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Özet: İnternetin bilgiye erişimde sağladığı büyük kolaylıklar beraberinde faydalı bilgiye 
erişim problemlerini de doğurmuştur. Bu anlamda, bilgiye erişim sistemlerinde doküman 

arama ve eşleştirme algoritmalarının önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmada yapısal 

olmayan Türkçe dokümanlar için bir arama ve eşleştirme algoritması sunulmuştur. Bu 

makalede, doküman doğrusallaştırma (document linearization), kök bulma (stemming), ağırlık 

verme (weighting) ve kosinüs benzerliği (cosine similarity) teknikleri dokümanların 

karşılaştırılmasında ve eşleştirilmesinde kullanılmıştır.  
 

Anahtar Kelimeler: IR, Doküman Doğrusallaştırma, kök bulma, ağırlık verme, eşletirme  

 

Data searching and matching in Information Retrieval Systems 

 

Abstract: Although Internet is a powerful tool for accessing information it brings some 

problems such as finding useful information. This issue highlights the importance of document 

searching and matching algorithms in information retrieval systems. In this study we present a 

method for document matching on unstructured Turkish documents. In this paper; document 

linearization, stemming, weighting and cosine similarity algorithms are used to compare 

documents similarity. 
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1. Giriş 

 

Genel olarak arama algoritmaları; herhangi 

bir doküman içerisinde, bir kelimenin ya da 

metnin bir ya da daha fazla kez bulunup 

bulunmadığını arar. Bu çalışmada, metin 

olarak arama yapmak yerine, var olan 

dokümanları birer vektör olarak tasvir edip, 

kosinüs benzerliğinden yararlanarak vektörler 

arasındaki ilişki yorumlanmaktadır. Vektörler 

arasındaki bu ilişki, bize dokümanların birbiri 
ile olan benzerlikleri hakkında bilgi 

vermektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için:  

 

 1. Doküman doğrusallaştırma  

 2. Kök bulma  

 3. Ağırlık verme  

 4. Kosinüs benzerliği  

  

teknikleri kullanılmıştır.  

 

Bilgiye erişim sistemlerinde kullanılan 

doküman doğrusallaştırma, dokümanların 

etiket ve noktalama işaretlerinden 

temizlenmesinde kullanılmıştır. Temizlenen 

dokümanlar kök bulma algoritmasından 

geçirilerek, dokümanı oluşturan en anlamlı 

terimlere indirgenmiştir. Bu terimlerin 

doküman içindeki tekrar sıklığından 

yararlanılarak, terimlere ağırlıklar atanıp 
vektörsel olarak tasvir edilmiştir. 

Dokümanlar arasındaki ilişkiyi yorumlamak 

için, vektörlerin kosinüs benzerliğinden 

yararlanılmıştır [1].  

 

2. Doküman Doğrusallaştırma 

 

Elimizde bulunan veri setlerimizi birer 

doküman olarak tasvir edebiliriz. Örnek; 

“Microsoft Windows Vista'nın çekirdeğinde 

başka hata bulundu.”, “Microsoft'un Web 



 

 

tabanlı Office'i internet üzerinden dosya 

saklama olanağı sunuyor.” ...v.b.  

 

Doküman doğrusallaştırma işlemi var olan bir 

dokümanın, terimlerine kadar indirgenmesi 

işlemine denir. Genelde iki aşamadan oluşur:  

 

1. Format çıkartma (Markup & Format 

Removal) işlemi: Dokümanı oluşturan 
etiket ve özel formatların dokümandan 

çıkartılması işlemidir.  

 

2. Belirtkeleme (Tokenization): Bu işlemde 

tüm metin küçük harflere çevrilir ve 

noktalama işaretleri çıkartılır.  

