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Gün 
Oturum

TARİH
Başlangıç 
SAATİ

Bitiş 
SAATİ SALON‐1 SALON‐2 SALON‐3 SALON‐4 SALON‐5 SALON‐6 SALON‐7

KAYIT 25 EYLÜL 08:00 09:00

ÇAR0 25 EYLÜL 09:00 09:45

ÇAR1 25 EYLÜL 09:45 10:00

ÇAR2 25 EYLÜL 10:00 11:30

11:30 11:45 Çay‐Kahve Arası

ÇAR3 25 EYLÜL 11:45 12:45

13:00 14:00 Öğle Yemeği
ÇAR4 25 EYLÜL 14:00 15:15

15:15 15:30 Çay‐Kahve Arası

ÇAR5 25 EYLÜL 15:30 16:50

Firmalar Tanıtım Oturumu‐1   
AKGIDA                              

AKGÜN SERAMİK                     
CENGİZ MAKİNA                      

BRİSA                               

 Otomotiv Sektör Stratejileri                         
ÜAS13‐011‐İsmail Durgun                               
ÜAS13‐035‐Mehmet Selami Yıldız                
ÜAS13‐256‐Buket Karatop                             
ÜAS13‐263‐Çiğdem Aytekin                           
Oturum Bşk: Prof.Dr. Güneş Gençyılmaz

Müşteri İlişkileri Yönetimi
ÜAS13‐016‐ Bünyamin Ersin Kahya               
ÜAS13‐191‐ Algın Okursoy                                   
ÜAS13‐218‐ Feyza Korkmaz                       
ÜAS13‐219‐ Şevkiye Merve Öge
Oturum Bşk: Prof.Dr. Serpil Erol

Sürdürülebilir Üretim Araştırmaları‐1
ÜAS13‐007‐Altan Ayan
ÜAS13‐018‐Deniz Herand
ÜAS13‐027‐Vahit Kaplanoğlu                                 
ÜAS13‐188‐Onur Yaşar                              
Oturum Bşk: Prof. Dr. Semra Birgün      

Sürdürülebilir Üretim Araştırmaları‐2
ÜAS13‐207‐M.Selçuk Korkmaz                               
ÜAS13‐225‐Kenan Beyaz                                   
ÜAS13‐229‐M.A. Beyazıt Ocaktan                          
ÜAS13‐234‐Resul Gedik
Oturum Bşk:  Dr. Beyazıt Ocaktan                         

Sürdürülebilir Üretim Araştırmaları‐3
ÜAS13‐240‐Yusuf Sait Türkan                      
ÜAS13‐252‐Büşra Taşkan                              
ÜAS13‐271‐Mehmet Kılınç                           
Oturum Bşk:  Yrd. Doç. Dr. Hüseyin 
Selçuk Kılıç      

Veri Analizi
ÜAS13‐033‐ Recep Akdağ                           
ÜAS13‐097‐ Alptekin Durmuşoğlu          
ÜAS13‐132‐ Selen Yücesoy                       
ÜAS13‐133‐ Tolga Torun(*)                           
Oturum Bşk:Yrd.Doç.Dr.Alptekin Durmuşoğlu   

16:50 17:00 Çay‐Kahve Arası

ÇAR6 25 EYLÜL 17:00 18:00

Firmalar Tanıtım Oturumu‐2 
ÜÇGE                                
BİMEKS                              
GÜLÜMSE                            

Benzetim
ÜAS13‐039‐Semih Coşkun                              
ÜAS13‐160‐Aykut Arapoğlu                            
ÜAS13‐175‐Esengül Koçyiğit                
Oturum Bşk: Prof. Dr. Ayhan Toraman

AHP
ÜAS13‐118‐Hatice Direk                                       
ÜAS13‐129‐Pınar Mızrak Özfırat                          
ÜAS13‐149‐N. Özgür Doğan                     
Oturum Bşk:  Doç.Dr. Bahar Sennaroğlu           

Kobilerde İyileştirmeler
ÜAS13‐028‐Pınar Torun                                          
ÜAS13‐040‐Merve Kıymaz                                      
ÜAS13‐074‐Selçuk Mengüverdi                             
Oturum Bşk:  Prof. Dr. Alptekin Erkollar       

Sürdürülebilir Değerlendirme Analizleri‐1
ÜAS13‐024‐A.Deniz Karaoğlan
ÜAS13‐112‐‐Pelin Özgen
ÜAS13‐195‐‐Ayşenur Erdil
Oturum Bşk: Prof. Dr. Seniye Ü.O.Fırat      

Bulanık AHP‐1
ÜAS13‐009‐Dilşad Güzel
ÜAS13‐026‐Derya Deliktaş
ÜAS13‐093‐Gökhan Akyüz
Oturum Bşk:  Prof. Dr. Ercan Öztemel

Bulanık AHP‐2
ÜAS13‐111‐M.Batuhan Ayhan                  
ÜAS13‐166‐Dişuze Atay                             
ÜAS13‐236‐Merve Evcen                            
Oturum Bşk: Yrd.Doç.Dr. M.Batuhan Ayhan

18:00 18:10 Çay‐Kahve Arası
ÇAR7 25 EYLÜL 18:10 19:30

20:00 22:00

KAYIT   26 EYLÜL 08:00 09:30

09:00 09:30 Çay‐Kahve Arası

PER1 26 EYLÜL 09:30 10:20

10:20 10:30 Çay‐Kahve Arası

PER2 26 EYLÜL 10:30 11:50

PANEL‐4 :                    
" İlaç Endüstrisinde 
Sürdürülebilirlik "            

Moderatör:Dr.Hilal Ünalmış 
Duda(HepyaşamDerneği  Bşk.)

ERP Sistemleri                                                  
ÜAS13‐019‐ Batuhan Kocaoğlu                      
ÜAS13‐117‐ Tuğçe Karaca                               
ÜAS13‐253‐ Gülin İdil Sönmeztürk                 
ÜAS13‐260 ‐Raşit Cesur                                   
Oturum Bşk: Prof. Dr. Orhan Torkul             

Sürdürülebilir Üretim/Hizmet Yönetimi‐1        
ÜAS13‐127‐Ayşe Ayçim Selam                             
ÜAS13‐154‐Mesut Kumru                                    
ÜAS13‐170‐Uğur Demir                                        
ÜAS13‐192‐Ahmet Tunçay                                   
Oturum Bşk: Prof. Dr. Mesut Kumru          

Sürdürülebilir Üretim/Hizmet Yönetimi‐2          
ÜAS13‐049‐Kadriye Ergün                                      
ÜAS13‐217‐Selim Zaim                                           
ÜAS13‐274‐ Semih Yıldır                                         
ÜAS13‐275‐ Cemalettin Hatipoğlu                        
Oturum Bşk: Prof. Dr. Selim Zaim                         

Yalın Üretim‐1                                              
ÜAS13‐021‐Hakan Murat Arslan                            
ÜAS13‐023‐Akif Emiroğlu                                        
ÜAS13‐051‐Ezgi Övendireli                                     
ÜAS13‐102‐Habibe Özge Yazılı                 
Oturum Bşk: Yrd. Doç. Dr. Serol Bulkan               

