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MAKİNE ÖĞRENMESİ ALGORİTMALARI KULLANARAK, METİN 

MADENCİLİĞİ VE DUYGU ANALİZİ İLE MÜŞTERİ DENEYİMİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ 

 

Ersin KARAMANLI 

ÖZ 

Müşteriler aldıkları ürün ile ilgili yorum yapıp, memnuniyet derecesine göre ürün 

veya hizmeti değerlendirebilmekte, böylece diğer alıcıların da almayı düşünürken 

faydalanması için paylaşımda bulunabilmektedirler. Ancak tüm yorumların tek tek 

okunarak incelenmesi iş gücü ve zaman alacağından, duygu analizi yardımıyla 

girilen bir yorumun olumlu, olumsuz veya tarafsız olup olmadığı 

belirlenebilmektedir.  

Bu tez çalışmasında e-ticaret sitelerinin birinden akıllı cep telefonu markalarından en 

çok satılan üç marka ile ilgili yorumlar alınıp metin madenciliği ile duygu veya fikir 

barındırıp barındırmadığı ve olumlu-olumsuz olup olmadığı belirlenmiştir. Veri seti 

belirli bir oranda test veri seti olarak ayrılıp, makine öğrenmesi sınıflandırma 

algoritmalarıyla yapılacak yeni yorumun duygu analiz sonucu tahmin edilmiştir. 
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IMPROVING CUSTOMER EXPERIENCE WITH TEXT MINING AND 

SENTIMENT ANALYSIS USING MACHINE LEARNING ALGORITHMS  

Ersin KARAMANLI 

ABSTRACT 

 

Customers can comment on the product which they buy, and they can evaluate the 

product or service according to their satisfaction level so they can share it with the 

other buyers to benefit from it.  

However, analyzing all the comments one by one can take long time and needs much 

more effort. Therefore, it can be determined whether a comment entered through text 

mining and sentiment analysis is positive, negative or neutral. 

It is determined whether one of the e-commerce sites contains comments on the three 

best-selling brands of smart mobile phones and whether it contains sentiment or 

opinion with text mining and whether it is positive or negative. 

The dataset was separated and prorated as a test dataset and the result of the 

sentiment analysis of the new review to be made with the machine learning 

classification algorithms. 
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GİRİŞ 

Ekonomi ve ticaretin küreselleşmesiyle ürün veya hizmetlerin müşteri memnuniyeti 

ve bağlılığı konusunda nasıl etki yarattığı, geçmişten günümüze önem taşımaktadır. 

Şikâyet -Öneri kutularından bugüne kadar gelen süreçte teknolojinin ilerlemesi ve 

internetin yaygınlaşmasıyla müşteri memnuniyeti çok daha etkili olmuştur. 

Rekabetin ve çeşitliliğin fazla olduğu bir pazarda ayakta kalabilmek, olumlu izlenim 

bırakmak ve bunun diğer alıcılar tarafından bilinirliğini sağlamak önem taşımaktadır. 

Önceleri yakın çevrelerimiz dışında tavsiye ve önerileri almamız, bu şekilde 

değerlendirme yapıp alış-verişlerimizde karar vermemiz söz konusu değildi. Karar 

verirken elimizde bu kadar fazla girdi – veri yoktu. Geçmişten farklı olarak bilişim 

ve teknolojinin gelişmesiyle hayatımıza giren bilgisayarlardan sonra akıllı telefonlar 

sayesinde iletişimde ve sosyal etkileşimde yeni bir süreç başlamaktadır. 

Önceliklerimiz arasında hız, kullanıcıya sağlanan kolaylık, yenilenen özellikler yer 

almaktadır. Bu nedenle teknoloji üreticileri her yeni gelişmeyle bir öncekine göre 

daha hızlı, daha kolay hizmetler sunmayı hedeflemektedir. Ürün ve hizmet üreticileri 

bu değişimi takip ederek müşteri deneyiminin geliştirilmesi için teknolojik 

dönüşümler ve yatırımlar yapmaktadırlar. Sosyal medya yorumları, web sayfaları 

görüş ve önerileri, e-anket gibi yöntemlerle müşterilerin ihtiyacını, satış sonrası 

fikirlerini ve duygularını (memnuniyetlerini – şikâyetlerini) anlamak, büyük ölçüde 

rekabet avantajı sağlamaktadır. Üreticiler, yeni çıkarılan bir ürün hakkında yapılan 

yorumlardan yola çıkarak müşteri memnuniyetini, ürün ile ilgili eksik yönleri, 

beğenilen yanlarını tespit edebilmektedirler. Diğer yandan satın alarak deneyleyen 

müşterilerin sosyal medya veya e-ticaret sitesi yorumlarındaki duygu ve fikirlerine 

bakarak, aynı ürün veya hizmeti almayı düşünen diğer müşterilerin tercihleri de bu 

bakımdan belirleyici olmaktadır. Ancak önceki deneyimlerini belirten müşteri duygu 

ve fikirlerinin tümünü tek tek okumak ve bu şekilde bir karara varmak zor ve yorucu 

olacağı için her bir kullanıcının yorumlarına olumlu – olumsuz ve yansız olmak 

üzere 3 ayrı kategoride bakmak daha kolay olacaktır. Ancak yazılanları bu 3 
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kategoriye getirerek anlaşılabilir olması için metinler üzerinde birçok işlem 

yapılması gerekmektedir.  

İnternet üzerinde yazılan yorumlar, e-postalar veya anketlere verilen cevaplar 

yapılanmamış metinler ve yazım kurallarına tam olarak uyulmayan şekilde 

bulunmaktadır. Yazım diliyle konuşma dilinden kaynaklı farklılıklar bunu etkileyen 

bir diğer nedenlerdendir. Kullanıcılar satın aldıkları ürün ile ilgili duygularını 

yazarken çoğu zaman buna pek dikkat etmemektedirler. Metinler tam olarak doğru 

yazılsa bile yine anlamlı sonuç çıkarabilmek ve analiz edebilmek için birkaç 

işlemden geçmesi gerekir. Bu da ilgili yorumun yapısal hale getirilmesini zorunlu 

kılmış, anlamlı sonuç çıkaracak ifadelerin tüm yorum içinden bulup ayrıştırılmasını 

gerekliliğini oluşturmuştur. 

Tezin birinci bölümünde metin madenciliği, kavramı açıklanmış ve metin 

madenciliği süreçlerinden bahsedilmiştir. Söz konusu analize konu olacak metinlerin 

nasıl elde edileceği yine bu bölümde belirtilmiştir. Sonrasında duygu analizine giriş 

yapılmış ve çeşitlerine değinilmiştir. Bölüm sonunda ise sınıflandırmanın yapılacağı 

öğrenme yöntemleri açıklanmıştır. 

İkinci bölümde ise literatürde daha önce yapılan çalışmalar incelenmiş ve farklı 

yaklaşımlarda benzer çalışma örnekleri açıklanmıştır. Türkçe çalışmaların mevcut 

kütüphane kaynağı sorunlarından dolayı daha az olduğu, literatürde daha fazla 

İngilizce çalışmaların yer aldığı görülmektedir. Bu tez çalışmasındaki yönteme 

başlanmadan mevcut örnek yöntemlerden bahsedilmiştir. 

Üçüncü bölümde kullanılan yöntem ve analiz sürecinin basamakları anlatılmıştır. 

Kullanılan açık kaynak kodlu program R hakkında da bilgilere yer verilmiştir. Veri 

üzerinde yapılan işlemler ve verilerin analize uygun hale getirilmesi üzerine bilgiler 

açıklanmıştır. 

Dördüncü bölüm, makine öğrenme algoritmalarının uygulandığı ve çıktıların her 

algoritma özelinde değerlendirildiği bölümdür. Her algoritma hakkında bilgi verilmiş 

ve R’da paket program çıktıları yorumlanmıştır. Yine bu bölümde literatürde en fazla 

başarılı sonuç alınan üç algoritma kullanılmıştır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

METİN MADENCİLİĞİ, MAKİNE ÖĞRENMESİ VE DUYGU 

ANALİZİ KAVRAMLARI 

1.1 METİN MADENCİĞİLİ TEKNİKLERİ 

Günümüzde çok fazla sayıda bilgi yapılanmamış veya yarı yapılanmış formatta 

tutulmaktadır. Örnek olarak haberler, müşteri bilgileri, telefon ve e-mail adresleri, 

anketler, ürün yorumları v.b. verilebilir. Birçok firma, kurum ve hatta müşteriler bile 

bu yoğun bilgiyi nasıl kullanılabilir hale getirebileceğini düşünüp bu bilgilerden 

anlamlı sonuçlar çıkarmak istemektedirler.  

Metin madenciliği, yapılanmamış veya yarı yapılı metinlerden anlamlı sonuçlar 

çıkarabilmek için metinlerin belirli süreçlerden geçirilerek, yapılandırılmış hale 

getirilip çıktıların analiz edilmesidir. 

Metin madenciliği ile dokümanlardan kısa zaman içerisinde özet ve ana kavram elde 

edilebilmektedir. Böylelikle etkili ve doğru karar alabilmede zaman ve emek 

anlamında yardımcı olmaktadır. Veri madenciliği, metin madenciliğinden farklı 

olarak yüksek hacimli veri tabanlarından faydalı çıkarımlar bulmayı denemektedir. 

