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Kallanmü açı::ı ncltm dün.yo 'tUkelerü-ün go li :rn.i ~:, ;'.Pli ::rne-

DÜ'J ve·/o c;oli ·mol;:to olcınlor 'Jokl.mde il:i. grubc. 8Jrılmor::J_ iz-

lc:mcn c;encl bir Jöntero.dir. 

rıdır. Bn üllwlcrd~Cı genel olor<.ıh: gcıyr:ı ~:ı.ıfi yurt ü;i hc::ı.:ılonın 

molctedu..,. Bu i:JzolliJı::lcri içeren üJJcclcorde ~ gnli ~;-::LL .:111:.: düzeyi-

nin genel bir göctorc:esi olon ki c:i ba.şıno d\..l::on ulnual gelir do 

yi]b;el:tir. 

:füılkınan ü.liroloriri barüıca ortol: ,:i;:;ollilrlori ir:e; iqgücü 

vorimlili;~:inin dü::ı.ıı: olması 1 ulluıal c;olır~Ln vn dı·~ ticaretin 

bfı::·ül.:: i31çüc1e torımo cü:r,ranma::n, nüfusun c5noı:;ıl:L Lir bölU!'c·Unün 

O l .• _._ 

ması ve lı:!.. :_ıl ba:;ıno d'Lı:~:en gol:ırin az olT;B ;::.ıdır. 

Bu ülkelerln ortcılc amacı~ topluı:ıl;n•un ile rı 'LHlı:elerin c;e·-

l1:Jr,ıi:_:lil:c di.'ı.zoyino çıkaracak lcıükınnın_,·ı ku:;o zmnanda gerçol~:leq-

t].rmektir. 
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K;,Jllnnınonın c;ore~.l ve öneuıi 11-Yonı ~)trato jl ve 1\:ollanmu 

toplumunun ya:}aııw düzoyıni hızla yUK;-;oltocel: bir okonoulk bü-

·;fümo, endüntrinin ıııilli gelire gi'ctil~çe ertan o:r'arıdo kf"Jtlada 

bulunıııasını ger:)lctirırelctedir. Yac1anw düzo:~irün yü1welıııeı::ıi ile 

doi_;oc8k ola n rnna :L 'ctrUn taloplı?r inin lror }ılonrııo; ı dı n ticare tl e 

ilzili sorunl arJ_ çi.i zürııle~'/0 cek ölçüde D1rac.ı:ıt ve i tlwla t 1.1wmcc; i 

arttır ı lma sı 7 taTJ.nda r:ıodornlo ']men :ın ·ııı ~~J;:ı nc1ırılii1z.ı ::o ı~ lnJ:>-Jcen t 

simlerinin vorım1ıll~)ınin arttırimaaı ln:-:aca lrolkınma, ancak sa-

na-y·ile.;mo llo br•orcoJdo-':ebilir (l)i1
• 

~ ,.) ~ 

SonayJ_lo<}I11G deyıı:ıı, bilo:_;ir:u no olui'sa olourı, f;odoce Dı-

n<ü hocalonın artıı-;_ı:ıoı onünıunda do:.:.-~ ldii'. i:;~mafJ.lo _ımenin amacı 

tokrıolo i il cı" i kulL·non, c;onolliklo lcliq'lil_': 1)retiw biPimlerindcn 

ln:ı.rulu rı•,,rl:: SDn~ıyii-ı::ı.do yapı:::ıal bir de:).'_il:::lif,i ifGde etmektedJ_r. 

IC811:J.non 'Lillcole rde gerçelrçi bir i!r.t:l::odi poli tilw ve knl-

kıruıa planı st_n:ıtonmo.<Jl için lco~jnal: lrullanılna::::ın(~l_ı otldnlik, 

~-,.ı_, ıolo 4 ,, J~ cl-' 'o,-,. -."'b dol. ( l-· '; .. · .. -' - ) c• ·; '·' --:--,..,,, -; •• "'1''' ,,•· ' "' "'h-I ,_ıl-'" 8 ... -L-_;I,lv Ve lılU 8 , G CO, __ ,l.-·ll!l ''~-'--""c,uLı_ 1hf U •. >tl araoın-

doki dinc-:n,ıik ili :1:in1n gc)zbnünde bu1undıırulmo;·;ı gorol:ir. Bt1 ne-

nomıl;: po:zarlcıH8 hocJo.flerinın ua-ptanımwı ve hu_ Olilaçlaı·a ula<:r:ı8-

yı kol8Jlo ') tıi'ı cı ılcti:-J o di programlar ın u:;t;ıüanrıw:::ı da ger0li:li-

dir. 

(1) Uc,Uncü Bo:.ı Yıllık Kalkımrw Plrmı 1973-1977, Y<-ryın No o DP~C~ 
1272~-Arlli~i-·a-, -s-~rro-:----------- ---------------
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Yatcın zame.n.:.ı lwdor ekonomık lcılkuı~·:::.~ li torot;i.ir'undc pJZ3r·· 

l p!·n·-ı vr:.ı"ı·ne• gel·i "tı'·rı'lı;u· :-' ver·ı· ı··ılı']. ı" Jr -ı-, .. ı~··ıılr'r•rı c;i.itı·l1 J ·:-opr>'lk >~ U c)'-' J ~ __ ı . ._; , S 1 _ .\. l./,..1 ... ~! . ._-...1_..._.1 ;> t.:)-- '·) U .••. l. 

lorın eleonomik l<::<:1lkınn.<)drıki c)nGrıüur].n:'; yor vorll;·:c:i;;)tir>. relç çok 

m1J1iıi.ızdo öncı Eıürınoktodir. 

Dununln bor<.1bor 9 p;ız:ırl;:ı r el::onoı:ıik 1c~l 1 ~J.m:ırıyı bcp:ılıcr'iıı.dc get:cr-

sınlor V:l'\fD k:llkın;.:ı.onın gorJ .. :ıindcn c;eJc inJ.or, gorçol:: ol::ın oko-

nomik lwlt::ını!J:J alanındaki pel;: çok plonl n:>.: pc·ızarlnıno vo cla:·,ı tım 

fon1~"l ... ,0'111~111 ı' 1·wı cı] ~ ·•.,..-~ Ui Z,., lJ 1. lrl C' c·[·'<) Ol '""l" ]"() -~ , ... ] ıl~] "rı·~ ın .:~~:.ı .._Y J.\ .... J. ... .. .ı,•.f.(_._ ~:...·•Ct.v.l. :...Jı...:·- _ı;..._:·;· ·u.: •: 1.'.C! .:i --•-\' .. ·~ __ >.ı Jl 

K:Jlkınııw pl."ln1.-,I'ıncı_a Ü.l'otJ.iilG ()ne :lı!.:: tor:-~ıy:Jn:- y:Jtırımlcırs 

a~ırı dncnıı VOI'cn -::ı 1.:ononılor ~ :jimdj __ \)rutılen rıJ.cıl ve hızm.otlc:ri 

ıııoktolci olumsuz tv.tınıılorının zararl::-ırını gcınııosc) lxı:_;Lımı.şlzırdır. 

todır. r~orun.l.:.ı-

lrırın elde cchJ.ı.ıı.csJ. i1o :coi:'r:ı1un uyııı :; ol dt(:>'- e;dru dUr. .Po zor-

----~---~-----

(2) 

(3) 

rJlLırl::;:·;, r'. h:uicUoiJ ,:;rgc:r) Econom.ic ucvclopmunt:; ı\:i.c·~,ra-vJ-Hill 
Boolc Cor,rp::ırr,y, Ine.; lL,nJ Y...,...ôı:.,k, 196-S-=;--~----~;.ıt;b. 
Hood Noycr; :i:':~L~_cot~[; ı:cı :i:~?.!~_().!!]_l_C?_.J~cı_\T_o_l_opmont) Jiichic~an 
~to to Ji:ıı vcr:u·:;~-;; Irıtc~rn.<.' tıoacı ~ ~h~: cı :ıno~cı s Oc c:; ~nonnl Po per 
J\Jo.l; ;::.;;1st ı_.Jr.ı.s:ı.ng 2 J::ıchı{;rın; J.S'o.), g.2-J. 
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ruı tutulmaz olTııu .. : ı nodcn:L;;lc p p<:ı z::::ırlo -~1c.ı hi zmetlor ın~L ölc,mol:: f:i

zilwol malların ölç·ı.nmo:;;i J.'1den dah::ı zordUI'. 0te y::md:.m, kolkınrıı.::ı 

planlerındaki omnçJm• için h:<.mtitat:L.;_· do .ru bJ. lgLL~r ön.emlldJ.r. 

K.alkınrııa plLınlnrındcı pazorlora.Dnın .:it3l"' alw::nnaeındo rol o:-na-

>·an ü.çüncU i'aktü:ı:.·· iun; paz;.:r1a:r:ıa t8ı::ıı:Ll<J.er:i..nın bir :-ı konomi. den 

bzı _:h:<:ı bir e1wnoı;Tj_ ··c t:conr':l'erindek:ı_ zorlnlrtnr. V0rimlil de tol·:nik

lo:cı bır '!.ılkodon b:.ı h:8 bıi' ül1-::ei~'O 1.-mlDyJıJ:lG tron;_;:fer ocl:ilnb:i..Jir. 

'.füm ıııo<lc:rn ıııakinaLH' l~allnmnı~: üllı::Glr;Tclnn ~~~-~ll::ınmr.ı\·:ts olan ülko

lcr0 to _;ınabiln· ve ,_,ıc:ıkin::üarJ. l{:ullı:mcıccl.: :.i_;:ç_,_lc1" de ;1 :-ıti ·t_:ri

lebilır. f';:;zcırlnııuCL:' .fiziksel da:;ıtım ~:cn'cc.ı.nin bolı.Pli bozı yön

leri için de oynı ııc:;lori f~öyleıııelr · ·),ıJ;:'ı..indLÜ'• l'alwt; pozorlomo 

y8lnız fj_zJ.lrsol do _.ı tımı k;:.ıpcm:ıw z. bJ.I' UlJ·:,~dcn bo ;[:;_ı '.:ı ir ülkeye 

gör o do ! çm ::-ıos·.y-o1 ve lrul tür oJ~ ful:.:t;s:r·Jcr rı D z:ır-ln l 'CJ t ·;~lmiklcr i

nin hor ~orcle lmlLmılm:Jmru zorl;i ıt.ırJ.r. 

A-yrıca~ kalkınııa pJanlnrı i·~sizli!:l·co j_lc;.ıli :•·o~ı;:.·ol yordım 

planlar-ının Jcolrıylıl~la ·.:·iınctjmJndr.m noleruı ctJüLL oldu;:;unu o-

dnln voT:ımDız bi:c ds,,ı tım uel[törUndo rıol; \~ol:: nrGcıyo rs:~,men baq-

r.:ıtrı1<.1;:ı y•ınUnden hor zm,ınn vordır. A]nı ·_;r-ıl~.J.lde t,.ırJ.Iil::'-al f:\elctör-

de de i 'iH:Glıl-: giirJlobJ.lir. 

Son oloral-:::> ~~::ükJ.n~:i1.8 planlarında pJz~n'lmıw fcıalı~IJ·etlerinin 

ihm<:ıl odilrıeıün'ln. bir.' noden1 de bu faol.L~-.cclorJ.n 0lwnomilc sistc-

nom:'L k de,si ·;melor h:.ır ;ı :nncla pa zarlon:-ının J·:G_ndıni <T.\·orlc:ı·,y·abilen 

bil" sUr oç oldu(~ı.~dur. 
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Bummla bor ;:ı bor; gı ttikçe or'tGn .oı:c::ı :tırmo ilgın i el:::ononıilr 

kalkınmoda ·pa z<Jrlamanın rolünU de;~~ü~·:::,u'rııoL.:todir. Btı_ lr.onudald o-

ra~;tırmcılar de;_-;i:-;11: yönlerden gelın.olrteoir. Orne.::ın~ f-ızilwel 

da:_~ı tınıla · ile;ili bo zı· nnzıliz sonuçları" _·, 1\:tlc~ ~) tç ı lc:ırcl.:ın do[-.. il, 

ili:::tifıatqıların yunt.er1lerini Jcull~nan 'Ve :i.]_kel elconoı~1il0I'O ilgi 

du;-fan antrepola ji bilgınl~rinden c;elı:n:L ]tir. 

Kalkınan ol:::onoıülcrin dı:) ticoroto vo tDrırr-ı c:cl;:töri..Jne çok 

Lnkı bo::_:;ıı oluwl8:ı:·ı :;lwnominin b'u :.·r!~1l8rı J.le ilc;-_ı.li olarak pa-

olconomılr süıtemdoL:i rolünü 8Çılclay;::ıbilmol.;: ıçın pel:: çok artı tır-

ma gerelrlldir. K<ıl1_cınıiıa sUroc:!ndc pa zorlamının rol u ile ilgili 

kl c.ıektdr1ordo lmllnnmayı tG;vi!c etmenın \,'on;iz olc~.u:~uchır. 

lo rı :.J o hip oldıü;:Lırı olcm<:ı kLn'ı O!) tJrıwl bir dU.zcyc1e do;:;or lend1r-

meyi J:1Ü1ıılcün kılocol: \:ırot:ım ve da:_:,ı tım J:.:onu1ar•ıne 1\:::.:ın::ılize etmek 

zorLı_ndadırlür. Bu zorunlulille ü.lke o];:orıoı,uu1 için oldui.:,u kt.ıdar 

özel vo kamn l~urıü l:Jrının bo c]8l' ılı olu.cıb rı iç .J.n de h8yati bır 

öneme oahip i)ı)_lıımo.cılctadır. 

letmelor arasında 

lwnı.izln Ortsl~ Pnzm'';ı gırr.Ies:Lyle bunun dahcı de aııtac.::ı~~ınD ve 

yurt sınırlarını ~J ::·:,:.o::,ına ina.nılı,ıol~t[Jdır. F;ıı t 1 'ır ,-,·,oJ ı' ··:m"" 1 Are 
- '• \. 1:) -' -: , \~.ı. V 
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lwllnmızın ihti·yAqlcırında goreL: n:l tel:Ll:c e;erol::r;o nicel:U~ yönün-

den ort;:r, o gılwn geli·}l;ıoleri de ek:lersol::; i:3letmclorimizin mo-

da;;ı c;eqı:ıl.j dü ~cUnco ve yi:>ntemlerle yönetilt:ıc :c; ini n nrtı I< aürnld.ln 

olmadı;:;ını gör\iri..i z. Da 71w bir dey i:; le, .L 'Jletmelor do h n lr8rlı 

veya daha vcrunli bır •;; okılde çolı ::;c.ıbi lı.,ı.(; 1 : ve V[ı:clıl-::larını sür-

dUr c b ılıı10h: iç in zor· lu bir mücadelenın i(; 1ne c;ırmol;: c:ı.uru.mu ile 

iotoyon her i ~.let;,1r) 'lı:cotobilecc:_,.L mol ve hJzı,v:;tlol'i de~;il, ~:;a-

le tUl~etJ.cLler·in c.;::ı:eol:;:sınmo ve i:::te1clorini dild:z.)to almal;: zorun-

dadır ki bu da, uncaıc pazorlanw ]~lo ~.'>J:)tcn1ab:J..locol: bir husustur. 

lerde dile [;etir :tlr.ü 'tir. Geli :~·lilL~ üJ.l;::·:ıle rc1e ,;on dr::I'ece yükr; ok 

po li tikal o rı ve tı.y:~ul:Jmalo rı ı::;ohu.c u c~o;:'ç 0ld e:jr:ıl (.~· t ii'. m.hı\.i7,1ti zc:te ~ 

d'ü.yc:ılz: lıı<:ıliy:·tli pDz,ırlamo yordınnyle bJ..r zm;wnlzır lL!lW eıeıyılan 

ve birçoJ.;: yaboncı 1111-::odo bu[;ün dohi L;\~: ~:nyılon Hı:.ıll.:::ırdan tü-

lwtJ.cller yaı"'orl;;ım:wlcta.dır {Lı.). 

Çe ·itli il1·ı--,,,r-~cıarını lrar al·;;-ı--:ı ·:oFrınn ile <.i·a:;am. ~>avo,~ını 
,.1 -- • V .J..<.. (...! :; '"' ', 1. · •• <... 1 ' ... '-''•• ' ' c) ., :ı 

cıUrdl.\r1:ıoJ;: zortmchı L:::ılan bJ.rey:m, bu uınocınJ 1.:ı.la ·:olnlme:ıi; ihti-

me:Ji ile nüxnl{U.n oLı~ü lmekted:Lı'. Du özell:l. ı ile ttih;tim birey 

içın kcıçınılr:ıoz ol1i!Dl:t8clır. 

