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1. Giriş

Internet’in bilgi ve belge paylaşımını elekt-
ronik ortamda sağlamasıyla belge sayısında 
bir patlama yaşanmıştır. Kullanıcıların büyük 
belge yığınları arasından ihtiyaç duyduğu bil-
giye erişimini sağlamak için bilgi erişimi, BE, 
(information retrieval) konusunda çok sayıda 
araştırma yapılmıştır. Yeni yayınlanan belgele-

rin ilgi alanlarına göre kullanıcılara dağıtılma-
sı için bilgi süzme, BS, (information filtering) 
konusu da benzer biçimde araştırmaların yo-
ğun olduğu bir alandır [8].

Internet’in haberlerin yayımında kullanılma-
sıyla, bilgi ve belge konusunda yaşanan pat-
lamaya benzer bir haber patlaması yaşanmaya 
başlanmıştır; örneğin NewslsFree Web servisi 
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43 farklı dilde 12.000’den fazla Web haber 
kaynağı listelemektedir [10]. Yapımında ye-
nilikçi öğeler içeren Google Haberler yaklaşık 
25.000 haber kaynağından beslenmektedir [7]. 
Günümüzde haber üreten ve yayımlayan muha-
bir, haber ajansı, basın yayın organı kanalları-
na yakın gelecekte yeni haber üretim kanalları 
eklenecektir. Haber kaynağı sayısındaki patla-
mayla birlikte tüm haberlerin izlenmesi yerine, 
yeni haberlerin kullanıcılara bildirilmesi ve 
birbirinin devamı olan haber zincirlerinin takip 
edilmesini sağlayacak servislerin geliştirilmesi 
zorunlu olmaktadır.

2. Bilkent Haber Portalının Özellikleri

Bilkent Haber Portalı geliştirilmekte olan araş-
tırma konularının uygulamaya çevrilerek genel 
amaçlı kullanıma sunulan kapsamlı bir haber 
alma kaynağıdır [1]. Bünyesinde bilgi erişim, 
yeni olay belirleme ve izleme, bilgi kümele-
me ve bilgi süzme gibi birçok sistemi barın-
dırmaktadır. Bu niteliklerinden ötürü varolan 
sistemlerden ayrılıp, haberleri işleme ve sun-
ma konusuna yeni bir boyut kazandırmaktadır. 
Kullanıcılar açısından ise kişiselleştirilebilir 
olması kullanıcıların haber akışı içinde boğul-
madan kendi ilgi alanlarındaki haberlere kolay-
lıkla ulaşabilmelerini sağlamaktadır. Sistemin 
kişiselleştirilebilir olma özelliği zaman içinde  
sistemi kullanıcı tercihleri yönünde değiştir-
memizi sağlayacak çeşitli istatistiksel bilgilerin 
toplanmasında kolaylık sağlamaktadır [3].

Bilkent Haber Portalı bağlamında yapımı bi-
tirilmiş veya sürmekte olan önemli uygulama 
birimleri şu başlıklar altında toplanabilir: 1) 
Haber kaynağından bağımsız olarak haber say-
falarından içerik (haber resmi ve haber metni) 
çıkartımı, 2) metin içeriği yaklaşık birbirinin 
aynı olan haberlerin saptanması, 3) haber por-
talının ana sayfasında sunulacak haberlerin 
seçimi, 4) yeni olayların bulunması ve izlen-
mesi, 5) izlenen olaylardaki yeni gelişmelerin 
saptanması, 6) mevcut haberlerde arama ser-
visi, 7) bir olayla ilgili veya arama sırasında 

