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Anahtar Kelimeler: Tüketici Algısı, Bulanık 
ELECTRE I, Çok Kriterli Karar Verme

Giriş ve Amaç 
Tüketiciler satın alma karar sürecinin alternatiflerin 
değerlendirilmesi aşamasında farklı markaları çeşit-
li kriterlere göre, o markaya ilişkin sahip oldukları 
algıya dayanarak sıralamaktadırlar. Firmaların bu 
sıralamayı bilmeleri tüketici tercihini anlamaları açı-
sından önem arz etmektedir. Pazarlama araştırma-
larında tüketici algısını belirlemede kullanılan ölçek 
türleri (aralıklı, sıralı-aralıklı, sıralı vd.) tüketicinin 
kriterlerle ve alternatiflerle ilgili algı ve tutumlarını 
sayılarla ya da göreceli büyüklüklerle ifade etmeleri-
ni gerektirmektedir. Ancak, algı sübjektif bir kavram 
olduğundan, ölçeklerde kullanılan sayısal değerlerin/
göreceli büyüklüklerin her katılımcı tarafından aynı 
şekilde algılanması mümkün olmamaktadır (Haw-
kins ve Mothersbaugh, 2010). Dolayısıyla tüketicile-
rin sübjektif değerlendirmelerinden kaynaklanan bu 
belirsizliğin üstesinden gelebilecek yöntemlere ihti-
yaç vardır. 

Bu çalışmada tüketicilerin sıfır otomobil satın alma 
kararı verirken göz önüne aldığı çeşitli kriterlere göre 
marka algısı incelenmekte ve söz konusu markalar bu 

kriterler açısından üstünlük derecelerine göre değer-
lendirilmektedir. Bu değerlendirme yapılırken, yu-
karıda bahsedilen, tüketici algısının sübjektif olma-
sından doğan belirsizliği dikkate alarak alternatifleri 
sıralayan, çok kriterli karar verme yöntemlerinden 
“Bulanık ELECTRE I” yöntemi kullanılarak veri ana-
liz edilmiştir. 

Literatür Analizi 
Satın alma sürecinin aşamalarından biri olan alterna-
tiflerin değerlendirilmesi süreci, tüketiciler için bir ka-
rar problemi oluşturmaktadır. Tüketiciler satın alma 
kararı verirken farklı alternatifleri, çeşitli kriterler 
açısından sıralamaktadırlar. Alternatif ve kriter sayısı 
arttıkça, satın alma karar problemi de daha karmaşık 
bir hal almakta ve uygun alternatifi seçmek için sez-
gisel karar verme imkanı zorlaşmaktadır (Ertuğrul ve 
Karakaşoğlu, 2013). 

Bireylerin karar alternatifleri ile ilgili beklenti ve algı 
düzeylerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi 
firmaların müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarına cevap 
verebilmeleri açısından önemlidir (Kotler ve Arms-
trong, 2014). Bu sebeple, tüketicilerin mal ve hizmet 
tercih kriterleri ile beklenti ve algı düzeyleri üzerine 
çalışmalar yapılmaktadır (örn: Demirci-Orel, 2004; 
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Fetscherin ve Toncar, 2010). Bu çalışmalarda sıralı-
aralıklı ölçek türü sıklıkla kullanılmakta (örn: Likert 
tipi ölçekler), alternatiflerin kriterler açısından başarı 
sırası, ortalama düzeylerine göre karşılaştırılmakta-
dır. Ancak, ortalama hesaplanırken tüketicilerin ver-
dikleri cevaplarda, kullanılan ölçekte yer alan değer-
leri aynı şekilde algıladıkları varsayılmaktadır. Buna 
karşın, ölçeğin her bir değerine yüklenen anlamsal 
değerler kişiden kişiye farklılık göstermektedir (Ka-
vak, 2013). Buna ek olarak, Cohen vd. (2000) “ke-
sinlikle katılmıyorum”, “katılmıyorum” gibi ifadeler 
arasındaki duygu yoğunluğunun, farklı sıralı ifadeler 
arasındaki duygu yoğunluğuna eşdeğer olmadığını 
savunmaktadır.  Ayrıca sıralı-aralıklı ölçeklerde ara-
lıkların eşit olduğunun varsayılmaması gerektiği (Ja-
mieson, 2004) ancak araştırmacıların aralıkları eşit 
olarak kabul ettiği (Blaikie, 2003) belirtilmektedir. 
Aralıkların eşit olduğu ve katılımcıların ölçekteki de-
ğerlere benzer anlam yükledikleri varsayımı ile yapı-
lan analizler çalışmanın anlamlılığı konusunda yanlış 
bir sonuca ulaşma şansını artırmaktadır (Jamieson, 
2004). Bununla birlikte, yalnızca ortalama ve ağırlıklı 
ortalama değerlerinin alınarak yapıldığı geleneksel 
veri karşılaştırma yöntemleri, bu belirsizlik içeren 
değerlendirmeleri analiz etmede yetersiz kalabilmek-
tedir (Ertuğrul ve Karakaşoğlu, 2013). Bu sebeple, 
sübjektif kriterler ve bütün kriterlerin ağırlıklarının, 
dilsel değişkenler ile değerlendirildiği çok kriterli ka-
rar verme yöntemleri önerilmektedir (Soner ve Önüt, 
2006; Aytaç vd., 2011). Bu yöntemler literatürde tü-
keticilerin ürün ve marka alternatifleri ile ilgili algıla-
rını değerlendirmede kullanılmaktadır (örn. Aghdaie 
ve Yousefi, 2011; Byun, 2001; Eleren, 2007; Işıklar ve 
Büyüközkan, 2007; Terzi vd., 2006). Aghdaie ve You-
sefi (2011) İran pazarındaki yerli ve yabancı otomobil 
markalarını; Byun (2001) ise Güney Kore pazarına 
sunulan orta büyüklükteki üç otomobil modelini;  
Terzi vd., 2006 Türkiye pazarında önemli paya sahip 
bir otomobil markasının modellerini çeşitli otomobil 
satın alma kriterleri açısından AHP (Analytic Hie-
rarchy Process)  tekniği ile karşılaştırmışlardır. Ça-
lışmalarda AHP tekniğinin tercih edilmesinin nedeni 
incelenen kriterlerin hiyerarşik yapıda (ana kriterler 
ve alt kriterler) olmasıdır. Bu çalışmada ise tüketici-
lerin çeşitli otomobil markalarına yönelik algısı, oto-
mobil satın alma kararında etkili olan ve hiyerarşik 