(lı_) \dllüıw J. Ston.ton) FundamontBlG of J:·ı.urkotin;·,, :f:JicGraı'll-Hill 
Ilook Co., Neh ·York~ -19'blı_, D.l!--5• · ____._ 
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Ancal::, ihtiyaqlGrın gider:i..lmeDlndo :Ln~_;anlm" bazı etkonlere . 
ba~~lı kalmakta ve b1-ı otlı:enlcre ba;';lı olcrcıl:: ıhti-;·açlorını g.Ldere-

bilmolrtodirlcr. Ba(~ırrısız de:;ı~jlı:en olnro1::: bilJncm bn etlwnlor; 

clwnomı1:, der.ıo,::,r::ıi'l1;: ve davrGnı~.: do,_J_ :·.l;.cmlcrj_ ·;oldindc tanımla-

nır. Şüphosi.Z; bu do,~i·_:l;:cnlcr içındo on \.JrwmLLci ekonor:ıılı: de:•:ıq-

lrenlerdir ve goliı' fal:::tc:>rü birinc:L :::n:r';_JC:to yer> <1lır. :Uu de:;:L ~:kon-

lcı•e bo~;lı olarcıli: )olnlloncn tüJ:ctım; ·uü1l:.L gol:ır ve J.Dtihdam 

8Ç l~>ındon b J.I' üllcenin dUrUiıllillU- Q/ıc; torr:;E .iJGlli'[;ln ['.d::~ tergel or ol-

ı~ıaktadır. '.L'U.lrotıu OI'<mının bilınmc~ıi :::,ıclccc tUJ;:oticilerin durum-

lm"ının bi li mae~; :i.. Jdnündc:m önem l::a za:m~ı,nw lcto, DroticJ.ler yönUn-

den de tül.:::nt:i.cl talc:;plcrüıin bilinmou:nıı orto:{a çılı:ororok ekono-

min in c;clcco:,ı hnlcl:ında geç crl:i. bilC1 lm' ı n br:ı1irnc~üne olanak 

ho zırlawuh:tadır. G-tiriUdu;;;u r;ib1, t'\.Pcotic:Uon.n tükntJ m e:::il:Lmlo-

rirLin :::ı;:rot;:ınr,u::ı, :ırz vo tcılop y<')nünc~on ol·:;ı;:ı]c üzere ilci. :()nlü 

Ei.wnnı.:nl::: koJJnm.w ile bırlikto bol ,_:eon iht~L-'; aç al:;ınlorınuı 

rının bel ~Lrmo~\ ı conucu.J t'Ukotici toloplr~P _ı_ oldul::ç a cic~:._·,i 'i..L l:ı:li k 

kazçmmı:;:tır. Bu do.:,.L ;ıL:Lı<,in hor ge(ten cün doh<3 do 8rttı:.:,ı bii' 

c;orçoktir. 

Yeni br:ıliron hor t'ü1~etıu :ı.b ti·yacJ_nın ]{81~ ::ı lanmnı::ı veya 

kar :ılonua:nnın ch·: ·i)niUme.si; o [:;rU{:Jlorın n 1:ononiJc_, demo:_:raf1k 

ve cbvra:nı~1 durunür-ırından ayrı olar8l<:: c'llo olınar;ıaz (5). Bunlar 

t'LHmtiı:ü otL::ileyon do :::i ':'lmnler oJ<:ıraJr b or zaman vcırdıı.., ve tüke-

----·---
( 5) H:Lchord C. Lip:::ıey-l' ctnr O. :::;tc iner J) ~~:.:~C?E::..otnic~:.) UGr:OJer 8nd HoıJ 

Co._, Nı:nJ Yorlı:;ı. 1969~ s.5tıJı.-. 
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tim. bu de':)ı ;kenlcre bDlilı olar:::ılr :-;olcillon::_r. Bı_t ();~,eııı:,ı ile de 

tüketim boi_,ıııılı bir de;:;i.r}kon olaraL kor:ıımıza çılwr. 

Tükctic:i.leı"in e;olir d\.:ı.zeyler i s geli rı n do~;ılır:ıı 3 nüi'tı_:.::, 

h:redi elde etuıelr.telct c;ü.çlük:lcr vo lwlaylıldfH'; to::arru:.C arzusu, 

daha önce yanılru; alı'_! vori,;ler tül::oticının kararını etldlcycm 

önemli ckonoı;ı:il:: do ,1 ):cnler olurkon) e:;,i tnı dm"uı;ı18rı, moslelüe

ri) yn ve: cın~!lyotlori gıbi de:jı:;l<:on1n}' d0mo;_~rofik, çe::itli 

pf_> ikolo ille ·:-önelı:ı•)l(~ri de davronı :: de . t ·,ir:onl::ni ol cr ;ı 1.::: po zorla-

• 



B I TI I N C 1 B O L tl M 



KA VfU\HLAR 

l'o z:::ırlama lmvT'8Uının ü:apu aı:ıı ince londi:_-,indo pD ZHrlm~ıonın 

Urotim dnco:J1 vo sotı~] sonr-a~ıı faslJ~yetlori do içoPecolr. :;ekil-

dG kendirıo l:onu odindi;:,i gort';lür .. ·bu 1wvı:mıı j_çınde belirli nıal 

1ikl3 :;:•ok::ıbot~!.n h::-ı1nl:ı olclu~~u el·:onm;ıılorclo plr.mlı horcc:ıımıların 

ysr>ıhnocı:cıı zoı"ımlu lalar kip yapılan bı·. 1:ıcırcsr.ı8lOP :i.. :1otmo 

için veriırıl1. y.;ıtıı'ıı;ı horcm,wl·:rı oloroJ{ dU :'Uni.':.lr:1eli vo dG,-~or1on-

dir :ilm.olıdir. \:n tıPıml:Jrın tomrd () z.ol:.Li:. 'ni.n e; ol oc ol c dönemler-

zortmlu.~;u ı:nndj_J.ı, ·.ınden ortayü çıkar o 

:~konom:Ll<:: fao1ı;~otlor:ın en son mııacı bır kı;:mot fDratııak-

tır. Bu kı,:>net:i.Jt yan:ı tı1ır1i:Hnnda ik ı teı::.u~ı f'on.Iun.yon verdır. 

tllen falrat m't't 'toı':ı. lı:.ı.l~:nıı~rvan endijctF:i vo taTıms;Jl l.1rünler oJw~ .. . -

rıomik dejn' hcılıno cLni1 f: tUrüllııer;li :; dc;(r-jrlori if8de o der. Yc:ıro-
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tılan bu mollaı" anc;Jl~ t\.ikotıcıloı·, tar.ıf'u:ı.cl;:ın ]D do;:,ruclon veya 

dola:ylı olara1::: h:ullcmıldılciarında bü:,:k;;ı bJ.r dc~•i:·.:to tLils:otildlk-

lerinde okonom:l.lr. b Ü' cıe:_~cr lw zmnJ::lor. P ozarlama .;ol:'J.l i'a\rclnsı 
;, '.·' 

yarab:ın UPctıı:<ı fonk:;:i~·:,.-onu ile yal:ın iL. :;.In_ h:urarcık zaman, yer 

vo nıülkiyot fçrydcılorını yaratır o Z:mwn fD;yı'lD;:.::ı; tt!lwticılor ta-

rafından ihtıyaç ver 
·-' 

faydası; pazDrın ço~itli yorlorlno malların hareket ettirilme~i 

ile; tQUlkiyct fa)d8~ı, malların ihti,·ocı olrnayanlorın elinden 

ihtiyacı olanların ')llno gcçir:tlr.wsı ylo -:r~rotılır (1). Bu no-

donlerlo; pazarlmna faaliyetlerı oi:onor.ı_iı __ ~ :_ıı::toıdc;:cı ne olurr:~a 

oL;un hor olwnoıınl~ u:wto.mdo :yerıne got:u•ılı::ı.or~i c;oroklı i'aali-

yotlordir. Gerçekte pazarlama ıle ilGilı foalıyetlorin ortadan 

k::ıldı]_"'ılamayaca~~ı nnccılr bunları yerine: .':::;tı:rcn kv.rvu vo l':l.:;i-

ler:i.n farklılJ..l( c ı:::toi·ebılocoklcri bilinorı, biJ-· gorçcl:t:J.r. 

J'nzarlnı;ıa toplm.nm ü•,te1~ ve ihtl~:1 UÇ1cn:ırın u:rcı..ın nalların 

satın alrııo üıto .i yarotarak toplumo yn2arlı ohıo J to:Jlum:::ı be-

Uretıw 1-:::ondi olonındı:ı uzı:nonla ~Jlill;; v· :clo~ci telm:ı.kl0rclen 

icUrolerdo UrotilGco. _j_nın to1.-.:,.n tındo ;J::nl e;nrev :W znrlm:ıanın ol-

bıreyin :::osyo-·p::ı:ü:olo i ik y-::ıpıl:=ırını ilc;:LLı !:nlnn cL:ıll::ırından 

(1) Ilhan ComalcJ.lor-Şan Oz-Alp, Lüstrı1o 
l..'l'.I.A. ~ Eok:L ::obir, 1'!72~ ~:ı.B'5'o" 

) __ i ınctir:ıi (Dorr. NotlBrı)~ 
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yararlanarnJ-:: incole~;(8n V8 onların gcrçolc:: tutnm ve dovronı;·ılo

rını öSrenmeye çolıQan~ nınl ve·biz~illtlcrın tUkoticilere ulaq

tırıhwsındsı lrullmnlan -yöntemlerden do ~ynr'arüınoi'Dk tUkt=ıtici

ler in i o tok ve ıhti:,,raçlarına u:v·gun. p.;; ;,~ı:ırlmna uyr:;ıı.loııwlorının 

bnlmı.nasını c.;D;:·;lu r:m bir faali:'I8ttir. 

Genollıklo, iktı8otçılor paz~rlomu~ı arocılorın verımsiz 

faali;yotleri oL:ırcıl' tanır:ılarlor. Eu oç:Lc1nn, pazcrlorn.;0 Uret1ci 

ilo tl:lmt:i.cı Drc ;ındo yer olan vo aı'acılc.n' t:Jn:Xından ;-erine go

tir~i.lon fac:ıli;yctlo:ı."i kapsar. Aynı zaı.:wnd:ı pDz:ırJ..·.ı.,unın c;olonol\:

sol tonıwını bır bo: :longıç olarak kabı. ı_]_ ocbrler. 

Bum.:ıı1.l8 bo1~~:ı!·):~r, pazorlarıwnın bu t~ınımlD:c-ı pozarlnı-:ıo kmrra

mını tmn olarak oç ı l:l81il8 z. Pa zorlGIU8, r'·/rı co yerel, bU1c;o::ıol ve 

yot1ori ör;.;Utlouoktoki ve canL:mdırmolr.tol::~i_ güclin.l'! Dnlmıa;v·ı r;c5-

zetir. 2i3Zar-lor,ıa b-,_,_ onlorıda, üretic:L ilo t'l.il:::otic~L.ri birlnı~irıc 

b3:~~l8,(811.> zıncırı olu;_:tur;::ın bir dlz:L fJ;cıl:t otlor-J.n hto~;ind.e bir 

arılaı.,ı to ;ır.- Dincnıı:E: b iP elwno,.nclo pazorlomo fortl~::: ~L'/Onl;::ırı çol;: 

b8C:Ltlo';tır..Llr.ü: W) uym;ı GaL~lsyon fD<)lr otlcr olcırok ele Glın~ 

rıu ":tır. Dunt.ı !c:ır .:ılılc; olwnorü t:n' J.h:Lrıdo p.;ı zal"laı,wnın Urg'Lıtlo

yicı bır rol o·ynodı:_.ını göctoren t:a~~rıcaz k:.:ırnt vnrdır. Du neden·· 

le, okonomıl;:: e;olı ?:todo v.::zr;oçilı;ıoz bi.:e i'ol:tô:;.' olmu:.Jtlı.r. L: 8dsm

lorının bu öneıııLL ör,:::;l.1tlomo forıJ;,:::iy-onunu yerin0 ;!;otırrrı.oleı~i vo 

bu açıdon görmelerı gorekir. 
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P azarloliw _. T:ı.o:ll vo hı zrrıo tlorın u-,_,c de: llerdon tmccti c-l loro 

do~:.ru hürelretın:L :;oL;Lry-an tui~ıct fualJ_ :;tlorclir (2). Bu ~ınlam-

da pazurlmno, moJ ve; hız1ııetlor.in flziL:sol do;.ı1ı-nıın:J öner.ı ve-

rir. Yönotir:ı korm•l-:ırı ı1o ı1gıl onmoz. J>;lc tı;ıo ;1-onet:Lc ı .nnın 

:n:ndan bol:mal<: c;cırnl::Lr. Bu 3nl:Jmda, p.Jzorlmıo nal vo hi.Zlilotlo-

l'J. fcıo1ıyetlorJ. tmıı tr;ıol<:la 7ct:ınnıoz, bu i'zı.c:ı1i:·:'(~tlcr:in on. ol-

?::ızoı"loııtcı, m~:ıll<Jrın vo hızı:ıotlcrın ':)roticıleJ.'den tüketi-

getirı1Ii1NJJ.dir (3). })U tonlLl pnzor1arwnın 011. l\~'i VO on ;;en:uı . '~ .. .~ 

(2) 

(3) 

horolrJ H. i:ıo-y-rı::'ı..,d-'rhoodor o N. L\ocb,ımı, l)rınc:ıoı0:: of i•! o rkc:: ti.ng, 
'lnl1G ı·'::ıoı-1olcl ··'r"'': '' ;•o 'He-, .. , ·\·o,..,lr ın c:: 7 -;:---3·-·~--------- . _\. .. u ~ -'- ,_,ı .... ~~ ·,.J • :; ..... li• ...... ..... ~ 1 / ~ f $ u • • 

Cer.ıolcılor-vz-IUp) s. 83-BLı.• 
Coı·i1lT•tt"'"· üı1 1),..·ı·"'ı~:rition"' ·:-y·'k"'tll"'' ı')r.-f''ınıtio·v• (r'hı"can·o Lo 1 ...ı,. V'-..1 ... I....J --·'" - U' .ı..·.ı .l --~V . .,\.(') . ._ı..._ J.~ ,J C\ ... .') !) 

Amor:ican l1
· . .::n:·l:ctınc; Asoocitıtıon~ ıs'bö), s.l). :t'nznrlmnonın 

de~~:i.~;ik açılardon ynpılru·; t::mıı:ılor:ı için oyrıco bkz.: 
E.t.Cundiff-j_,.H. ;:;-cııı, B8c.:ıc _,'.;:ıri:ctı.rv;,; Gonccpt_ 'i:nvıronTiıAnt 
ond :ı)ocüJio~-ıcı s l'rentice:.Ho-11;- Iı-lc:-,- N(::n< Jer~ıo;·f, ı~biı., sX"""-
l) r) "0 oıı··ıo··";----:r;> ('ı.,-~ı.,. '"' ,·. r'l·ırl,. D-r·"vıci··"Lon of' ··,.,rı-- t'nı· rr'tF' .to ... o o,. ·--•> •,'! -•.·c•• '·J. o.L .,-:>o,_. o->--'' .. c;; .ı.- l.l '---i·'-- · •o _ ;_·,~. : .... G l g, __ lo 

ii.o c-ı;iıl8n Co. , r~'en.· -~{or k:~ 1')62, ·- :·. ol!-• T. E. lic\i t toriclı" "\ibr:ıt 
l"' tı:-:ı"' }'i:·--,k,.tınn ConCPT)t?•1 ' rnhc ·:ıı--oor·tir,·n o? 1\ı"·ll''kPtı"n<'>' ~..... • \...J .-cJ.L ... u , . , ı J _ J~" • .' .L .: . ..::..__....=.:._--:..:..:...~-.- .. .:,--..._;:._t:·~- ··~-' i:') 

TbOl..Fi'ht anel c~.cir-ncG (Chicon·o· ı\_r:•p ,1"DD ':cn~lre·r ;ıy•· )\oc•ociotion 
ı 9_L~7"), 'n. 79. ,llhc-m CeHo1cılm: ;' i'iJ:<; z,~r1aı:~~, l;J:r;cı_;_;? ,; ) 'I. '.C .L ' 
Akodcı.ııi Dcrc;ıci) C.I; :3o:;ı.2, ıcı65_, ;_~.63-71. i.obmct Oluç, 
i)·~,. "1" ı·"l'lf.\ ı·- ı ır(~ ı-~,,_., 1.·. V"' rnı' rlrı' yr"' ı dr> ~·ı:.,-, .... '. J ,-,ı·.--"' ı cır l c I ( l"'lrı· '"C ı' 
..... c.AL.ıı)_ c'!~~ .. ,...J .,,.ı.. ~..;_... ~L·J .ı.. .Jü :--.1 L,/()··-·-'...:.~:~:~.-~""':.:J o ,· ... .ı..ı. 

f<ır.JJn), i~:tsnbul Tİnivorflitosi, J1;.ti:.:r:ıt _',\üciiltorü Yoyını,J.-970~ 
o.5 • .ıııızın COl;wıcııar, ?azarım,w A:ca.:!~ırması, Esldı]ohir I.•r.I. 
Alwdoı;ıJ.::ıi P:.;z.:Jr1mw Enstltü:::~u Yc;yınlrıı'ı, No.2, ıc.ı71, s.Lı-• 
N.LoGroffor, ,;_,ue:'dn P1zorıor,ı;::ı Deyince No Anıo::ılır?" (Çev.: 
1 ('(,--,,ı-JnJı'"'") -ı-ı ''·1rıo'-1'"' r:.:,.,,...ı'1ı·ı·J.· .. ·v z•ıar"' · ·.; .. ,,,. .... ,-ı--.ı·r., ı·- T i -oV :..tı .. < •.•.•• v .. ul :; J. · L..J( c.. .. lç.ı uU'S ! ' . . L _,_ · ' J;ı'-'~!.._L,,·.,;_.ı • ~•...ı...o 

Ak~ıdcmü;ı_, i'cızıi~ı8ri18 !~m;tıtrıc;U Y<;yirilc:r·ı·).:o.ı, 1968, s.ı. 
E.J.i ... :cCurthy; .• o:,;ic l'L:ırketınp;:A c'-.ı.:m<.'.::;c:ı.:"ıol Approcıch, Hich;:ırd 
D. Irı-nn; Ine.)- ı 96ö ~ ,; • <f;'}:1f. ı~;eclCı:ır:i)_l_'::jJ: };. ~ir·~;1rd-:-~!. H. DGvi t
son, :c'rinc:L·qlof: o i' l,It.ı:c1wting, 1l'he Hon~üd l'ro::jLö Co., Noı-J York, 
1C)57 ,8:l~-· :? •. 1)~7fö1-l'V"e'rD8.:.H.~·;,.Huor;.;-H.i,,.ıütcholı~ (,ıoments of 
t!.§:rlr~.Y..t~?.:fr;_, l'n::ntice-i~wıı, Ine.; :ı:;o\-; iorl::~ 1965_, r;.,). 
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tzınuıı olzıral:: hcrko:J tor.;ı.fındon ko bul od:i1·· ;olcto ve lr.:lüLmılmolc-

tadır. 