Yönetimde Kalite                                          
ÜAS13‐038‐Büşra Şahin                         
ÜAS13‐150‐Zeynep Gergin                           
ÜAS13‐257‐Ethem Tarhan                            
ÜAS13‐266‐Gülşah Güler                              
Oturum Bşk: Yrd. Doç.Dr.Batuhan Ayhan  

Çizelgeleme                                                             
ÜAS13‐047‐Ayşe Hande Erol Bingüler                  
ÜAS13‐068‐Emre Aslan                                          
ÜAS13‐110‐Ediz Atmaca                                        
Oturum Bşk: Yrd.Doç.Dr. Ufuk Kula             

12:00 13:00 Öğle Yemeği
PER3 26 EYLÜL 13:00 14:15

PER4 26 EYLÜL 14:30 17:30

KAYIT   27 EYLÜL 08:30 09:00

CUM1 27 EYLÜL 09:00 10:20

09:00‐09:40‐ÖZEL OTURUM‐1:     
İş Etiği: Sürdürülebilirlikteki Önemi 

(Prof.Dr. Serpil Erol)               
09:40‐10:20‐ÖZEL OTURUM‐2:   
UMDE‐Üniversite Sanayi İşbirliği 
Buluşması(Prof.Dr.Orhan Torkul)

Vaka Analizi                                                 
ÜAS13‐108‐Serdar Baysan                              
ÜAS13‐158‐Ali Türkyılmaz                         
ÜAS13‐249‐Mahmut Tekin                        
ÜAS13‐267‐Mehmet Özdemir                     
Oturum Bşk: Prof.Dr. Mahmut Tekin 

Çok Amaçlı Karar Verme:                                     
ÜAS13‐085‐A. Cansu Gök                                     
ÜAS13‐114‐Feyza Gürbüz                                     
ÜAS13‐168‐İbrahim Gürler                                   
ÜAS13‐228‐Ali Görener                                        
Oturum Bşk:  Yrd.Doç.Dr. İbrahim Gürler

Tedarik Zinciri Yönetimi                                         
ÜAS13‐065‐Özlem Coşgun                                      
ÜAS13‐119‐Dilek Yılmaz Börekci                            
ÜAS13‐151‐Halil Şen                                               
ÜAS13‐171‐ Özlem Yurtsever                                 
Oturum Bşk:  Öğr.Gör.Dr.Ayşe Ayçim Selam 

Sürdürülebilir Üretim                                    
ÜAS13‐116‐Murat Bilsel                                          
ÜAS13‐146‐Süleyman Bayındır                               
ÜAS13‐159‐Hasan Serhat Çerçi                              
Oturum Bşk: Yrd. Doç. Dr. Özer Uygun                 

Kurumsal Sürdürülebilirlik 
ÜAS13‐179‐Burcu Bilgili                                
ÜAS13‐181‐Övül Arıoğlu Akan                     
ÜAS13‐183‐Merve Er                                    
ÜAS13‐208‐Yasin Rofcanin                           
Oturum Bşk: Öğr.Gör. Dr. Övül Arıoğlu 
Akan  

Sürdürülebilir Değerlendirme Analizleri‐2          
ÜAS13‐120‐Bahar Sennaroğlu                               
ÜAS13‐153‐Serap Ercan                                       
ÜAS13‐194‐Semih Özel                                          
ÜAS13‐276‐ Hilal Ünalmış Duda                            
Oturum Bşk: Doç. Dr. Bahar Sennaroğlu           

10:20 10:30 Çay‐Kahve Arası

CUM2 27 EYLÜL 10:30 11::30

CUM3 27 EYLÜL 10:30 11:50

Lisans Öğr. Proje Oturumu ‐1   
Moderatör: Yrd.Doç.Dr. Ufuk Kula      

ÖPY‐01‐Gamze Gedik                  
ÖPY‐02‐ Ruşena Şahin                 

ÖPY‐04‐Betül Cansu Söylemez        

Lojistik‐1
ÜAS13‐008‐Ayşe Özken                                   
ÜAS13‐017‐Süleyman Çakır                            
ÜAS13‐045‐İskender Peker                             
ÜAS13‐176‐Beste Başçiftçi                              
Oturum Bşk: Prof.Dr. Şevkinaz                      
Gümüşoğlu   

Yenilik Yönetimi ‐1                                     
ÜAS13‐020‐Merve Cengiz Toklu                          
ÜAS13‐044‐Murat Çakırkaya                                
ÜAS13‐167‐İlker Murat Ar                                    
ÜAS13‐190‐H. Ufuk Korkmaz                               
Oturum Bşk: Prof.Dr. Işıl Pekdemir             

Süreç İyileştirmeleri                                                
ÜAS13‐034‐ Barış Zoroğlu                                      
ÜAS13‐233‐ Sinem Tuğral Kurultay                    
ÜAS13‐238‐ Ömer Emin Eminler                           
ÜAS13‐277‐ Semra Birgün                                      
Oturum Bşk: Prof.Dr. Semra Birgün                     

Sürdürülebilir Üretim Stratejileri‐1              
ÜAS13‐059‐Z.Didem U. Durmuşoğlu                     
ÜAS13‐060‐Hatice Çalıpınar                                    
ÜAS13‐071‐Ömer Faruk Uğurlu                              
ÜAS13‐075‐Serhan Sapmaz                                     
Oturum Bşk: Doç. Dr. Ali Türkyılmaz                  

ANP
ÜAS13‐022‐Özden Üstün                              
ÜAS13‐100‐Aytaç Yıldız                                 
ÜAS13‐101‐Kerim Göztepe                           
ÜAS13‐214‐Gülay Odabaşı                           
Oturum Bşk: Yrd. Doç.Dr. Abdülkadir        
Hızıroğlu                                     

Süreç Yönetimi‐1                                        
ÜAS13‐013‐ Mine Ömürgönülşen                         
ÜAS13‐015‐ Sebat Çavuş                                        
ÜAS13‐025‐Mehmet Aksüt                                    
                                                                     
Oturum Bşk: Yrd.Doç.Dr. Özer Uygun                  

12:00 13:00 Öğle Yemeği

CUM4 27 EYLÜL 13:00 14:20

Lisans Öğr. Proje Oturumu ‐2  
Moderatör: Yrd.Doç.Dr. Ufuk Kula  ÖPY‐

07‐Müge Mankara                    
ÖPY‐08‐ Beste Başçiftçi                 
ÖPY‐09‐Mesut Koçyiğit                

Lojistik‐2                                                
ÜAS13‐058‐Ezgi Büçkün                                  
ÜAS13‐072‐Cengiz Duran                                
ÜAS13‐084‐Selçuk Korucuk                            
ÜAS13‐220‐Deniz Yıldız                                   
Oturum Bşk: Yrd. Doç. Dr. Cengiz                  
Duran