ulaşılmış haber grupları için özet çıkartımı, 
8) kullanıcının ilgilendiği konulardaki yeni 
haberlerin saptanması ve 9) kullanıcı ihtiyaç-
larına göre haber saklama ve kullanıcılar arası 
haber paylaşımı. Yukarda kısaca tanımlanmış 
olan uygulamalardan çoğu haber portalı geliş-
tirilmesinde yenilikçi yaklaşımlardır. Bu uy-
gulamaların etkin ve randımanlı çalışmalarını 
sağlamak amacıyla gerekli durumlarda Türkçe 
için deney derlemleri oluşturulmuş ve uygula-
malar deney gözlemlerine göre geliştirilmiştir 
[2]. Başka bir deyişle, üzerinde çalışılan yak-
laşımlar ilk olarak deneysel olarak çalışılmış, 
elde edilen en iyi sonuçlar ise pratik olarak 
portala yansıtılmıştır.

Bir sonraki bölümde geliştirmekte olduğumuz 
Bilkent Haber Portalında kullanılan yenilikçi 
yaklaşımlar detaylı olarak anlatılacaktır. Son 
bölümde ise yapılan çalışmaların sonuçları ve 
ilerisi için yapılabilecek öneriler anlatılmıştır.

3. Yenilikçi Yaklaşımlar

Bilkent haber portalı tasarlanırken sistemin 
farklı kullanıcı kitlelerine hitap edeceği düşü-
nülmüştür. Bu bağlamda minimalist bir yapı iz-
lenmiş ve günümüzde de kullanıcı ile etkileşim-
de olan birçok Web sitesinin en temel tasarım 
kıstasları olan kullanışlılık ve kolay anlaşılabi-
lirlik ön plana çıkarılmıştır. Sistemde şu anda 
bütün arayüzler hem İngilizce hem de Türkçe 
olarak sunulmaktadır. Bu arayüz bir şablon ya-
pısında hazırlanmış olup, dili kolaylıkla değiş-
tirmek mümkündür. Haber portalının arayüzü 
Şekil 1’de gösterilmiştir. Bilkent haber portalı 
diğer bir çok haber portalının sağladığı haberle-
re kolay erişim, olay odaklı haber gruplama vb. 
gibi genel imkanları bünyesinde barındırdığı 
gibi, yenilikçi servisler de sunmaktadır. Bu ser-
vislerin genel amacı kullanıcının haberleri daha 
rahat takip etmesini sağlamak, ve incelenen ko-
nuların birçok kaynaktan gelen haberlerle geniş 
bir perspektiften değerlendirilmesine olanak 
sunmaktır. Kullanıcı bir olayın ilk ortaya çıkı-
şından itibaren ne şekilde geliştiğini kronolojik 
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bir şekilde gözlemleyebilmekte, belirlediği ilgi 
alanlarında yazılan haberleri güncel bir şekilde 
takip edebilmektedir. Kullanıcıya sunulan bütün 
bu gerçek zamanlı ve deneysel olarak kullanılan 
yenilikçi servisler bu bölümde anlatılacaktır.

3.1 Portalın Mimari Yapısı
Şekil 2’de mimari yapısı anlatılan sistemde sis-
tem yükünün azaltılması için çoklu Web sunu-
cuları kullanımı hedeflenmiştir. Bu yaklaşımın 
en önemli avantajı gerekli performansı daha 
ucuza sağlamasının yanısıra yazılım güncel-
lemesi veya olası bir donanım arızasında ve-
rilen hizmetin kesilmeden sürdürülebilmesidir. 
Bir diğer avantajı ise Web kullanıcılarından 
gelecek talebin artması üzerine ilave Web su-
nucularının devreye alınması hem daha kolay 
hem de daha ucuz olacaktır. Portalda bulunan 
sunucu kümesinde veri depolama ve veritabanı 
hizmetleri için bağımsız bir sunucu önerilmiş-
tir. Veritabanı sunucusu haberlerin taranması, 
depolanan haberlere erişim ve yeni haberlerin 
veritabanına yazılması işlemlerinden başka bir 
işle meşgul olmayacak, yalnız veritabanı hiz-
meti verecektir. Bu nedenle başlangıçta 3 adet 
olan, ancak sayıları ihtiyaca göre artabilecek 
olan Web sunucuları talep edilen işlemleri pa-
ralel olarak yapabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Şekil 2. Portalın Mimarisi.