2. EKONONIK ICA.LKINNA K.AV'.ri.Ai\II 

Ekonomik lwllnmnr:mın yotorl:i. bı:P tanıı:;ıını ·-,ror:nelr kolny do-

olm.ı:Jsı:; okonmailc yopıların b ir:Jirınc bonzomemc~.~ i .:ı kul tiırol, s os-

ölçünün lı:xı.llDnılr1eıl;ıno olon::ıl-;: verr,ıemG1ctccb.r. Ekonon.i ı{ ·yönden 

rı d.::ı kriterleri:ı ço·!,:luf:,u noden:c::~ıo, t::ıcvır:i. lc8lı:ıı: VG onolitilc 

blri hnlino (';elen L:::-ükınma ~ gonellildo fız::U.f.:i soı-•ıxJ::ı~;.· o biri ki··· 

nin in or' tma:::: ı ıle: ::ıç ı ıcıc.ınrıı::ılttadır. im c ::ı k) iırc tJ.c:ı orss-lorının 

teçhı.zGtıno yopıleıcnL iJJ~voloi" do üret~Li .... a:etı:-;ını tc)c bc.Lılorı-

na gorçoldc:.;tıı"'r,ıczlN'; ürot:LI;ı araçlarının belirli bJ.:c i.·irgüt 

çorçove;;ınde b::ırlc.: _: :~ırilmofn gorokı.:ıolrtcd.ıJ:'. 

nan:::ı al irııJc::ml.::ır ın VDrlı :,ı no dcf:~il ~ ni t0li ldi pcrc:oıı.o1 ye ti .: ti-

rilrııi '~ olmJsınD do b;.ı:)lı bultmdu;:;n oçıı:tır ( 5). A;yrıcü ·' ekono-

(!_ı_) 

(.5) 

llarvoy Licbenc;to:i.np Econoı:ılic BoclciJnrcl.noac c:ınd ICconor:1ic Growtbıı 
j-ohn ~,]_lo::- ::;orı:; 9 Ine., Ne-vr York_, l")f:-s.JB-)!_0. · ·--
B.r·.tdlliouc.on9 Introduction to Econoıo.ic Dev;:;]-o·pment (Der4 ~ 
LI ... , "1 ' 1 l'l]ı",..,,.,,.,,......_., ,--1c~ J A )":'ııttrı'c]r~ nr···.,t"c"' T.J"·-ıll Ine 171nn· ı ........ o ,''J ~ o;.i.ı.t.:J',.)l..,ı.. dl .l • • h~.. . .l. , J. · i.'..a.ı. .1. ";-.tı·::J_._. ;; _ • , .. :.1 t.S , 

lewood-~Cl~iffr>; Foi-v JerDoy 9 1C)62, c; • .3-6o 
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r.ük lwlkını.;w lill:ttloko bir b8 :~ka vllwn:J_j:J. toknolo jirıini lwllanı:rwyı 

da gerektirmez. E~er yapabiliyoraa, 1t8lkın3n bir Ulkenin kendi 

törlerln.tn mikt<~r vo 1:oli tesine u·ygun t0l.molo liyi l<ullonma~n 

da ekonomik kalkınma~ını hızl~ndırabiliro 

:Su nedenle, '1 o?~ gol ı :;;mi ::lik'; lwvr m;ıını ço1.:: gr-mcl bir tem.e ·· 

lo oturtr;ı:.ü::: vo bnn:m iç ın do ıifort b~' ,ıına uillı [;olir.ı kriteri--

ni cıoçnolı:: yerınde olrıbılir (6). Golırın c) .. ı __ u]: old.up kalJamıo-

mı:_? ülkc:loıo c;Jo::onolrl' k bDkımdmı bom bıı;Unok; horı do l~::ükımaak d1..ı_-

rumundadırlor e BıJ LJlJ.coler .Ln kalkınr:lD ~;ındcın s oz cd ı ldi,,ındon J 

büy'ür,ıe ılo k:ıllanr:w (7) terırüorin:i.n e·: onlar:ıdo lüı.lL)nılm8~::ının 

bir c'Jolnncac;ı olr.ı:.:ım:::ıktodır. Ekonomilr ~;:all::ınnnJ fc:;rt b8 :ın.8 d'ô-

::on u.illi 2;clJ.rı dcv:n;üı olsr3l::: ve l(r)nch l:r:md:ln_ı ıc1or:ıo eder bir 

tarzdo .Jrttıra.bilrııo [ı'\..:treci olarnkta t8nırü;:mır' ( 8). Bu tanırı, 

ekonomik kolkımJoyı; ekonomilordo tos8ili 1fen vo geçici olnrak 

ı:ıoyd;:ın<J !_jclcn Urot:ı.n artı :l::ırıncl,Jn ayırdı:·;ı gil'Ji dı:: otl.wnl or-

le r:ıo:y-dc.ıno golon :·~u lı .'''wlordon de ayıl'J.I'. titJnun12 b Gr o bol') fert 

topluı;;l;,:1 rın roi'üb seviyeleri hol':l-:nnclo i.~ ide co bir fı lür vGrdifi:J--

ni bo l.Lrtwok goroL:ır. Bımun ço :~ı tl ı ne dnnlori vardır. Bu neden·-· 

lorin bo pndo milli e;olıı' istotuıt.Lkl .J:."':t nln bir toplumc18ki bi'ı-

( 6) 

( 7) 

( 8) 

Vural 1; 1
• Sava:;~ I(;; llnm~-ıo El=_9EOli1li~ ı' n·ı.r~: 8 I. T. i. ,'l,_lu_;ıder:ııs ip Yü"'· 

·yın No. 6, li: tDnbul; 1 97lı. ~ :::; .. 7. 
buyüı.ıo ile kallam;ıo lwvrorn.lc.ırının üırk1ı olduklorını açıldo
~'8 n ka2_fnold Dr ı·;; nı b~<:z. : J. A. :~;chtn.ıpn ~~or:; ~:_'lH~l_~-~} s ls of 
~omic Chonr;o, Hevıeı-J of :-~conom:,_c ~toti::;tic8 J CJmbridr;e, 
Nass,. 1951, s.l3)!-l!.!J!-· Sobri ·rır;orıoı'_, :;:J_lli ''elir, üjtihcl.mn 
ve Iktü:.f!_cU B\5y~)WOJ S0rmet H;Jtb8o::;ı" -'~·tanbt 1 l; Jcı62, s.l.,_o6;
D. V .r··IcG::e~ınohcın (qov.: Zoki Ku ;çu), J:.:ı1 1 anı-:Janın rr'<:ınımı y Ea:]
baksnlı le Dovlo t FLmlm:-ıa To t;ldlôtı; -..,.Y 8./Eı No. DPT: 1362-
SiıD, 268 ·i,~ı---ı" 1°71ı • • ;ı • :J .L .;.f . •. 'r ~ ~ ' / '--1- e 

Irr~-ıa Adelman 1 'Slconoraik :8\.lyüme ve ~\:~llo.ı11:ııs Teoril·:;ri (Çev.: 
Vur "'l ·,c·, c: .. , )~-""i'ô.;j-~'"' -,- nı 1-~-- ·v,-,·.·rı" ···To· 3 -,-..,J_,-~l, 'ıl 10.7? "-' 1'••-ıflVO .. ,; 9 J.'• ... ;_..,,) -'-•J-• etie .L•","··'·'· .i.'ı o_, .L,·,L,JJ_Q,_; _, 

s.l-2. 
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tün mal ve hizr,ıct 'ıkır.llarını kap:.:ıor.umcı::ncl.ır. J:'Iilli gelir ist8-

tiotiklori tror~ıpa J.;jlGT.lleri ile aile içinele Ü~'"'otiliPo aile için-

do tüketilen mal vo hizmetleri de l'~8p:::ar.ıoz. Ev bıchnlnrının biz-

metlor:Lni, cbyon1.ldı tülwti;;ı rnollDrınd<Jn·vo [!oc··ol alt yapı yo-

tırıml8 rındcın [' o~·.lo n.an ffl"Jdal<.ı rı d: .. -ı dih:lwto al me z. Ayrıc o, mil-

li g:3l ır rokoı:ü~ırının Ju:ır :,:ıla :}tırı lı,ıo ;;ı' b ir ·coplu.mun fcn"tlori-

ne ~:c::ı~~l...:dı:i;ı monevı re.i:"ob i'Dlrtorlerıni du :'/Gtorı J<odnr ak.sot-

tirno l:ton uzol:: l:o lır. 

l:Iilli gelir ve fert b;)ı,:ına dü ;on ıüllı [:;olır r<>l~::::ıriLlsrının 

mDların önnıııli tıatolor t<~ ::ıclı;,_ını un1.:ı.tcil8I.•tık .::;orı:;l;;:ır. 

02plnrııo toim.ıklori.d:tr. i:lilli c;olJ.r:Ln ho t.1c obm:·e~nndD ço :i. tli 

.C::o•r;rp+·lo"'"' l··J·l.··rJ"ı·· 'i11clr> V'-'r· ı··,ı·;ılı·· (1'1ı~ç.tlren) olıır.ıc1ı·!,··]_n·,ıı t?('ro·l;"r:"""l'·•.rlo ........, ve:./'-.,) v._._ .t. - ._.,. . .. • ·-· . . . .... J .... .ı.. -'-···~·· ... · .. c..... c--ı-' ··- ~\...~~-· J 

devlot yönc.;til:ıınr; j_J.i'_jldn l:ıizıııotlcr•ı ... do ,ıtın vo 1.ll;J .·:tırı::"LJ hiz-

no dolu 1 ecb.lt'G :,ıo l~:todır ( 9) • 

lhlli golir':Ln ho~·:oplam,ıodını ı_))t;:ıJ.J. kılDn ch;.or önerüi bir 

ll r:ı .-1 .. c.".n" 1b ,'' .. '7._ı e'.•.>:or·t·J·-·. · i J ·'""I'"' O e '""'ı I" ı~ı "'ı ı-ı 4 ,,.., ,, ·:-·i rı··ı'"' ı:;, n z ",.,·o ,... ı lrr-·ı.,,~,o o ı V"' .._.\. .• , " . - ~ ~-- _,.J ._ !..1_. ·~. l..) :.•. t...ı..l. '·' ~.J -- •• t.~..t.. .J. :JU •.•J. U ~:: ~:~ .. L!.C\.li.i'' ._:.ı "o...JI 

Dadeco üroticinin kendı. ihtiyacı içın Jnpılr:n.: olı.i;:ı~ndır. Özel-

kırr-:ol nijJ:"'w:vn ıc:'J.n.di tUkotimını Tı::aı"nl.'JFJalc omacı ilc Uretilmnk-

(9) P.Kindlobarger, o.G.k.,. s.B. 
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fınch:n y:..ıpılnn bi::' Eıro .>tırma; Ti;\rl:i:'/n 1 de t~n'J.Yı1rıcıl 'Cıret:i.min go-

ni:] ölçticlo sil o el;:ononu s1 tcmrı lı no ~;öre bre t .. ' ldi .: ,ini ort n;;~ o 

k:oymw}tur (lO). 'I'~Jr·ı;.n:'~aı ü:ı;>etımin hı:ıyblr biı' kısmının r.ıılli go-

liı> bo:::aplDrlnD cbhıl OdllUGTilOSl; ı;ıilli 2;0lir VO f0rt bD.;ın;:ı 

~elir rokonünrının 

dır. 

:dilli golı:c" r ;i:::ıı·ıl::ıı'ınırı ulu~;l::ır:~ro;;ı ı~or 1J.l:~·:tırılı:'ol:::ırın-

de fiyotlnr vo di5vi z ı:urlsrı il o ilc.;iLL cLr. Kar :~ıl.:.' :3 tırınol sr 

ve hizuct;lr:rın fızıl.ci.. biru:ılorlo ifodo cıclilon toııL.nn uıikh:ırı o 

rıwl vo bizr.ıotlorır:ı. fi··•:ıtl.arı ilo çarp:ı.1n"';:ıJc toDJ.o drr:tınıin ulu.-

ı]_:ınc:m rn.illi c;o-

lır rol.wul:,rını;; biY ülkenin :tki ayrı clovı•oc: :ı.nı voy.l ılö. 'iilh:o-

nın ı.nlli :i;c;lirl nr ını l"Car: ı l.J 'i tı:euod :-ı Lull:::ı.ıurlcon dıl::::kEJ t o di lo-

eel-:: nolcta h.cın:~;i ti>rn tlorın ku.lL:ınıldı .. ,ıdır. I\J_T' ülh:cnin iki oy-

rı dovro:ıinın lrcr ;ıl'· tırılmoEıırı.do do' ,alnlocok ;.."\orı:m; fi:?::: tla-

lo millı g;;liı' rDLJı":'l.L·rının gorçcL: ür,:;t:;,. Drtrır.:ıdı;:.ı halde~ art-

lill iJ gibi c;öruno b:U.oco :.i elir o 

llilli ;:;ol' I' tr~-hıünlr;r ı nin b on zor k::ı1J..plar:' ~~;:!rr"; yapı 1nıamı ~_; 

o1m.1Lll vo c1övi z knrlnrındalü de;~i '.,~i 1d:::.l~l,)1' ncc~onJ.:<rJ..o r1oydana go-

len tuteır~:ızlıicltır y:ıpılnn mill] gnl:J.ı' lLJI'.ıı18:_:t;ırm:Jlcıı'ı ilo btın-

lora dayan:JrnJc çıl:r::n'ılrın cwnuqların :::_~Uvcnilırli_,ıni önemli ')lçl'ı

de kısıtlar (ll). 

(10) 

{ll) 

A. K. Cholı:ravDrti, C. Gınor; G. C <:m :::ı lp .·· :.:ı tr uc tur al Intorc1opcnco 
of tbı:::ı Tn.riciuh ;_:conÔmy> DfT; AnlcD:ı '.,~-DT67; o.90. Simon Kuz-

----"-
r10ts, Hoclorn ~~cononic G-ro·Htb; Yolc Ui:uver;::Lty .n:'oHEı;; NoıJ 
YOI"'kı ]_'()5CJ~---· :J.3(1-3~--

Kt'Znotr' " u ·ır " J71ı-J8/ı ..... .._ .A.. .,..J $ O e c;ı O ..:.:.... o ) ~":ı e '-t- ·i- • 



deco uıoddi ıhti'{o(;;larını Jwr~:ılorııol<:ln do,,ıl"" ı:ı~y-nı. zomsndo in~ıor.c 

ya .'<:ııTıının E:ou .rc.ıl Im ;v.llarını d.uzoltı;ıol:lG d0 ilgJ.l:.ı.clıro ·,:.:J::ononil<: 

lrollanına toplurnm tUm lı::nrun.l ~:ırındo li10 y da:c.ı.:-1 ge lo n h:öl<:lU c:;ol:ı :nno-

dir. Urotım yôntordcrınin, lfullanı1orı kcıyn.Jklcırın ve don::ıtımın_, 

ttil'::otiıı1; tut i)Ll ve ·.\'<ı tı:eım ::ılı i)ı<:.:::ınlı ıcı :ı:c un n; ırı;;:.ınlD r or n c: ınö.r~-

lci ilı '~:·:t-[ılo1,·in 3 r;J.rJl ve lıiz·L]Gtlerdon fcı., :-·tllDn1lln vo cln ... v:rcını~} ·1n-

lı::illoTınin, 8rwr~J:::cı:n vo :ioı_:oyı:} torzırn:-ı .:1o:.ı :ı:wr:ic1:i.r (13). 

(12) 

(13) 

Du oçıdnn eh:ono:,_ıj_lc k;:ıllnnmo cl o o 1ındı.:·,ıııcJ.o bo ~J. hedofJer 

2. üll::en.Ln c1:onoıüL::, pol~ıtilc vr:; )i~·:.:lt:T';;]_ !-;.~]n.rüordon [';olc·· 

!.ı-· E::ıllr.J.m:18Hl iq:ı.n hulln dincınik bJY c·.U.ç h:ıl:i.DtC) rıolr:;ıcol: 

5. Gluslnr8ru::ınd8 -;rorotılnı:; i~·;blrli;\i ör;.ı;ijtlorındo otl::in 

b h"' rol oyn.:n:a le:tır. 