Veri tabanında veriler belirli bir yapıda programlama ve otomatik işleyen süreçler 

için tasarlanmıştır. Buna karşın analiz edilecek metinler insanlar tarafından 

tamamıyla hataya açık, karmaşık yapıda bulunmaktadır. (Hearst 2013: 23) 
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Şekil 0.1:Metin madenciliği için basit bir girdi - çıktı modeli (Hearst 2013:23). 

 

Tablo 0.1:Metin Madenciliği süreç akışı (Delen – Sharda ve Turban, 2014: 322). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kütüphane 
oluşturmak

Terim - Doküman 
Matrisi oluşturmak

İşlenmiş bilgiyi 
elde etmek

Farklı yerlerdeki 

işlenmemiş – yarı 

işlenmiş veriler; 

text, xml, html, 

vb. 

Toplanan kaynakları 

bilgisayar 

işlemlerinde 

kullanabilmek için 

sayısallaştırma 

Metinlerde 

kullanılan 

terimlerin 

sıklığı sayısal 

olarak 

belirlenir. 

Sınıflandırma, 

kümeleme 

modelleri 

belirlenir ve 

görsel çıktılar 

alınır. 



 

5 
 

1.2 DUYGU ANALİZİ (DA) 

 

Duygu ve fikirlerin metinlerden elde edilerek çıkarılması, nesnel veya öznel olarak 

değerlendirilmesi duygu analizi sonucunda ortaya çıkmaktadır. DA farklı 

kaynaklarda fikir analizi diye de geçmekte ve genellikle sınıflandırma pozitif ve 

negatif olarak yapılmaktadır. Bazı çalışmalarda ise tarafsız olarak da sınıflandırma 

yapıldığı görülebilmektedir (Olha 2017: 9). Literatür taramalarında veri sözlüğü 

yaklaşımı ve MÖA yaklaşımı olarak, iki farklı şekilde analiz tekniği kullanıldığı 

görülmektedir. Veri sözlüğü yaklaşımında metin içerisinde bulunan her sözcüğün 

veya ifadenin bir duygu karşılığı olacak şekilde saptanıp, eşleşen duygu belirtici 

ifadelerin toplamı kabul edilmektedir. (Loon 2018). Her ulusal dil için duygu tespiti 

amaçlı veri sözlüğü oluşturmak kolay bir süreç olmadığından bu konuda az 

çalışmaya rastlanmaktadır. Örnek olarak,  WordNet, SentiWordNet, Opinion 

Lexicon, Inquirer verilebilmektedir. (Uçan, 2014). MÖA yaklaşımında ise gözetimli 

– gözetimsiz öğrenme ile metinlerde duygu belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu tez 

çalışmasında gözetimli öğrenme yöntemlerinden sınıflandırma algoritmaları 

kullanılmıştır.  

 

 

 

Şekil 0.2 :Duygu Analizi süreç akışı (Delen – Sharda ve Turban, 2014: 322). 

Metin ön işleme 
ve Temizle

Duygu tespiti

Pozitif – Negatif 
kutup 

sınıflandırması
Hedef belirleme

Çıktıları toplama 
ve duygu puanını 

hesaplama



 

6 
 

1.3 MAKİNE ÖĞRENMESİ 

 

İlk olarak 1950’li yıllarda yapay zekâ olarak ortaya çıkıp, ardından makine 

öğrenmesi ve derin öğrenme ile devam eden bir süreç bulunuyor. Makine öğrenmesi 

1956’da Dartmouth Konferansı’nda bilgisayar bilimcileri tarafından kullanılmış ve 

günümüze kadar birçok araştırmaya konu olmuştur. Pinterest servisinde resimlerin 

sınıflandırılması veya Facebook’ta yüz tanıma gibi teknolojiler insan zekâsından 

birkaç özellik göstermektedir. Makine öğrenmesi algoritmaları, insan düşünme 

yeteneği kullanılmadan örnek veri setleriyle öğrenerek yeni bir girdinin tahmin 

edilmesi diye belirtilebilmektedir. Makine öğrenmesi bir komutu işlemek ve 

sonuçlandırmak dışında bu işlemin nasıl yapılacağını öğrenme yeteneği kazandıran 

büyük miktarda veri ve algoritma kullanarak eğitilmiş makinedir. 

Bazı çalışmalarda yapay öğrenme terimi olarak da geçen makine öğrenmesi, 

gözetimli (supervised) öğrenme ve gözetimsiz (unsupervised) öğrenme olarak ikiye 

ayrılmaktadır. 

Gözetimli öğrenme, eğitimli bağımsız değişken setinden yola çıkarak hedef/çıktı 

bağımlı değişkeninin tahmin edilmesinden meydana gelmektedir. Kullanılan 

girdilerle hedeflenen çıktı arasında eşleme yaparak bir fonksiyon üretilmektedir. 

Gözetimsiz – Eğitimsiz öğrenme algoritmasında ise, hedef değişken tahmin edilebilir 

bir çıktı olmayıp, farklı gruplardaki kitleleri kümelemek, belirlemek için 

kullanılmaktadır. Bu öğrenme türüne örnek olarak Apriori ve K-means algoritmaları 

verilebilir. 

Bizim bu çalışmada kullanacağımız ve genellikle makine öğrenmesi algoritmalarında 

çoğunlukla kullanılan, gözetimli öğrenme – sınıflandırma algoritmalarıdır. 
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Şekil 0.3:Gözetimli Öğrenme Akış Diyagram (Loon, 2018). 

 

1.3.1   Gözetimli Öğrenme 

 

Gözetimli öğrenmede, toplam veri setinden belirli bir oranda veri, eğitim için geriye 

kalan veri ise test için kullanılmaktadır. Dolayısıyla problem çözümü sonrasında 

sonuç bilinmekte ve model çıktısıyla tutarlılık kıyaslanmaktadır. Bu öğrenme türü 

kendi içinde, aşağıda gösterildiği gibi regresyon ve sınıflandırma çözümleri 

barındırmaktadır. 

 

Gözetimli Öğrenme → Sınıflandırma 

- Destek Vektör Makineleri 

- Diskriminant Analizi 

- Bayes Teoremi 

- En Yakın Komşu  

 

Gözetimli Öğrenme → Regresyon 

- Lineer Regresyon 

- Karar Ağaçları 

- Yapay Sinir Ağları 

Algoritma

Eğitim

Veri 
İşleme

İşlenmemiş 
Veri (Eğitim 

Seti)

Eğitilen Veri 

Seti 

Çıktı 1 

Çıktı 2 

 

Çıktı 3 

Beklenen Çıktı 
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- Vektör Destek Regresyon - Gaussian Süreç Regresyonu 

 

1.3.2    Gözetimsiz Öğrenme 

Gözetimsiz öğrenmede, test veri seti olmayıp kurulan modelin herhangi bir test 

kontrolü yapılmadan sonuçları çıkarması beklenmektedir. Bu öğrenme türü ise 

kümeleme ve kümeleme içermeyen şekilde aşağıda gösterildiği gibi ikiye 

ayrılmaktadır (Küçükefe, 2017: 4). 

 

Gözetimsiz Öğrenme → Kümeleme 

- K – Means 

- Hierarchial 

- Gaussian Mixture 

- Hidden Markov Model 

 

 

Sınıflandırma 
 

Çıktı değişkeni kategorik veri olduğunda kullanılan bir gözetimli öğrenme türüdür. 

Bu çalışmada müşteri yorumlarının analiz edildiği veri setimizde olumlu, olumsuz 

olarak kategorik veri seti bulunduğu için sınıflandırma modelleri kullanılmıştır. 

Tahminleme ise eğitim verisi üzerinden öğrenerek yapılmaktadır. Sınıflandırıcı 

algoritmaları kullanım amaçlarına göre farklılıklar göstermektedir. Duygu analizinde 

en çok kullanılan sınıflandırıcı tekniklere sonraki bölümde değinilmektedir. 

 

Performans Ölçütleri 

 

Hata Matrisive Doğruluk 

Hata matrisi, bir başka ifadeyle karışıklık tablosu, gözetimli öğrenme tekniğinin 

performansının görselleştirilmesinde kullanılmaktadır. “n” sınıflı bir problemin 

n x n sayıda sınıflı bir hata matrisi oluşmakta ve gerçekleşen değerlerin olduğu bir 

sütun ile tahminlenen değerlerin yer aldığı bir sütun bulunmaktadır. Hata matrisinde 
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TP, pozitif kutuplu değerlerin ne kadarının doğru olarak tahmin edildiğini, TN 

negatif etiketlemenin ne kadarının doğru olarak tahmin edildiği, FP negatif kutuplu 

değerlerinin kaçının hatalı olarak pozitif olarak tahmin edildiğini ve son olarak FN 

pozitif kutupların kaçının hatalı olarak negatif olarak tahmin edildiğini vermektedir. 

Hata matrisi birbiriyle ilgili olarak farklı ölçütlerin kullanılan modelde 

kıyaslanmasına olanak sağlamaktadır. Mesela doğruluk ölçütü için bakılırsa, bir 

modelde yüksek oranda doğruluk elde edilmiş olabilir ancak bu yüksek oranda 

sınıfın doğru tahmin edildiği anlamını vermez.  

 

Kesinlik ve Geri çekme 

Kesinlik, model çıktısının ne kadar doğru oranda tahmin yaptığını gösteren ölçüttür 

veya diğer bir deyişle pozitif kutupta doğru tahmin edilen toplam doğru sayısına 

bölümünden elde edilmektedir. Kesinlik ve geri çekme genellikle birinin yanı sıra 

diğerinin başarılması şeklindedir. Yani yüksek kesinlik, geri çekme oranının düşme 

pahasına artış gösterebilir. İdeal modelde ise kesinlik ve geri çekme yüzdesinin 

birlikte yüksek olması beklenmektedir. F ölçütü ise kesinlik ve geri çekme 

ölçütlerinin birbirleriyle çarpımının iki katının kendilerinin toplamına bölünmesiyle 

elde edilmektedir.  

