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SATIŞ ELEMANI ADAYLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE VE
SEÇİMİNE YÖNELİK YENİ BİR YAKLAŞIM: FUZZY TOPSİS

Arş. Grv. Dr. Fatih ECER*

ÖZ
Çalışmanın amacı Fuzzy TOPSİS yöntemini tanıtmak ve yöntem yardımıyla satış elemanı adayları-

nın nasıl değerlendirildiğini ortaya koymaktır. Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden biri
olan ve bulanık ortamlarda grup kararı vermeye olanak tanıyan Fuzzy TOPSİS yönteminin temel man-
tığı Fuzzy Pozitif İdeal Çözüm (FPİÇ) ve Fuzzy Negatif İdeal Çözüm (FNİÇ) vasıtasıyla yakınlık katsa-
yılarının hesaplanmasıdır. Hesaplanan yakınlık katsayılarına göre alternatifler sıralanır. 

Çalışmada, satış elemanı adayları üç karar verici (KV) tarafından yedi karar kriterine göre değer-
lendirilmiştir. KV’ler değerlendirmelerini dilsel ifadelerle yapmış, sonra bu ifadeler pozitif yamuk fuzzy
sayılara dönüştürülmüştür. Çalışma, Fuzzy TOPSİS yönteminin, bir karar aracı olarak, satış elemanı
adaylarını değerlendirme ve seçme kararlarında kullanmaya yönelik oldukça uygun bir yöntem oldu-
ğunu göstermiştir.
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A NEW APPROACH TOWARDS EVAULATION AND SELECTİON OF
SALESPERSON CANDIDATES: FUZZY TOPSIS

ABSTRACT
The aim of the study is to introduce Fuzzy TOPSIS method and to show how to benefit it for

evaluation of salesperson candidates. Foundation of Fuzzy TOPSIS method which is one of Multiple
Criteria Decision Making (MCDM) methods and to allow group decision-making in fuzzy environment
is calculation of the closeness coefficients by means of Fuzzy Positive Ideal Solution (FPIS) and Fuzzy
Negative Ideal Solution (FNIS). According to the calculated closeness coefficients, alternatives are
ranked. 

In the study, salesperson candidates were assessed in accordance with seven decision criteria by
three decision makers (DM’s). Decision makers have done their assessments with linguistic variables
then these variables transformed to positive trapezoidal fuzzy numbers. The study shows that Fuzzy
TOPSIS method is very well suited method, as a decision tool, towards using for salesperson candidates
evaluation and selection decisions.
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