Ahııı.o t JJ. KoÇ) ı :t) '~zor l<::rı:wnın. 'J~br lay o 'nı~n ~ilconoı:ıi 1:: Kl llnnmn s ın
dolü J.toH.1': ~ ~~1-;: ljlotmoc.Llil': Lor~~:~~ :::sla ,:ehJ.r .t. 1P.l./L 
~{ayını;' ~:::ücı :;;bır, l97hp c:; .lO. . · · 
Nocdot ~)or:inp ~[·~:_r.Jn>o 1 nır:ı. 3:mayi.lo.:l~13c::_ı_) Anlc.ı:r~: Univorsıi~;_~.;i;; 
.:ı J 'r 3 ''o ı ' :; -, r• .: ·ı r.:q~ ::ı '~~·ı ·ıl +-"..,,ı' fln,,.8""' '1 l or ') n c:' ı..J -.) '- ı...:Jc.ı J_ı..ı . ...LG,.l...-0- ....... ·~·.ıL ..... ~ u u ı....;. J --:1- . ...:~-1. v ~ -... /'·);J; u o ;>e 

llb.:m Comolc:ı.lar $ ,; iktü;odi JibJJ-::ınr:wcl;:ı t'i:JZ:Jrl::;;nnnın Roh1", 
f.:.?l''l, _ _fozar'l~-!..::ı.!:~_,_~o]nneri_~ llJ·-17 Ar:.!lı 1 ?.: ıcaı.ı~ s.Jo 

' 4 
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3. P AZ!-ı.RLA1\fUı. VL jt;.\ONOl'üK KALKINUA 

., ı o ı ' ..:ı~-- • • ı . ı ı ı t 1 ~ ı t ' ~, ... <Jır.ı OT ı o oul.,.ll;;gıgıı:;ı orı ,co oy o: ırnn rıu'ı.~rıuor o ı.•q-u:cur·. ArJy-

e;ücüno dayorum ı.llrcl bir ulo:;tırı;ır:ı ~:ı;:\toı:~j vo yotc~:c:::!iz depolo-

mi hor yıl I.ül';'D."C'l;H'ca lırn:·ı D:on de ;:or(.~c w:ıl vo hızrJCıtlorın 

c\rgUtlo I' i vo to:nulo rındon moydnnD gelir. P D zorl~:ır.ıo ra<:ıll :'ro tıc-

ri; rH:ı tıcıla r; ı:ım:.ı.ı.ıl c; ol ı ; tirı,ıu ı .,;ıylo 'ı.: ;r:qa nln:v; roklt:m.: f.lcon-

fınclon y'~JrDtül\)r. 2::ızarl()rn.:J ::ılnnıncl::ı çn1ı rınlJr; Arwrikn rirle-

roJconc1c i'·'· yotlu: .. ·. ij zoi.' ind:::m yopılan ;Jlı nlrı rdcı 1:ıı:ırc:::ınan hor bir 

dol::ırın yij zcl.3 L~O 1 ı or (mındn bir gidc:c' 

ornn-

kormo:pl\: do .. ıtHı vo hahnrlA'?'l0 lcorıollarıdır. 

---- --------
(15) Ho:;v.ı~·; Cox; !)ı::tributıon in o 1Lir)1. Lovo1 Bconomy; E'nglm·rood 

-----·-··---·---...,·1·.-,-:~-~ .·-_.:J;;.-" -~-·-,·."_.-l~.)·~_·:; ,-.:...,· . • 1 l·_·,,.c>.ı ;m. Cıl· . .ı"·" .. , ı·).,.,,., ... ,.;-ı· no-ı·roll Ine · , . .L .. , ; _ .L \..:.· .ı. 1 '.J \_, '·-' .L . · o :; 
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Kl~c·ık elrono,,·] toorir'ı (16) ·1·)'"•z···rl"L~·ı f'"'·)}·ıv"tl·.~r'ı üzerin-\...l- ...... :.. ·- ··~·- ~-~ . W cı __ (. :··<.- - ı_.ı~ •• jl•·' -V - .1 

leyon mikro ikti::~Jt toorisı y'J p3ZDrLnı:ıyı ;:;örr:LOI!BZlıl;:ten gol-

r:li } , yn dn p<:ı zarL:u.J nch al tınd<1 toplonnn fa oliyotlorin otomo-

tir. ~:Tün~Juıtızdc)J pozBrlomanın otoı.iE.ıt:Ll;: bir i ı olı:ıodı>,ıp i::-ılotr:ıo 

yr>ne tiei1or inin bılinç11 çalı '}rrı.elarının bir ~Jonuc :.ı. oldu:.~ıı ikti-

(16) J:::konoın:i.k ;_';oJ:L;rııo 1itorı)t'.'r1lrri..in lCl8iLLl( ::J,coliüıdc yor olon 
Ado111 Sr:ıitb 9 :_;e1i.;ıııe toorı::-;iı1c otlcLi c:tzun :::1Jrc=m lc:tkılr:ırdo 
bı.üurıı.ı:.u;;tur. A.~·.>mithıo göı>o bır tonll:rr:ı.d~J; vo:~ır:ılılJ .. i ort
tırıııunın on uy;~un yolu ı:~ böluLHtCl.'rır. _ı:., bi:.ll'l!.ııl'ı qolı:;Bnlorı 

uzı:,ıonL:ı :ı,wfD \''Jnol te eeL ve bunun bır c:orru.c·ıı. ol oral;: okonorn 
do gulı ı,;ecoktır. Urotir:ı ı.uktorındD ı,~oycJonn go lo n bu b1'ıyUk 
ortı:.:~ l•J bdlünU c:·oye;_;indo olr•lDl:t.:.ıdır. L; bi:Jlı.:ı.du .'J~ı;•/OCin·
do oynı u:ı.!:tm: ı ]Çl doh,:J çolt: i~ır.:;tııo ol:Jnn;·,ırw h:ovr'. :ur. f'u
nun 'üç nodr;ııi vardır; GJ.rincü::ı:: h('JJ:' j_::çinın uzc:ıonlı;:~ı m:
tar. J.kincı:c:ı~ b:Lr i::ton dı,;crnı.c 3GÇor1ccn t:::ıybedılcn zcı
mondon t~Ji3JI'ruf cdilob:Llir. Sönrmcu:·:u ioo" r~::-: 1 ;::ı.rıD1--:p:ıo ı~::
çinin i :;:uu. ı.~ol :'yl3 ·.tır ır v·· vorıı .. nrı_: orttı:rır. ,;,ı.mnnlo bo
robcr .ı hcriı::m:~:L bir zom.onda gor:;:JJ:::lo ·nL:i Jeco1::: :ı. böl't'ı;ıt:mıin 
gonı. ~;li::,J~, p::ı z.,'l:eın b\.'ı·:·ı:·ld ı i, ,üne b:: .lıclı:c" :1ı a z:)T çolc k1.5cy:k 
olduL~.u ZC1mc:::n hiç ldmcıo kondini t;J~J21.ı::.:n b}J- i ·o 8d~ıı;)y:-J, 
b:mdi t<.ıko tnn:1i .sı ·:c:ın 'i):cc: t:tmı il o !.ın .·:L::ıJ--:,rı torofınd8n i.JrG·
tilon vcı i h ti, oç cL:ı.yclı:ı;tu mcı ll or :ı. d.o?U ~! tirı W\ o o en nr:;t edc
ı;ı.oz. Sonuç ol::ırDl:, i' b7)lümU tr)lcnilc ·,/Undcm '·'· nl:1.'n ol:lui:;u 
z::.ıman b-ı..ı i :;L·i.31 · '1i1l.hıden do;';a cal~ o \::ono••.ılr yor:.n' p D z.r:rın 1)\.:'ıy'.'k·-
ırı:_~'U il2 E:ınırlıdır. :t'Jzarın b'ı ılc!.ü,',ü iso 2 :ıevcut sern::ıyo 
r:ııktorının ve tıcm:>i f;:)81iyo t i"ızr:ırinccı !ı:omJ.u:! kt.ı.ı'uı.nc:sl nı
nırlnrn . .::ı1orın bır fonk.;i:yonudnr o h~· z:·,rın b'U.;·/ı.:ıı.clYt:}) ve cmo
::;in verirıllilı. -.iJ yurt ir~i ve \'''.r"\.~. c!.:ı. J_ tica:ci f.:::ıol:l:yotlo
rin uoklino do baSlıdır. 0rno~in; dı~ tıcsrotın scrhostço 
;sropılt.ımomo uJ. c.lo;';I'Ud8n doiir'J.;-,rn p:-ı z.orın b~.'. y'L:ıls:lu _,,unl..) otldlor. 
Ticnroti tohdı t etme lüe; nıevcnt :; crı:ı8yenj_rı. ·:·ara tı::ıb :.lo ce;;in
don cL :::ıbn _;_"8 ZL·! ondü.c tr ıle :yuoJ:.: Hi ın1:5jn do; ldH" o r.u .'{Olla 
rıa;_;;Lu-wbil')C0 1 ~ te1c:: ·_•ey ond'.t>ıtıüun \:ir !J(•l.:ıı;ı:n:r bol.Lrl:i. 
bir yöne vc>ncltıı3lc ol::ıb:tJ.ir. Gcr·::lc~ ri.fioior 8nd Fobort 
::.:: ~ J.::Jlch·Jln:; Ccor-:to'üc Dovolopwont ~Chc)or.v ~ .:ü:. i·;ory:; Policy:; 
John C~J.lcy -~~ıd ;_:.on::>-;-:ll:-ic-~-;·ırc:~. -~:-ör1c;-~ıc'tıl )--c:-:2o-?fı_-:-Adzırrı 
Smith, AL :;:rJ.9.23:.H'.Y ınto the J.\1Dtu.rc c:ınd Cower; oi' tbo hcolth 
of l\fat:i,'oill·~-·Tl~d:- Edl·lin ConnmıJ":-.Tbo-~:7'ocbrn r.i!JTory Hü-r.do:m 
Ho•J.SG~ Ho'l..r ~(orl:;:, 1937, c.lJ vo. 53. 
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8konoı:d.yi rııokro düzeyde ele c:.ılon t:;orilc:windc pc:.ız;::ırlm:ıo:;-o 

r;erol{on (5ncrıli verı !oclı ı.-::lo ri c;örü.1Ur. L: tihdom~ r:lilli r·~oli r ~ fi-

y8t dUzoylori J o1ı:onOlıLLdo lwyn81: kullDnı<.:ıı gibi 1contı.l~ır8 y-rJno-

len mokro toor:i.lnr goni] bir lri tlcyJ. ı:~ t:ıbc1an eden .. i.Jnor!.li lwy-

r.ıo faalıyotlorıni ihmol otr:.ı.i.,.lordir (17). 

Kalkı:m::J ilc ılc;il1 dii,o:c teoriler 9 ;y·ul?;:[ırıdcıla ekonomi too-

rilor1nin b:Lro:e do'T~.:ı;ndır. PoznrlnmEının J.hrı:::li, l\:al1an:ıo teori-

lerınde do o-ynı ilrw:Li.n dovor:uno neden oLı:~1ct~Jdır. Kal1:::ınnıo too-

(1 7) Elwnoı.ıli1: lcaEcını:loda i:~lotme yonoLiciJorinin (J.Yi:iter·obbio1e
Pin) ônm;ıli bli. rol O'/nodıklorıns do.:~;ınon i1.:tü:stçı Jo~~oph 
A. Schumpotor 1 dir. Schuupoter 1 o guTc; rılwnoı;ıi 1:~ l<.nllnmnc:ı, de• 
rocolı, nbonlcli bii' nüroç c; eklinde ele il~ s·oı-ı.JJ.i l\:lorin so
nucu olorek, emi çıla::.~ vo rııçr;:ı?ı·:.ın:c ',:oklJndo o1ur. nu dU-
]Uni_i'::ün r~onucu olorolc) mU to:;o bb :l r.1~ı_ lGJllnnw.D si.ırocinJ.n tornol 
foktUrU 0o~lındo g0stermAktodir. ii~toJebbi8; yenilikler yo
pan, U:r-et:iıı falr.tr3rlorini yeni bilG ,::lrüo:elc lr,.-c;vJ.8\'0n lciın:Jc
dir. ~·.'onilıklnr ]U r}eL:ildo ortoyu çıkabilii'~ 8. Yen:'L bir 
ııınlın ortoy8 çı L;n:>ı lııı::ısı P b. Yeni bir UP.cd:;im f!n teninin 11J

gulanrı8E;ı, c. ·Yemi blr oozDr bulvn:::ı,;ı, d. \eni bir· hamnwd
do ıw-,·fnD,:,ının bıılu.nr:ıo~:ı~ o. heri:wn~;J_ bır onc}.'t;.:trınin yoni
den örr;ütlc.ındırı.lrıocadır. i:'·chuıııp::ıtor) eL:onOliJ.ı!:: ]{nlkınr·rınınJ 
mütc:ı.iubbıulcrin riz:.ı.kolorı c5lçcbı1r:ıcoJ;,:lorJ.; l;::.Jrlılık ve 
fo iz 1J.cıc1ler~mi lrcr :ıL) ]tırıp rızıJw:.:uz ;;·otırJ.t:ü:n'da lnı.Ju .. , 
rwbılocoJ:lor i bJ.r or ;~3mdD do;:,il, iY3 JJ.rf:l.L zl :t..:.in ;:;c~Hec; oL: oldu
:~u bır ortauel o gorçoldo ::tı, :,ını iddi cı odo:e. :ı.ıuno [_";<ir o mü to
:~cıbbis bolı ruızliklorlo dol11 !ıJ.:e çrc)i/l'odo t}alı ::ı:ıeı., ı ve yoni
liklerı bo }8:CJ_yo c;?>tUrıııoyı giızo cıJ.on kHL':ıcdir~ Dl;:z.: G.J\1. 
l11oior 8nd E.}::;.lkıldıJin, o.c~.li:. ~ n.87-38o J.A.Scbnmpcter, The 
Thoor-y- ot' ;Lconomic Development, Forvard UnivorE\itv Pross-;--
Catiıbr ide:; o, :no'~·[:,--· 19 59 ~ · 3. 93. Al . .Cro d Jl::ı:c"'ol:w ll) ;;ı:i~ıc ı ~lo of 
Economıcs, l<~ıerüll8n ond Co., LTD, london, 101:.6.., s.2~J. 
Elwnorıih: ·-kolkım,ı~)do ı.:Lütc:}obbü: in öncı::i lwnur;u.nda a;,rrıcn blrz. ~ 
John }I.Hnbaklcuk, '1 'rho Entropronour Jnd /~conoıüc Dovelorıınont;ı, 
Loc tı.n'o~::: on ı:;;cono1.ıüc Development, '!'ho F'ocul t:·' of :ıJ;c.onoın.icc1, 
IstonbuT Un:Lvr_H'':ıty, ~\erHot ~lott:.Josı, ü:t:nJ.~il.Ü, 10.S8, n.3-l7o 
Colın Clar'l'>:p '(ho Condı tions of ~.:conm.•ıe .2rorTesr;, I'iocrüllon, 
Co., I/m;; Londorı~ 19"57, ~J.5o6-;--·----···---~------~ 

Jo:ı oph i\ .• Sc hurı:.pntor, C ap i toli,_s_E~.E- _E\o_c~ io_~l_~~~~--.E:_l'lcl_ Democracy, 
HRr:Jor cmd HrotlJnp~; PubLu>lwrc; Co.; Ncl, Yorl::~ 105'0, s.lJl-131.~. 
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rilori, do',i•_;moJo ;Jçıı<: bir toplur,ı y~irıı;nnı vo bu y;:qn içinele 

modelı r·ofcıha bnccl:i_ k veren bix' do:_:/;r s ı~; toFıin:i lG?ll\:ınmanın c5n 

:]8rtl nrı ol:oraJı: gôr~ır • ? azorlnmnnın bor :ı. kı ün :nrtı ·Iorntnc~ lı::-

to vo knllcın: ı.D c:ürocınde ,~yulı:.:to tut-,:I.J1rt:1lü ı'olü. de ononwonmoz. 

dir o F>ıJ:oi.ncis i 2 in;.:::mlo rı n hnyot d'Ll_ zo:_·lcr1ni. y':iknol tmoyi tınınç-

lnrını tatrııi.no ÇDlı:;ır'" Hodofto bırlc;cn bu il;:ı fcwli:;.-otın too-

ride ve uyo;ı.J.lm,ı8do b1rbirinı tm;ıoı;iloycıc;_;l': biçuıdc olo olım~ı~<:··ı 

hor ilü::ünin do otlwnli:~_.ini n:ı.'"'ttırır. 

~Copluıilların v:ırolna çobcıs:ı.nın g\)nij!_;ıtizdol~i. rjz':j Glwnomiktir_. 

Bu sorunurı. ild qo-:ırntı)ı-ıd;1:cı. biri 'c.1rotu.ıno, ötoL:i \_1.rctJ.min do._:,ı tı-

mıdır. 

hernon hops:l. bu U.ç ono sistoı:ıin do;)_ :on -UL;l.llcrdo ı:::-ırı:~·ıı:ıındon 

rn-l-''rı~ı·- .. ; o-lro·~rırı·'lr ır~]lrınr•''' '"'OI"1ınıı _ _ L . .ı: •• ~ ) ...-· .!:.~ 11.·~ .t .. ..l,.·. .( .. i_,.;~.. --···<.] ı..; .-. l·L 

nu mor]~(ı z1 otor ı tcı il o piycıs ;J o1~onouı ,,: LJH iç ino id. c: n kcırmcı bir 

içuıcle yUr'Cır.ıolüo ve ;;ıstoıilin pıyosoyo doyulı ;;.;-:in\5. hor goçcn g'ün 

o~~ırlıi';ını r:ırttırl:ı;:ı1ct8dır. Piyos8jO d:)Jc~lı çozüı.ücrin nsz~ırlouo-

nın dı :;ında dd:ıi~ınijlııJ.O:J ino ortıl-: olonDh: Lcümomıı~tır·. 