Yenilik Yönetimi ‐2                                    
ÜAS13‐205‐Aykut Berber                                     
ÜAS13‐250‐Ertuğrul Tekin                                    
ÜAS13‐269‐İsmail Ekmekçi                                   
ÜAS13‐273‐Emine Dilara Koçak                           
Oturum Bşk: Prof. Dr. İsmail Ekmekçi              

Yalın Üretim‐2                                             
ÜAS13‐206‐Özge Aksu                                            
ÜAS13‐216‐Nurullah Ekmekçi                                
ÜAS13‐241‐Hacer Yumurtacı Aydoğmuş  
ÜAS13‐244‐Kenan Berkdemir                                
Oturum Bşk: Yrd.Doç.Dr. Abdülkadir          
Hızıroğlu                                     

Sürdürülebilir Üretim Stratejileri‐2
ÜAS13‐077‐F.Karakaya Demirkutlu                        
ÜAS13‐080‐Ümmü Saliha Eken İnan             
ÜAS13‐089‐Mehmet Karakoç                                 
ÜAS13‐213‐Olcay Özge Ersöz                                  
Oturum Bşk: Yrd.Doç.Dr. Tuba Canvar                 
Kahveci              

Bulanık Karar  Verme                          
ÜAS13‐128‐Cansu Can                                  
ÜAS13‐152‐D. Demircioğlu Diren                
ÜAS13‐242‐Vahit Orhun Yurtbekir      
ÜAS13‐243‐Eda Boltürk                                
Oturum Bşk: Yrd.Doç.Dr.Rıza Adalı          

Süreç Yönetimi‐2                                        
ÜAS13‐177‐ Orkun Tanrıverdi                               
ÜAS13‐198‐Murat Umut İzer                                 
ÜAS13‐239‐ Ahmet Talha Ardalı                           
ÜAS13‐279‐Yunus Palancı                                      
Oturum Bşk: Yrd.Doç.Dr. Esra Tekez                    

CUM5 27 EYLÜL 14:20 14:50

15:00 17:30

 

  TEKNİK GEZİ‐2: "AKGIDA A.Ş."

DAVETLİ KONUŞMACI‐1 (SALON‐1): Prof.Dr. Ümit Bititci 
" Developing Competitive Capabilities of Organisations… Understanding the system of organisational capabilities "

PANELİ‐2 (SALON‐1): " Katılım Bankacılığı:  Finansal Piyasalardaki yeri ve önemi " , Moderatör: Prof.Dr. Ekrem Pakdemirli                                                

PANELİ‐3 (SALON‐1): " Sürdürülebilir Afet Yönetimi   " , Moderatör:  Prof. Dr. Levent  Gülen 

DAVETLİ  KONUŞMACI‐2 (SALON‐1) : Prof.Dr. Terrence Perera 
" The Role of Simulation in Sustainable Manufacturing  "

 PANEL‐5 (SALON‐1): " YESİDEF Paneli: Yemek Sanayiinde Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik " , Moderatör: Dr. Semih Yıldır   

G A L A   Y E M E Ğ İ

AÇILIŞ PANELİ‐1 (SALON‐1): " Sürdürülebilir Yenilikçi Üretim ve Hizmet Stratejileri " , Moderatör: Cansen Başaran Symes

Prof. Dr. Seniye Ümit Oktay Fırat (SALON‐1): " Üretim Araştırmaları Sempozyumları Üzerine Kronolojik Bir Çalışma: Bildiri Profilleri ve Trendleri "

                                    ***Sempozyum programında yer alan; Paneller, Özel Oturumlar , Seminerin yanında   Bildirilerin Referans Kodları ve Sunacak Yazarların bulunduğu Paralel Oturumlar yer almaktadır.

          Çay‐Kahve Arası                                                                                       KAYIT (KÜLTÜR ve KONGRE  MERKEZİ)

KAPANIŞ OTURUMU (SALON‐1): " Değerlendirmeler" , "Plaket Töreni" , "Lis.Öğr.Proje Yarışması Ödül Töreni" , "Kapanış Konuşması"

           Çay‐Kahve Arası                                                                             KAYIT (KÜLTÜR ve KONGRE  MERKEZİ)
AÇILIŞ (SALON‐1) :  " Açılış Konuşmaları  "

KAYIT (KÜLTÜR ve KONGRE  MERKEZİ)

 TEKNİK GEZİ‐1:  " TOYOTA TÜRK A.Ş. "

SEMİNER( ÖZEL SALON): Doç. Dr. Fatih Camcı   
" Ürün Servis Sistemleri ‐ İmalat Sanayinde Yeni İş Modeline Doğru "
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TÜRKİYE’DE YERLİ OTOMOBİL ÜRETMEK: 

SOSYAL MEDYADAKİ YORUMLARIN YENİLİKÇİLİK AÇISINDAN FİKİR 

MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Çiğdem Aytekin     Cem S. Sütcü 

Marmara Ü., Mühendislik Fak. Endüstri Mühendisliği  Marmara Ü., İletişim Fak. Gazetecilik Bölümü 

 

ÖZET 

Yakın zamanda geleneksel medyaya ve sosyal medyaya yansıyan haberler ve tartışmalarda Türkiye’nin 

artık kendi otomobilini üretmesi gerektiğinden sıkça bahsedilmiştir. Dünyada endüstrileşmiş ülkelerin 

tamamında bu tür üretimin yapıldığı bilinmektedir. Yerli otomobil üretmek, aynı zamanda 

endüstrileşmenin de bir ölçüsüdür. Yenilikçilik ise yeni bir ürünün ortaya çıkarılması esasına dayanır ve 

ülkenin gelişmesine katkı yapabilecek düzeyde projeler geliştirmek anlamına gelir. Diğer yandan sosyal 

medya, her geçen gün daha fazla insanın daha çok vakit geçirdiği bir ortam haline gelmektedir. Belirli 

fikirlerin toplumda nasıl yayıldığının görülmesi veya hangi fikirlerin tartışıldığını analiz etmek açısından 

bu ortam bir laboratuvar gibi işlev görebilmektedir. Bu çalışmada yerli otomobil üretme ile ilgili sosyal 

medya verileri incelenecektir. Bu amaçla Türkçe otomobil bloglarında yer alan pozitif ve negatif 

yorumlar analiz edilecek ve otomobil sahipleri tarafından nasıl algılandığı araştırılacaktır. Yöntem olarak, 

bir fikir madenciliği görevi olan “metin kutbunun pozitiflik-negatiflik şiddetini belirleme” tekniği 

kullanılacak ve yerli otomobil üretimine yön verecek görüşler yenilikçilik kapsamında 

değerlendirilecektir.   

Anahtar Kelimeler: Yerli Otomobil Üretimi, Sosyal Medya, Fikir Madenciliği.  