 

F ölçütü = 2 * (Kesinlik) * (Geri Çekme) / (Kesinlik + Geri Çekme) 

 

F ölçüt aralığı 0 ile 1 arasında bir değerdir ve 1’e ne kadar yakın ise o kadar iyi 

oranda kesinlik ve geri çekmeyi yakalar.  

 

Kappa İstatistiği 

Sınıflandırılmış veri kümelerinin birbirleriyle uyumlarının karşılaştırılmasında ve 

güven belirlemede kullanılan ikinci yaklaşım Cohen’in Kappa istatistiğine 

dayanmaktadır. Sınıflandırılmış veri setleri arasında belirlenen uyumun içinden şansa 

bağlı olarak çıkarılan uyumun hesaplanmasıdır ve -1 ile 1 değeri arasında bir değer 

almaktadır.  Değer aralıklarına göre sınıflandırılan gruplar arasındaki uyumun 

karşılığı tablo 4.1’de belirtilmiştir.  
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Tablo 0.2:Kappa istatistik aralığı (Landis J. Richard, Koch Gary G.)  

 

Kappa İstatistiği Uyum Gücü Niteliği 

< 0 Zayıf 

0 – 0.20 Önemsiz 

0.21 – 0.40 Düşük 

0.41 – 0.60 Orta 

0.61 – 0.80 Önemli 

0.81 – 1.00 Çok Yüksek 

 

 

 

ROC eğrisi  

Sınıflandırmada ayrılan kutupların ölçütlerini kıyaslamak için kullanılan bir grafik 

olarak gösterilmektedir. Şekil 4.2’deki grafikte pozitif kutbu belirlemedeki 

doğruluğun oranı yani geri çekme ve yine pozitif kutbu belirlemedeki yanlışlığın 

oranı yani özgüllük, ROC eğrisiyle gösterilmiştir. 

 

Şekil 0.4:ROC eğrisi örneği (Rechenthin 2014: 63) 
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3 farklı sınıflandırıcının gösterildiği şekilde, classifier 1, classifier 2 ve 3 ‘e göre 

daha idealdir. Classifier 2 az da olsa Random’dan daha iyi iken, classifier 3 en kötü 

ölçütleri göstermektedir (Rechenthin 2014: 63). 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

LİTERATÜR TARAMASI 

 

 

Duygu analizi bağlamında yayınlanan çalışmalara bakıldığında, genel olarak 

sınıflandırma yöntemi ve sözlük tabanlı teknik kullanıldığı görülmektedir. Bu tez 

çalışmasında ise sınıflandırma algoritmaları kullanarak duygu çıkarımı üzerinde 

durulmuştur. 

Sınıflandırma algoritmaları (makine öğrenmesi) tekniğinde bazı sınıflandırma 

yaklaşımları kullanılmakta ve sonrasında mevcut metinlerin karşılığı olan duygu 

kutbu üzerinden öğrenerek, yeni bir metin için belirlenen fikir veya duygunun 

çıkarımı yapılmaktadır (Salah, 2014). En çok kullanılan ve sonuç alınan 

algoritmalara örnek olarak aşağıdaki modeller verilebilir: 

• Bayes algoritması (Naive Bayes) 

• Destek Vektör Makinesi (Support Vector Machines) 

• K En Yakın Komşu Algoritması (K- Nearest Neighbor Algorithm) 

• Karar Ağaçları (Decision Tree) 

• Yapay Ağlar (Neural Networks)  

 

Sözlük tabanlı duygu analizinde ise, önceden belirlenen pozitif – negatif ve/veya 

tarafsız kelime kütüphanesi oluşturulmaktadır. Belirlenmesi istenen metin için ise bu 

kelimelere karşılık gelen sayılar hesaplanarak bir skor belirlenmekte ve çıkan skor 

duygu çıkarımında kullanılmaktadır. 

Diğer sınıflandırma teknikleri ayrıca şekil 2.1.’de gösterilmekte ve alt kırılımları ile 

verilmektedir. 
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Şekil 0.1: Duygu Sınıflandırma Teknikleri (Guerrero, Olivas Jose ve Viedma, 2015: 18) 

 
 

2.1 SINIFLANDIRMA TABANLI YAKLAŞIMLA DUYGU ANALİZİ 

 

Makine öğrenmesi sınıflandırma algoritmaları yaklaşımı ile yapılan çalışmaların 

çoğunlukla gözetimli öğrenme sınıflandırması ile yapıldığı görülmektedir. Genellikle 

film yorumları ve twitter yazıları için çalışmalar literatürde yer almaktadır. 

Makine öğrenme temelli tekniklerde iki tip veri setine ihtiyaç vardır. Bunlardan ilki 

eğitim veri seti ikincisi ise test veri setidir. Sonucu iyi oranda etkilemesi için eğitim 

veri seti oransal olarak yüksek tutulmaktadır. Bunun nedeni ise algoritmaların farklı 

tip verileri tanıması ve eğitilmesi için fazla sayıda veriye ihtiyaç olmasıdır. 

Gebremeskel, çalışmasında haberler ile ilgili 1000 yazıyı twitter üzerinden alarak bir 

kısmını test kalan kısmını da eğitim için kullanılmak üzere, WEKA istatistik 

program aracını kullanarak duygu analizi yapmıştır (Gebremeskel, 2011: 47). 
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Verileri ‘pozitif’, ‘negatif’ ve ‘yansız’ olarak üç kategoride etiketleyerek 

değerlendirmiştir. Unigram, kelimelerin tek tek etiketlenerek değerlendirilmesi ve 

bigram, kelimelerin ikişerli olarak anlamının olumlu, olumsuz ve yansız kutuplara 

etiketlenmesi, olmak üzere iki farklı durum için de sonuçları incelemiştir. Twitter 

verisi incelendiğinden öncelikle veri temizleme yapmış ve WEKA programını 

kullanarak, noktalama işaretlerinden, tekrar eden kelimelerden, kısaltmalardan ve 

sembollerden arındırarak anlamlı hale getirmiştir. Sınıflandırma algoritmalarından 

BS algoritması, Çokterimli BS sınıflandırıcısı ve VDM öğrenmesi algoritmalarını 

kullanmış Çokterimli BS algoritmasından %84.56 doğrulukla en iyi sonucu almıştır. 

Bunun yanı sıra BS %75.98 ve DVM sınıflandırıcısı ise %78.68 doğruluk ile çıktı 

vermiştir. 

Bir diğer twitter çalışması Walasek tarafından yaklaşık 8400 sağlık ile ilgili 

aşıyorumları alınarak yapılmıştır (Walasek, s4629310).Twitter’dan alınan yazılar 

‘pozitif’, ‘negatif’, ‘yansız’ ve ‘bilinmeyen’ olarak dört kutupta etiketlenmiştir. 

Felemenkçe diliyle aşılama hakkında sağlık ile ilgili yazıların duygu analizi 

sonucunda negatif sınıfta %72, negatif olmayan sınıfta ise %70 ile en iyi sonucu 

bulmuştur. 

Twitter yorumları kullanılarak yapılan duygu analizlerinde karşılaşılan sorunların 

başında, bir yazı için en fazla kullanılabilecek karakter sayısı, 140 karakter ile 

sınırlıdır. 

Pouransari ve Ghili çalışmalarında doğal dil işleme yöntemiyle duygu analizi 

yapmaya çalışmışlardır. İkili sınıf etiketli veri seti ve çoklu sınıf etiketli veri seti 

üzerine İki farklı veri seti ile inceleme yapmışlardır. İkili sınıf etiketli veri setinde 

kelime kütüphanesi, skip-gram word2vec modellerinin yanı sıra Rassal Orman 

(Random Forest) , Destek Vektör Makinesi (Support Vector Machine) ve Lojistik 

Regresyon (Logistics Regression) sınıflandırıcılarını kullanmışlardır. Çoklu sınıf 

etiketli veri setinde de özyinelemeli yapay tensör ağları (RNTN) modelini 

çalışmışlardır.  Veri setlerini Kaggle’dan temin etmişler ve ikili sınıf veri setinde 

IMBD sitesinden 50.000 yorumu çalışmalarına dâhil etmişlerdir. Bu yorumları 5 

puan altındakilere 0 değeri verip, 7 puan ve üzerindekilere de 1 vererek ikili sınıfta 

incelenmiştir. 25000 yorum test veri seti olarak kullanılıp kalan 25000 ise eğitim için 

kullanılmak üzere ayrılmıştır. Çoklu sınıf veri setinde eğitim için 8500 yorum, 
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etiketlenmiş veri ve 1100 yorum da test verisi olarak ayrılmıştır.  Analiz öncesi veri 

temizliği Python programı üzerinden hazır paketler kullanılarak yapılmış, veriler 

html etiketlerinden, noktalama işaretlerinden, tekrar eden kelimelerden ve bağlaç 

edat gibi anlamsız kelimelerden temizlenmişlerdir.  

Elde edilen sonuçlar ise; 

Rassal Orman doğruluk oranı: %84,0,  

Destek Vektör Makinesi doğruluk oranı: %85,8,  

Lojistik Regresyon sınıflandırıcısı doğruluk oranı ise: %86,6 

Word2Vec + Kümeleme + Rassal Orman sınıflandırıcıları ile elde edilen doğruluk 

oranı: %83,52 olarak bulunmuştur. 