L K İ N c İ B ö L u M 



modol ve 

mo iç in boz ı. engellerin oldu;_; u. vorı.:: ;..ryırnno d,:ı;y· Dnır. El~onomH: 

knlkını:ICIJ8 ıli:~;kın t:::;oriler b:ılh:ınlil<J iç:uı. goro1:L. r)n :_;nrtlorı 

m.i ::~tir. Ane oL:; bu ı.:ıoclc:ülor VOj o teo:r·:L lcı" zm.ıumlLı do: :i .. ::[ klı~ ,o 

urtroını :_;lar dır. :K:-ılLınnn b ir 'ullwnin ı. zlcct:L: :i b:l.r poJ:i. ti koy ı b cı:.;-

ko bir Ullı;:o tokij) obıeyebilir. bunun nocu:~n.ı ~ elwnmı.ı l: kG llnnı~ıo 

toorılerino dnhı.l od:Llrııcroh 6tckı rc~o ·o1 ve poJ.itil::: fz~l<.:ti:5rlor 

l:cndor elmnoı.ıliJc lw. :ull.'J:r'dn: ln:ı.rtıml ~ırc1:·ı c; n'Lilon frırklı lı 1~hırdDn 

ileri g0lir. 

Kollanm-ı 'ı..Ul::;;LırJ.n · ö zolli klor i:: 1) 1 .. D (ıı ;: c:ıl (' zolliJcJ.cr ~ 

2) rr.-;l0".ı.Ol0 ı•iJ.~: ').Z''}]_il"l"·r 3 ') Üono:·rn·'c ı ·ı" (j'7 0l lı'l:]_.··,-;-. )ı) ı'''O'ı"t ....... .,_ :l..J.J :- Jı.,_., • •.\.~ \..) ;ı . .. ..... ~:·)- (... j_ ..... ~- -· L.J - -·- ............. ;,; ···i· 

ln:r' ve .L :ıc:;'u.cü. Voı· :ı.uılıli::,Lni n Dt'ı:;Uk Ulı.J,;,ı :ndır. 
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1. :lAPIE.\AI. GZELLllCLJ~R 

Kollnnan üllcclorin ekonomilerı ıkı lcornlctcrlJ_ olwnomilor-· 

dir. Bu olwnorııilordo bir tcır;.ıfta, c,el:ı_ :ni ; U.llcclcrin piyas s yu-

pırnna, ilori teJ·~nolo ii k yapıyo vo p:;z,·rlrnno ;:n~;-t:;cınıno rostlona-

OlDn aile okononıı:Jı.n0, j_J.J.col ·tola:-ıolo iJ_ 1~ Jrıpı:.rn V0 (;o10nokaol 

1:5rgütloro do r;:ı~:\tLınobılir. B:rvülc 1rcnt1cr, plyDc::ı olwı:ıoı~ıisini; 

t '"-.-.1·-' · l y·ı -, "' ,·\··-· 1 ,·,_ "". · 1· ·r .--..rı·ı ··:-· .-. (l 1 UJ. ,_,rı 10' .. on o,,_._.ı.,_ı ı.1_,,. 0 o ı-, .. ı._.,,_, _____ .. ıı __ 
1

• 

2. TEIUlOLOJII\ o:::J~LLii(LER 

niklc·ri i.lo ılJcol iıT':::tiL1 t ·knıklorı bır nT'Jdo lru1L:ınJ.1ır. p,8zı 

yıller öncocinin. r,r~lonold.orıni yon:;J_tre. -~<Lıçü'• t;:n'J.c] i.;lotmole-

sıilc qir-

koti tipi hoLüı. olup 9 Uı"otirru.n i'ınDn::ı<wnJ. çoı~ f::ınıi'lı bir ot-:.o 

----· ----------~ 
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n zol tı.ııoJÜ;!chr. Bu cı o ktördc ome ;.tın voriT:üil:ı.\l üı c ıııod:-.~rn tel::-

no lo jı uyc;ul;x;y-on :: cktörloro or.Jnlo d\J. :ı•lct\i_r ( 2). 

I\:c.ü1nnon 'LU1:o1orde ~ hoi-:1 furtlor ve: bm:t do fc:ctlorın olu~}-

büyük ay:c·ıco lı kloı' [';ii:1 tor ır. 0ouy ol yi)ndcn :L]_or:l. i'ertlor büyül::: 

JCall~ırwn üllc:ıl:;rırı ön<;-,-,ıli buo özc1Jı;~ını do :_>ob:.;_rlo :.:rıo ve 

fert b:! _;ın:_ı ::::olJ:e :yömindon bzıl;~elcr :ı:-c,'~.:ı cl8nr,nnızlH: olıı,;tu-

ru.ı" ( 3). 

Bu 'tHk:JlGrın n':.1fu::.ı b~:ılnnıındmı ·:nr iln:.Jlıl:ı özollı._>i do~:;um 

or:--ınının ·;-:. ·lr:::ı ()k oJ. u·.:. '.ch ır. Nd :Cu::~ :.:or•ııı:J. ı:cı i_ı zolJ.iL:lo 2 nUfus- c; c-

11 ?_··,·.-ı d,·.-. nıı_-ı __ -.1':'',Unı ;ır"·'·~~~~ 
, ....._ ~ tA ...ı..... tS'-..i.ı .. ;.~ 

( 2) 
(3) 

olı;ıosıdır. Bu \ıl1col::rdo .? ,;genç nUfıı.mm;; 



.. 

nitelcndırılcn 1_5 ... 6_5 :;'o: c;rubunu.n gol.t _:<uc; 'r.:ılL:olcrdo dcıho fozlo 

olm.Jsı olwnoı.ıil;;: f<:::ıcıl..ı.rotlci' oçı:.ıından bu Lıllmlcr:u! dDh~J UstLin 

durur;ıda bul ıJndn ;ı:11..1 

,.,•ıı_'ı(l_;<J.<ı .ı· i_·_ı_ •,1_._._;-_·ı 'uic:,.· .'.,':.:1 .. -:tı·J·r ··v'-oC)J··.·-·i .cı_i ı·_ı_;; --.-- ,ır-L·oı·ı,-,Jr n\";·ı1 -''ı·nc~iır ( 1~) - ~·- - ~ - . "_ ~ , '·";~----'··ı'·'.:'- _, .... rli.:,<.l •. ü .t.~ :;; o 

payı azolı:c. Buno ı~:Jr:,~ılılr; ikinci Vt) i.ıq1_incU :;okt~irlcrdoln n'Ll-· 

fu~' OI'cını .~rt:_ıro .l.l.:inci ;ıolctcirdeld bu Drtı: bohrli. bir dllzoyo 

nlcı;]tıl:tcın uonro ya ::;()bl t kolır voyD ,\'<ıva bır BZ ·lr:ıu trendi 

... -------------·-
( r') r•ı·"rl,. '1 '" ı~ ·• 39ı::' '·)cıt) ;> \..J r;ı ~; ,_ • t.S • ~ \ .• P ı~ • _ - :;;- _; /c • 
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.U:konomil.r k:üianı :.:ı ılo birlıl~to: :cn1i'u~.:un fıckt._;rlor or:_ısı 

do,~;ılımında gör\Ucn bı)_ do;:,ı ·monin b;~ :-1ıcD nod<:'nleri i..J.rotirıl ar-

tı:~ı ve uzıiıonlD'Ji;wdır. Blcoho:.:Ilk kD1kınıw :Lbrlod:i1~ço i'ortlerin 

oranda tarnı:::ı ol t'j totH:l mcılların::ı, fcık::ı t gı ttJJ.cç o ;r'Jkrıolen o-

randa ond0Rtriyol msllaro koyar. 

po zorlar~ ço:.;ı tli uo::lokloro duyv.l;ın ihtJ.,'' DCl m"ttırır ve t.ı_zmcın-

lan ihtiyacıda arttırır (6). 

~ı lımını birinci i:\ c Ic\:;örürı_ r:ıloyhino dov:ırüı olm.·· ;'Jk de TS,, tir ir. 

ı ı' ,"_,· t -.ı _: '-.• · _~._· b. ı' 1"' .. ,_,-ı 1? .. :-:. Q~ '.'- '·_.,i,-. ,··.•,].<. ·ı ,'"_,'o 1'.· -ı-,_.!:"' lo_, r d oJ· ·ı . ·ı_· .o -· . ·ı , •. , " l () '" (' -- _,_ ~- C' .... ı lr·--" - ~..ı. .. _\'..:: \: ... _\. wU .!." \--_; - U .. t·:._,·-';:.:ı.)_ı_.;.i· ._~ı"'!_;:;'!~·,r.::! \'5 ı.\..t.\lc.:ı-

dan da; hızlı b.ir 2;ohı" ortı :ı 1::ıoydono ,nJ.,Jbiliro Aynı ::8lüldo~ 

;.:~e lr.:tö:" 1 or {3 lcıy ::·,:C\ l J h :L Z'ı{ıc tl cr 

(6) Loi'onrwtoJ.n, rJ.:,~·v:o ~ s. 79-93. Ayı-·ıc.;ı !:ılcz.: John E.Haboklmk, 
ıil'opulot:j_on .GJ"OTTtlı cmd Econor21c ı:~ovoJ.o·r' ı.ont;" J Loctures on 
Econonic Do 'Tolonı.,ıcmt, ~-:'ho _ti'ocul ty o_,_' Econoı:;ı].o::: 3 I rJ tonbul 
"Jnivnr.sity) Sr:i"ııotMcıtbmıui, ist:::;nhulJ 1958, ;:;.19-Jh. 
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K:ükınan Lül:olc:ı:oin elwnorııilorini t.::mırılor,ı:ıl~ içın en çolr 

kulle:ınılo n ölçü lrJ ;i ba ;ıno dtı 'i.On uluc;n l ::::;;lirin rııi L:t;orıdır. 

·hawnoı::ıil: ka llnnmD uç ı rı ındon çok en k dı.·ı.yu.l~Jn fJYı18Ç ~ fert. bo ·nn:ı 

pozorln doho sıln teıa:"JUO goçı:ıolerındo e;u~;-;_il'c'tr. Bımun bir bcı:;lw 

anlmııı do 1 ailodo \:.Totılon ve tü.kctilo:rı bır ın~:;u.: lilDl vo hlzrı.ot-

lm:ı.n pnzoı':J ::niri.1lıno:'Ji ve c:ıtın nlın:.w::ıdı:c" ('7). ~/or't bor'ına 

t;ınco açıl<::lı;:;;:ı l~Jvı.;ı::turuLır,ı<:ıdı;_,ı d8 r:·; ır\:]_: ır o :~;,ıyı o ld ( ()); 

birlilc bulun;.!.::ııııarıı :Jonuç1.::n"ın J.<cc:.ınl:ı.; ,in .i n znl tnol(todı:c. 

Bi:lindı;_,J_ 2,ibi fort b:J:;ıno cı_ı_, _:nı c;elü· ho~::::ıplanırkon 

m'Lint1 gorçei' o1ornt: vormoz. 

-------------~-------
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b) ÜlucılnP ~ır:.J:n bir 1:::Jr:;ıl:.ır:tıruw ıqin fort b:.:ı·:ınn ClJJ;ıon 

qi b1nın:J dı).ıon golir r::ıln:ıı-:n dn do(~Li!~ı.cı~todır. 

c) Golir•irı. ::~:ıpt:nmanıncL:ı lcnr::ıl:~.p.l:ın. bir dj.::oT c_;Uçlülrto 

olt yopı vo nosyol yrıtıı~ıml·n·:1 cjncolil<: t:::n.ıynn Dl.koler·-

YuJc:ıi·ıc1o ~:r)ZL1 odilon nodc:ınler ~ ülLolorın okonoıüJ.: ~~-:,·nlD·--

Do;',ol krıynnl:l:Jr ilo lıir Jlk:::m:in ::'.oncj_;:.tJ.ı:;i src~:::::ındolcı bo;,-

idi. T:;nd't1Gtı"'1 dovi'J_·.undcn :cıonro · oncl1i::tr:ı_ iç].n gorckl.i honı~wclclo-

:Jorı ko:;ullcırın dtli' 1Ji.:·.unzı ba.~,lı oL:ı.co1:: :;~;_:. :nıLJ!il tnc;J.•,ınktndır. 

DoL~al lc::ıynokLn:ın bulum.ı.:J ;:_.;ı vo ı ,le -:_;ı lr:;os J_" tolc-:ı:Ll~ por so-

ı;orolctırr:ı.ot:tod5.r. l•'::/n::ıldoı'ın bulunur:~ :ı lotilı:ıo~;ı o Ullco olw-

don. dolo·>ı k;::ıyncıJ~l:ırJ_ toı;ı ol:::ırok ktı.11rmı.,;ıdıld8rı ıddüı od:Ll:J.r. 

( 9 ) I;!f T-fı'• n 
....... -.ı.. ':t' s.G.L:o) 
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l\1ovcut iJr'0tün. fol::tr~:rıorirun ym.l.idon düzerılonmcs:L ılo toplma hr:ı-

s ılonın nrtoc;);~ı ;: Dvım.ulur. Jto y:Jndnrı; e;olunolc~J o1 tc.ırın ü zor' i·· 

voyn hiç bir hnu.J<ı ler.~ bı nın ol mu dı; :,ınJ. c;iJS toruıclctcdır. DU :·:bk 

voriuılilL~in nec1oıü) 1.irotımi orttırEJczıL to1m.i 1dcLı n yolrluf~u vo-

ya kullonılmomosıdır. Ancnk, bu durur· cudoco t;>:f'l'il ~>olrtr5rUnde 

kn·_yn.::ılr.l:ırın yorı.ndc 1<:ullmıılTi.i.Df:!l ilc iJ...rı;ı.JJ.dJ.:c vo okonor:ıinın 

rw1ücrın tor:ıu c:elct.i.;r'un'; aktorılmoı.:ıı vo bu ucl..::torclcm do ı.'J[{LicU 

'i.Ulcolor iç ın hor 7.,;-:ıı..ı.nn vo::cdır. 

ro c~tlsınon IJ:J ;lco bı.r ;;ornndnr. Sorunun do,·.ı.ı.: noclern kojnoklorın 

tDhBıs vo kull.::mılıı'lc:ı:ncl8 d'• ;'Cılr.:m. hot:ı:L;>cdır. }lnLi.rlı Urot_i.m 

clolın.o dı[;orl·JL!.n.o kliiü8lo f;ızlo ;_;nr:ıı 

dirde 1 tUlw tiın. to 1o b .ı. ÜI")E;tir!J c11.Jzo~riıı.irı ,ıJ..tın_clD Jcnlclı:'iın(l!Jn 

yntırı r,ı p:ro _lo lur in; '\n.colJ. le t:::ınınm::.ı ~1 J. ve·:,. :ı bnıl.lD r2, n ·.:J.rı o[lilim 

g:.ı:: .. d~oi'J.lr.ıosi fi.ili tul'l.otım tDlcbı yön .. ı\dcm kcılkınan 'tül:c:ılcrdo 

[Sonollilclo yonlı knjnaJ: t~Jh::.:ıınlcrıno ;/ol ~J,;r:ıoktzJdır (lO). 