 

 

PRODUCING DOMESTIC CARS IN TURKEY: EVALUATING SOCIAL MEDIA COMMENTS 

WITH OPINION MINING TECHNIQUES IN TERMS OF INNOVATION 

 

ABSTRACT 

In near future, news about Turkey producing its own domestic cars has been raised both in social media 

and traditional media. It is known that all industrial developed countries have their own domestic car 

productions. Producing domestic cars is also a sign of industrialization. Innovation’s main idea is 

producing a new product and it also means that developing projects that can contribute to country’s 

development. On the other hand, more and more people spend more and more hours on social media 

every day. Thus, social media can work as a laboratory, which can help us analyzing how ideas spread 

through community and which ideas are argued. In this paper, social media data about producing a 

domestic car will be investigated. So positive and negative comments on Turkish automobile blogs will 

be analyzed and a research will take place how car owners perceive the issue. An opinion mining 

technique, “Determining positivity-negativity of text polar”, will be used as the method for this paper and 

influential ideas about producing domestic cars will be evaluated in terms of innovation. 

Keywords: Domestic Automobile Production, Social Media, Opinion Mining. 

 

 

 



 
 

1. Giriş 
 

Günümüzde yaşanan sosyal ve ekonomik değişim süreci, örgütleri, yoğun ve dinamik bir ortamda 

faaliyetlerini sürdürmeye zorlamaktadır. Böyle bir ortamda yenilikçilik, birçok örgüt için rekabet 

üstünlüğü elde etmenin temel kaynağını oluşturmaktadır (Güleş ve Bülbül, 2004). Yenilikçilik aynı 

zamanda, yeni bir ürünün ortaya çıkarılması esasına dayanır ve ülkenin gelişmesine katkı yapabilecek 

düzeyde projeler geliştirmek anlamına gelir. 

Yakın zamanda geleneksel ve sosyal medyaya yansıyan haber ve tartışmalarda Türkiye’nin artık kendi 

otomobilini üretmesi gerektiğinden sıkça bahsedilmiştir. Otomobil üretim süreci karmaşık ve yüksek 

maliyetlidir. Dünyada endüstrileşmiş ülkelerin tamamında bu tür üretimin yapıldığı bilinmektedir. Yerli 

otomobil üretmek aynı zamanda endüstrileşmenin de bir ölçüsüdür. Burada yenilikçiden kasıt salt yeni bir 

ürün ortaya koymak değil, aynı zamanda otomobil üretim ve pazarlama süreçlerini de dönüştürmektir. Bu 

durum göz önüne alındığında, dünya pazarına hitap edebilecek şekilde yerli otomobil üretmek ve 

pazarlayabilmek için yenilikçilik bakış açısı önem kazanmaktadır. 

Diğer yandan sosyal medya, geniş kitlelerin işbirliğini ve birlikte üretimini mümkün kılarak birçok alanda 

yeni eğilimlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Sosyal medyanın en önemli özelliklerinde biri de, 

enformasyonun bir anda çok sayıdaki kişiye hızla yayılmasıdır. Kullanıcı görüşlerini bir anlamda 

küreselleştiren bu ortam, üretici ile müşteri arasında etkileşim sağlamakta ve bu sayede değerlendirilebilir 

veriler üretmektedir.  

Bu çalışmada, devletin de destek verdiği kalkınma projeleri arasında yer alan yerli otomobil üretme ile 

ilgili sosyal medya verileri incelenecek ve fikir madenciliği yöntemlerinin kullanıldığı bir model 

önerisinde bulunulacaktır. Böylelikle üreticiler kullanıcı algılarını değerlendirebilir ve bu doğrultuda yeni 

stratejiler oluşturma yoluna gidebilirler.  

 

2. Yerli Otomobil Üretimi ve Yenilikçilik 

İrem Kızılca’nın OICA (Uluslar Arası Motorlu Araç Üreticileri Birliği) üretim istatistiklerinden 

aktardığına göre; 2011 yılı itibariyle Güney Kore dünyanın en büyük 5. otomobil üreticisi ve 6. en büyük 

otomobil ihracatçısı durumundadır. 1980'lerin başlarında ise, Güney Kore dünyanın 30. en büyük 

otomobil ihracatçısıyken Türkiye de hemen arkasında 31. sırada gelmekteydi. Aradan geçen 30 yıl içinde 

Güney Kore listedeki sıralamada 28., 10. ve 2000'lerin başında 6. en büyük üretici olarak yer alıp 

konumunu sağlamlaştırırken, Türkiye 2011 yılına kadar geçen sürede ancak 30. sıradan 18.’liğe 

yükselebilmiştir (Kızılca, 2013). 

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’nün Şubat 2011 tarihli “Türkiye Otomotiv 

Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2011 – 2014” isimli raporuna göre, Türkiye’de otomotiv 

sektörünün kurulduğu 1960’lı yıllardan bugüne önemli aşamalar kaydedildiği ifade edilerek bu aşamalar 

beş gruba ayrılmıştır (Sanayi Genel Müdürlüğü, 2011):  

1. 1960’lı yıllarda “İthal İkamesi” amaçlı traktör ve ticari araçların montaj üretimi,  

2. 1970’li yıllarda aksam parça üretimine yönelik “Yerlileştirme” ve “Otomobil Üretimi”,  

3. 1980’li yıllarda “Kapasite ve Teknoloji Yatırımları”,  

4. 1990’lı yıllarda “Küresel Rekabet” için yeniden yapılanma ve küresel sanayi ile entegrasyon,  

5. 2000’li yıllarda daha yüksek katma değer yaratarak dünya pazarına yönelik tasarım ve üretim 

için “Sürdürülebilir Küresel Rekabet Süreci” ne giriş. 

Bu sürece baktığımızda, 1990’lı yıllardan itibaren yenilikçilik anlamında çalışmalar yapılmaya başlandığı 

söylenebilir. Küresel rekabet yaklaşımı ve küresel sanayi ile entegrasyon sektörde yenilikçilik 

yaklaşımlarını ortaya çıkarırken, üretimde ve işletme yönetiminde kalite yönetimi anlayışı da gelişmeye 

başlamıştır. Bununla uluslararası teknik ve ticari mevzuata uyum gösterilerek küresel pazarlara ihracat da 

yapılmaya başlanmıştır.  

Yenilikçi yaklaşımın örneklerini; AR-GE ve tasarım kültürünün geliştirilmesi ile yeni teknolojilerin 

yaygınlaştırılmasında önderlik, yatırımlarda ve üretimde daha yüksek katma değer arayışı, yüksek 

nitelikli insan gücü yetiştirme, rekabet öncesi işbirliği kültürü ve tedarik zincirinde yer alan KOBİ 

niteliğindeki tüm kuruluşlar ile uzun vadeli stratejik işbirliğinin geliştirilmesi gibi konularda görmek 

mümkün olmuştur (Sanayi Genel Müdürlüğü, 2011). 

2001 ve 2002 yıllarında yaşanan ekonomik kriz, otomotiv sanayini derinden etkilemiş ve özellikle iç 

talepteki düşüşe bağlı olarak sanayi üretimi 2001 ve 2002 yıllarında önemli oranda önceki yılların altına 

düşmüştür. Fakat daha sonra üretim, talep ve ihracat artmıştır.  

 



 
 

Tablo 1 

Yıllara Göre Otomotiv Sektöründe Üretim, Pazar Talebi ve İhracat Değerleri 

Adet 2002 2008 

Üretim 350 bin 1.150 bin 

Pazar talebi 175 bin 530 bin 

İhracat 258 bin 920 bin 

Kaynak: Sanayi Genel Müdürlüğü, 2011; s.7. 

