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Öz 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte turizm sektöründe ve onun altında yer alan yiyecek ve içecek 
sektöründe tüketiciler satın alma kararı vermeden önce internet ortamında bilgi toplamaktadırlar. 
Çevrimiçi yorum sitelerinde yer alan tüketicilerin olumlu ve olumsuz yorumları karar verme ve satın 
alma davranışlarını etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı Şirince’de faaliyette bulunan restoranlara 
ilişkin Tripadvisor’da yer alan olumsuz müşteri yorumlarını belirlemektir. Restoran işletmeleri için 
yapılan olumsuz yorumlar yemek, personel, fiyat, servis, atmosfer ve temizlik kriterlerine göre 
değerlendirilerek, içerik analizine tabi tutulmuştur. Restoran müşterilerinin en çok olumsuz yorum 
yaptığı kriterlerin yemek, servis ve fiyat olduğu ortaya çıkmıştır. Bu kriterlerin altında yer alan 
şikayetlerin yemeğin kötü ve lezzetsiz olması, soğuk servis edilmesi, servisin yavaş olması ve fiyatın 
pahalı olması nedeniyle ortaya çıktığı belirlenmiştir. Çalışma olumsuzlukların giderilmesi için restoran 
yöneticilerine öneriler ve ileride yapılabilecek çalışmalarla ilgili alternatiflerle sonlandırılmıştır. 
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Abstract 

With the development of technology, consumers gather information in the internet environment before 
making a purchase decision in the tourism sector and the food and beverage sector under it. The positive 
and negative comments of consumers on the online review sites affect the decision making and buying 
behavior. The purpose of this study is to determine the negative customer comments on Tripadvisor 
regarding the restaurants operating in Şirince. Negative comments made for restaurant businesses were 
evaluated according to the criteria of food, staff, price, service, atmosphere and cleanliness and 
subjected to content analysis. It has been revealed that the criteria that restaurant customers make most 
negative comments are food, service and price. It has been determined that the complaints under these 
criteria arise due to bad and unpleasant food, cold service, slow service and expensive price. The study 
was ended with suggestions for restaurant managers and alternatives for future work to eliminate the 
problems. 
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