 

İlk olarak, tüm dokümanlar bir ön işlemden 

geçirilir, dokümanda bulunan özel formatlar 

ve etiketler çıkartılır. Daha sonra Türkçeye 

özel bir belirtkeleme işlemine tabi tutulur. Bu 

durumda Türkçe kelimeler dil yapısına uygun 
olarak küçük harflere çevrilir (“ı” – “I” ve “i” 

– “İ” ... v.s.) ve aynı şekilde noktalama 

işaretlerinden temizlenir.  

 

3. Kök Bulma  

 

Türemiş ya da değişmiş bir kelimenin orijinal 

haline (köküne) indirgeme işlemlerine kök 

bulma (stemming) denilir. Kök bulma 

işleminin sonucunda elde edilen kelime, dilin 

morfolojik yapısıyla aynı olmak zorunda 
değildir; genellikle aynı köke eşleştirilen 

alakalı kelimeler yeterli olmaktadır.  

 

Türkçe bir kelime için kök bulma işlemine 

örnek verecek olursak: farklı eklerle 

çekimlenmiş “gitmiş”, “gidecek”, “gitmek” 

kelimelerin kökünü “git”; türetilerek 

oluşturulmuş “gözlük” kelimesinin kökünü 

“göz” oluşturmaktadır.  

 

Kök bulma tekniğinin aramalarda sağladığı 
en önemli fayda, aranmak istenilen kelime ile 

sınırlı kalmayıp benzer sonuçların da 

bulunmasıdır. Örneğin “gitti” kelimesini 

arayan kullanıcıya ek olarak “git” ile alakalı 

sonuçların da sunulmasıdır. Aynı zamanda 

son kullanıcı tarafından yapılan hataları da en 

aza indirgeme hedeflenir. Günümüzde dilin 

morfolojik yapısına bağlı kalan kök bulma 

algoritmalarının yanı sıra kelimelerin 

anlamlarını, içeriğini inceleyen ve buna göre 

kök bulma işlemlerini gerçekleştiren 

algoritmalar da kullanılmaktadır (İçeriğe 

Duyarlı Kök Bulma - Context Sensitive 

Stemming) [2]. Bu çalışmanın devamı olarak 
içeriğe duyarlı kök bulma algoritmalarının 

kullanılması düşünülmektedir.  

 

Snowball: Bilgiye erişim sistemlerinde kök 

bulma algoritmalarını oluşturmak amacıyla 

tasarlanmış küçük bir karakter işleme dilidir. 

Snowball kullanılarak birçok dil için kök 

bulma algoritmaları geliştirilmiştir [3,4].  

 

Türkçe için snowball kullanılarak geliştirilen 

kök bulma algoritmaları “Evren (Kapusuz) 

Çilden” tarafından yürütülmektedir [5].  
 

Bu araştırmada Türkçe kök bulma teknikleri, 

doküman doğrusallaştırma işleminden geçen 

dokümanlarda uygulanmıştır. Bu işlem ayrıca 

stop-words ayrıştırma işlemini de içerir.  

 

Stop-words: Sıklıkla tekrar eden ve 

genellikle tek başına kullanıldıklarında anlam 

taşımayan kelimelere stop-words denir.  

 

4. Ağırlık Verme  
 

Bilgiye erişim sistemlerinde ağırlık verme 

önemli bir rol oynar. Birçok farklı ağırlık 

verme modeli geliştirilmiştir. En yaygın 

olarak kullanılan model; yerel (local) ve 

genel (global) ağırlık verme şemalarının bir 

arada kullanılmasıdır. Yerel ağırlık vermede 

terim frekansı (term frequency-tf), genel 

ağırlık vermede ise ters doküman frekansı 

(inverse document frequency-idf) kullanılır.  

 
Terim Frekansı (tf): Bir doküman içerisinde 

bir terimin tekrar sıklığıdır [6,7].  

 

Ters Doküman Frekansı (idf): Bir terimin 

bütün doküman koleksiyonu içindeki 



 

 

önemidir [8]. Bu aşağıdaki şekilde hesaplanır:  

 

idft = log N / dft    (1)  

w = tft × idft    (2)  

 

Ağırlık: Bu çalışmada (2) numaralı formül 

ile gösterilen ağırlık verme yöntemi 

kullanılmıştır.  