3.2 Gerçek Zamanda Haber                             
İndirimi ve İçerik Çıkartma
Sisteme haber sağlamak amacıyla geliştirilen 
haber toplama ve ayıklama alt sistemi çeşitli 

haber kaynaklarındaki haberleri sistemin kulla-
nabileceği TREC (http://trec.nist.gov/) forma-
tına çevirmekle yükümlüdür. Yapılan işlem şu 
şekilde özetlenebilir. Belli periyotlarla RSS’leri 
okunan haber kaynaklarından elde edilen do-
kümanlar, HTML formatında kaydedilir. Daha 
sonra kaynaklara özgü yazılan HTML etiket-
lerini ayıklama yazılımlarıyla sistemin kullanı-
mına hazır TREC formatında dokümanlar elde 
edilir. Bu işlem gün içinde belli periyotlarla 
otomatik olarak yapılarak, sistemin güncel kal-
ması sağlanır.

Kullanmakta olduğumuz yaklaşım kısaca üç 
aşamada çalışmaktadır. İlk önce resim (img) 
etiketlerini (tag) incelenerek, haberle ilgili ola-
bilecek resmin adresi bulunmaktadır, daha son-
ra, kaynak kodundaki ilgisiz yerler ve etiketler 
ayrıştırılmakta ve son olarak, kalan kısımdaki 
metin yoğunluğuna bakılarak, bir takım sınır 
değerlere göre haber olma ihtimali yüksek olan 
bölümler saptanmaktadır. Bu yaklaşımla bir 
haberin içeriği çıkartılmaktadır. Şekil 3’te ya-
pılan işlemin pratik sonuçları gösterilmektedir. 
Bu şekilde soldaki resim içerik çıkartma (con-
tent extraction) işleminin girdisini, sağdaki re-
sim ise çıktısını göstermektedir.

Şekil 3. Bilkent Haber Portalında içerik 
çıkartma işlemi örneği (sol: girdi, sağ: çıktı).

3.3 Eşlenik Haberlerin                                    
Bulunması ve Ayıklanması
Günümüzde internet ortamındaki haber kay-
nakları, haberleri ajanslardan almakta ve ge-
nellikle bu haberlerin çok az bir kısmını değiş-
tirerek veya hiç değiştirmeden kullanıcılarına 
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sunmaktadırlar. Bu durum internet ortamında 
birbirine benzeyen çok sayıda haberin bulun-
masına neden olmaktadır. Ayrıca kullanıcının 
bir sorgu sonucunda çok sayıda eşlenik haberle 
karşılaşmasına yol açmakta ve benzer şekilde 
arama motorlarının performansını da düşür-
mektedir [6]. Bu durum dikkate alınarak, Bil-
kent Haber Portalı’nda eşlenik haberleri bulup 
(near-duplicate detection) ayıklayan bir yön-
tem geliştirilmiştir. Kısaca eşlenik ayıklama 
süreci şu şekilde çalışmaktadır. Sistemde bu-
lunan her haberin içerdiği tanımlayıcı kelime 
grupları (adlandırılmış nesneler, vb.) dikkate 
alınarak bir imzası (signature) çıkarılır ve bu 
haber-imza ilişkisi dikkate alınarak sorgu so-
nuçlarında eşlenik haberler ayıklanarak kulla-
nıcıya sunulur.

3.4 Portalın Ana Sayfasındaki                              
Haberlerin Seçimi
Genel olarak haber sitelerinin ana sayfaların-
da gösterilen haberler ve içerikleri editörler 
tarafından elle saptanmaktadır. Ana sayfadaki 
haberler bazen sansasyonel bazen de toplumu 
yönlendirme amaçlı olabilmektedir. Haberlerin 
bu şekilde belli kişiler tarafından seçilip geti-
rilmesi, tarafsızlığı azaltabilmektedir.