İTÜ ile OSD arasında, TÜBİTAK-ÜSAMP çerçevesinde “Otomotiv Teknoloji AR-GE Merkezi 

(OTAM)” 2003 yılında kurulmuştur. Daha sonra bu yapı İTÜ, OSD, TAYSAD ve Uludağ Taşıt Araçları 

ve Yan Sanayi İhracatçıları Birliği’nin katılımı ile OTAM A.Ş. olarak bir şirketleşme sürecine girmiştir. 

Bu merkezde tip onayı testleri yanında, disiplinler ve üniversiteler arası ve aynı zamanda rakip otomotiv 

firmalarının ortaklaşa desteklediği rekabet öncesi AR-GE projeleri yürütülmektedir. Ayrıca OTAM 

A.Ş.’nin yürütücülüğünü yapmakta olduğu ve TÜBİTAK tarafından desteklenmekte olan Otomotiv 

Teknoloji Platformu (OTEP), Türkiye’de faaliyet gösteren otomotiv sanayi ile doğrudan veya dolaylı 

ilgili, AR-GE yapan sanayi, üniversite ve kamu temsilcilerinden toplam 27 üyenin bir platform etrafında 

bir araya gelmesi ile kurulmuştur. Türkiye’de otomotiv sanayinde yapılan AR-GE faaliyetleri ile ilgili 

sağlıklı veri kaynaklarından biri de TÜBİTAK-TEYDEB’in verileridir. TEYDEB 1995 yılından bu yana 

Dış Ticaret AR-GE Devlet Yardımları Mevzuatı çerçevesinde sanayideki AR-GE faaliyetlerini izlemekte, 

değerlendirmekte ve desteklemektedir. TEYDEB’e 1995-2009 yılları arasında AR-GE projesi için destek 

başvurusunda bulunan “otomotiv ana sanayi‟ kategorisinde birikimli olarak toplam 167 ve “otomotiv yan 

sanayi‟ kategorisinde 425 olmak üzere toplam 592 AR-GE projesine destek verilmiştir (Sanayi Genel 

Müdürlüğü, 2011).  

Türkiye’de otomotiv sektörünün duayenlerinden, Tofaş’ın CEO’luğu ve Fiat’ın İş Geliştirme Bölüm 

Başkanlığı’na kadar yükselen, otomotivde tasarım ve nanoteknoloji şirketi Hexagon Yönetim Kurulu 

Başkanı Jan Nahum, inovasyon konusunda şöyle demektedir: “2020-25 yıllarına büyük bir potansiyelle 

gireceğiz. 2023 hedefi için öncelikle en büyük eksiğimiz olan özgüvene ihtiyacımız var. Vizyon belirlemeli 

ve bu vizyona hizmet edecek olan stratejiler ortaya koymalıyız. İnovasyon bir yaşam mücadelesidir. 

Rekabet etmek zorunda olursanız bunu ciddiyetle ele alır, inovasyon gerçekleştirebilirsiniz. Devletin bir 

vizyon belirlemesi, plan yapması ve bunu tetiklemesi şart. Otomobil sektörü para kazanan bir sektör. 

Yerli araç konusunda otomobil sektörü üzerine düşeni yapmalı. Bizim evrensel bir ihtiyaç olan marka 

üretmemiz lazım. Marka yaratmayı bilmiyoruz. Bunu çözmeliyiz. Boşluğu ve ihtiyacı iyi tespit edip 

özgüvenle onun üzerine gitmeliyiz. Örneğin Savunma Sanayi Müsteşarlığı gibi Yazılım Sanayi 

Müsteşarlığı kurulmalı.” Nahum, “Yerli otomobil doğru bir hedef mi?” sorusunu, “Türkiye’nin bekası 

için yerli otomobil doğru bir ihtiyaç” diyerek yanıtlamıştır (Bilişim Dergisi, 2012). 

Radikal gazetesindeki konuyla ilgili yazısında da Ümit İzmen “Neden yerli otomobil yapacak babayiğit 

çıkmaz” ifadesini kullanarak “Tüketicinin zihnindeki kırılgan, riskli ve güvenilmez ülke imajını 

silemediğiniz sürece ürünü satmanız zor olur” eklemesinde bulunuyor. Ona göre, son yıllarda çok önem 

verilen Ar-Ge ve inovasyon açısından sıkıntı yok iken rekabetçilikte problem yaşanmakta (İzmen, 2013).  

Yerli otomobil ile ilgili medyada çıkmış haberler Tablo2’deki gibi kronolojik olarak gösterilebilir.  

 

Tablo 2 

Yerli Otomobil ile İlgili Haberlerin Kronolojisi 

Tarih Haber Başlığı Haber İçeriği 

26.09.2011 Erdoğan'dan 'yerli oto' açıklaması Başbakan Erdoğan yerli otomobille ilgili, 'Bu işe 

soyunacak bir baba yiğit vardır' dedi... 

24.09.2011 Yerli otomobilde sevindiren 

haber 

Başbakan Erdoğan'ın talimatı ile hız kazanan yerli 

otomobil çalışmalarında sona gelindi. 

15.09.2011 Bakandan YERLİ OTO 

açıklaması 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, 

gündemdeki 'yerli otomobil' konusunda önemli 

açıklamalar yaptı. 

13.08.2011 Yerli otomobil de çarpıcı 

açıklama 

Yerli otomobil girişimleriyle bilinen işadamı Alpan 

Manas BUGÜN’e konuştu 

19.03.2011 Bakan yerli araba için bastırıyor Sanayi Bakanı Ergün, OSD’nin yerli otomobil 



 
 

hakkındaki çalışmalarını merakla beklediğini açıkladı. 

07.02.2011 Başbakan'ın hayali gerçek oluyor Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobil 

hayalini, Ankaralı iş adamı Ercan Malkoç 

gerçekleştiriyor. 

29.01.2011 Yerli otomobilde topu OSD’ye 

attı 

Rahmi Koç, "Yerli otomobil meselesi OSD'nin işidir" 

dedi. 

29.01.2011 'Yerli elektrikli araç yapalım...' Renault Mais Genel Müdürü'nden 'Tarihi fırsatı 

kaçırmayalım' çağrısı... 

28.01.2011 Erdoğan'ın çağrısına cevap geldi Motor ve şanzımanı dışında yüzde 85 yerlilik oranına 

sahip "Turkar" adlı kamyonetin sipariş bazlı seri 

üretimine geçildi. 

21.01.2011 Başbakan yerli otomobil istedi Erdoğan, fırsatı kaçırmadı TÜSIAD Genel Kurulu'nda 

Türk marka araba istedi ve Rahmi Koç'a, "Soyadınız 

gibi bir marka araba istiyoruz" dedi. 

12.01.2011 Erdoğan'dan bir müjde daha... Erdoğan, otomobil üretim rekorunun ardından yeni 

hedefin yüzde yüz yerli otomobil olduğunu açıkladı. 