Zainuddin ve Selamat, DVM sınıflandırması kullanarak, 1000 pozitif ve 1000 negatif 

olmak üzere toplamda 2000 IMDB film yorumu üzerinden DA çalışmışlardır 

(Zainuddin, Selamat 2014: 336).Yine çalışma öncesi veri temizliği ile başlanmış, 

büyük küçük harf, cümleleri kelimelere ayırma işlemi yapılmıştır. 2. Kütüphane 

olarak da epinions.com web sitesinden 400 fikir toplanmış ve 200 yorum tavsiye 

edilir (pozitif) geri kalan 200 yorum ise tavsiye edilmez (negatif) olarak iki sınıfa 

ayrılmıştır. Veri seti film, kitap, araba, telefon gibi ürün ve hizmetler hakkında 

yorumlardan oluşmaktadır. 

Çalışma sonucu dört ölçüm çıktısıyla gösterilmiş ve temelinde hata matrisi 

(confusion matris)Doğruya doğru (TP), Doğruya yanlış (TN), Yanlışa doğru (FP), 

Yanlışayanlış (FN) alınmıştır. 

 

• Kesinlik (P) = TP / (TP + FP) 

• Hassasiyet oranı (R) = TP / (TP+FN) 

• Doğruluk (A) = (TP+TN) / (TP+TN+FP+FN) 

• F skoru = 2.(P.R) / (P+R) 

 

Veri setini %70 eğitim verisi ve kalan %30’u da test verisi olarak ayırmışlardır. İki 

kutuplu sınıf incelemesinde sınıflandırma algoritması DVM kullanılmış ve genelde 

DVM modelinin sonucunun diğer modellere kıyasla daha başarılı olduğu 

görülmüştür.  
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Yapılan çalışmalar incelendiğinde dil olarak çoğunlukla İngilizce metinlerin 

kullanıldığı görülse de duygu analizi çalışmalarında Türkçe metinlerin kullanımında 

artış olduğu gözlemlenmektedir.  

 

 Sevindi, çalışmasında Türkçe film yorumlarını kullanıp, sözlük tabanlı yaklaşım ve 

makine öğrenmesi yaklaşımıyla duygu analizi çalışmasını yapmıştır (Sevindi, 2013: 

9-12). Yorumların, içerisindeki cümlelerin veya kelimelerin pozitif veya negatif 

olduğunu anlamak için görüş kutbu sınıflandırmayı kullanmıştır. Sözlük tabanlı 

yaklaşım için görüş sözlüğü oluşturulması üzerinde durmuş ve etiket yayılım 

algoritmasından bahsetmiştir. Algoritmada duygu kutbu belirlenen bir kelime eş 

anlamlı, zıt anlamlı ve parça-bütün ilişkilerine göre bağlı olup, buradan yola çıkarak 

diğer kelimelerin görüş kutbu belirlenmiştir. 

Pozitif kutupta olan kelimeler yeşil, negatif kutupta olan kelimeler kırmızı ile 

gösterilmiştir. Eş anlamlı kelimeler arasındaki bağlantı siyah çizgi ile zıt anlamlı 

kelimeler arasındaki ilişki ise turuncu renk ile gösterilmiştir. Algoritmada bu ilişki 

her kelimenin görüş skoruna göre belirlenmiştir. Etiket yayılım algoritmasının tam 

tersi olarak ise çizge yayılımı algoritmasından bahsedilmiştir (Sevindi,  2013: 12). 

Çizge yayılım algoritmasında pozitif veya negatif kutupta olduğu bilinmeyen bir 

kelimeden çıkarak, duygu kutbu bilinen bir kelimeye ulaşarak kelimenin duygu 

kutbu belirlenmeye çalışılmıştır. 
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Şekil 0.2 :Etiket yayılım algoritması (Sevindi, 2013: 27) 
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Şekil 0.3:Çizge yayılım algoritması (Sevindi, 2013: 15) 

 

Makine öğrenmesi yaklaşımlarında ise, sözlük tabanlı yaklaşımlardaki gibi bir görüş 

sözlüğü kullanılmayıp, bunun yerine, genellikle n-gram’ları içeren öznitelikler 

üzerinden eğitilen sınıflandırıcı, yeni gelen örnekleri sınıflandırmaya çalışmaktadır 

(Sevindi, 2013: 15).  Kullanılacak sınıflandırıcı algoritma için kelimelerin duygu 

kutbu elle etiketlenerek belirlenmiştir. Makine öğrenmesi yaklaşımında ise DVM 

algoritması, BS algoritması, KNN sınıflandırıcısı, C4.5 karar ağacı sınıflandırıcılarını 

kullanmıştır. Bahsedilen sınıflandırıcılar arasında, en iyi sonucu DVM ile almıştır. 

DVM sınıflandırıcısı ile kelimelerin köklerinin kullanılarak, bilinmeyen kelimelerin 

elendiği durumda, n-gram boyu 1 alındığında %80,61’lik bir f-skoru elde etmiş ve N-

gram boyu arttırıldıkça bu skorun düştüğü görülmüştür. N-gram boyu 2 yapıldığında 

%76,30 değeri, 3 yapıldığında ise %68,29 değeri elde edilmiştir. N-gram boyu 1 

alınıp, kelimelerin köklerine ayrıştırma yapılmadığı durumda, yani kelimeler 

ekleriyle kullanıldığında, DVM sınıflandırıcısı ile %82,07’lik bir f-skoru 

hesaplanmıştır. Özel isimler ve bilinmeyen/yanlış yazılan kelimeler elenmediğinde 

bu skor %82,13’e yükselmiştir. Etkisiz kelimeler elendiğinde ise skor %82,58’e 

çıkmıştır. Sonuç olarak, MÖ yaklaşımları için yapılan sınıflandırmalarda, en iyi 

sonuç %82,58 F-skor değeri ile DVM sınıflandırıcısından alınmıştır. (Sevindi, 2013: 

66-68). 

Bir başka çalışmada ise veri seti film yorumlarının olduğu bir web sitesinden 

alınmıştır (Akba, 2014: 24). Web sitesinden toplam 5.662 filme ait 219.198 adet 
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yorum bulunmaktadır. Kullanıcılar, kendi yazmış oldukları yorumları etiketleyerek 

0,5 ile 5,0 arası puanlar vermişlerdir. Bu etiketleme sonrası makine öğrenimi 

yöntemlerinden DVM algoritması kullanılmıştır. Tablo 2.1.’deki sonuçlardan, 2 

kategoride %83.9 ortalama ile doğru tahmin sonucu elde edilmiştir. Çalışmada 

yapılan test ve analizlerde Waikato üniversitesince oluşturulan “Weka Tools” isimli 

istatistik programı kullanılmıştır.  

 

Tablo 0.1:Seyrek vektör sayısı ve Olumlu, Olumsuz Kategorilerdeki SVM Sonuçları (Akba, 

2014: 38). 

 

 

Tablo 0.2:Üç Kategoride IG Yöntemi İçin Elde Edilmiş SVM Sınıflayıcı Sonuçları (Akba, 

2014: 38). 

 

 

 

Tablo 2.2’de, 3 kategoride 375 Kelime için DVM sınıflandırıcısıyla yapılan test 

setindeki başarı % 63,3 doğruluk ile gözlemlenmiştir. 
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2.2 VERİ SÖZLÜĞÜ TABANLI YAKLAŞIMDA DUYGU ANALİZİ 

 

Duygu analizinde diğer bir yaklaşım veri sözlüğü tabanlı oluşturulan veri 

sözlükleridir. Duygu veri sözlüğü, insanların öznel olarak hisleri ve fikirlerini 

çıkarımda bulunmak üzere önceden hazırlanmış kelime ve ifade listesine karşılık 

gelmesiyle duygu analizi yapmaktadır (Palanisamy, Yadav, Elchuri 2013: 543). Bir 

yazının pozitif ve negatif çoğunluğu onun duygu kutbunun belirlenmesinde büyük 

etkendir. Bu teknikte eğitim için kullanılması gereken bir veri setine ihtiyaç yoktur.  

 

Tablo 0.3:Sözlük kelime örneği (Taboada, Brooke, Tofiloski, Stede 2011: 273) 

 

Kelime      Duygu Değeri                                               

Gaddarlık -5 

Nefret (isim ve Fiil) -4 

Tiksinmek -3 

Sahte -3 

Uydurmak -2 

Ertelemek -1 

Azim  1 

İlhan Vermek 2 

İlham 2 

Sevdirmek 3 

Beğenmek 4 

Harika 5 
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Palanisamy, Yadav ve Elchuri çalışmalarında 9451 gerçek twitter metnini kullanarak, 

tümünü pozitif, negatif ve yansız olarak etiketlemişlerdir (Palanisamy, Yadav, 

Elchuri 2013: 546). Kendi oluşturdukları iki farklı sözlük üzerinden analizlerini 

yapmışlardır. Bunlardan birincisi ortak sözlük diğeri kategorik özellikli sözlüktür. 