Bilkent Haber Portalında ise ana sayfada getiri-
len haberler otomatik olarak belirlenmektedir. 
Genel olarak gündemden uzak olan haberleri 
eleyip, gündeme en yakın olan ve içerik olarak 
da en zengin haberlerin seçilebilmesini sağla-
yacak bir yol izlenmektedir. Bu belirlemede 
kullanılan yöntem kapsama katsayısı kavra-
mından esinlenerek geliştirilmiştir [5].

3.5 Yeni Olay Belirleme ve İzleme: YOBİ
BE ve BS sistemlerine göre daha yeni bir uy-
gulama olan yeni olay belirleme ve izleme, 
YOBİ, (topic detection and tracking) sistemleri 
hem BE hem de BS sistemlerine benzemekle 
birlikte her ikisinden de amaçları ve geliştir-
me yöntemleri açılarından farklıdır. Bir YOBİ 
ortamında sisteme sürekli yeni haber belgesi 
gelmekte, bu belgelerin içinde yeni olaylara 

karşılık gelen belgeler saptanmakta ve bu yeni 
olayların devamı olan haberler bulunarak kul-
lanıcılara iletilmektedir. YOBİ ortamında yeni 
olayların saptanması ve bu olayların devamının 
birbirine bağlanarak bir zincir oluşturulması da 
otomatik olarak yapılmaktadır.

Şekil 4. Yeni haber belirleme ve izleme (YOBİ) 
(pencere akan zamanla birlikte yeni haberlere doğru 

sağa kaymaktadır, en yeni haber en sağdadır).

Haberin değeri ve önemi zamanla değişmekte-
dir. Basın yayın kurumları bir haberi en önce du-
yurabilmek için kıyasıya bir yarış içindedir. Ha-
berde bulunan bu zaman boyutu ve buna bağlı 
olarak ortaya çıkan aciliyet özelliği, yeni olay-
ların saptanması uygulamasında da göz önüne 
alınmalıdır. Haber geçmiş haberlerle benzerlik 
gösterse bile yeniliğini ve tazeliğini ön plana çı-
karmak için haberlere bir zaman penceresinden 
bakmak gerekmektedir (Şekil 4).

Konu izleme, bir kaç ilk haberle tanımlanmış ko-
nularla ilgili olan yeni haberleri saptamayı amaç-
layan bir işlemdir. Belirtildiği gibi konu tanımı 
bir veya daha fazla sayıda haberden oluşur.

Arayüzün bu kısmı, Şekil 5’te verilmiştir, 
yeni olay belirleme sisteminin saptadığı olay-
ları yeni olaylar ve bütün olaylar başlıkları 
altında bir “tab” menüde vermektedir. “Yeni 
Olaylar” (“Recent Events”) başlığı altında ve-
rilen olaylar en son elde edilen haberler içe-
risinden belirlenip sunulurken, sistemin aktif 
olarak çalıştığı süre içerisinde belirlenmiş 
olayların hepsi “Bütün Olaylar” (“Recent and 
Past Events”) başlığı altında verilmektedir. 
Kullanıcı bu olayları izleyen haberlere de bu 
kısımdan ulaşabilmektedir.
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Şekil 5. Bilkent Haber Portalı’nda haber 
izleme sonuçlarının verildiği arayüz.