29.09.2011 Yerli otomobilin FİYATI Sanayi Bakanı Nihat Ergün, yerli otomobilin fiyatını 

açıkladı 

01.10.2011 Otoculara sert çıktı... Bakan Ergün, OSD raporunda yerli otomobil için 

çıkarılan maliyet hesabına sert tepki gösterdi. 

17.10.2011 Yerli otomobili yapana MÜJDE Yerli otomobil üretmeye hazırlanan her firma için 

Kayseri'den müjdeli haber geldi... 

23.11.2011 Yerli otomobilde fiyat sürprizi Başbakan Erdoğan'ın, "Bu işe soyunacak bir babayiğit 

aranıyor" sözleriyle başlayan yerli otomobil üretim 

çalışmaları tam gaz sürüyor. 

04.12.2011 Yerli otomobil ne zaman 

yapılacak? 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, yerli 

otomobil ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. 

02.01.2012 Yerli otomobil istiyoruz Yerli otomobile Türk tüketicisi de sahip çıkmaya 

başladı. 

18.01.2012 Yerli otomobilin tahmini fiyatı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, yerli 

otomobilin tahmini fiyatını açıkladı 

19.01.2012 Koç müjdeyi verdi Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, 

yerli otomobil konusunda, ''Herkesin alabileceği klasta 

bir araba olacak'' dedi. 

26.02.2012 Yerli otomobilin adı belli oldu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yerli 

otomobil seferberliğine halk da sahip çıktı. 

03.03.2012 Yerli otomobilin yeni talibi Proton deyince akıllara gelen ilk isim olan Mahathir 

Mohamed, bir ilke daha imza atmak istiyor. 

08.09.2012 Almanya'ya yerli oto çıkarması Bakan Ergün, yerli otomobil için bürokratlarını 

Volkswagen ve Opel'e gönderdi. 

13.11.2012 Çağlayan'dan otomobil müjdesi Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, yerli otomobil 

üretimi ile ilgili, '1-2 tane babayiğitle görüşmeye 

başladık'dedi... 

25.11.2012 Yerli otomobile sürpriz destek ABD Başkanı Barack Obama'nın Teknoloji ve 

İnovasyon Danışmanı Stephen Brobst'tan yeri otomobil 

desteği. 

27.02.2013 Yerli otomobil mi yerli marka 

mı? 

Türkiye yerli otomobil mi yapacak yoksa yerli marka 

mı? Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Kudret Önen 

açıkladı. 

Kaynak: Bugün Gazetesi. Yerli Otomobil Haberleri. http://www.bugun.com.tr/etiket/yerli-otomobil/1 ve 

http://www.bugun.com.tr/etiket/yerli-otomobil/2. (25.06.2013). 

Bu haberlerden de anlaşılmaktadır ki, Sayın Başbakan’ın önerisinden sonra aradan geçen iki yıllık sürede 

bazı ilerlemeler olmuş fakat bunların somut sonuçları henüz ortaya çıkmamıştır.  

 

http://www.bugun.com.tr/etiket/yerli-otomobil/1
http://www.bugun.com.tr/etiket/yerli-otomobil/2


 
 

3. Fikir Madenciliği ve Kutup Şiddeti 

Duygu analizi, diğer adıyla fikir madenciliği, kişilerin olaylara, servislere, organizasyonlara, bireylere, 

olaylara, konulara karşı davranışlarını, fikirlerini, değerlendirmelerini, tahminlerini, davranışlarını ve 

duygularını inceleyen bir çalışma alanıdır. Bu alan çok büyük bir alan olup birçok farklı şekilde 

anılmaktadır: Duygu analizi, fikir madenciliği, fikir çıkarması, duygu madenciliği, sübjektiflik analizi, 

efekt analizi, duygu analizi, inceleme madenciliği vb. (Liu, 2012). 

Fikir Madenciliği, sosyal medyada ve kurumsal yapılanmalarda oluşan büyük verinin hızlı artışı 

nedeniyle bir takım analizlerin otomatik olarak yapılması gerekliliğine dayanır. Esas olarak da, fikir ifade 

eden çok sayıdaki metin veride saklı bulunan anlamları ortaya çıkarmaya yönelik olarak geliştirilir (Sütcü 

ve Aytekin, 2013). 

Fikir madenciliği yöntemleri ile yapılabilecek işler “fikir madenciliği görevleri” kapsamında 

değerlendirilir. Bunlar içerisinde en çok uygulama geliştirilen görev fikir sınıflandırma olmuştur. Fikir 

sınıflandırma görevi, daha çok metnin pozitif ya da negatif kutuplardan hangisine ait olduğunun tespiti ile 

ilgilidir. Ancak metin ile ilgili “şikâyet”, “bilgilendirme”, “soru” gibi başka kategorilerin tespiti de bu 

kapsamda değerlendirilebilir. 

Metnin kutup şiddetini belirleme görevi ise Esuli ve Sebastiani tarafından şu şekilde tanımlanır (Esuli ve 

Sebastiani, 2006): Bu görevde, örneğin pozitif kutup olarak ifade edilmiş bir metnin zayıf, orta ya da 

yüksek derecede pozitif ifadelerden hangisine dâhil olduğunu belirlemek esastır. 

Bu çalışmada gerçekleştirilen araştırma, metnin pozitif/negatif kutbunu ve bu kutupların şiddetini tespit 

etmeye yöneliktir. Bu noktadan hareketle, yerli otomobil üretimi konusunda üreticilere yön verebilecek 

sosyal medya verileri analiz edilmiş ve bu doğrultuda bir model önerisinde bulunulmuştur.   

 

4. Araştırma 

Amaç ve Önem 

Bu çalışmada, yerli otomobil kullanıcılarının sahip oldukları araçlara ilişkin görüşleri sosyal medyada 

bloglar özelinde incelenmiştir. Dolayısıyla çalışmanın verisini, yerli otomobiller hakkında kullanıcı 

yorumlarını içeren blog ortamı oluşturmaktadır. Bu çerçevede bloglardan toplanan kullanıcı yorumları 

pozitif/negatif yorum kapsamında değerlendirilerek analiz edilmiş ve buna ilişkin bir model 

geliştirilmiştir. Modelde metnin kutbunu ve şiddetini belirleme görevine ilişkin fikir madenciliği 

yöntemleri kullanılmıştır. Böylelikle yerli otomobil üretimine yön verecek görüşlerin analizi mümkün 

olabilir ve ilgili işletmeler için geniş bir akış sağlayan sosyal medya verilerinin değerlendirilmesi 

sağlanabilir. Zira sosyal medya onlara, üretime ilişkin yeni stratejiler oluşturma konusunda geliştirilebilir 

olanaklar sunar. Başka bir deyişle, “yerli otomobil üreticisi” ile “kullanıcı” arasında etkileşim sağlayan 

blog ortamlarının analizi, üretici işletmelere bir takım avantajlar sunabilir ve onların üretim süreçlerine 

yön vererek ilgili stratejileri geliştirmede Karar Destek Sistemi olarak kullanılabilir. 

Verinin Hazırlanması 

Bu çalışmada kullanılan sosyal medya, çeşitli konularda kullanıcı yorumlarını içeren “blog” ortamıdır. 

