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Merhaba, 

Bu doküman aigf.org.tr rss kaynağından haber çekmek için gerekli olan teknik bilgileri içermektedir.  

Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu (AIGF) üyelerine haber akışı sağlamak için RSS formatında 
çıktı üreten web servisleri kullanmaktadır.  

Web sitenize haber çekmek için bu dokümanda belirtilen metodları yazılımcınız veya servis 
sağlayıcınız (Haber sitenizi yapan firma) uygulamak zorundadır.   

 

BASE URL 

https://rss.aigf.org.tr/  

Haberleri hiçbir filtreleme olmadan yukarıdaki url aracılığı ile çekebilirsiniz. 

 

RSS FORMATI 

 
<item> 

<guid>1111</guid> 
<title><![CDATA[HABER BAŞLIĞI]]></title> 
<description><![CDATA[Haber Açıklaması]]></description> 
<content:encoded><![CDATA[Haber Detayı]]></content:encoded> 
<tags><![CDATA[etiket 1,etiket 2, etiket 3… ]]></tags> 
<image>…/images/haberler/2022/12/resim.webp</image> 
<pubDate update="Tue, 6 Dec 2022 08:14:00 +0300">Tue, 6 Dec 2022 
08:14:00 +0300</pubDate> 
<source>https://www.haberkaynagisite.com/haber/haber.html</source> 
<section id="100">ULUSAL</section> 
<category id="1">GÜNDEM</category> 
<editor id="1092">Editör Adı</editor> 
<city>Şehir</city> 

<lang>tr</lang> 
<policy>0</policy> 
<important>0</important> 
<images> 

<image for="Social" url="https://ajans.aigf.org.tr/images/haber
ler/2022/12/resim.webp" title="Sosyal Medya">Sosyal Medya 
Resmi</image> 
<image for="Manset" url="https://ajans.aigf.org.tr/images/haber
ler/2022/12/" title="Manşet">Manşet Resmi</image> 
<image for="news" url="https://ajans.aigf.org.tr/images/haberle
r/2022/12/resim.webp" type="webp" size="60404" width="" height=
"" lang="tr" title="Resim Başlığı">Resim ile ilgili 
Açıklamalar</image> 

</images> 

<videos>  
<video url="https://ajans.aigf.org.tr/images/video.mp4" cover=h
ttps://ajans.aigf.org.tr/images/cover.webp" type="1" 
duration="60" size="1024" width="1920" height="1080" lang="tr" 
title="Video Başlığı">Video Açıklaması</video> 
<video url="https://ajans.aigf.org.tr/images/video.mp4" cover=h
ttps://ajans.aigf.org.tr/images/cover.webp" type="1" 
duration="60" size="1024" width="1920" height="1080" lang="tr" 
title="Video Başlığı">Video Açıklaması</video> 

https://rss.aigf.org.tr/


</ videos > 

</item> 

 

RSS DÜĞÜMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

<guid> (integer) : İçerik ID/Numarası 

<title>  (string) : İçerik Başlığı 

<description>  (string) : İçerik Açıklaması 

<content>  (string) : İçerik Detayı 

<tags>  (string) : İçerik  ile etiketler, etiketler , ile ayrılmıştır. 

<image>  (string) : İçerik ile ilgili varsayılan resim. 

<pubDate>  (datetime) : İçerik Eklenme Tarihi (RFC822 Formatında) 

<pubDate update=”…”>  (datetime) : İçerik son güncelleme tarihi (RFC822 Formatında) 

<source>  (url) : Haberin aigf’ye gönderildiği kaynak 

<section id=”100”>  (string) : İçeriğin Tipleri  
100 - ULUSAL -> Ulusal Haber,  
103 - YEREL HABER -> Yerel Haber,  
101 - FOTOGRAF - > Fotoğraf/Resim/Infografik Galerileri  
102 - VİDEO -> Video/Film İçerikler 
 

<category id=”1”>  (string) : İçerik Kategorisi 
1 - GÜNDEM 
10 - ASAYİŞ 
11 - DÜNYA 
7 - SİYASET 
5 - EKONOMİ 
4 - SPOR 
6 - SAĞLIK 
2 - EĞİTİM 
9 - YAŞAM 
3 - MAGAZİN 
8 – TEKNOLOJİ 

 
<editor id=”100”>  (string) : Editör Adı 
<city>  (string) : İçeriğin ilgili olduğu şehir ismi 
<lang>  (string) : İçeriğin ilgili olduğu ülke ikili kodu. 
<policy>  (integer) : Politik/Siyasi içeriklerde; içeriğin belirli bir tarafın lehine olup olmadığını belirtir.  

