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Öz 

Tüketiciler, turizm ürününü satın alırken ve satın aldıktan sonra elektronik ortamlarda deneyimlerini 
paylaşmaktadırlar. Paylaşılan bu deneyimler daha sonra turizm ürününü satın alacak diğer 
tüketicilerin satın alma kararlarını olumlu veya olumsuz olarak etkilemektedir. Otel işletmelerinin 
tüketiciler gözündeki imajını bu ortamlardaki verilere göre analiz etmeleri ve itibarlarını bu şekilde 
yönetmeleri karlılıkları açısından büyük önem arz etmektedir. Tüketiciler tarafından oluşturulan bu 
içerikler büyük bir veri yığınına dönüşmüştür. Bu büyük veri yığının analizi ancak bilimsel metin 
madenciliği yöntemleriyle mümkün olabilmektedir. Çalışmanın amacı, otellere ilişkin yorumlar 
incelenerek, otellerin kurumsal imajlarının irdelenmesidir. Bu çalışmada metin madenciliği 
yönteminden faydalanılarak, bir seyahat sitesinde Antalya’da faaliyet gösteren otuz beş beş yıldızlı otel 
işletmesinden elde edilen 18 061 çevrimiçi yorum analiz edilmiştir. Bulgular incelendiğinde Antalya beş 
yıldızlı otellerinin tüketicilerin değerlendirmelerine göre olumlu bir imaja sahip olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Yapılan analizler sonucunda turistlerin en fazla otelin fiziki yapısı hakkında yorum yaptığı 
görülmektedir. Fiziki yapının ardından yemek, personel, oda ve hizmet konuları hakkında yorum 
yapılmıştır. Fiyat ise en az yorum yapılan bir boyut olduğu tespit edilmiştir. 
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Abstract 

Consumers share their experiences electronically while purchasing or after the purchase of tourism 
products. These shared experiences affect the purchase decisions of other consumers who will buy 
similar tourism products positively or negatively. It is important for hotel businesses to analyze their 
image in the eyes of consumers according to the data in these environments and to manage their 
reputation in this way. The consumer-generated content has become a big data stack. The analysis of 
this big data stack is only possible with scientific text mining methods. The study aims to examine the 
institutional images of the hotels by reviewing the comments about the hotels. In this study, 18061 
online comments obtained from thirty-five five-star hotels operating in Antalya on a travel site were 
analyzed using the text mining method. When the findings are examined, it is concluded that five-star 
hotels in Antalya have a positive image according to consumers' evaluations. As a result of the analyzes, 
it is seen that the tourists mostly comment on the physical structure of the hotel. Then, comments were 
made on food, staff, room and service issues. The price was found to be the least commented size. 
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