Ortak sözlükte sabit olarak belirli duygu içeren kelimeler kullanılmış ve pozitif 

kelimeler için 1, negatif kelimeler için ise -1 değeri verilmiştir. Olumsuz anlamı olup 

olumlu kelime içeren duygular belirlenmiştir,  “iyi değil” gibi. Olumsuz anlamı olan 

ancak olumlu veya olumsuz kelime barındırmayan kelimeler de ortak sözlükte yer 

almıştır. Ayrıştırıcı kelimeler direk olarak olumlu veya olumsuz ifade barındırmasa 

da anlam olarak farklılık oluşturabileceğinden, bu tip ayrıştırıcı kelimeler de ortak 

sözlükte kullanılmıştır. Kategori özellikli kelimeler sözlüğünde ise incelenen ürün ile 

ilgili özelliklerde kullanılan kelimelerin ne tür duygu içerdiği duygu sözlüğünde yer 

almıştır. Duygu belirleme sonucunda tablo 2.4.’te pozitif, negatif, ve yansız ifade 

sayıları verilmiştir. Tablo 2.5.’te ise veri tipi bazında adetler verilmiştir. 

 

Tablo 0.4:Sözlük kelime örneği (Taboada, Brooke, Tofiloski, Stede 2011: 273) 

Duygu Tipi İfade Sayısı 

Pozitif 5865 

Negatif 3120 

Yansız 466 

 

Tablo 0.5:Sözlük detayları (Palanisamy, Yadav, Elchuri 2013: 543) 

Veri Tipi Adedi 

Belirsiz Olumsuzlama 

Kelime 
7 

Olumsuzlama 13 

Olumlu Duygu 1260 

Olumsuz Duygu 1703 

Ayrıştırıcı Kelime 16 
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Kendi oluşturdukları sözlük üzerinden duygu analizi çalışmalarında sonuç olarak 

80,04% f-skor elde etmişlerdir. 

 

SentiWordNet  

 

İngilizce kelimelerin kullanımında hangi duyguyu ne kadar oranda barındırdığını 

gösteren bir sözlük kütüphanesi olan SentiwordNet programı çoğu çalışmadan 

kullanılmıştır. Bu sözlük kaynağı aynı kelimenin farklı anlam ve duygu içerdiğini net 

bir şekilde puanlayarak belirtmiştir. Örneğin şekil 2.4’te “terrible” terimi için iki 

farklı duygu ilişkisi belirtilmiştir.  

 

 

Şekil 0.4: SentiWordNet’te bir kelimenin duygu ilişkisini göstermesi (Musto, Semeraro, 

Polignano 2) 

 

 

Terimlerin yakın ve eş anlamlılarını belirterek pozitif, negatif ve yansız kutuplara 

oransal olarak çıktılar üretmiştir. Sarı renkli yuvarlak ise bulunduğu duygu kutbunu 

vermektedir.  

Chetan ve Atul, çalışmalarında SentiWordNet kullanarak Twitter’dan topladıkları 

yorumları duygu kutuplarına ayırmaya çalışmışlardır (Chetan, Atuk, 2014: 37).  Her 

bir tweet için duygu hesaplaması yapılmış ve duygu kutbu skoru elde etmişlerdir. 

Skor 0’dan büyük ise pozitif olarak etiketlenmiş, 0’dan küçük ise negatif ve bunun 

dışında ise yansız olarak duygu kutupları etiketlenmiştir. Duygu kutupları 

belirlenirken skor hesaplamada algoritma 1 kullanmışlardır (Kaushik, 2014: 39) 
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Algorithm 1: ALGO_SENTICAL 

Input: Tweets, SentiWord_Dictionary Output: Sentiment (positive, negative or 

neutral) 

1) BEGIN 

2) For each tweet Ti 

3) { 

4) SentiScore = 0; 

5) For each word Wj in Ti that exists in Sentiword_Dictionary 

6) { 

7) If polarity[Wj] = blindnegation 

8) { 

9) Return negative; 

10) } 

11) Else 

12) { 

13) If polarity[Wj] = positive && strength[Wj] = Strongsubj 

14) { 

15) SentiScore = SentiScore + 1; 

16) } 

17) Else If polarity[Wj] = positive && strength[Wj] = Weaksubj 

18) { 

19) SentiScore = SentiScore + 0.5; 

20) } 

21) Else If polarity[Wj] = negative && strength[Wj] = Strongsubj 

22) { 

23) SentiScore = SentiScore – 1; 

24) } 

25) Else If polarity[Wj] = negative && strength[Wj] = Weaksubj 

26) { 

27) SentiScore = SentiScore – 0.5; 

28) } 
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29) } 

30) If polarity[Wj] = negation 

31) { 

32) Sentiscore = Sentiscore * -1 

33) } 

34) } 

35) If Sentiscore of Ti >0 

36) { 

37) Sentiment = positive 

38) } 

39) Else If Sentiscore of TI<0 

40) { 

41) Sentiment = negative 

42) } 

43) Else 

44) { 

45) Sentiment = neutral 

46) } 

47) Return Sentiment 

48) } 

49) END 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

Tablo 0.6:SentiWordNet Algoritma performans sonucu (Kaushik 2014: 41) 

Tweet yorum sayısı Harcanan Süre Doğruluk 

674.412 14.8 saniye % 73.5 

 

 

Tablo 2.6’daki çalışmanın sonucu yaklaşık 15 saniye gibi epey hızlı bir sürede elde 

edilmiş ve doğruluk oranı %73.5 ile başarılı denilebilecek seviyededir. Aynı 

zamanda sınıflandırma tekniklerini de kullanarak şekil 2.5’te verilen grafikte bir 

kıyaslama yapmışlardır ve makine öğrenimi sınıflandırıcılarıyla yapılan çalışmadan 

daha fazla oranda doğruluk elde etmişlerdir. 

 

 

 

Şekil 0.5:Diğer yöntemler ile kıyaslama (Kaushik 2014: 41) 
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WordNet-Affect 

 

WordNet-Affect dilbilimsel bir kaynak olup, kelimenin duygusal çıktısının 

gösteriminde kullanılmaktadır. Elle düzenlenerek toplanmış isim, sıfat, zarf, fiil gibi 

kelimelerden pozitif, negatif, yansız ve belirsiz olarak kategorize edilmiştir(Musto, 

Semeraro, Polignano 2). 

 

 

Şekil 0.6:WordNet-Affect hiyerarşisi dağılımı (Musto, Semeraro, Polignano 2) 

 

Bunların dışında, farklı dillerde yine elle oluşturulan sözlük tabanlı çalışmalar 

yapılmıştır. Amiri, Scerri, Khodashahi çalışmalarında İran, Afganistan, Tacikistan ve 

değişik ülkelerde kullanılan Pers diliyle ilgili sözlük tabanlı yaklaşım ile duygu 

analizi hakkında çalışma yapmışlardır(Amiri, Scerri, Khodashahi 2015: 11). 

Oluşturacakları sözlük için internet üzerinden yaklaşık 7179 duygu içeren sıfat, 

kelime ve terim toplamışlardır. Toplanan kelimeleri, pozitif, negatif ve yansız olarak 

1-5 arası puanlamayla etiketlemişlerdir. 1-2 puan arası negatif kutup, 3 puan yansız 

kutup ve 4-5 arası puanlama da pozitif kutup içerisinde yer almıştır. Kullandıkları 

yöntem için süreç şekil 2.7’deki gibidir; 
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Şekil 0.7:Pers dili duygu analizi çalışma süreci (Amiri, Scerri, Khodashahi 2015: 12). 

 

 

Sözlük oluşturulduktan sonra çalışmalarında kullanılmak üzere bir web sitesi 

üzerinden müşteri yorumlarını alarak değerlendirmeye almışlardır. Sonuç olarak 

pozitif kutup için %67 doğruluk, negatif kutup için %61,8 doğruluk ve yansız kutup 

için ise %52,5 doğruluk elde etmişlerdir. Yansız grubu çıkardıklarında ise genel 

doğruluk oranı %64,4 olmuştur.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

METODOLOJİ 

Öncelikle metin madenciliği ile örnek veri setinin nasıl toplandığı ve analize hazır 

hale getirildiğine sonrasında R programlama ile kullanıma değinilecektir. Metin 

madenciliği ile toplanan müşteri yorumlarının duygu çıktılarının nasıl tespit edildiği 

bu bölümde anlatılmaktadır. Ayrıca bu işlemler yapılırken açık kaynak kodlu bir dil 

olan R programlama kullanılacaktır. İstatistik programlarından R seçilmesinin temel 

nedeni açık kaynak kodlu olması, yani diğer kullanıcıların da deneyebilmesidir.  

 

3.1 VERİ SETİNİN ELDE EDİLMESİ 

 

Örnek veri seti olarak popüler üç cep telefonu markalarının en son model telefonları 

için yapılan kullanıcı yorumları alınmış olup toplamda yaklaşık 1000 yorum, ayrım 

yapılmadan alınmıştır. Duygu analizinde kullanılacak veriler internet üzerinden satış 

yapan en büyük e-ticaret sitesinden toplanmıştır ancak veriler alınırken anlamsız 

karakterler ve sözcükler de birlikte alındığı için sonrasında temizleme işlemi 

gerecektir. Bu yorumlar bu telefonu alıp kullanan alıcıların deneyimlerini 

göstermekte ve memnuniyet durumları bu yorumlardan çıkarımsal olarak 

yapılmaktadır.  Ayrıca kullanıcılar bu yorumlarını da kendileri 1-5 yıldız arasında 

değerlendirmektedirler. Dolayısıyla bu yorumların pozitif veya negatif olarak 

etiketleme işlemi ayrıca yapılmasına gerek kalmamıştır.  

Veriler internet üzerinde web sitelerinin genelinde de olmak üzere, metin tabanlı olan 

HTML (Hyper Text Markup Language) dilini kullanmaktadır. Yorumlar internet 

sayfasından alınabilmesi kaynağı bağlanılarak metin şeklinde dışarıya alınmıştır. 