0 - TARAFSIZ 
1 – İKTİDAR KAYNAKLI 
2 – MUHALEFET KAYNAKLI 

<important>  (integer) : İçeriklerin önem değerini belirtir. 
0 - STANDART 

https://validator.w3.org/feed/docs/error/InvalidRFC2822Date.html
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1 – SON DAKİKA 
2 – FLAŞ 
3 – MANŞET 

<images> 
<image …>  (string) : İçerik ile ilgili resimler. İçerikle ilgili birden çok resim bulunabilir. AIGF 
editörleri resimler içerisinden bazı resimleri sosyal medya kullanımı, bazılarını manşet olarak 
seçebilir. Resimlerde bu durum for=”” özniteliği ile belirtilir.  
for=”Social” : Bu tür resimler boyut ve içerik olarak sosyal medya kullanımı için uygun olabilir. 
Dikkat: Bu tür resimlerde, resimlerin üzerinde yazı ve görsel efektler kullanılmış olabilir.   
for=”Manşet” : bu tür resimler manşet resmi olarak uygun olabilir. Dikkat: Bu tür resimlerde, 
resimlerin üzerinde yazı ve görsel efektler kullanılmış olabilir.  
for=”News” : İçerik ile ilgili diğer resimler 
type=”webp” : Resim Formatı 
size=”1024000” : Resim Dosya Boyutu 
width=”1024” : Resim Genişliği 
height=”1024” : Resim Yüksekliği 
lang=”tr” : Resmin dilini belirtir ülke ikili kodu.  
title=”Resim Başlığı” : Resim ile ilgili spot 
 

 
<videos> 

<video …>  (string) : İçerik ile ilgili videolar. İçerikle ilgili birden çok video bulunabilir.  
url=”…” : Video dosyasının indirilebilir bağlantısı   
type=”mp4” : Video Formatı 
size=”1024000” : Video Dosya Boyutu 
width=”1024” : Video Genişliği 
height=”1024” : Video Yüksekliği 
lang=”tr” : Video dilini belirtir ülke ikili kodu.  
title=”Video Başlığı” : Video ile ilgili spot 
 

 
İÇERİK FİLTRELEME 

AIGF RSS kaynağında yer alan içerikler Base URL adresine GET metodu ile çeşitli parametreler 
gönderilerek filtrelenebilir. Örneğin sadece şehriniz ile ilgili haberleri veya belirli bir kategorideki 
haberleri sorgulayabilirsiniz. Parametreler birbirine & işareti ile bağlanabilir.  

İçerikler Aşağıdaki Parametrelere Göre Filtrelenebilir:  

contentID : guid/id veya haber nosu bilinen belirli bir haberi filtreler. 

 Kullanımı : https://rss.aigf.org.tr/?contentID=101 

categories : Belirtilen kategorilerdeki haberleri filtreler. İçerik kategorileri yukarıda belirtilmiş olup, 
kategori numarasına göre filtreleme yapmalısınız. Birden çok kategoride filtreleme yapabilirsiniz. Bu 
durumda kategori numaraları arasına , (virgül) koymalısınız. Örneğin : Gündem ve Spor  
kategorilerindeki içerikleri filtrelemek için 1,4 değerlerini kullanmalısınız. 

 Kullanımı : https://rss.aigf.org.tr/?categories=1,4 

sections : Belirtilen tiplerdeki haberleri filtreler. İçerik tipleri yukarıda belirtilmiş olup, tip numarasına 
göre filtreleme yapmalısınız. Birden çok tipde filtreleme yapabilirsiniz. Bu durumda tip numaraları 

https://paintmaps.com/tr/ulke-bilgileri/ulke_kodu
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arasına , (virgül) koymalısınız. Örneğin : Ulusal Haber ve Yerel Haber Tiplerindeki içerikleri filtrelemek 
için 100,103 değerlerini kullanmalısınız. 

 Kullanımı : https://rss.aigf.org.tr/?sections=100,103 

policy : İçerikleri politik değerlerine göre filtreler. İçerik politik tipleri yukarıda belirtilmiş olup, tip 
numarasına göre filtreleme yapabilirsiniz. Örneğin : İktidar kaynaklarına göre filtrelemek için 1 
değerlerini kullanmalısınız. 

 Kullanımı : https://rss.aigf.org.tr/?policy=1 

 
important : İçerikleri önem değerlerine göre filtreler. Önem tipleri yukarıda belirtilmiş olup, Önem 
numarasına göre filtreleme yapabilirsiniz.  Örneğin : Sadece Son Dakika işaretli içerikleri filtrelemek 
için 1 değerlerini kullanmalısınız. 

 Kullanımı : https://rss.aigf.org.tr/?important=1 

 
city : İçerikleri şehir isimlerine göre filtreler.  Örneğin : Sadece Gaziantep ile ilgili içerikleri filtrelemek 
için 

 Kullanımı : https://rss.aigf.org.tr/?city=gaziantep 

 
 
RATE LIMIT 

AIGF RSS Sunucularından haber çeken üyelerimiz içerikler için 30 saniyede 1 kere istek 
gönderebilirler. İki istek arası süre 30 saniyeden az ise https://rss.aigf.org.tr/403.html hata sayfası 
görüntülenir. 

 

TEKNİK DESTEK 

AIGF RSS kaynağının sitenize entegrasyonu konusunda dokümantasyon belgeleri hariç teknik destek 
vermemektedir.  

Teknik desteğe ihtiyacı olan üyelerimiz için AIGF ile Yönet Yazılım A.Ş. arasında, teknik destek / 
yazılım hizmetlerinde indirim yapılmıştır.  

Buna göre mevcut sitesine otomatik haber aktarımı yaptırmak isteyen üyelerimiz için 450TL+KDV 
bedel ile bu destek alınabilir.   

Yönet Yazılım WhatsApp Destek : 0850 302 6000 veya destek@yonet.com.tr  
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