Kullanıcılar bu ortamda kendi istekleriyle yer alırlar ve bloğun kuruluş amacı doğrultusunda ilgili konuya 

ilişkin görüşlerini yazarlar. Dolayısı ile bu yorumlar kullanıcıların kendileri tarafından aktarıldığından 

aynı zamanda önemli bir geribildirim kaynağıdır ve bu nedenle var olan metin yığınları değerlendirilmesi 

gereken çok önemli bilgiler barındırmaktadır. 

Öncelikle çalışmanın amacı doğrultusunda bir test veri tabanı oluşturulmuştur. Bu veri tabanı 50 adet 

pozitif veya negatif yorumun oluşturduğu örneklem grubudur. Bunun için önemli ölçüde yerli üretim 

gerçekleştiren bir otomobil üreticisi seçilmiş ve bu markaya ait otomobil kullanıcılarının araçlarına ilişkin 

görüşlere yer verilmiştir.   

Yorum aramada Google Blog Arama Motoru Türkçe dil seçeneği ile kullanılmış ve anahtar kelime olarak 

“otomobil yorumları” yazılması, sözü edilen markaya ait yorumları bulmada en kolay yol olmuştur. 

Toplanan yorumlarda ayrıca şu hususlar da önem taşımıştır: 

 Veri tabanında yer alan otomobil yorumları ilgili bloglardan rastgele seçilmiştir. Bu esnada pozitif 

ya da negatif kutupta bulunduğu değerlendirilmemiştir.  

 Yorumlarda hem uzun, hem de kısa girişlere yer verilmiştir. En kısa yorum 4, en uzun yorum 250 

kelimeden oluşmaktadır ve bir yorumun ortalama uzunluğu 65 kelimedir.  



 
 

 Metnin kutup şiddeti de değerlendirileceğinden otomobilin bir özelliği bakımından pozitif, ama 

başka bir özelliği bakımından negatif fikir içeren yorumlara da yer verilmiştir.  

 Toplanan yorumların bazıları tek bir özellik bakımından pozitif/negatif kutupta yer alabildiği gibi, 

bazıları da birden fazla özellik bakımından ilgili kutupta yer alabilmektedir. Bu konuda bir sınırlamaya 

gidilmemiştir.  

 Yorumlarda yer alan metinler, sadece otomobilin kendi özelliklerinden kaynaklan metinlerdir, 

örneğin bu noktada otomobil servisleri ile ilgili yorumlara yer verilmeyerek bir ayrıma gidilmiştir. 

 Negatif yorumlar memnuniyetsizlik-tatminsizlik çerçevesinde, pozitif yorumlar ise memnuniyet-

tatmin olma çerçevesinde değerlendirilebilir ve pozitif yorumların tavsiyeler de içerdiği söylenebilir. 

Ayrıca kullanıcıların otomobillerine ilişkin bu fikirleri uzun zamana yayılan tecrübelerine dayalı 

olabildiği gibi,  kısa bir zaman önceki deneyimlerinden de kaynaklanabilmektedir. Bu noktada bir ayrıma 

gidilmemiştir.  

Ayrı bir fikir madenciliği görevi kapsamında değerlendirildiği için bu çalışmada “özellik tabanlı 

madencilik” görevine yer verilmemiştir. Yani, kullanıcının otomobile ilişkin pozitif ya da negatif 

kutuptaki fikri, çok farklı nedenlere dayanabilmektedir. Ancak bu noktada nedene dayalı bir ayrım 

yapılmamıştır. Yani bir kullanıcı örneğin; otomobilin hız performansından kaynaklanan neden(ler)le 

pozitif yönde fikir beyan edebileceği gibi, garanti koşulları çerçevesinde de pozitif yönde bir fikir beyan 

edebilir. Aynı şekilde bir başka kullanıcı aksesuarlarla ilgili neden(ler)le negatif yönde fikir beyan 

edebileceği gibi, tasarımdan kaynaklanan sorunlarla ilgili de negatif yönde bir fikir beyan edebilir.   

Modelin Kurulması ve Metodoloji 

Yerli bir markanın ürettiği otomobiller hakkında kullanıcı görüşlerini içeren blog yorumlarının otomatik 

pozitif/negatif kutup analizi için Aytekin (Aytekin, 2013) tarafından geliştirilen bir program 

kullanılmıştır. Bu program metin verilerin sınıflandırılmasını, uygulaması basit ve çoğu durumda etkili 

sonuçlar veren Naive Bayes Bit Ağırlıklandırma Algoritması kurallarına göre yapmaktadır. Program 

Microsoft NET Framework ortamında Visual Basic Dili ile geliştirilmiş ve veri tabanı olarak da 

Microsoft SQL Server 2005 kullanılmıştır. Kutuplara atama, programda yer alan 4745 adet sıfat/zarf 

temelli sözcüğün olasılık değerlerine göre yapılmaktadır. 

Bu amaçla test veri tabanında bulunan 50 yorum öncelikle manüel olarak pozitif/negatif yorum 

kapsamında işaretlenmiş ve daha sonra kutup şiddetine ilişkin manüel bir değerlendirme yapılarak tüm 

semantik (anlamsal) sonuçlar veri tabanına kaydedilmiştir. Kutup şiddeti ile ilgili açılım Tablo 3’teki 

gibidir.  

Tablo 3 

Kutup Şiddetine İlişkin Sınıflama 

Kutup Şiddeti Açıklama 

ÇP Çok pozitif 

OP Orta pozitif 

AP Az pozitif 

ÇN Çok negatif 

ON Orta negatif 

AN Az negatif 

Aşağıda, kutbu “negatif” ve şiddeti “az negatif (AN)” olarak tespit edilen (manüel) bir yorum örneği 

görülmektedir:  

“… ön … ile … arasında … bir hata var … hoş durmuyor” 

Aşağıda ise, kutbu “pozitif” ve şiddeti “çok pozitif (ÇP)” olarak tespit edilen (manüel) bir yorum örneği 

görülmektedir:  

“ … aldım … çok memnunum, sınıfının en güzeli…” 

Bu noktada belirtmek gerekir ki, test veri tabanında bulunan 50 yoruma ilişkin “manüel kutup şiddeti” 

değerlendirmesi yapılırken  “en”, “daha”, “biraz daha”, “çok daha” gibi üstünlük ve karşılaştırma ifade 

eden sözcükler etkili olmuştur. Ayrıca bazı yorumlar diğer blog okuyucularına yöneltilen sorular da 

içermektedir. 



 
 

Tablo 4’te “Kutup Şiddeti Veri Tabanı” olarak adlandırdığımız veri tabanından örnek bir kısım 

verilmiştir. Görüldüğü gibi, önce 50 yoruma ilişkin olarak manüel biçimde tespit edilen kutuplar ve kutup 

şiddetine ilişkin sınıflar veri tabanına işlenmiş ve daha sonra program tarafından atanan değerler bu 

manüel verilerle karşılaştırılmak üzere veri tabanına kaydedilmiştir. 