( 10) F;. N1:ı.rkso ~ ''frob1cms o i' C<.ıp1 t.ul T,'or;.:;ı t.ı.on in Urıcbrdovolo 
C o ı •r· -'~ı·, ·ı C'"' 'ı -ö.,-"-:c or d Jn:L~~ı;;-;._ ı t ,;-ii};,--;::-, ~~-~'"'~-v-o-rT·--~ 0 3 
- .,.'V\. . ..ı. lı - 'W i · ..(',_ .ı. J V . ...- J - •--' ,_, ~.) :; ~ \.J.. J_ .. _;ı _,_ / .:J ' 

ve ~IJ-'b3. G.i:. •. :Jcior-H.E.Boldl,Jin.., Oo(:';oh':. -"· s.319. 
Ecılkınon üll:c:Lor:Ln k:'r !ı1·ıqtıl:l:J:C'l ;;;orunlor h:Jl.d·:::ındo bl;;:z. ~ 
Hich::ırd 'I\ Gill.., J.;,:cononic Dovolooriont ~ Pas t and Pro:c; ent, 
Prontico-H:ı ll, Ine •. o En;·)oHoocl · Cliff~;-~---Ncnv Jerscy, ı 97 3, 
s.27-45 ve Bg-ııo. 
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]"\:z.ılkınan üllw1 :Tc1o veri rıilı1i .. in ;ıı'ttır J_l:;jzı,:;ı yönUndc gös-

terilen ilgi [~ Grr:ıo·yo birıkımındo bir ;ırtı :} sa~.:,lmıL)lc ve bu sorm.n-

yonin c; irdi/ ( inrıut) b.J :":J.n:J do ho fo zl:::ı ç ıl:tı { output) vorocok 

toknolo jik veyo (.Jr[';Litool yc:3ni.lı klor:; ;~T'~:-i.:.J.rırn1 ::ırın tc·:vilr odi.l-

ulı:qr:1o lrtır • 

ler iç ın gorç oJ:ç ı bır mnaç ı,ıcvcu.t lc:Y:·fllJ kl(ı r ın D'vrddı vorir;ıli-

·~ 

";". ııı·,·ıdo ;·ıı .. · •. ı_, . .., Ç ol ronr'1··ıı' c'l ,., i ı C' lı· l'll bı' J"' V'-'l; ·ır•o 1 ·; ı-ı k cır' -'-ı ,·-., l""'l '"'rı; ;_··ır-rı1" 1r ..u. ...., "-"" ~rA .:.... . J , .. .... . . ., - v ......... .:...J...... ...~ ._.._ l1 .J JJ.- ı.::> u, __ ; r-.:ı •• -:.ı ~.ı... 

ye ç olJ. ;_;ılır. B~ı ::c l::ı ldo omcı c; ı .::ır ın .::o ı-:ı t::ı:n.w ~~ı novcıı.t ı::;ıyno 1<:1 8-

rın lnüı.cınılı,ı.n:ırıd.::ı otlnnll :~ırı oa;·,lodı .ı \'·ortırL:.ır ile to1rn.olo lik 

1 

zorLn:w sü;tomı içinda bL'cbırlnrı ilo b::1:). nıtılıchr vo eJwnorrı.i 

dört '}olnldG Lıol:ı.rlcncbilir. L~ı.müır; 

·1. .. 
d1.1 :;U:rıil·-·yor3 rı bunun y or :ır L:ıı-ı nD~; J.1 d:::ı:;.ıl~ '<:d-ct ndır vo 

------------------------



ı 

lı 
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zaüç oloncıl.:l:n"ının ve tG}ViL oclıc~ı_ dur .~.;:eırı :r syılrt19. ·~ 

sı n. ı r:ı nLi,J.orı.s kta yeter:,LJ. michr '~ 

3) Pazsrlm:ıD nısteı:ııi tukctu;~~ t;üeb:.n:i 
, r , _, 

uro·ı~J.CJ .. LOP8 Z8Ti.t8nın-

do dı:ıyPrn.cı.l vo bıJ !'Hretle üret öncesı h2zırlıkl~rı ko-

l:.) Paz1:ırlsmn ::~.cıtomı ·yerü ve cl:ılv:ı iyi 11ı3mu.llcr J.qin tnlep 

Jr2ticılor ve tUketicıler nrnr:ınd2 hi~b1rlorini etkile-

minin 'drotiııi ve i· .~z.ırlmil;: rıektörlerınco ke:ıynok kul1Eınılım=ısının 

çı kabil ec ö \ alcs .::ı 1d.ı LJ.,:ıra lLır '}l .llıru:b ı.18 cc 1 : oLwr:ıunJ.lc te cl b J.rler i 

de oı"'tD~T~-~: lco~{~-3iJ:l. J_ı r •. 

' . ' . . .. l;;:cn llE ;nden e ldı::; ec1.ı. l•.ıC;l;:tc" ,vr: ı ,<·.ueun~.n;ı (:Jr~; ·i ·'-;;··:·,,-.ı lro8·l···rıı.rı-:J .L u ... .ı.. ı.. -'-'-" . ,_ ·-
. ' 

. , 



• 

lobi rııiktDrının onou.ı ~ torıı~::::; di:;o~ ;,: cl;:tUI'l8rin c;nlL;ı;1oin ıçı.n 

... 

lılr.çılı;~;ın hnc qo clıni içoru". Oyi::;:ı: ı~.sll~l_n<ırı ;:: I'OCl ic;:t.nde. 

rııııncıl y:ıDıdon ondu:~trıyol bır yapı :y;J gor]t.ı.ok olclu_ }:ın·, g<Sro ta-

rı1;ı;ıo l :·ıolrtoro ond:::Eı tr 1.1 c -p:ıc açı :.:;ınd:Jn b .~ıln;wl: zoJ.' ıınl udur. 

' 
1'arıı!Isol ~'..··,,~:;->J .. ~.;.ı:rı (~()li:_Jı;1c2.1. cı1c1 ·;~·.:,t::ı_~J- .. Iol Jücırıu.·ııJ_uJ~o·oı~n1 t;~--

rıı:1u al yapının mcıl::i.nolo qmocı J. b n zı tııcıLL--.!J:' ın tcılo tu nı Drttırı.r-

uollor'ı .'üToton onr} '-'J tr in ın ge1ı ~_;m0cınr.; o1~ırı:11-= lv liırLJr. Ikin-

gnlir'l.rnn yi.:ıks nlmcc :u:ı.i ve r;ı d or o le crı.d:.· :.' t<· .L mcıll:.'Tll!l ~::o tın al o-

morıı ;y:Jnındn t<ırır,:,;.ıl ü:cı_m_ün poz:Jr1::nıun ı,ıih:tarı ncı 1 uıd.:ır C:Jrtrır-

rııollorı do o k:ıdtir ço;_)alobilır •. _!zc:ılLd~lo J n:Xfuc!un bUyul::: bir 

bölümUnUn ti.ırıı:ı;·.::ıl JcnsJ.ı,ıdo ya ::::ıyc;ın bır 'ı:l!c:.:ı için ondUstr:l_ rrwl-

-----------~--

(i2) ':ol o 

.· 
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lıli;;in ortm.::ı~n ve -;; ~:cıı;ı::ı..-:ıl urıınlcı üı. p-; zc:ırltJn::ıbiluo olonoklu-

i tibor iylo bır tr:·rı-r1 üllwrüc1ir. Tcırıı· :-\ oktrSrün::\n ı:-ililli gol ir vo 

konı tl::_ıı;uktDdır. Urno;~in ~ 1972 yılınct: -L;,_ırım:~o 1 1'ıx'c t:ı1~1 toplr'm 

vhrc-
-J 

ründo blJ.lum·,wkt:.::tdır. 

r-<ı' ,r:ı, J-·_'l' ... _._i'ı_ ::; (?1, ,_,r·~-::'_)·_·r~~ ·ı. j_ ..... (_)5'ur i ı 'Ol'·'-~ ı_. r,_,') cı"_,-__ •. "(~ ı J l ···oJ ·ı -, ... ··ı -1 -~r~ :·, z cl~ c' o ı 0 ı'• r·· ı' --- -·~-- - ,_;- ·- .L .... :·,--· _______ ·_.,j_ ,Jt., c..-:;;> •> '-

yUzdo 1 OJ.';J;·nnch b:u·· nzolnc olı:.~u.:; L::J 

gciJ:>ülür ( 15) o 

-----------------· 
(13) 
(Hı.) 

( 15) 

ır b ir be)-
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-j~ıl T .~1r-:ı ııı1 ~~ J.!.:ndti;:: tr i /ô Ii ı zr,'l(; t ı cı'") ?b ------"" "'···- .. --·--·- ,.._., ... , ..... -....... - ....... ·.--
1961 J.ı2. 7 16.2 Lı .. l.1 

1962 ~2.6 16.2 )_!_1.·2 

1063 )_ı_.':2. 6. 16.1 Jıı.J 

1961ı .. ı ı S B , ____ l • 16.8 )ı2.8 

1965 38.1 17.6 tıJ!c• 3 

1966 Jl3.7 17.8 l.ı-3.5 

lC:67 37.0 13.7 l.ıJı .• 3 

1968 33.2 26. 1,~ 1ı.O. lı" 

1969 31-3 27.2 Lı.1.L:. 

1970 30 o Lı. 27.0 1 ) ( .ı-~-.,) 

lll" zılr-. 2')1-;-c> .-ı·;· .. ·ti'ı:;ı; '-ır•.<"' ,.,.,]_-ıı1rıı-···ı-ı·e (1 1)) _.t -.i .... .,.\..... \._ ,)' Vl ....... _ı' .. ' ~ .... 1 __ )-A. L \_.,lı,..)•,· ,; 1 .•J... Ll '.,· ,..J ..• ~- o 

yo;'~ıınlukt:ı v-; ~:;iı:ccl:lJ hır i1gı ;;-:ıs tcı·J lcU ,:L c:ıjyl .r.!.r_;ı ır::z. 

(l 7). 

iç ı nde t:-ı:r'ıms31 ;, ;J-,::ıJ_ cu noyc:~~m:ı gol on bir 
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dur. GolGnoksol oli:oiıoLnlorcle tDrım '!.JF' ını~.:; rı; tDJ'li ı ko::n rilinde 

ti.:ıkctilir. J3n tıp Gl;:onO'illlordo tcırFılC.iDl koEnmo ıi;;cÇHl" kosinii 

donılmo 8 ınin nc;don:ı.; tnrırns nl ürotiı~nn bi.lyt;lr bir b·.:L\mtin1in bu 

lre::ı i md o btüunDnlu r tnro fındon tülwtJ J,_, __ E:u. ::Jir. Alt y c,) ı yatırım-

dÜ::'tJ:·llC'_:roo h8rc1;:ct.ı.nın ,0~0li:.iT:lOB.L tnrıı·ı:'.cJl tırl.•nlol~in rJOZ'1rl::mo-. .... .. 

::ıoc1oc:J U:r'c ı~:u:ün nynı yorclc tdcotilmouJ ru. cn;:,o1lor.ı,:;L:l8 Jwlr;uyıp J 

uro t1lon f~)]{J t tul<:c; t ilnıoycn Ur'unlo r ın d :.·po l:r·_ıo yol u ilc) lı::or ıı.n-

f<2ZL~ ol:nı Urünlcri.n 'Ln:>ot:ır.ıinin 

nrttırılabilı;ıetJi" t::ırım kosı ınındo :L:)lcnon topr::.ıl: ~'lonırıın ge-

ni:._;lot].lrKı s i vo d:;h::ı vorıml ı. lnülmul a1n lu:;~"J.nın ~-;or(;; elele :i ti-

T.ilr:10Di içın lı::ol:'<ylıkL.ır arnr.ı,:ıl': d:J p:;z ::rl:-:ıı_,w konu,': u. içindedir. 

'l'3rıı:ıır::_:ü ürünlerın pcız:-ırlanrıwsı; hm:ı. tarıu dı ı kcs:l.rctJcrirı. ihti-

lTlO[;inı gorç 81<::1 c.:- ti rr_!.Glctir. Ayrı c :l? )) :ız :cr lr:rıı;:::: s :L :'1 tnr.ıın Jn se ı i:~;-

lık\Sl denektir. J~ıı Ü;c; bol l}I'l~'D elde ::;c1ilcl:L; .i yıllord<! ür1':n .fj_ ..... 

l..r0110lll.kl0p ]:cJlkıllüD Ull<:olcrli_o p:·)z:n:•J_,'Jt:]~' hü~- L.tlCrlDJn go-

L; -.-Lill q tılLclcro c .duh;-:ı ıJz olıiızı;Jırıdan doleıyı ~ ·t.:ırür!.'Lnı :.ıon ss-

tı:,-; fi;yatı içind,j p;ızorlom:::ı uolıyotuıın doho di . .ı::ıük olch.1i_~ıı. söy-

------------~---------~-(18) 

(19) 

C.LJ\:cıze;nn~ _-_,cı-ı'ltı :.ı::ızonomJsı ve Il-::tü!r-ıdi C.-ol:i:;mo, ist8nbul 
ın ı· V".;~"' ı' t'" -;::;·.-,· ---1''1,---;:.ı" ,., __, -:-_ '"'aH ı ı-r"' "'l · ı-~(ı- · ,"'_-_,· .- 1 c~g·. T;o,-. ı o, O • 
.• ) .w \,j,.l. ,:,:> \,J\t_ ,,ı.. V •... •r . .ı V .L ··\w'-''' v-ı. ........ _)_, J tU._' ,./' V_, 

J.'arımsol i;r:inü~r:Ln T'r:ızc.ırl<:ınnıcısı; )''J'J1., Y8-'1R J\foolı_6" AnkJro~ i9s,r:---s o 27";--- -~- · 
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tici torcihlcrino bn~lı olarak gıda mo0dolorındo, konservc ve 

paketiome gıbi ı;w sraflordc-m dolnyı p<.ı zarlr:ım.cı bi zıyıntl erine oyrı-

lan pny d8ho yUksclüır. Buna lwrçılı 1,<::_, l<:cılkınan 1_,J1colerdo ro-

tic inin ;:; atı ·1 rı y; ·tın ın çol:<: \jr, ttınde lıi:L~ ;)uro Ud·,m:) le zorunda 

lu:ılı.uoktodıı~ (20). 

Bu ü.lkolc~rdc gıdo uaddolorı t:Jlo~)inin goliı' elfL tikiyoti.:ı 

gel]_rdokı be h rlı 'oi r sırtı] or::mı t;-:ır ıın.iJ ::1 ür'un t<üebJ_ 1.:: zor in-

ilc birJJ 1-ctc l::nlkın .. m bir 1l1l.wdo c;ıd:J ~;ı.sddoloLL to1cbinin yıllık 

bin nrtrıw 2 ı d(J söz ı.~onusudur. 

!Jretilen r;ıcl:J maddeleri milctc.ırı t~:ılnpl;.-::ıld artı·;ı karc;ıla-

yacak kodor doSilso ~onuç olarak bu moddolorın fi.otlarındo do 

huzur su zl u(~8 ve ü cı-ot hDdlori 'U zer.inc1r3 tıv• b~ır>lu_;:cı ~;rol açar. 

Tolob:cn nrzdon fz~ızlD olmc.ısı ı:;onucundJ fr;rotl.)rdD lnr artı .:ın 

gc5rU.1ıııüfll ho1:indc: :~~ıdu r,ıcıddelor~L toJ.nb:L cl; rd:;ik:i::,otır:ıin dUc}ük 

( 20) :=;tDnley J. ~:;hupiro J ;ı Coı,ıparo tı ve ~ ::,rlwtj_nc; cınd Fconomic Do
volorJmont'' J Scicnce in f1L:::.ırl,:oting (:':~d~ c.;.corr.::;e ~',chwortz), 
John >il oy ~!,oEs Ine. , "Neı,~ York, '~ı 065, s. 398-)_ı.28. rhdo m.od-, 
c101orir:ı.0 tl)i~oticJ.nin, U.rotici f~:.:ıtı.; l'J.yo tın::ı.n çok ijstündo 
bir parc1 ödcr1ol>:: zorımclz:ı kt:ıll~ı.r,ı ~n n'! il ı ~;:l·:in rıro ;~ tırmf.l iç in 
bkz.: Bırol rl1cna i{ecio~~lu 9 "Eslci ·:ehir V8 'jovre 8 inde l'To:yve VG 

Sobzolo rin Pa Z<>rlmnn Sorunl0 rı 1J?;r)rüı.~; n:Lr Ar o ÇJ tırnıo ·', ]:;_]Sf~
~~.' C.l2, ;:..'n'{l ı~ 1976) s.lı.0··1ı.P. 
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ol8cn.~ı holdanclcı kı.ıvvotli bır gi)rü ·,; v:Jr\hr o Jcuz gıdcı aoddolc-

ri d't.L}'ulc golirl:ı tonlnml.Jrda 8lınon to·iJL:· · lwlorinin yüzde 

rind::ın d:Jho d't.!:_:· 1c fJ._y:·ıtlı r:ıoddoloro ı:::.y:.ı,:ıl;;: surotıylc=; bu rn:::ıddc-

lorin Lı I .-:ı tl:-rı;-l()_.•J1ci_ nrtı ; ı tolofi ot:''") .'oluno ~ı;ıcLümosi hor 

bir d:L1U >;o lror :ı J.w·( ı o b8;~kısı do L:üvvcd:;lı elir. 

Lrıdo nwddclo:r·:;_ fıy·_:tLır·J.ndoı.::ı boJ r1:ı. bıı> c.::c·cı, ın on.flrıs-

-yonı::: t otlu.s ı lwllnn:nı L.llkoL:rdo, golJ. ,:--ü :: oLorıon:,_lcro u, uro 

dr.ıho qi.cl.dotl:t·>ı.r. Lu;; toploı;ı tük(Jtiı:ı lwrcor.ıalarının yuzdo :)0-· 

ücret mo lı ol::-ırolc c1ü .;ünülrrıo~-: inın bir ~;onucudtır o 

u:/ orıcıdır. Nüfıı;·.1.m 2../3 1 nin t:ırım nl::ınınd:.ı çul ı _:an ::ı ilolorin 

moyncok kJdnr d'u ::i)};: ~o li ro s ohJ.ptirlur. Ck·rç oh: ;; cı tınolma gücün-

do bır o ko ıl~lik v:::ıPdı:e vo bu dı.ı.r"Lıu trn·u1cbio. dU l': v;:;:cinl.ıll !·,i 

sksottırir. 

2) T,...-.., ıı·;ı 0 ok·ri ;-p'ı···ı'"'l. H" ·:~i'koııo~•"ı' lr ı:~.."~ı ""Lı_,., ''l''''' ,. rı )I> tk ıl .,_.rı vJ.. L,_ ı~J ~ ... ...J __,.,~., •. t".ı. ·-..L ._:.ı .. __ ... .ı. "'·:ı.. 1. . _ ,_..l.l .. -~·· _. .\.. .. .ı •·- --<--

bulı.ı.:ri:-Jbı lir ~ 

o) -~;ıwnoı.ıilc luılkınnw~ tnrltiw::ıl Ur'i;mlor tolcbJ.nde ünc:rnl:!. 

bir ;:n'tı ı ::ı.f.i k::1rnktc:;rize edılJ. J'. T'Dlop o rtı (]ına uygun 
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sı okonor.ıi.1~: kollünr,ı.cı:/ı orıgcLL obD_ıi'. 

b) Eollcını:J.Jnın ili: orıomo::;ı:ncb t:J;t'll.ilSOl 'tJ.:c'unlcrin ih-

rnc r:ı tırı.dnln bır artma döviz gc)liY•ını nrttırmodo 

önonli nroçl8rdon biri olobılir. 

cl) ~Par ı ı:11) l: :J lJ~ırı:Jrı bi J~ o L~orı~OT:.tirı j_rı lı n 1( J..nı fJ o 1:: +~r.)r L1 o 1 01"J n le 

not bil"' k.ıtlcıda bulunnLü l:LJ:>. 