Ancak bu şekilde çeşitli html kodlarıyla birlikte geldiğinden ayrıca bir temizlik 

yapılması gerekmektedir. Bu kod parçacıklarından ayrılmaları için Excel’de belirli 

karakterler arası metinlerin sütunlara dönüştürme özelliği sayesinde ihtiyaç olunan 

yorumlar ayrıştırılmış geri kalan metinler anlamsız olduğu için silinmiştir.  
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3.2 R PROGRAMLAMA 

 

Dünya genelinde 2 milyondan fazla kullanıcısı bulunan R Project, ilk olarak 1991 

yılında Ross Ihaka ve Robert Gentleman tarafından Yeni Zelanda’da geliştirilmiştir. 

Günümüzde İstatistikçiler, Ekonomistler, Genetik Bilimciler ve Veri Bilimciler 

tarafından oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanımı oldukça basit ve yalın 

bir dil olan R, 1976 yılında John Chambers, Rick Becker ve Allan Wilks tarafından 

Bell laboratuvarlarından geliştirilen “S İstatistiksel Programlama Dili’nin” bir 

lehçesi olduğu söylenebilir. S İstatistiksel Programlama Dili günümüzde varlığını R 

(GNU Free Software) ve S-PLUS (Commercial Product) olarak sürdürmektedir. 

Dünya genelinde Mayıs 2016 itibariyle popüler programlama dilleri arasında 16. 

sırada bulunmaktadır. R dilinin tarihçesine bakılacak olursa; 

 

• 1991 yılında Ross Ihaka ve Robert Gentleman tarafından Yeni Zelanda’da 

geliştirildi. 

• 1993 yılında ilk duyurusu yapıldı. 

• 1995 yılında Martin Michler (Martin Mächler) tarafından GNU General 

Public License altında R Free Software oldu. 

• 1996 yılında R-help ve R-devel mail list oluşturuldu. 

• 1997 yılında R geliştiricileri The R Core Group adında bir araya gelmişler. 

• 2000 yılında R 1.0.0 sürümü yayınlandı. 

• 2013 yılında R 3.0.2 yayınlandı. Şuan ise R 3.3.0 yayınlanmış durumdadır. 

 

Veri analizi ile ilgili çalışmalarda kullanılan ve açık kaynak kodlu programlama olan 

R, neredeyse her konuda bir uygulama paketine sahip olduğu için hem görsel hem de 

analiz anlamında araştırmalarda faydalanılmaktadır. Bu çalışmada amacımız duygu 

analizi olduğu için R programlama dili hakkında detay bilgiye girmeden gerektiğinde 

temel açıklamalar ile ilerleme tercih edilmiştir. Program ücretsiz olarak Pamukkale 

Üniversitesi ve Ortadoğu Üniversitesi adreslerinden temin edilebilmektedir.  

Pamukkale Üniversitesi : https://cran.pau.edu.tr/ 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi : http://cran.ncc.metu.edu.tr/ 

https://cran.pau.edu.tr/
http://cran.ncc.metu.edu.tr/
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Başlangıç Komutları 

 

• # Yorum satırı lm=lineer model 

• getwd() #Çalışma dizinini göstermektedir. 

• dir() #Çalışma dizini altındaki dosyaları listelemektedir. 

• setwd(“D:/RProject “) #Çalışma dizini değiştirmek için kullanılmaktadır. ‘/’ 

işaretine dikkat 

• ls() #Çalışma alanındaki nesneleri listelemektedir. 

• rm(list=ls()) #Çalışma alanındaki tüm nesneleri silmektedir. 

• help(lm) #lm fonksiyonu hakkında bilgi getirmektedir. 

• ?lm #lm fonksiyonu hakkında bilgi getirmektedir. 

• ??lm #lm geçen tüm içerikleri göstermektedir. 

• install.packages(‘ggplo2’) #ggplot2 paketini sisteme indirmektedir. 

• library(‘ggplot2’) #Kurulu ggplot2 paketini sisteme yüklemektedir. 

• lm #lm fonksiyonun içerisini göstermektedir. 

• args(‘lm’) #lm fonksiyonun kullanımını ve parametrelerini göstermektedir. 

• apropos(“nova”) #Aradığınız fonksiyonun isminden emin değilseniz apropos 

fonksiyonuyla bulanık bir arama yapabilmeyi sağlamaktadır. 

• q() #R çıkış için kullanılmaktadır. 

 

Nesneler (Objects) 

 

R, nesne tabanlı bir dildir ve içerisindeki her şeyi nesne olarak tutmaktadır. R, 5 

temel atomik nesne sınıfına sahiptir. 

1. Character 

2. Numeric (Reel Numbers) 

3. Integer 

4. Complex 

5. Logical (True/False) 
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R Fonksiyonları 

 

vector() Kullanımı 

x <- c(1:5) #1 den 5 kadar vektör oluşturmaktadır. 

x <- vector(1:5) #1 den 5 kadar vektör oluşturmaktadır. 

 

class() Kullanımı 

class(x) #x nesnesinin sınıfını(class) göstermektedir. 

y <- as.character(x) #x nesnesini sınıfını(class) karaktere çevirmektedir. 

 

list() Kullanımı 

List özel bir vektördür. İçerisinde birden fazla sınıf(class) bulunabilmektedir. 

x <- list(1, “a”,TRUE, 1+4i) 

 

matrix() Kullanımı 

x <- matrix(nrow=4, ncol=3) #4×3 boyutunda değerleri NA olan matris 

oluşturmaktadır. 

x<-matrix(1:6, 2, 3) # 2×3 boyutunda değerleri 1 den 6 ya kadar olan matris 

oluşturmaktadır. 

 

cbind() ve rbind() Kullanımı 

x <- 1:3 #1 den 3  e kadar integer sınıfında nesne 

y <- 10:12 # 10 dan 12 ye kadar integer sınıfında nesne 

cbind(x,y) #X ve Y yi sütun (column) tabanlı birleştirerek matris oluşturmaktadır. 

rbind(x,y) #X ve Y yi satır (row) tabanlı birleştirerek matris oluşturmaktadır. 

 

dim() Kullanımı 

dim(x) #X matrisinin uzunluğunu vermektedir. 

 

Kayıp Veri (Missing Value) is.na() ve is.nan() Kullanımı 

x <- c(1, 2, NA, 10, 3) 

is.na(x) # x vektöründeki NA olan değerleri logical olarak göstermektedir. 
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Çıktı: [1] FALSE FALSE  TRUE  FALSE FALSE 

x <- c(1, 2, NA, NaN, 10 ,3) 

is.nan(x) # x vektöründeki NaN olan değerleri logical olarak göstermektedir. 

 

Çıktı: [1] FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE 

is.na() fonskiyonu Na(Not available) ve NaN(Not a Number) değerlerini 

içermektedir. 

is.NaN ise sadece NaN değerlerini içermektedir. 

 

args(matrix) Kullanımı 

args(matrix) #matrix fonksiyonun parametrelerini göstermektedir. 

 

Veri tipi: Faktörler (Factors) 

Faktörler genellikle kategorik verilerde ve lm(), glm() fonksiyonlarında 

kullanılmaktadır. 

Paketlerin, install. package(“paket adı”) komutuyla kurulumları 

gerçekleştirilmektedir. 

Library (“paket adı”) komutuyla da yükleme gerçekleşir ve sonrasında 

kullanılabilmektedir. 

Paketler yüklendikten sonra analize uygun hale gelmesi için metinler birkaç ön 

işlemlerden geçirilir. R programlama kodların detayına “Ekler” bölümünde yer 

verilmiştir. 

 

3.3 ÖN İŞLEME – VERİ TEMİZLEME 

 

Müşteri yorumlarının olduğu “.txt” formatında tutulan veri seti "ReviewText.txt", R 

programına alınmıştır. Metinsel veriler boşluk, noktalama işaretleri, tekrarlayan 

sözcükler vs. gibi terimler içerdiklerinden ön işlemlerden geçirilerek temizlenmiştir. 

Öncelikle yorumlar Türkçe olduğu için İngilizcede olmayan “ç,ğ,ı,ö,ş,ü” karakterler, 

kullanılacak R programındaki paketlerin İngilizce düşünülerek yapılmasından dolayı 

unicode karakterlere çevrilmiştir. Bütün yorumlarda -ç harfi yerine -c, -ğ yerine –g, -ı 

yerine –i, ö yerine –o, -ş yerine -s ve –ü harfi u ile değiştirilmiştir. Sonrasında pozitif 
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ve negatif kelime kütüphaneleri için de aynı işlem uygulanmıştır. Bu işlem 

yapılmadığı takdirde analizin hatalı olacağı ve bozuk karakterlerin anlamsız 

kelimeler ürettiği görülmüştür. Bir sonraki işlemde “stop words” olarak ifade edilen 

gereksiz bağlaç, edat, ek vs. kelimelerin yorumlardan çıkarılması yapılmıştır. 

Gereksiz kelime listesi İngilizce olduğundan ayrıca Türkçe olarak bir liste 

oluşturulmuş ve İngilizcesinden de faydalanılmıştır. Büyük küçük harf 

hassasiyetinden dolayı bütün kelimeler küçük harflere dönüştürülmüştür. Negatif ve 

pozitif kutup etiketlenmesinde numara olmadığından yorumlarda ayrıca numaralar 

kaldırılmıştır. Son olarak yapılan değişiklikler sonrası oluşan boşluklar da silinmiştir. 