3.6 İzlenen Haberlerde                                             
Yeni Gelişmelerin Saptanması
Bir haber portalında BS veya YOBİ işlemleri 
sonucunda bulunan haberlerin hepsinin kullanı-
cı tarafından enteresan bulunması beklenemez. 
Kullanıcılar belli bir konuyla ilgili olan bütün 
haberleri değil, söz konusu konudaki gelişimi 
yansıtan yeni bilgileri içeren haberleri görme-
yi tercih edebilirler. Portalda geliştirilmekte 
olan yeni yöntemlerle bir konuyla ilgili olan 
haberler içerdikleri yenilik açısından değerlen-
dirilerek yenilik içeren haberler saptanacaktır. 
Geliştirilecek yöntemler deneysel olarak ölçül-
dükten sonra, başarılı olanlar portal arayüzüne 
eklenecek ve kullanıcıların yalnızca yeni bilgi 
içeren haberleri görmeleri sağlanacaktır.

Bu kapsamda portalda, bir konuyu takip eden 
haberler içinde yenilik içeren haberlerin saptan-
ması ve bu haberlerin bir zaman çizgisi üzerinde 
kullanıcıya sunumu sağlanacaktır. Bu amaçla 
algoritmalar geliştirilerek etkinlik ve randıman-
ları Türkçe haber ortamında hazırlanan deney 
derlemi kullanılarak ölçülecektir. Buradaki amaç 
bir konu için izlenerek bulunmuş haberlerin ara-
sında yeni gelişmelerin saptanmasıdır. Daha ön-
ceden proje çalışanlarının katkısıyla geliştirilen 
kapsama katsayısı (cover coefficient) kavramı 
bu amaçla kullanılacaktır [5]. Bu aşamada kap-

sama katsayısı kavramını kullanan iki yaklaşım 
ve cümle düzeyinde analizini de esas alan üçün-
cü bir yaklaşım YB işlemlerinde kullanılacaktır.

Yeni gelişmelerin saptanması konusunda bu kı-
sımda anlatılanlar, hala üzerinde çalışılmakta 
olup deneylerde belirlenen en iyi sistemin Bilkent 
Haber Portalına taşınması düşünülmektedir.

3.7 Arama Servisi
Bilkent Haber Portalı’nda haber arşivi üzerinde 
arama yapabilmeyi sağlayan bilgi erişimi sis-
temi açık kodlu Lemur [9] paketi kullanılarak 
geliştirilmiştir. Bu amaçla kullanılmakta olan 
arayüz Şekil 6’da verilmiştir. Gün içinde bel-
li periyotlarla edinilen yeni haberler arttırmalı 
olarak indekslenerek bilgi erişim sisteminin 
güncelliği sağlanmaktadır. Arama sonuçları ta-
rihe göre ya da dokümanların sorguya olan iliş-
kisine göre sıralanabilmekte ve ayrıca getirilen 
sonuçlar isteğe bağlı olarak çok yakın benzerlik 
gösteren eş dokümanlardan ayıklanabilmekte-
dir. Kullanılan indeksleme algoritması bahsi 
geçen özelliklerin yüksek hızda gerçekleşme-
sini sağlamaktadır. Ağır yük altında ve geniş 
belge koleksiyonlarında tutarlı bir performans 
sergilemesinin de temel nedenidir.

Çalışmakta olan bilgi erişim sistemi konuyla 
ilgili yapmış olduğumuz deneylerin sonuçların-
dan hareketle “kök” bulma algoritması olarak 
kelimenin ilk 5 karakterini kullanılmaktadır [4].

Şekil 6. Bilkent Haber Portalı bilgi erişim 
sonuçlarının verildiği arayüz.
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3.8 Haber Grupları için Özet Çıkarımı
İnternetin gelişmesiyle artık bilgiye erişim çok 
kolay hale gelmiştir. Ve aynı konu hakkında 
birbirine benzeyen bir çok bilgiye ulaşmak 
kolaylaşmıştır. Bu bağlamda Bilkent Haber 
Portalında kullanıcılara belli bir konuya ait 
haber grupları için özet çıkarabilme olanağı da 
sağlanacaktır. Bu şekilde kullanıcılar, bir konu 
ile ilgili olarak kısa zamanda genel bilgi sahibi 
olabileceklerdir. Özet çıkartımı henüz deneysel 
aşamadadır. Portala deneylerdeki başarımı göz-
lendikten sonra eklenmesi düşünülmektedir.