 

5. Kosinüs Benzerliği  

 

İki doküman arasındaki benzerliği 

karşılaştırmakta kullanılır. “n” boyutlu iki 

vektör arasındaki açının bulunmasıyla elde 

edilir. A ve B iki vektör olmak üzere kosinüs 

benzerliği aşağıdaki gibi tanımlanabilir:  

 

Θ = arccos ((A . B) / (||A|| ||B||))  (3) 

 

6. Model ve Ortam 

 
Model: Algoritmayı nesne yönelimli bir 

ortamda gerçekleştirebilmek için platformdan 

bağımsız bir model geliştirilmiştir. Bu model 

Şekil 1’de gösterilmiştir.  

 

 
 

Şekil 1. Platformdan bağımsız model 

Platform: Uygulamamız JEE 5 platformunda 

JDK 1.6.0_11 ile Glassfish-v2ur2 uygulama 

sunucusu üzerinde geliştirilmiş ve test 

edilmiştir. Ubuntu 9.10 ana işletim sistemi ve 

MySQL 5.0 ise ana veritabanı sunucusu 

olarak kullanılmıştır [9,10,11].  

 

Kütüphaneler: Uygulamamızda kullanılan 

üçüncü parti açık kaynak kodlu kütüphaneler 
htmlparser, JScience, snowball ve crawler 

kütüphaneleridir [4,12,13,14].  

 

Uygulamamızı test etmeye başlamak için 

seçilen bazı web sitelerinin web sayfa 

içerikleri ham veri olarak saklanmıştır.  

 

7. Algoritma  

 

Algoritma üç ana safhadan oluşmaktadır. İlk 

aşamada var olan dokümanlar analiz edilerek 

doküman doğrusallaştırma ve kök bulma 
işlemleri uygulanır. Bu iki işlemin sonunda 

var olan veriler indekslere dönüştürülmüş 

olur. İkinci aşamada, oluşturulan indeksten 

terimlerin yerel ağırlıkları hesaplanır. Son 

safhada ise daha önceden oluşturulmuş 

verilerin yardımı ile dokümanlar birer vektör 

olarak tasvir edilir ve bu vektörler 

karşılaştırılarak dokümanlar arasındaki 

benzerlik hesaplanır.  

 

7.1. Birinci Safha  
Bu adımın amacı etiket, noktalama işaretleri 

v.s. gibi gereksiz verileri temizleyerek var 

olan dokümanı daha anlamlı terimlere 

indirgemektir. Bu aşama iki ana işlemden 

oluşur; doğrusallaştırma ve kök bulma. 

Doğrusallaştırma işlemini uygulamak için, 

aşağıdaki adımlar izlenir:  

 

1. Veritabanından işlenmemiş bir 

doküman çekilir. 

 
2. Gereksiz etiketler ve noktalama 

işaretleri çıkartılır. 

 

3. Temizlenmiş veriler küçük harflere 

dönüştürülür. Bu işlem yapılırken 



 

 

Türkçe dilinin yapısına uygun 

olmasına dikkat edilir. Ör: “İ” 

harfinden “i” harfine  

 

Yukarıdaki işlemlerin ardından, verilere kök 

bulma işlemi uygulanabilir. Kök bulma 

işleminde kullanılan yöntem Türkçeye has 

olup, kelimeler Türkçe dilinin yapısına göre 

incelenerek işlenir. Bu işlem için aşağıdaki 
adımlar izlenir:  

 

1. Dokümanı oluşturan veriler kelimelere 

ayrılır. 

 

2. Bu kelimelerden Türkçe stop-words 

kelimeler çıkartılır.  

 

3. Geriye kalan her bir kelime için kök 

bulma işlemi uygulanır.  

 

Yukarıdaki işlemler uyguladıktan sonra 
veriler terim indeksleri şeklinde veritabanında 

saklanabilir.  