Yapılan temizleme sonrası örnek bir cümle şekil 3.1’de gösterilmektedir. Bu temizle 

işlemi için kullanılan R paket programları ve içeriği ekler kısmında verilmiştir.  

 

 

Şekil 0.1:Metin temizleme R ekran görüntüsü 

 

 

3.4 DUYGU ETİKETLEME VE GRUPLAMA 

Müşteri yorumları, temizlemeler ve ön işlemler sonrasında son haliyle bir değişkende 

tutularak, duygu analizi için hazır hale getirilmiştir. Daha önce yüklenen “stringr” 

paketiyle, temizlenen müşteri yorumlarının olduğu metin kelimelere ayrılarak, 

kelime kütüphanesi - çantası oluşturulmuştur. Yorumlarda en çok kullanılan 

kelimelerin listesi kelime bulutuyla görsel olarak şekil 3.2’de gösterilmiştir. 

Çalışmada müşteri yorumlarından 500 pozitif ve 500 negatif olmak üzere iki kutup 

için de eşit sayıda toplamda 1000 yorum kullanılmıştır. Web sitesinden alınan 
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müşteri yorumları aynı zamanda 1-5 arası puanlama yapılarak yer aldığı için negatif 

veya pozitif kutup etiketleme işlemine gerek kalmamıştır. 1-2 puan aralığı için 

yapılan yorumlar negatif kutup olarak etiketlenmiş, 4-5 arası puanlama yapılan 

yorumlar ise pozitif olarak etiketlenmiştir. 

 

 

Şekil 0.2:Kelime bulutu (wordcloud) 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

MAKİNE ÖĞRENMESİ ALGORİTMALARI 

 

4.1 BAYES SINIFLANDIRICISI (NAIVE BAYES CLASSIFIER) 

 

İsmini matematikçi Thomas Bayes’den alan bir sınıflandırma algoritmasıdır. Bayes 

sınıflandırması olasılık ilkelerine göre tanımlanmış bir dizi hesaplama ile sisteme 

sunulan verilerin sınıfını yani kategorisini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bayes 

sınıflandırmasında sisteme belirli bir oranda öğretilmiş veri sunulmaktadır. Bu 

veriler kategorik veriler olup, öğretilmiş veriler üzerinden yeni bir veri setinin hangi 

kategoride olduğu tespit edilmeye çalışılmaktadır. Bu tespit başarısı, öğretilmiş 

verilerin fazlalığından beslenmektedir.  

 

P(X │Y) = P(X) P(Y │ X)  P(Y)[16] 

 

R programlamada Bayes sınıflandırıcısını çalıştırabilmek için “.csv” virgülle ayrılmış 

değerler formatında müşteri yorumlarının olduğu dosya üzerinden işlem yapılmıştır. 

Toplamda 1000 yorum içerisinde 500 pozitif ve 500 negatif olarak belirlenen 

yorumlardan, 750 yorum eğitimde kullanıp, 250 yorum ise tahminlemek için test 

verisi olarak kullanılmıştır. 

 

BS modeli sonucu test verisinden elde edilen negatif yorum doğruluk oranı %83.94, 

pozitif etiketlenen yorumların doğruluk oranı %67.52 olarak bulunmuştur. 
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Tablo 0.1:BS tahminlenen ve gerçekleşen yüzde tablosu – hata matrisi 

Naive Bayes Classifier 
Actual 

Neg Pos 

Predictions 
Neg 83.94% 16.06% 

Pos 32.48% 67.52% 

 

 

Hata matrisi, sınıflandırma modelinin performansını yorumlamak için kullanılmıştır. 

137 negatif etiketlenen yorum için Bayes sınıflandırma modeli sonucu 115 yorum 

negatif kutup olarak doğru tahmin edilmiştir. 22 negatif yorum ise model sonucu 

pozitif olarak hatalı tahminleme yapılmıştır. Pozitif kutuplu yorumlar için ise 117 

yorumun, 79 yorumu yine pozitif kutup olarak doğru tahmin edilmiş ancak geri kalan 

38 yorum ise negatif olarak hatalı tahmin edilmiştir. Genel olarak ise toplamda 254 

yorum içeren test veri setinde 194 yorum model sonucu doğru tahmin edilmiş ve 

doğruluk ölçütü 76.38% olarak çıkmıştır. Kesinlik değeri %83.94 olarak hata 

matrisinde gösterilmiştir. 1 değerine ne kadar yakın ise o derecede model 

tahminlemesinde kesinliğin daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. Kappa istatistik 

derecesi ise 51.98 ile %41 - %60 aralığında olduğu için orta seviyede uyum gücü 

gözlenmiştir. 
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Şekil 0.1:BS hata matrisi. 

 

 

4.2 DESTEK VEKTÖR MAKİNESİ (SUPPORT VECTOR MACHINE SVM) 

 

Vektör destek makinesi istatistiksel öğrenme teorisine dayalı, gözetimli öğrenme 

algoritmalarından biridir. Bu nedenle eğitim verisi üzerinden öğrenerek, yeni bir veri 

setinin sınıflandırılması için kullanılmaktadır.  

Aşağıdaki görselde iki farklı sınıfa ait verilerin birbirinden ayrıldığı hiper düzlem 

belirlenmiş, sınıf 1 (daire) ve sınıf -1 (üçgen) birbirlerine olan uzaklığı uygun değer 

hiper düzlem gösterilmiştir. İçi dolu olan veri noktaları destek vektörlerini 

göstermektedir. Sınıflandırılmayan kırmızı dolgulu noktalar boşluğa(margin) olan 

uzaklıklarına göre sınıfları belirlenmektedir. 
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Şekil 0.2:İki boyutlu veri setinde DVM sınıflandırma gösterimi(Césaire, Inke, Claus, Weihs, 

Weihs, Marvin 2018: 413) 

 

Müşteri yorumlarının olduğu veri setinden %75 ‘si eğitim için kullanılmak üzere 

kalan veri seti tahminlemede kullanılmıştır. R programında modeli uyguladığımızda 

tahminlenen veri seti tutarlılığı tablo 4.3’te gösterilmiştir. 
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Tablo 0.2:DVM tahminlenen ve gerçekleşen yüzde tablosu 

Support vector machine 

Actual 

Neg Pos 

Predictions 

Neg 74.19% 25.81% 

Pos 22.31% 77.69% 

 

 

 

Şekil 0.3:DVM hata matrisi 
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4.3 K-EN YAKIN KOMŞU (KNN K-NEAREST NEIGHBOR) 

Bu algoritmada sınıflandırılan örneklerden yola çıkarak,  sınıflandırılacak örneğe en 

yakın olan k tane komşularına bakarak hangi kategoride olduğu belirlenmeye 

çalışılmaktadır. Bu algoritma, olasılık yoğunluklarının güvenilir parametrik 

tahminlerinin bilinmediği ya da belirlenmesinin zor olduğu zaman, ayrıştırma 

analizine duyulan ihtiyaçtan dolayı geliştirilmiştir (Özbudak 2009: 19). 

 

 

Şekil 0.4:KNN örneği (Hatko 2015: 12) 

 

 

Şekil 4.6’da soru işareti olan veriyi sınıflandırmak istediğimizde en yakın 3 üyeyi 

seçmek istediğimizde yani k=3 olduğunda, soru işaretinin kırmızı üçgen sınıfına 

dâhil olduğunu görebiliriz (Hatko 2015: 12). 

 

Test ve eğitim veri setinin olduğu müşteri yorumları için KNN algoritma sonucunda 

ise, yine aynı şekilde 75% eğitim seti ve kalan %25’i de test için kullanınca tablo 

4.4’te tahminlenen ve bilinen değerlerin negatif yorumlar için %81.45, pozitif 

yorumlar için %68.46 doğrulukta sonuçlandığı görülmektedir. 
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Tablo 0.3:KNN tahminlenen ve gerçekleşen yüzde tablosu 

KNN K-nearest neighborhood 

Actual 

Neg Pos 

Predictions 

Neg 81.45% 18.55% 

Pos 31.54% 68.46% 

 
 
 
 

 

Şekil 0.5:KNN hata matrisi 
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SONUÇ 

Tüketim alışkanlığımızın teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişim gösterdiği 

günümüz zamanında, alışveriş kavramı da paralel olarak boyut değiştirmiştir.  

Sadece son 8 yıla bakıldığında bile, Türkiye’de internet üzerinden mal ve hizmet 

siparişi veren ya da satın alanların oranının yaklaşık olarak 3,5 kat arttığı şekil 

5.1’den görülebilmektedir. (Türkiye İstatistik Kurumu Hane halkı Bilişim 

Teknolojileri Kullanım Araştırması 2018) 

 

Şekil 0.1:Son 8 yılda Türkiye’de internet üzerinden mal ve hizmet siparişi veren ya da satın 

alanların oranı (Türkiye İstatistik Kurumu 2018) 

 

Bu tez çalışmasında ise ortaya çıkan satış sonrası memnuniyet ve müşteri 

deneyiminin geliştirilmesi amacıyla mal veya hizmet alanların geri bildirimleri uzun 

metinlerden arındırılarak özet değerlendirmelere varılmıştır. Örnek olarak alınan 

internet sitesi cep telefonu satış yorumları pozitif ve negatif olarak etiketlenerek 

müşteri memnuniyet puanı hesaplanabilmiştir. Bu istendiği takdirde cinsiyete, illere, 
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yaş gruplarına ayrılıp daha derin analizler de yapmak mümkündür. Duygu 

kutuplarına ayrılan müşteri değerlendirmelerinin yeni yapılacak yorumlarda da 

tahminde bulunabilmek amacıyla makine öğrenmesi sınıflandırma algoritmaları 

kullanılmış ve kendini eğiterek daha iyi sonuçlar çıkacak yöntemler uygulanmıştır. 

