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Metin Madenciliği ve Doğal Dil İşleme Kullanarak Marka 

İtibar ve Şikayet Analizi

Anıl Alkan

Özet

Çalışmada Hepsiburada firmasına ait olan 

kullanıcı yorumları ve şikayetleri toplanmış, 

yorumların duygu analizi, şikayetlerin 

sınıflandırılması ve analizi yapılmıştır. Şikayet 

verisi'nin elde edilmesi için metin madenciliği 

teknikleri kullanılmış, duygu analizi ve şikayet 

sınıflandırması için Doğal Dil İşleme 

kütüphanelerinden olan NLTK ve Makine 

Öğrenimi algoritmalarından olan XGBoost, Naive

Bayes, Lojistik Regresyon ve Keras algoritmaları 

kullanılmıştır.

Çalışma Python programlama dili ile Google 

Colab ve Deepnote platformlarında 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen çıktılar analiz 

edilerek Tableau raporlama aracı ile dashboard

formatında görselleştirilmiştir.

Kullanılan Araçlar

A

B

Yöntem

Müşteri şikayetleri şikayetvar.com adresinden 

BeautifulSoup kütüphanesi kullanılarak web 

scraping yöntemi ile çekilmiştir. BeautifulSoup

kütüphanesi kullanılarak çekilen veriler .csv

formatında bir dosyaya kaydedildikten sonra 

hatalı, eksik gözlemler temizlenmiştir.

NLP Uygulamaları

Duygu analizi için kullanılacak veriler, model 

kurulmadan önce veri önişleme ve NLP(Doğal 

Dil İşleme) aşamalarından geçmektedir. Bu 

aşamada NLTK(Natural Language Toolkit) 

kütüphanesi kullanılarak büyük küçük harf 

dönüşümü, noktalama işaretleri ve sayıların 

kaldırılması, stopwords'lerin silinmesi, 

lemmatizasyon ve kelime köklerinin ayrılması 

işlemleri gerçekleştirimiştir.

Veri önişleme aşamasından sonra metin 

verisinde en çok tekrar eden kelimeler 

WordCloud ve Matplotlib kütüphaneleri ile 

görselleştirilmiştir.

Veri önişleme aşamasından sonra sklearn count

vectorizer ve tf-idf count vectorizer kütüphaneleri 

kullanılarak metnin vektörlere dönüşme işlemi 

gerçekleştirilmiştir.

Sonuç

Çalışmada kullanılan Hepsiburada müşteri 

yorumları duygu analizi yöntemi ile 

sınıflandırılmış 177.028 adet müşteri 

yorumundan %94.42'si olumlu %5.58'i ise 

olumsuz olarak belirlenmiştir.

Şikayetvar.com'dan alınan hepsiburada şikayet 

verileri 5 farklı kategoriye ayrılarak etiketlenmiş 

ve makine öğrenimi algoritmaları ile 

tahminlenmesi gerçekleştirilmiştir. Buna göre en 

fazla şikayet gelen kategori %37.69 oranı ile 

teslimat olmuştur. Şikayetleri oranlarını sırasıyla 

%33.08 ile teslimat, %14.62 ile iade, %12.31 ile 

müşteri hizmetleri, %2.31 ile garanti kategorileri 

izlemektedir.
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Vektörize edilen veri eğitim ve test kümesi olmak 

üzere bölünüp, makine öğrenimi algoritması 

çalıştırılmaktadır.
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