 

7.2. İkinci Safha  

Buraya kadar olan kısım veri toplamakla 

ilgiliydi. Bu aşamada ise toplanan verilerin 

yerel ağırlıkları hesaplanır. Yerel ağırlık 

hesaplamada ele alınan temel yöntem terim 

frekansıdır. Terim frekansını hesaplamak için 

aşağıdaki adımlar izlenir:  

 
1. Doküman için indekslenmiş terimler 

veritabanından çekilir.  

 

2. Her terimin kendi dokümanı içindeki 

tekrar sıklığı belirlenir.  

 

3. Hesaplanan terim frekansı saklanır.  

 

Bu işlem, bir doküman içindeki her terim için 

yerel ağırlığı belirler. Hesaplanan terim 

frekansı her doküman için ayrı olduğundan, 
yerel ağırlık olarak adlandırılmıştır.  

 

7.3. Üçüncü Safha  

1. ve 2. aşamadaki işlemler verinin 

hazırlanmasıyla ilgi olup, dokümanları 

vektörsel bir şekilde tasvir edebilmek için 

gerekli olan verinin hazırlanmasından 

oluşmaktadır. Bu safha için aşağıdaki adımlar 

izlenir:  

 

1. Ağırlık verme algoritması ve terim 

frekansı kullanılarak terimlerin global 

ağırlıkları hesaplanır. 

 
2. Hesaplanan ağırlıklar kullanılarak 

dokümanlar vektörsel bir biçimde tasvir 

edilir.  

 

Dokümanlar vektörsel bir biçimde 

tanımlandıktan sonra kosinüs benzerliği 

kullanılarak dokümanlar arasında ilişki 

incelenir. Bu durumda vektörler arasındaki 

kosinüs benzerliği 1’e yakın olan vektörler 

diğerlerine oranla birbirlerine daha çok 

benzerdir. Aynı zamanda bu benzerlik, 

dokümanların içeriklerinin benzerliği olarak 
yorumlanır. Genel işlemler Şekil 2’de 

özetlenmiştir.  

 

 
 

Şekil 2. Algoritma akış şeması 



 

 

8. Algoritmanın Test Edilmesi 

 

Sunmuş olduğumuz algoritmayı test etmek 

için bir uygulama geliştirilmiştir. Bu bölümün 

birinci kısımda yapılan testlerin çalışma şekli 

örneklendirilmiştir. İkinci kısmında ise test 

sonuçları hakkında yorumlar bulunmaktadır.  

 

8.1. Test 
Örnek: Aşağıdaki dört dokümanı ele alırsak:  

 

- Doküman 1: “Microsoft Windows 

Vista'nın çekirdeğinde başka hata 

bulundu.” 

 

- Doküman 2: “Microsoft'un Web tabanlı 

Office'i internet üzerinden dosya saklama 

olanağı sunuyor.”  

 

- Doküman 3: “Yapılan ölçümlere göre 

Microsoft Kasım ayında PC pazarında 
düşüş yaşadı.”  

 

- Doküman 4: “Microsoft'un internet 

tarayıcısının kullanım oranı %68.15’e 

düştü.” 

  

Yukarıdaki dokümanlara algoritmanın 1. 

adımı uygulanırsa sonuç olarak dokümanlar 

aşağıdaki formu alır.  

 

- Doküman 1 : [çekirdek, bul, vista, 
windows, başka, ha, microsoft] 

 

- Doküman 2: [olanak, sunuyor, sakla, 

office, dosya, üzer, internet, tabanlı, 

microsoft]  

 

- Doküman 3: [düşüş, ay, kas, gör, yapıla, 

yaşadı, ölçüm, pazar, microsoft]  

 

- Doküman 4: [düş, ora, kulla, tarayıcı, 

internet, microsoft]  
 

Tüm dokümanlar terimlerine indirgenmiştir. 