3) rp,...-...,ıı·ı"·J~l ·D....,Z''l-. y··~pl"'l . ..\-ol. ~l ,_,c . .ı <:.ı w \.:.ı._ r:.! .. L.) 

voy o [ÇCL!biı_n_ d·ıb.ı k'Uç üL :';r upl:ırı ol<Jr'c:.ıl~ clnv:c r.ırıı ·;1 rırcl n bulu.nur-

Goli:;morııi.:; o'·r:ınornlorin kırc:ol knr:;ıı:nado :y:c1_;;~yJn (tcrzip 

domirci" din ~Jd:ııı vb.) gıbi topluımuı Utr::; 1 ~i h:~clori içın hizr,wt-
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1dlcr ::ı r~<>ro y ~:ıp ılır. A.lcıctJ1:18 rı pn.ylcırın ııiktorını) tor)1Un.i' 

rrch::ı."~)r d.oL~ıtıı.ü ,;C~X"tJ.plor torol'ındZ.Fl c)ret:i.lon FUllorın fi-

zila olnrDk bi:c J:t'-ya [Sotir~LlY:1_<)Di_ dah.ı :oor:ı.r:.:ı grubun ü;;[r'lori 

nrosındo tol<::ror do:~ıtılm::ı::ıdır';• l:'bll._ırın tokr:ır dcı.-.ıtırn j_;:i 

gonelliklo t.oplumd;:ln bir yctl:ılıjo ve:~~.: ;yl)tluli J::"rıJllDra dU-

gorçoktc nol ve lüzrı,~.tlorın dei~i:_:irı'lirü cmzrm1cr. I'.Jznrlcımsı foo-

Horhanc;ı bır okonor:ıil<: ni s temin ç o :j tl i l)i_:lUmlcJ l''i ::.r:)·nı o-

g·.~ri kcüı.:u :~; si.;~ to~Üı' r vordır. 13nrnın gJ."bı ;·;ol l'}lncı.ıL :; -:.,konordlcr in 

leri bi:c oPndo bı.ı.J_unobi lir ve hcl"' uı8tı')F!. clo:sL;ıJ~ t'ürd:)l(:j_ m8llcı-

ru vc.:fcı. gr~ıpl::n'o n.:/c;u.lcmnbilir. El<::onorı.ı.run :Jonı olı:uyın L>nktörlc>M 

lılr, sovunm.o gıbi k::ıılın borc2rı-ınl~ı ,:·ı tcJ:~r.:::ı:' do:·.ıtın ilkecini kul-

l:Jnır. 

( 21) Le on V o Thrr;cb; 1 lorl:otinı::;;_~ sın U:r:.C;-~?E.:}:S'vclopod Economy) Ti;ng
lowoocl. CliLI.'.'::: ,, Pr::mtice Hall> Ine..~ No-v; Yorli:) 1961, ·-s-.223 
VG 370. 
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'rorırns ;:ıl 'Lirünlo rin tUlmtic i lo ro uL,: '.' t.J.rıldı;:,ı rıo zarlor 

ı:ır~:ı3ındo horlwngi bJr "benz.orlil.'C ~'"oktur. Ancalc~ tsrı.m::;n ı 'L'ır'i.Jn-

ortok yönlerınin incclnnmcsi gerekiP (22). 

o) Bölgo~eı P.Jznrlor 

TorJ.'cıı. ı:jlctwıolurının küçük çc;.ptD olmolaı-•ı_. c.oyıl3rı-

rünt.imlc ri nocloni.~ı lu~ p::ı zor·luw.::ı to::: ı cı l1; r ın don b8 zıliırının t<Jrım 

i '}lO tmoler ın in \(:ı lcınltırın.da lCUI'tÜT:lO l;:ırını [';or c; kt:i.rr.ı.1; ]ct edir • 

.Uumın bir sonLlCi-. olarDir b·.5lc;o.::ıel pDz:.ırlnc ortoyz· çıl:::mı .:tır. 

rotıflor VAya bu i~lomlcri yerine gotırnn tcrımool Urtin topln-

ı ı ı .J ' ı --)"1 ı r_;oso [3~L o rırcırJ ı:.op rır1ır. bo ?:co o. 

lor:L ln1çf!J: ç:_ıpt<:ıclır. Uu. olanclo yer ,ıı:~n t.:ırı_r,ı;:;cı1 in'"''''n, t'öl:~oti-

cilere bu bril~Gc~:ıol p:;zr.:ırLır vnsıtnsı:;ln ı_ı_loqtıJ::>:ı.lır (23). 

b) Merkazı ~~zorlar 

Bu tür p;.lzm_, bix_y-i.:ıl;: bir toploı;u merlc::zıdir vo çolc lwz 

b<;lgEıGel ps zor iç in bir ::ı ;J tı ::; nokt:w ıdır. 'ı,nr ır:ı:c\ ol ürL'mlo ri n 

toplsndı:~ı) dopoleındı:~·,ı, sınıJ.'londJ_rıldı;,J ve; ::;erokli yerlere 

giJnderildi"::i b:~.r nokt::ı oll~JO'/ıPs oynı ;>;;ı~·~;·ndo bır ço.:J.t pazDr 

(22) Pnzor yapılerı vo J:::ırEıal kosimdo ·.;:ı:· rüDn pDzorlnr Iwnusun
do bkz.: r·:ı:nrvj_n P .. lürncle, <~ılorkot Struct'ı.tr·c:ı in Commodi.ty 
Trade nnd Crı:üt:;l .!\.ccurım1otion j_n (:)::ıt Ai'riccı···, t'orkots ond 
l1Iar1:eting in Dn\•elonıng EconoFı:Lcs C:~~d: Hood. J'!'oy;;r-f,t::mloy 
--~-:::1 . . - ---- . ' C .1iolln:ndOJ-,, ~ i;ichJrd D. Irıdn Ine., Fomcı-ıood I11inois, l Q68, 
::".. 2l)ı -219. Sidnoy Vi .r.ı:intz, '1Peo :-' cnt i ~:cırlı:ut ,)lDces tınd rc;co-
nomi;- rıove1o-pdont in L8tin ArtlOT'lCC''', a.;.k., c.l76·-18l. 
·~l·r ~··,- r'l~ . rf' l-r o 20 2 ({ 
J. ı o:,. ·~.:. ) ;::ı • b • . :.-. , "' • -- ,_, • · 

(23) Vergıl :O.Hood, "Tho C1:wng:ı.ng ~ arrı :.ıs:;_"'kot'i, Journol of .r'orko
ting, c.23 (October), 1958; s.Uı.0-1\5. 
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bilgLcirlG ıli.')ün hDbc:ırlcrın ;;r ıldı~·-:i uıE.ıtnrı olnr:.::L:: do bu p.::ı-

zorlar ole DlırwbJ.lir. J:}ı_ı_ goru~ı rıçı~nrı.dnn satıncıluo vo ;,;atı:_; 

iglmnlor :ı.nin topLmclı;·,ı bu p.ı z:1rd:ı ı•' ~~~ fiyn tLırı d~.ı tc~~P :i.t 

edilir ( 2LıJ • 

rın yor ::ılı.;wc:ıoır. :u tüccorll:r' çok Jcr;z Ure:ııtJ.;~nmı·•·lr:;rdır. Hu 

f'm.Dçl:ı 'J_ yö:cı•indcd:ır • .Poznrdo; E3ntın:Jlrmı vo ,';ntı ·: j_:;lcı.ılorindc 

ı lriw rı ın ds 

m:::ın kı •Jılc)r orz. vu talc) ko•;ull::ırını üıcclurlor. ':..'orır,ıso ı -ürı\n--

lori 

1J ) U}ı·ı C',., ı ,., . 'r? "·I' ın \Tar nt ıl"1"' c• ı L,~ l_.._~) ... J r ._.., ,_,. -· . ..t. _ı.. c:.:.ı. J ı.ı o,.) 

Poz:ır_, r.ı::ıl V03 hizı:ıctlorin bug'!inl(li. ve c;nloc -1-:tokı ti.h:!. 

konl0 r; t'tnwtıc.ılorın sn yı ları; s ·J tınDlı ıc: g\.lç1 or:ı. J ·~e:eo lrsinmo-

' iç indo ro};:obot ett:L/_~i tin.ı o1wnomınin b:u· onrç o<::ırıı olu:;turur. 

( 2L~) Normu rı H e Collın~·;-Johrı li. J aıınnon, ' 1 ı.::,J ~·n :. orchond.ı :::~ın.:-.<:. on.d 
the Af-';l'icnJtu:P ::ı 1 l)roducer" J . Jouı•n:Jl of ,._:_;:ır'U~ctin; · ~ C~ 22 (Ap·- · 
ı"il), ıqr)·'IJ. [~.J 1-:'..7-J6/ı_ • .ti'i·,,nıt~[;:ı_-.ı:cı· to::r_:ı::i·Hu'"Fö'Di-::~;ıınchı bkz.: 

, ~ ... ., _./ . 'ı '· -> 

Jmı E\. H.ogon.dorn, I•:qrkoto in tb c · ocl_ci'n ;conoıııy:; \' intbrop ·--·--· ------·--··-------- -------~ 8 "i_)~ --cı" ,-:., - 'r· " 1 . · -;ı- r~_ ·:./ (~rı.-1 .. ;~,·: <::~"-' cı ("\ • t::'l "'~-.ı:t..l.bJ..L.e>tl()}.,:~ J11~., l_,iJlı1blld;_s0) .. lçı,,,,,,r_,f,,.ı_,,,_,tt"9 l 7Jı.:; •>olU 3-'o 
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ÜI''Al1 tüccar ı j_çırı p,.:ı znr~ kentin içıncJ;:; runUn to: l:Lı;J r..ılınd:ıj>ı, 

. . 
sınıf'l;:ıudırıldı;,,ı vo ,'p:ıtıldı;_c;ı bir ynrcH:r'., Di.r i:~:lct·,;ı.on:ln po-

tı:o memnrl:-:ırı ve 1'iy;JtLJrl.::ı :Llr;ili lr.::ı:ı.~::ırJ.orın Dlındı!.j;ı bi]' 

li:cmt voy-o bolr;r; gıbJ co:<rofi bir bi rııüd:ı.r. Bir J.lctı::· .. stçı için 

tüı:ıı Jlıcı:Lcn~ ve) ~;utıcıl1rdır. ~>on olae;:ıl-: 5 blr ı;_;z,:ı:cLn:wcı için 

J?.Jz,ırLJr; t'Ukcticı p<Jzarı) U.rctıcı :\'Z~ırı; lu. r.~ ıJ ]. ve ıJ.ltı.r~ ~. 

nedeniyle hı_r poz:~rın ()·•olcrini ·]~<"ıvr ;ıbı J: :cıl:: ir;: ın bJ.r tal':ı-rı:ı. 

or-tok çerçeveler •.n [',eli r;tn:-oj_ltncJ.':lJ. zo:cıJnltı.dLı.r •. ':;,·:ı(; iı:ır çorço-

i:jlotu.eyc; o p.c:ız;::eırı ru.t::)lıklorini vr. i.:J. :ı_:: 0z-)]J.J.kl-::rıni tn·· 

nı~.nn konuBu.n<:Jrı :'•:ırdır,1cı olobi li.r. 

. ' t. . t mosı_. urG ..i..t:ı.ın nr ,l:JJ,'Jı 

b:::li~,l:~ntı v:::ırdır. 

Kt.ılkınun Ul kclnr do p::ı zor okonoı~ü ::::i, J:c:::ı EıcJ lxı vo kcnıtlr.Jrdo 

goli::Jırıi:;. olupJ Jn·e::ı;:·.l böl ;ulurdo cloh.~ı QO}:~ l;:snrüı ov elwnor:ı.isi-

çev:rern iç:ind,,:ı y:Jpılrın ':.•cotın iJ..c l.;:cır :J.l:ını·,~ vcı ::ı:ncck s::.ı~,ısı cız 
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rı c;m;.L:Jlotobılr..ı.clc içın ev alconmnr:ı1ncl,;n prız::ır o 1 çonoı:üsınn go-

çol{ kez bıı~ çok t:n•ıı;ı böl;_oolorinı nyrJ. C:.l:ı_i:-jni_ı:·: bır boldo hırrık-

tı;:,ındon~ 1Yu 

s ın do ·;ncn;ıJ ı bır p,r'/1 olmı...u.ıtın' ·( 26). i1or 
" -

vorlı~;ı ile bnln'.i:e. T':JZ::.<:.'ın b 1 ~.'/·ır,ıosJ. h._-::ı.·,_:cı.dc d:oı .ıt.ın vo üro-

zo:·,:ı.nclo okono::ı..ıJc oJ~;ıynbılır. l:':::ız::ır b~!f' lrll.'ı;·,,tmdon ~·.-:::.lurwn tfı-

(25) ::\ucıt u1cir10; lu) (j(-onol .L~)lctıııo ~kor:JFI.J .. DJ nnr[;J.cr:i) I~>t;:ın-
')Ul ·.L·-ı~-1-- l·. "' ..., _,i -~ ., m·""'ı··-C-,-,.:.._ l.;., -...L . .-::l:..;;l_;;..1."-,_1_.l:;-___ -.,. ' .. -_ .. ,,_,--,.A'""j .. ":;-"(·l-:;:::--1 .. '-'~-, --J·. "' J_ '11'' ]·,ıı ]. ıcı 67 
l l'•" ~-,,_·.ı...ı. __ \ : .. J. ;,j_._ . .'! .. •.• .. • ·-·-·'·· .1 •>.l. ~ ·" lJ• ...... ....... ) .. ~ 

'" 5{) ,~7 ı.). \. - '.:) • 

(26) Oluç, ~.g.k., s.21-22. 
(27) i-ın/~EJ.l~ l.rO!llltrl.!.Ll.C1D t:J)··rıc:J 1Jkz. ~ d~i .. )DZDl' ~{!r.;clı:c?ıı J Joclc Z.~)iSOl'S 

(Çev.~ llhon Ccırı::,lcıL:ır), 0:~nrJ~: :::Dcılr,u_: ., ·:zıLır, ikti
cıc_ıdi vo T'ic;ı:,·ı. J.luıılCJ:' A.koctımı~:ıı .C:ızı:cl:1.:l.? ·:::rwtitds\'. Y8·yın
lnrı No.59/2B~ ~skıynhir; 1968, .s.l7··27~ 
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·c n.::ı :ırrufl nrdcH1. ".'.; ;•r:·:r 1:!nılmo ~'ını. ı;rıjmLl:n kıl nı') tır. 

tcıı:ı.ol fcıktö:ctı oJ.,ı::.• :k r~öGtorılobılırQ 1 1 ·;rh :rır_:;J. bJ.I' rw1ctUr'Lh1 

JJ.JZl. i1cti~~~ntçı1~·~r;) "btt C<2.J:;~~·:_ı:)::~ cl. ,,...ı.rı-·~t'"·1:~ 1JJI"iJJ~PJ.or.Lne 1Jnl:~-

ve: s~ı··.lcın.-::ın golıT·lcr y:ıtırın v,; tUk;:ıtır:.t ı,ı:ıll:n·ı pozorını toqvik 

oclnr. 

f::ız.:ırı olu:~tux·:ın; t tb::ıtıc~._lı:rdo ·,(;:ru ıhtı·cıçJoJ.· ~·\";)r:}tınadEı 

güdUlncr.; 1:: b:-ı)lıc;c (Jc·.: il1w bolı.rtiln1)J.1i~'o }ıuı.J..:ır~ 

8) rl•ı, ;]-o ·1- 1''1 
C • \,.,,.., • '. \,) V ı..JA ~ ı.:'l!lti\.:e iç; :ı ndo hor kc-
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modc:ılleı~ incolen.diL;indos bıınl:H'Hl biyolo U~;: vo sosyr3l 

b;::ı zı tcmnl o· ,.Lli mler i oldu: ,~::i p:,;lrülı\r. Co· ro:fi. ctkiL;r 

türnl ıııod:cı11or:J.n çerçevo~ü nı oı't:_; ·::ı lro··/ ırlor. 

nı~' biç imlorırü sç ı Llo nı.u iL; c.L; olDl)ll ır" ~L1ükntic :.ınüı 

·yansız luılHJk ~y;ldınde ol:::bilir. 

c) ·uçüncti ills:t), tulcotıcınin top1cı. :::ı_ ı,J.~J.l vc bi zmo tlero ny-

gun yörıdc olıırso, gerçckle:ymi,--) b:Lr ilc;i b;'']L::ır. ()lı.ımlu 

d) ~t·bl VG hızr.wtlo:e yo:]DHl düzeyırnn ln:e p;~:L'Ç~!Sl rwlinc:ı gol-

mi:.] ohı::ılıdır •. Aksi holdc;) :>,LicJ_t;, cl bir dovronıglo bir 

kez dcm.um.Jlc J.çin s D tınrılırwri ı_,Eıl VDfiJ bı zr;ı_e-l>; knr ::ı J 

c'L:ı, yü. ;c:ıF: d!Jzoy:i.nin goro J~t :irdi,·,:L :LhtıyrJ Ç lnrclsn Ç ol( O-

lursa ~ bu E-ırıtınDlms gücü fozL:E~ı gm:cl.cEnz U1tiyoçl;'rın 

ı (;· _ı,:oının ;-:;eLe ;ı.n'"';cli ~~i UJJ~elc rc:ı.e !:n. cl.ıırunı.a çok rus tl:ınır. 