Bunun için ise yapılan diğer çalışmalardan yola çıkarak en çok başarı elde edilen 3 

sınıflandırma öğrenme yöntemi kullanılmış ve en iyi sonuç hem pozitif hem de 

negatif tahminleme dikkate alındığında DVM algoritmasından, negatif yorum 

tahminlemede doğruluk oranı 74.19%, pozitif yorum tahminlemede doğruluk 

oranı77.69% ile elde edilmiştir.  

Makine Öğrenmesi 

Algoritması 

Pozitif Kutup 

Tahminleme 

Negatif Kutup 

Tahminleme 

Bayes Sınıflandırıcısı %67.52 %83.94 

Destek Vektör Makinesi %74.19 %77.69 

K-En Yakın Komşu %81.45 %68.46 

 

Sadece yorum metinlerinin pozitif veya negatif duygu barındırdığı değil, ayrıca 

negatif ve pozitif duygu içeren yorumlarda ise müşteri deneyimini geliştirmede katkı 

sağlayacak en çok kullanılan teknik kelimeler belirlenip, kelime bulutu (wordcloud) 

ile görselleştirilmiştir. 
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Şekil 0.2:Pozitif kelime bulutu (wordcloud) 
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Şekil 0.3:Negatif kelime bulutu (wordcloud) 

 

Şekil 5.3’te, negatif yorumlardan 10 kez ve üzeri kullanılan kelimeler, üretici veya 

satıcılar için müşteri deneyiminin iyileştirilmesi gereken zayıf yönleri, şekil 5.2’de 

ise pozitif yorumlardan 10 kez ve üzeri kullanılan kelimeler ise ürünü diğer 

rakiplerden ayıran ve müşteriler tarafından deneyimlenip sonuç olarak beğenilen 

yönlere dikkat çekmektedir.  

Gelecek çalışmalarda müşteri yorumları dışında, yazılıp silinen yorumlar veya 

kullanıcının farklı hesaplarından farklı platformlardaki yorumlarının derlenip 

toplanması, ekranda fare imlecinin ekranın hangi alanlarında en çok gezinmesi, 

tıklanan konuların neler olduğu vb. büyük veri setleri kullanılarak daha çok kelime 

kullanılabilir. İlişkisel veri tabanı dışında, Nosql kullanımının yaygınlaşacağı göz 

önüne alınırsa daha büyük veriler üzerinden, daha hızlı çıktı üretmeyle sonuçlardaki 

doğruluk payının daha da artması beklenecektir. Bu şekilde bir değerlendirmeyle 

yeniden bir çalışma yapılıp, etki oranı belirlenerek karşılaştırma yapılabilir.  
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EKLER 

Veri ön işlemleri ve veri temizlemede kullanılan R kod bloğu; 

Library(tm) 

library(stringr) 

library(e1071) 

library(xlsx) 

library(dplyr) 

library(caret) 

library(wordcloud) 

text <- readLines("ReviewText.txt",encoding = "UTF-8") #Ürün yorumlarının olduğu 

veriseti 

text <- tolower(text)  #Küçük harf çevirimi 

text <- gsub(pattern = "ş",replace="s",text)  

text <- gsub(pattern = "ç",replace="c",text) 

text <- gsub(pattern = "ğ",replace="g",text) 

text <- gsub(pattern = "ı",replace="i",text) 

text <- gsub(pattern = "ü",replace="u",text) 

text <- gsub(pattern = "ö",replace="o",text) #Bazı Türkçe karakterler dil 

kodlamasında hata oluşturduğu için dönüştürme yapılmaktadır 

text <- gsub(pattern = "\\W",replace=" ",text) #Kelime dışındaki karakterlerin boşluk 

olarak değiştirilir. 

text <- gsub(pattern = "\\d",replace=" ",text) #Sayıların duygu analizinde anlamı 

olmadığı için metinlerden temizlenmesi. 
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text <- removeWords(text,stopwords_turkish) # Türkçe gereksiz kelimelerin 

çıkarılması 

text <- gsub(pattern = "\\b[A-z]\\b{1}", replace=" ",text)  

text <- stripWhitespace(text) #Edat, bağlaç, tek harf, boşluk ve bazı gereksiz eklerin 

çıkarılmaktadır. 

text <- str_split(text, pattern="\\s+") 

 

 

Yorumların pozitif ve negatif olarak etiketlemede kullanılan R Kodu; 

poswords <- readLines("positive_words.txt",encoding = "UTF-8") 

negwords <- readLines("negative_words.txt",encoding = "UTF-8") 

score <- lapply(text, function(x) { sum(!is.na(match(x,poswords)))-

sum(!is.na(match(x,negwords))) }) # sentiment score 

pos_score <- lapply(text, function(x) { sum(!is.na(match(x,poswords)))}) 

equire(reshape2) 

score$id <- rownames(score) 

score <- melt(score) 

pos_score$id <- rownames(pos_score) 

pos_score <- melt(pos_score) 

scoretable <- data.frame(score,pos_score) # merge all scores 

write.xlsx(scoretable, file = "myworkbook.xlsx",sheetName = "Sayfa1", append = 

FALSE) 

wordcloud(corpus.clean.train,min.freq = 40,max.words = 300,random.order = 

F,colors = brewer.pal(8,"Dark2")) 

Pos <- subset(df.train, Class=="Pos") 
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Neg <- subset(df.train, Class=="Neg") 

par(mfrow=c(1,2)) 

wordcloud(Pos$Text,min.freq = 20,random.order = F,max.words = 300,scale = 

c(3,0.5),colors = brewer.pal(8,"Dark2"))  

text(0.5,1,"Positive") 

wordcloud(Neg$Text,min.freq = 20,random.order = F,max.words = 300,scale = 

c(3,0.5),colors = brewer.pal(8,"Dark2"))  

text(0.5,1,"Negative") 

 

 

Naive Bayes sınıflandırma algoritma modeli R kodu; 

dataset <- read.csv(file.choose(),stringsAsFactors = FALSE) # myworkbook.csv 

normalize <- function(x) {return( (x - min(x)) / (max(x)-min(x)))} 

dataset_n <- as.data.frame(lapply(dataset[,c(1,2)], normalize)) 

dataset_n <- data.frame(dataset_n,dataset[3]) 

set.seed(135) 

smp_size <- floor(0.75 * nrow(dataset_n)) 

train_ind <- sample(seq_len(nrow(dataset_n)), size = smp_size) 

training_set <- dataset_n[train_ind, ] 

test_set <- dataset_n[-train_ind, ] 

dataset_train <- training_set[,-3] 

dataset_test <- test_set[,-3] 

train_target <-  as.factor(training_set$Sentiment) 
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test_target <-  test_set[,3] 

Dataset_Classifier <- naiveBayes(dataset_train,train_target) 

Dataset_Pred <- predict(Dataset_Classifier,dataset_test) 

round(100*prop.table(table(test_target,Dataset_Pred),1),2) 

conf.mat <- confusionMatrix(Dataset_Pred,test_target) 

conf.mat 

 

 

Vektör Destek Makinesi sınıflandırma algoritma modeli R kodu; 

dataset <- read.csv(file.choose(),stringsAsFactors = FALSE) # myworkbook.csv 

smp_size <- floor(0.75 * nrow(dataset)) 

set.seed(123) 

train_ind <- sample(seq_len(nrow(dataset)), size = smp_size) 

training_set <- dataset[train_ind, ] 

test_set <- dataset[-train_ind, ] 

training_set[,1:2] = scale(training_set[,1:2]) 

test_set[,1:2] = scale(test_set[,1:2]) 

classifier1 = svm(formula = Sentiment~., data = training_set, type = 'C-

classification', kernel = 'linear') # Feature Scaling and Model Fiting 

test_pred1 = predict(classifier1, type = 'response', newdata = test_set[-3]) # 

Prediction and Evaluation 

support.vector.machine <- test_pred1 

cm1 = table(test_set[,3], support.vector.machine) # Making Confusion Matrix 

round(100*prop.table(cm1,1),2) 
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conf.mat <- confusionMatrix(support.vector.machine,test_set[,3]) 

conf.mat 

 

 

K-En Yakın Komşu sınıflandırma algoritma modeli R kodu; 

dataset <- read.csv(file.choose(),stringsAsFactors = FALSE) # myworkbook.csv 

normalize <- function(x) {return( (x - min(x)) / (max(x)-min(x)))} 

dataset_n <- as.data.frame(lapply(dataset[,c(1,2)], normalize)) 

dataset_n <- data.frame(dataset_n,dataset[3]) 

set.seed(123) 

smp_size <- floor(0.75 * nrow(dataset_n)) 

train_ind <- sample(seq_len(nrow(dataset_n)), size = smp_size) 

training_set <- dataset_n[train_ind, ] 

test_set <- dataset_n[-train_ind, ] 

dataset_train <- training_set[,-3] 

dataset_test <- test_set[,-3] 

train_target <-  training_set[,3] 

test_target <-  test_set[,3] 

m1 = knn(dataset_train, dataset_test ,train_target ,k=13) 

tp <- table(test_target,m1) 

round(100*prop.table(tp,1),2) 

conf.mat <- confusionMatrix(m1,test_target) 

conf.mat 