Bu aşamadan sonra algoritmanın diğer 

adımları uygulanarak dokümanlardan bir 

terim matrisi oluşturulur (Tablo 1). 

Tablo 1. Terim doküman matrisi 

 

 
 

Terim doküman matrisi terimlerin 

dokümanlar arsındaki ilişkisiyle ilgilidir ve 

kosinüs benzerliğini hesaplamak için 

yeterlidir. Hesaplanmış benzerlik değerleri 

Tablo 2’de gösterilmiştir.  

 

Bu değerler bize 2 numaralı doküman ile 4 

numaralı dokümanın, diğerlerine göre bir 

birine daha yakın olduğunu göstermektedir. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Tablo 2: Benzerlik değerleri 

 

Document 1   Document 2  0.125988158 

Document 1   Document 3  0.125988158 

Document 1   Document 4  0.15430335 

Document 2   Document 1  0.125988158 

Document 2   Document 3  0.111111111 

Document 2   Document 4  0.272165527 

Document 3   Document 1  0.125988158 

Document 3   Document 2  0.111111111 

Document 3   Document 4  0.136082763 

Document 4   Document 1  0.15430335 

Document 4   Document 2  0.272165527 

Document 4   Document 3  0.136082763 

 

8.2. Yorumlar  
Algoritmanın uygulanabilirliğini test etmek 

için internet üzerinden haber yayını yapan 

farklı web sitelerinden toplam 1000 sayfa 

seçildi. Seçilen bu sayfalar test dokümanlarını 

oluşturmaktadır. Kullanılan dokümanların 

birbirinden tamamen faklı olmasıyla birlikte 

benzer konuları içeren dokümanlar da 

bulunmaktadır.  

 

Tasarlanan algoritma gerçek hayatta 

gerçekleştirilerek dokümanların birbirleriyle 

karşılaştırılması sonucunda şu veriler elde 
edilmiştir:  

 

- Toplam 1000 doküman içinde 230873 

terim, 14457 köküne indirgenmiş tekil 

terimden oluşmaktadır. 

- Bu veriler ışığında birbiri ile 

karşılaştırılan dokümanlardan benzerlik 

değeri 0,3 seviyesinde olan dokümanlar 

farklı konulardan oluşmaktadır.  

- Birbiri ile benzer konular taşıyan ama 

birbirinden farklı olan dokümanların 
benzerlik değerleri ise 0,7 – 0,8 

civarındadır. Örnek olarak teknoloji ile 

ilgili dokümanların benzerlik değerleri bu 

aralıktadır.  

- İçerik bakımından da aynı konuları 

kapsayan dokümanların benzerlik 

değerleri ise 0.94 ve üzeridir.  

9. Sonuç  

 

Bu çalışmada, yapısal olmayan Türkçe 

dokümanların aranması ve eşleştirilmesi için 

bir uygulama geliştirilmiştir. Uygulamanın 

amacı doküman benzerliği,kök bulma, ağırlık 

verme ve kosinüs benzerliği kullanılarak 

dokümanların karşılaştırılmasıdır.Bu modelde 

öncelikli olarak Türkçe diline özel kök bulma 
ve ağırlık verme yöntemleri üzerinde 

durulmuştur.Çalışmanın ana sonuçları olumlu 

yönde olup bazı geliştirilmelere ihtiyaç 

vardır. 

 

Algoritmada kullanılan kök bulma tekniği 

dilin morfolojik yapısı üzerinde durmaktadır. 

Dilin morfolojik yapısından ziyade içeriğe 

duyarlı bir kök bulma algoritmasının 

kullanılmasıyla, araştırmanın devamında 

yapılacak olan çalışmalarda daha verimli 

sonuçlar elde edilmesi hedeflenmektedir.  
 

Bu çalışmanın devamında, klasik ve semantik 

sorgu genişletme algoritmalarına yer 

verilerek kullanılan yöntemin performansı ve 

başarı oranının arttırılması hedeflenmektedir. 
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