yapıda olmayan kriterler açısından, söz konusu çalış-
malardan farklı olarak, Bulanık ELECTRE I yöntemi 
ile değerlendirilmektedir. 

Tasarım ve Yöntem 
Bu çalışmada tüketicilerin otomobil satın alma karar 
süreci aşamalarından, alternatiflerin çeşitli kriterler 
açısından değerlendirilmesi süreci ele alınmaktadır. 
Otomobil satın alma süreci, karar kriterlerin sayısı, 
kriterlerin çeşitliliği ve  tüketicilerin genelinin bu 
konu ile ilgili belirli bir bilgi düzeyine sahip olmaları 
gibi nedenlerle, çok kriterli karar verme süreçlerine 
iyi bir örnek teşkil etmektedir. Çalışma iki aşamadan 
oluşmaktadır. İlk aşamada toplam kırk katılımcıya 
yüz yüze görüşme yöntemi ile sıfır  bir otomobil satın 
alma kararlarını etkileyen en önemli kriterlerin neler 
olduğu sorulmuştur. Ardından, toplam elli katılım-
cıdan yine yüz yüze görüşme yöntemi ile otomobil 
dendiğinde akla ilk gelen beş markayı sıralamaları 
istenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında, kolayda 
örneklem yöntemi ile belirlenen 164 katılımcıya an-
ket (survey) yöntemi ile, araştırmanın ilk aşamasında 
elde edilen kriterlerin önem dereceleri sorulmuş ve 
her bir kriter için yine ilk aşamada belirlenen oto-
mobil markalarının puanlanması istenmiştir. Bu ça-
lışmada çeşitli kriterler açısından markalara yönelik 
tüketici algısı ölçüldüğünden örneklem belirlenirken 
katılımcıların söz konusu markaların kullanıcıları 
olup olmadıkları dikkate alınmamıştır. Veri anali-
zinde, beşten fazla karar kriteri bulunduğu ve katı-
lımcıların karar kriterlerini değerlendirirken ölçeğin 
değerleri arasındaki (örn: 9’lu Likert Tipi ölçekte 6 ile 
7 arasındaki)  farkı diğer katılımcılar ile aynı şekilde 
algılayamadıkları için Bulanık ELECTRE I yöntemi 
kullanılmıştır (Figuera vd., 2005). 

