aranabilmektedir. 

 

 

Şekil 2. Sözcük Anlam Bilimi esnek etiket tanılama arayüzü 

 

Etiketlerin tanılanmasının ardından üzerinde işlem yapılacak sözcük birimlerin listelerinin 

oluşturulması amacıyla sözbirimleştirme işlemine geçilmekte (Şekil 23) oluşturulan sözbirimler 

baş sözcük (madde başı) ve çekimlenmiş biçimlerinin de listelendiği başka bir arayüzde (Şekil 

24) kullanıcıya sunulmaktadır. 

 

 

Şekil 3. Sözcük Anlam Bilimi modülü sözbirimleştirme arayüzü 



 

 

 

Şekil 4. Sözbirimleştirilmiş yapılar arayüzü D madde başı 

 
Sözcük Anlam Bilimi modülünde diğer bir aşama veri işleme aşamasıdır. Bu aşamada 

oluşturulan etiketler aracılığıyla bağlam içinde yer alan sözbirimler etiketlenebilmektedir. Etiket 

tanılama ekranında belirlenen etiketler işlem yapılacak bağlam için sözcük gösteriminin yer 

aldığı ekranda kullanıcının etiketlemesi için başka bir arayüzde işlemlenmektedir (Şekil 26). 

Bu aşamada işlemlenecek olan sözbirimleştirilmiş yapıların seçiminin yapıldığı ya da serbest 

arama olanağı sunan arayüz etiketlemelerin başlangıcını oluşturmaktadır (Şekil 26). 

 



 

 

Şekil 5. Sözbirim listesi 

 

 

Şekil 6. Sözcük Anlam Bilimi etiketleme arayüzü 

 

Etiketlenen veriler rapor sayfası aracılığıyla tanık, kaynak ve diğer metadatalarla 

raporlanabilmekte ve bu rapolar Word olarak dışa aktarılabilmektedir (Şekil 27). 

 



 

 

Şekil 7. Sözcük Anlam Bilimi raporlama arayüzü 
 

3.4.2. Cümle Anlam Bilimi 

Cümle Anlam Bilimi Modülünde 4 aşama bulunmaktadır. Bunlardan ilki yine araştırmacının 

araştırma sorularına göre belirlenebilecek olan esnek etiketler tanımlama aşamasındır. Bu 

aşamanın ardından söz konusu etiketlerle cümleleri etiketleme aşaması gelmektedir. Bu 

modülde yer alan bir diğer aşama serbest arama yapılabilmesine olanak sağlayan arayüzdür. 

Bu arayüzün varlık nedeni Türkçede belirli yapıların sorgulanarak (bağlaçlar gibi) bu öncüller 

aracılığıyla cümleleri etiketleyebilme olanağını araştırmacıya sağlamaktır. Son aşama ise yine 

raporlama aşamasındır. Bu aşamada söz konusu tanılanmış etiketler aracılığıyla işaretlenen 

tümceler raporlanabilmektedir. 

 

 

Şekil 8. Cümle Anlam Bilimi Modülü işlem aşamaları 

 

Veri Girişi ekranında eser bazlı olarak tümceler listelenmektedir. Bu listeleme sırasında yanlış 

bölümlenmiş cümleler varsa bunlar birleştirilebilmekte ya da yeniden bölümlenebilmektedir 

(Şekil 29). Bu aşamada cümleler düzenlendikten sonra tanılanan etiketler aracılığıyla 



 

etiketleme/işaretleme aşamasına geçilmektedir (Şekil 30). Bu aşamada serbest sorgu olanağı 

da araştırmacılara sunulmaktadır (Şekil 31). 

 

 

Şekil 9. Cümle Anlam Bilimi Cümle düzenleme arayüzü 

 

 

Şekil 10. Cümle Anlam Bilimi veri etiketleme arayüzü 



 

 

Şekil 11. Cümle Anlam Bilimi serbest arama arayüzü 

 

Araştırma sorusuna bağlı olarak belirlenen esnek etiketler tüm veri işleme aşamasının 

ardından Şekil 32’de görüldüğü üzere raporlanabilmekte ve dışa aktarılabilmektedir. 

 

 

Şekil 12. Cümle Anlam Bilimi raporlama arayüzü  