3.9 İlgiye Yönelik Haber İzleme
Bilgi süzme (information filtering) işlemi 
kullanıcının kendi belirlediği konulardaki ha-
berleri takip edebilmesi için geliştirilmiştir. 
Bu işlem, literatürde çok çeşitli yöntemlerle 
yapılmış ve uygulanmıştır. Bu yöntemlerdeki 
ortak özellikler kullanıcı ilgisinin belirlenmesi, 
güncel dokümanların kullanıcının ilgisine su-
nulması ve bunu takiben kullanıcı profillerinin 
güncellemesidir.

Kullanıcı kendi ilgi alanlarını belirledikten 
sonra, okuduğu haberleri, belirlediği ilgi alan-
larına ekleyerek, ilgi alanlarını güncelleyebilir. 
Ayrıca, bu yönteme alternatif olarak kullanıcı-
nın ilgi alanına ait kelimeleri de girebilmesine 
olanak sağlanmıştır. Bu şekilde takip edilmek 
istenilen konular sisteme kaydedilip ilgili ha-
berler kolaylıkla izlenebilir. Böylece bilgi süz-
me veya YOBİ ile ilgilenilen haberlere erişilir. 
Sistem ilgi alanlarına eklenen dokümanlardan 
kilit kelimeler seçerek veya kullanıcının gir-
diği kelimelerle yeni gelen dokümanların ilgi 
alanlarıyla ilişkili olup olmadığına karar verir.

3.10 Kullanıcıya Yönelik Diğer Özellikler
Daha önce anlatılan özelliklerin yanında Bilkent 
Haber portalı kişisel olarak da bazı avantajlar 
sunmaktadır. Bu bağlamda kullanıcılar portala 
girdiklerinde ilgilerine göre haberleri takip ede-
bildikleri gibi, başka kullanıcılara haber önere-
bilmekte, önerdiği haberlere yorum ekleyebil-
mektedir. Ayrıca beğendiği haberleri saklaya-

bilmektedir. Buradaki amaç portalın kullanıcıya 
yönelik olarak kişiselleştirilmesidir.

4. Sonuç

Gerçekleştirilen haber portalı taşıdığı özellikler-
le araştırma ve ticari uygulamalarda örnek ola-
bilecek niteliktedir. Geliştirilen prototip haber 
portalı çeşitli özgün yaklaşımları bir arada sun-
maktadır. Bu haber portalı ayrıca bizim için bir 
laboratuvar ortamı sağlamıştır. Portal sayesinde 
çeşitli yenilikçi yaklaşımlar denenebilmektedir. 
Bu şekilde pratikte olumlu sonuçlarını gördüğü-
müz yaklaşımları araştırma ile deneyerek, mü-
hendislikten bilime geri dönen bir geri aktarım 
halkasını tamamlayacağımızı düşünmekteyiz. 
Haber portalı aynı zamanda bu türden uygula-
malarda çıkabilecek problemleri pratik ortamda 
tanımlamamıza ve böylece yeni araştırma konu-
ları saptamamıza yardımcı olmaktadır.

Ayrıca bu kapsamda yapılması düşünülen ni-
hai çalışmanın amacı kişiye özgü Web-gazetesi 
hazırlayabilmektir. Bu sayede kullanıcılar ha-
ber okurken ilgi alanlarına ağırlık verebilecek, 
haberlerin bütününü belli bir düzen içerisinde 
görerek olayları geniş bir bakış açısından de-
ğerlendirebilecek, benzer olayları görerek kar-
şılaştırabilecektir. Bu şekilde sağlanacak yapı-
nın ise insanların en etkin şekilde, tarafsız ve 
etraflıca haber almasını sağlayarak gündemi ta-
kip etmesini kolaylaştıracağı öngörülmektedir.
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