Oran sütunu, program tarafından hesaplanan değerleri içermektedir. Bu değerler, metnin pozitif kutupta 

bulunma olasılığının negatif kutupta bulunma olasılığına bölümü (veya tersi) ile hesaplanan değerlerdir. 

Yorumlara program tarafından atanacak kutup şiddeti sınıfını belirlemede bu oranlardan yararlanılmıştır. 

Bu amaçla bir “oran ölçeği” geliştirilmiş ve 10, 20 gibi katsayılarla kutup şiddetinin program tarafından 

belirlenmesi sağlanabilmiştir. 

Tablo 4 

Kutup Şiddeti Veri Tabanından Örnek Bir Kısım 

Yorum No 
Manüel 

Kutup 

Program 

Kutup 
Manüel K. Şiddeti 

Program K. 

Şiddeti 
Oran 

Ben bir negatif yorumum negatif negatif ON ON 12,10013 

Ben bir negatif yorumum negatif negatif AN AN 4,185375 

Ben bir negatif yorumum negatif negatif ON AN 3,118214 

Ben bir negatif yorumum negatif pozitif AN ON 15,80606 

Ben bir pozitif yorumum pozitif pozitif ÇP AP 7,929282 

Ben bir pozitif yorumum pozitif pozitif OP ÇP 436248,8 

Ben bir pozitif yorumum pozitif negatif OP ÇP  808520,6 

Diğer yandan, fikir madenciliğinde karşılaşılan zorlukların önemli bir kısmı yazım denetimi kapsamında 

değerlendirilir. Zira kullanıcılar sosyal medyada fikirlerini ifade eden yorumlar yazarken genellikle 

konuşma dilini kullanırlar. Çünkü bu ortamlar doğaları gereği informal bir yapıdadır. Yazım denetimi bir 

metin madenciliği konusu olup bu çalışmada yorumlara ilişkin ilgili denetim manüel olarak 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Bulgular ve Değerlendirme 

Bu çalışmada, programın ilgili kutba atama ve kutup şiddetini belirleme başarısı Duyarlık (Kesinlik-

Precision) Ölçüsü ile değerlendirilmiştir. Duyarlık ölçüsü, metin sınıflandırma etkinliğinin ölçülmesinde 

sıklıkla başvurulan yöntemlerden biridir. Tablo 5 ve Tablo 6’da ilgili kutba atamaya ve kutup şiddetini 

belirlemeye ilişkin analizlerin duyarlık ölçüleri verilmiştir. 

Tablo 5 

Test Veri Tabanıyla Elde Edilen İlgili Kutba Atamaya İlişkin Sonuçlar 

Kutup Toplam 

Yorum Sayısı 

Doğru Olarak 

Sınıflandırılan Yorum 

Sayısı 

Sınıflandırılamayan 

Yorum Sayısı 
Duyarlık Ölçüsü 

Pozitif 32 20 0 %62,5 

Negatif 18 14 0 %77,78 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tablo 6 

Test Veri Tabanıyla Elde Edilen İlgili Kutup Şiddetini Belirlemeye İlişkin Sonuçlar 

Kutup Şiddeti Sınıfı Toplam 

Yorum Sayısı 

Doğru Olarak 

Sınıflandırılan Yorum 

Sayısı 

Duyarlık Ölçüsü 

ÇP 9 7 %77,78 

OP 7 0 %0 

AP 4 3 %75 

ÇN 5 4 %80 

ON 2 1 %50 

AN 8 3 %37,5 

Ortalama Duyarlık Ölçüsü %53,38 

Tablo 5’te görüldüğü gibi ilgili kutba atamada negatif kutup ataması pozitife göre daha başarılı olmuştur. 

Bu durum, programda yer alan negatif kutuptaki kelimelerin daha doğru olasılık değerleri almış 

olmalarıyla açıklanabilir.  Tablo 6’da ise kutup şiddetini belirleme görevinde (ki kutba doğru atanan 

yorumlar içinde değerlendirme yapılmıştır) “çok negatif” sınıfı %80 ile en başarılı sınıf olurken, “orta 

negatif” sınıfı en başarısız sınıf olmuştur. Ayrıca belirtmek gerekir ki, yorumların uzunlukları ile ilgili 

genel bir değerlendirme yapıldığı halde, doğru sınıfa atamadaki etkisi ile ilgili bir analiz 

gerçekleştirilmemiştir. Bu durum da çalışmanın sınırlılığı kapsamında değerlendirilebilir.  

Genel olarak elde edilen duyarlık ölçüsüne ilişkin sonuçlar metodolojinin doğruluğunu destekler nitelikte 

olup modelin geleceği için ümit vermektedir. Daha fazla sayıda örneklem alınarak oluşturulacak test veri 

tabanı, mümkün tahmin ve kontrollere fırsat sağlayacak ve daha iyi sonuçlar elde edilebilecektir.   

 

5. Sonuç 

Günümüzde Web 2.0 dönemi ile birlikte yapılanan sosyal medya sayesinde birçok alanda küresel 

dönüşümler yaşanmaktadır. Kullanıcılar internet ortamında bu dönemle birlikte çok daha aktif bir konuma 

gelmişlerdir. Milyonlarca insanın yer aldığı ve kullanıcı sayılarının her geçen gün daha da arttığı bu 

ortamlar işletmelere bir takım avantajlar sağlar. Zira müşterilerin ürün veya hizmetler hakkında yaptığı 

yorumlara bu ortamlar sayesinde kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Dolayısıyla bu metin yığınlarının analiz 

edilmesi gerekir ki, geribildirimler değerlendirilebilsin. 

Bu çalışmaya konu edilen işletmeler, yerli otomobil üreten işletmelerdir. Sosyal medyadaki veriler ise 

bloglar özelinde incelenmiştir. Bu doğrultuda ilgili işletmenin ürünleri hakkındaki metin veriler blog 

ortamlarında aranmış ve fikir madenciliği yöntemleriyle “pozitif/negatif” ile “az pozitif, orta pozitif, çok 

pozitif/az negatif, orta negatif, çok negatif” olarak değerlendirilebilmesine ilişkin bir model 

geliştirilmiştir.  

Bu model sayesinde elde edilen bilginin avantajı farklı açılardan değerlendirilebilir. Örneğin, üretici 

işletme böylelikle bloglardaki genel görüntüsüne ilişkin bir fikir sahibi olabileceğinden bu sonuçları karar 

alma süreçlerinde etkin bir biçimde kullanabilirler. Ayrıca bu sayede, olumsuz bir görüntü durumu için 

söz konusu olabilecek potansiyel müşteri kaybı da önlenmiş olur. Zira satın alma davranışının olumsuz 

bir biçimde etkilenmemesi adına alınabilecek önlemler işletmeler için stratejik bir öneme sahiptir.   

Son olarak, üretici işletmeler dönemsel kalite algısı bakımından otomobilleri ile ilgili yorum analizlerini 

belli zaman aralıklarına yönelik olarak gerçekleştirilebilirler. Böylece, farklı üretimler bazında 

değerlendirme yapma şansına sahip olabilir ve olası negatif veya pozitif sonuçları üretim bazında 

tartışabilirler.  
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