Bulanık ELECTRE I yöntemi, ELECTRE I yöntemi 
ve bulanık mantığın birleşiminden oluşmaktadır. 
ELECTRE I yönteminin temel amacı, alternatiflerin 
çeşitli kriterler üzerinden birbirlerine olan üstünlük-
lerini incelemektir. Diğer geleneksel Çok Kriterli Ka-
rar Verme Yöntemleri gibi bu yöntemin de zayıf yönü 
seçim kriterlerinin değerlendirilmesinde gerekli olan 
puan ve ağırlıkların, kesin bir ölçüm ile belirleme ih-
tiyacıdır (Delgado vd. 1992; Hatami-Marbini ve Ta-
vana, 2011; Kaufmann ve Gupta, 1991).
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Gerçek hayat koşullarında kesin ölçümler yerine 
çoğu zaman ancak bulanık, sınıflandırılmış, sıralı 
ya da aralıklı yapıda olan veri elde edilebilmektedir 
(Vahdani vd., 2010). Bu yüzden, karar vericilerin yap-
tığı değerlendirmeler, kesin ölçümler yerine bulanık 
sayılar olarak ele alınmalıdır  (Wu and Chen, 2011). 
ELECTRE I yönteminden farklı olarak Bulanık 
ELECTRE I yöntemi dilsel tercihleri bulanık sayıla-
ra çevirmektedir (Kaya ve Kahraman, 2011). Bulanık 
ELECTRE I yönteminin yaklaşık bilgiyi ve belirsizliği 
kullanması (Kahraman vd., 2004) ve sınıflandırılmış, 
sıralı, aralıklı ve sıralı-aralıklı veriyi bulanık sayılara 
çevirebilmesi, insanın kesin olmayan yargılarını daha 
iyi şekilde yansıtmasına yardımcı olmaktadır (Aytaç 
vd., 2011). 

Bulgular ve Tartışma 
Ön çalışmada yüz yüze görüşme sonucunda elde etti-
ğimiz, tüketicilerin sıfır bir otomobil satın alırken en 
çok önem verdikleri kriterler sırasıyla: yakıt tüketimi, 
güvenlik, fiyat, dış tasarım, donanım-aksesuarlar, da-
yanıklılık, performans, iç tasarım, ikinci el satış kolay-
lığı, konfor, marka imajı ve satış sonrası hizmet şek-
linde bulunmuştur. Yine ön çalışma sonucunda, ka-
tılımcıların otomobil dendiğinde akıllarına gelen ilk 
beş markanın sırasıyla: Mercedes, Volkswagen, BMW, 
Audi ve Ford olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada 
önerilen Bulanık ELECTRE I yöntemi ile söz konusu 
kriterler dikkate alınarak katılımcıların bu beş oto-
mobil markası içerisinden hangilerini daha başarılı 
buldukları belirlenmiştir. Tüm katılımcılar üzerinden 
yapılan değerlendirmenin yanında, farklı demogra-
fik kategorilere göre de değerlendirmeler yapılmıştır. 
Tüm katılımcıların bulunduğu genel değerlendirme 
sonucunda ilgili kriterlere göre Mercedes en başarı-
lı otomobil markası olarak bulunmuştur. Mercedes’i 

sırasıyla BMW, Audi, Volkswagen ve Ford markaları 
takip etmektedir. Bu sonuç, geleneksel ağırlıklı orta-
lama yöntemiyle elde edilen Mercedes, Audi, BMW, 
Volkswagen ve Ford sıralamasından farklıdır. Ön ça-
lışma sonucunda akla ilk gelen marka olan Mercedes, 
Bulanık ELECTRE I yöntemine göre de en başarılı 
marka olarak ilk sırada yer almaktadır. Mercedes’i ta-
kiben ön çalışmada akla gelen diğer markalar sırasıy-
la Volkswagen, BMW, Audi iken, Bulanık ELECTRE 
I yöntemi sonucunda Mercedes’i takip eden marka-
lar sırası ile Audi, BMW ve Volkswagen markaları-
dır. Her iki sıralamaya göre ise Ford son sırada yer 
almaktadır. Demografik özellikler açısından değer-
lendirildiğinde çoğunlukla Mercedes birinci, her du-
rumda Volkswagen dördüncü ve Ford beşinci sırada 
yer almaktadır. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 
Bu çalışmada, tüketici algısı açısından otomobil sa-
tın alma kararını etkileyen kriterlere göre markala-
rın başarı sıralamaları, Bulanık ELECTRE I yöntemi 
kullanılarak belirlenmiştir. Bulanık ELECTRE I yön-
temi, sıralı-aralıklı bir ölçek kullanılmasından doğan 
belirsizliği ele alarak daha gerçekçi bir veri analizi 
imkânı sunmuştur. Sonuçlar, otomobil markalarının 
başarı sıralamalarının demografik faktörler açısından 
önemli bir farklılık göstermediğini; bir markanın bi-
linirliğinin yüksek olmasının, satın alma kriterlerine 
göre de başarılı olarak algılanmasını gerektirmediğini 
ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın kısıtları arasında 
küçük bir örneklemle çalışılması, sadece beş marka-
nın incelenmesi ve dört markanın Almanya menşeli 
olması gösterilebilir. Benzer bir çalışmanın daha ge-
niş bir örneklemde, daha çok sayıda markayla tekrar-
lanması önerilebilir.