Dıı no(~or:ı1c 5 fozln rıotınclr:'sı n:10ıc;,''r!.':rı cm(l_'ı.'tstrinin geli.~]-



mosine y:ır:lycıcnlc bir rın zor V sına y8r~ım eder vol-

da harcannbilım si iqın yn::cFı cF:z;-;y:-,rın:ı. y'Uksoltocek ihti·-

pm:·'çası ho1:Lno g()t.ı:e:l.1mssi, bır ~mdcın bu ihti-;<:!'Çü_ıı.:·ı lmr:~ılo-. 

dı nı o cb ; n 1 ı r • 

:Lli :ki V8rdır. ~~ z~ırın l':ıuyU;no:.::ıi; ırınl_L,,-,_,·l_; ,;iclu:vlc:r'Jndo tur aznl-

.!J\:ono:.ıılc fo;_ıJıy:)tlCI'Hl umccı; t ·:c;t~Lci ihtr:roçl: I'ını 1:-:r'Jl-

l . .;:DdDT' ol::Jll 8 }·'Jl,J. . .\l:ır~'~-'1 fJOl'ii.ı,üultıJ\: t;u ,:ı·.·; ·u.l •ı;;Jz.:rJ::n·,-ı;·: ft:ıuJıyotle-

rirn bu ·,y-on • çcvu'cc ve çaJı:~m::ıl;ır:un; t'ulwtJ_cjrün ibtiyoçlc--

J-0 -.ı"'l··n.d· r.::ırı 1/.)l .. ·p_·L dO·· ·-ır).""l'l"l] l.'"' 1rf'-lY'lDl'l nıl,-',- lJ..,l 
• -- - ~ J~ J.,. J •• ı.... •,; ~..... L. _,_ .• UL--

lxolJrti.lrm DmGco ynrr:ım oc1obJ ldi;·.i (31çUde 

k5rını orttırnbilir. 

al.:-ıb.· 1ir ~ rıcdcr:ı. : . .ıor:J_.Jnır vc-r:J bof:,:l::ınn:.ı_ı_lL:· [')'\)J 1wnul::n' Uzorindo 
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bir yörc:ı; bır lı()l o v·c; bir tüke nüfw;: ınu_ı, toı:::Lnın ön:cmlı rHr. 

B~Jzı liı.ollar açıcnncbn_~ Hıtiyoç tiırt:; b:içırlli v; c~'H'OCGc':t nüfı;ı_~·.un 

S l.Ul bU V ::_!ndc,;n D'{ J.r l C '- rll t r:)J '-kle I' . .L 'uZ CH':J.nclc dLU'L'ı:'.~ 1( [';Gl" o"Jcd.r • 

U' ibi 
C.) 

tınnlı,:.:ı ı,ı.illı [',olırJ.ıı_ lıocr:ıınc; yatırır,ı 

G-eli:;:: ~-o ktc oJ ::ı ülkcl:Jr in ı~:::ıllı:ın' ı_-ı i:l orıı.nLınnn tonınlindo h u 

Ullccl CI' Jl1 0n_rm 8 tr i V0 tC:1I'lliJ. :'j ektö:ı-:'1<-ı_r j_ ı;:··::: ;·;:l_nch;l,: ~~ tic :ıc.'l ııı_·cıl 

yöreler ın ~sol ı ~~ı ~ürt<c, :;yırdı l<Lıı·ı k sı 

l-c)lm:.ılrtnchr. 

most ıle; lı:~ı,_:l·ıncLL 

odıldı:> vo kull':ın.ı.ı,:-. ç:Jl-JD1::ırının Lı_Lr lc:c} b-~~y"CıL 1:en.tto yol_-,ıınln::;-

---------------
(28) Di1 ~ ~ ::n:ron r;ı\.ıc;dt~ :ıHo-vJ Irnportont to _ı:.:n:l:cJt.ln(~ ~:-'.tr,ntur:~v- Is 

the lıc:;zıiF' i<-'.<;:2<;' 11
, Journ~ü of . .:.~"l'<:i~ın:r~) G.28 ( T::nw:ıry 1961ı.), 

s.?l-T~. ::ı:··- düzo'·J:- iJc lde ccl.J.lnn '.cıLır ;:r':'::·ınf!n l-1nr 
Z~''.,)?-Il oJ.ıır::lıı 'o:LP il· ·:,l·:i.nLD_ bulu.n.~ :ıc1_:L: XCLl br,]_ r_r'con 1;::-:ıyn::ık 

için bt:z. ~ n.::ıvid c.;.~r:ıon; Int,)rn,' [~J_on;:- I , ":_:rı r;t_ı_n: .. : -~ı. Co::ı-
i) ;""\I' ;ı tL vo ~)-:r:ci tc;]iı~: "®")rO,) (j h ~-~J ol-m~ J_l-;-~r:ıru5-Lı--w. ~ N GW \.-or Jr J 

i 96"7 J- s. 3 7Ô. - .. 
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m8z-:ı sontıcı.ı. mümli:1ın ol,::ıbiLir. 

Ultw ;::,]_ ;! ::: zai_·ır yc.ir8tılmo c:ıı iç ın döı...,t i :::L:ırınn n:.oı...,ç,:kl"- çti-

rilmosı r<n:rckti;;,i v:) btJnl;)rın uluı:ı.cıl.;:ıtrcıtc:linJ_n bır bölbmU o~· 

lorDl:~ hem. i5zo1 selr.tôr be111 de devlet · · 't!<:ıLı_J::ıJ'inco bon:ı.·ı,ıscmoo-

s i onor J_lır. 

Bu dö:rt i qlo:_;ı_ wnl:.ırdır ( 2()): 

;-:) Tarınw:::ıl vz:ırJ_mlıLL;_·;ı orttırı,ı:c~k) 

ine c lenorc 1<:, ~~or(ı k lı d~) ;~,J- t ı Fi. 1wn. ·ı ll :c ı 1 ~ln· ·ıl:.:.:: lı J mn ll i' r ın. dı ''1 

(2°) '>>oc·toı·. 'J (, ,__ c• -ı·J6 7 J. !. ~., •'li , ( Q ' -" o '\.. o :J ı..:.l • ~- Q 
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rilmc;::n e;ci'oldr. l.~ımlor (30) ~ 

o) Çi:i:'tçiloı.., \ıPUnlerı içın u:ıtJ_ıu:::ırlı bır fiyot elde ntmo ... 

lidırl0r. 

b) Çıitçinin ;.ü:ı.m. ço tlc-,ndırr;ıc;f~~·- n.c voyu vox•J_nılıh :;ı ::ırt-

tırma~nno o1::ı:n.D1;: vcr•rnc1:: LJ.zorc :norn:.ı:ı_ faız huddı ilo 

kroc'J.i ;:ü::.ı b.ı Ln.n~c) i r.ı ;:.:ı i:~Lmuz· lı dır o 

m.ı kol n •,rl:ı..ldn ve z.-:ınwnında r:ı o ;\J.·;y.) hJ .. l' :n J:ı. cl ~ll'. 

d) Çi:i:'tç:ılc·e:ı_n i'<Jtın cılahıl;)c::kl(Yı"i t'UI<,;tJ.m v· cmclUstri 

HunlDrdDü bırıncı~:;:ı_; çıj:tçılorın i~;t.d·.i.'·j:'~·ı bır f.'J_y::t oldo edc-

bil·:;ıolorı ı·cı·r, ;,_ .. .,,:··rı"ı·'r·L·ı.1L.rı .. lr·ı··,.,,·,.r-ıl 
:: l l.-.l l.! ····--'-' - ~ -· ..ı,. J.. l.~ -

ilgıli p ::_; z .n' Lı ın.•! ;/·.nt e:ml eP J_n(lc do: ·;:L ·;_ı_ t:1 ıı.c J.'::ıpm;:ınııı gere kJ.i lı-

nıl:;n r;ırc.1ı1crlc) ucuz fiy;:ıtto ttıkotıı::. ı .•. uJ=l_;;rının l::n:r'ıtlcrrlon 

ı.,ıosındc) i5noıı1]_ htr :C:>lctli:r olm;.cıkt;H!.ır. 

(30) ~~.\.,ot;.o;:.;toı~; "',:he Concopt of' a 1-'·ıtıon.:'J.. · oı..,kct oncl Its T~co·
noı,nc ·,~rol; tb Iı''ılic -_~ tı onr:i ın ' t :ı nd :cono~,ıic Uovo
lopı,Kıı:ıt''; ::.'rocoıxhnv::ı oL the 1965 "' ;·.!]_J_ Conforencc of Amo·-
-~- . - ., -- ı-;..,~:.·-,\~~-~::-:---- c,--.·.-·;·-::~-::---"'-ıol.,._.--c-< -ıı--=ı='""'""i.\ __ _ 
::.:._~2.2J:::-...~E-~~·:.t·~!:h~ n;:.:.:::ıoo_~_'-•_ı.._:ı.E;:_J tU c ;',ü) . <)~J J ,, • ':-- c. 
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dür: 

rufl:1rı:n fJ;J:,l.':Jnı,ı;Jsını :;:-ul;Jl(un k:ı.l~:'b.ı.lıı"'q 

b) Oz;ıllikL:) t.ı :;ni:" ve. hc.ıbcrlo ı1ınl:n'ınc1D 1 :ı tcknolo--

d) :ı. 1 ;;ı?;~ırl::ırd:ı hn:C' z:ımr:nı t:nn rcl-::ıbr,t cl.·,.ruın.T'. yoktu.r. :u no-

devlntın cl.91:wlesi ch cor;J.c1ı oJ,ı;ıl<::t.~ıclıro 



U Ç tl N C U B O L tl M 



EE:Oli!ONIK KA.LKINI>1ADA I' AZP ... :HLAMANII\1 HOLÜ 

Pazarınma, kalkınmanın ba şlatıJ:m.asıncln ve hızlondırılma

sında aktif bir :rol oynaclı[_sından, bu bôFmıde kolkımna ile pazar

laına arnuınclaki ili:;ıkiler üzerinde dı_ı_TrJlacoktır. L'urada, pazar

lama degiginı sUracınin sosyal de~işkenlerini de kapsayacak şekil

de ele alınm:ı. ştır. Ancak, topluwlar ekonor'.ik lwlkınm.:mın bil" a şa

masından öteki aşamasına geçtikçe, pazarıomanın rolü ve yUklendi

gi görevler de ayrıcalıklar gösterir. I~ı nedenle, pazarlamanın 

ekonominin özelliklerine olan ba[1;lılıi\ı ve ok:onoııı:i..k kallnnrrıada 

meydana gelen yapısol de[tişikli klor üzs1:':Lncte dLı.rulması gerekir. 

1) Ekonmrıirı.ırı l~nndi Kendine YetorLL Olrn<:wı .Agaması 

Bu B§sııwC:taJ aile birimlerı b':ır ti:rJLi yi;)recok) giyecek ve 

mesken gerckslnımlerini karşılanw görevını ken~ılori yerine ge

tirJ_rlerdi. iHc ÇEı{:;larda~ toplumları. cı1u.:.rcurc.nı aıleler bir ara-

ya gelerek ortak ckonouuk görevlerı bırJ.ıkte BJrUrlerdi. Topra

ğa ortaklaşa :'sbi:) olunu.r, topraktc-ın c-ı1J.non ür'Un i1G çalı şma kar

şılıBı kazançJar ortokla0a pnylaşılırdı. Böyle bir kendi kendine 
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yeterlililc dv.r-u.rım, 8ll'.) veri:;in olmam3~:ı nnlamını tG:;~ır. Bu ne-

denle, bu a~omoda bJ_1° pazarlama 1cavrmıııno ra~stlomııGr:ıoktadJ.r (l). 

2) Ilkel Toka8 Aşam~sı 

Bu açamndn; toplı.mılar ekonom.ik cleg;eri olm1 malların da·-

ğı tımını. etlüleı.::ek amacıyla tskarı l']leminde buJ.ıı.n:-:mc;lardır. Uz-

rrıanl9~}ma ilkesinin bnlunması vn bıınun verimlLU_k Uzerine olan 

olumlu etkileri gUrlillmce, yalnız birr,yler ve a :LleJeı" de&;il; bU-

tUn toplurnlar zamcınla uz;:,ıanla 'Jmayo gi tY11J. -; lerdir. 

Avcılık veya <~obonlılc yapan kabilelerde bır kı':;i ~ örneG;in: 

ok ve yaylorı; ötelü ki=}ilerden daha çabuk ve dahrı iyi bir şe-

kilde ·yaparsa, o, elindeki bu mallo:eı konelinde olma·:r8n et vs. 

ile degi:]t:trir. Bö·,:rle davrEınma1üa tel: :ıc :;ımı avlnnmo;y-a gitnı.i:;; 

olsa idı elde edec.el~ınden daha fazlo av eti.no srıhip olduEurıu gr::\-

rü.r. l.\u nedenle; ı.cendi çıkarını dU~)ü.non ki:;: i 9 o le ve y8y yarıım 

i:;p.nı kendisinin b.<JcJlıca u[~aÇiısı durumun8 getirir ve o, bir tUr 

silnh yapınıcısı olur. Bu suretle, 1-ıir kL;ıuün leendi ~'/Dptı~~ı 111R-

lın tüketiminden fazlasını bo:~kalarının ':!rettikleri ile denişti-

rebilece[:;:irıdon emü-:ı olması herk:esı ]{Emdı b8 şına belirli bir i~-

te çolı ~!lllS:fD c es H'O tlcndirr.ıGl<::to vo ~:atüp oldu[;u her tLirlü yete-

l0ndirme GOUUCL1 J_ıpncle uzı .. anla~,?lı1.sr,yı fın;,l::nı~ıkbıdır (2) Q A;;·nı ge-

(l) 

( 2) 

\ülly Du:t'ant, 'l1he Story of Ci vilı za tion. i Silııon 3nd ;::',ch us ter, 
Ine.'~ Neı-J ·York; 19)~_, ss .ı 7. -------··--
Smıth9 Bo[~.ı,~., s.21. ]i;konoıninın c;eç:ircl~ı.i_~i r:qmiıt:ılnrı de(Si~Jil:: 
açıdan el~ GlR~ ~aynakl8r icın OjJ!ıca bkz.: ~.~.Rostow, The 
·st age s of Econoıuic Grovvth ~ Ôar,ıbr:i_dge Uüi VGl'~'~ i t.f Pres s, Cam··· 
, "·d,.c.-·-ıa.....,.-;1. " ., 7 ·:-:ı J .. ,,._,f .,., ·'··[v ;ı·,,•.P.P t' ., .. ,., 1-," o· I ·-or ı 0 <-:-, :10J J ,_,._,_-~ • -'-"• ., ___ cL,;,_.rt- 1,1 :o .. J_L_ı_OC ıve ..... C'rze-cınto ns 
ti tution;:.ı for ~'~conomic Development '1 

3 f-'roceecl.ings of the 
ı . " ' f' n A ., ., ' ' ' ' " L ' { D b ) ~ın-ı:;er vonrerance, ~orıcan ~arKe~ınc Assocıs~ıon • ecem er , 
1963-;- s .J9lı-·~l~oı. 
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k:Llde 1 lcabilodeki bD zı ki qilerin çanak, ç:)lıılek yapı un ile u[~ra çı-

malorı $ demircı J l)olıkçı ve çönılelcçi gJbl me:ıleklorin ortaya çık-

ma sına neden olmu·.;tur. 

1Izmc:ınl.'1 i}tn8; Gile ve kabılaler in l<:endi ihtiyaçlarının ijzerin-

deld ü:eetirn f::ızle:ısının öteki nile ve knbilelerle takas işlemine 

girmelerinı geroktirır. B'll tür alı~; vopi:p.n b<Jqlnngıcı) Uretim 

fazlasının ortsya çılcı:ııacıın:::ı daysnır. bn o _:m:ıs) ilk kez mUgteri 

arama· ve pa z;.:ırlıL: ~fopr.w gıbı pazarlmıın ;;ü:ceçler·J.ni ortoya çıkar-

mı:;;tır. üretim .:CDzla~nna nnhip olonlar zmııan ve eı:1or ;lilerinin 

bü·:yü.k bir bölümıjnü ihtiyaç du:ydukları bır HDl fn zlo s ın8 fl ahip 

olnnları ar o mak iç :i. n harca·ı:ıcık zorundo:ydılar. Hol .Co zla sına sa-

hip öteki kiçileri tınldukton sorıra, her ık]_ t.::ırafın kabul ede-

bileceii;i deLiqtırme kocp..ı.lların.::ı ula :~abıl ,ıe1;: için de p8z:-ırlı k 1 ya-

pılması gereln::rordu. Ki~ıisel natı'ı uygvJ.nm.cılamalsrınd::m br~zıla-

rının tako::~ di:5nerrıinde do{!;duğu tahmin edilir. rlal de[~i ştirme is-

teL;,inde olan bıroylr-n' taro.fından bir t::ıı~ı::, :fa rıli·ve tl erde bul;__ı-

n:ulrııodı kç a tslws ilk ç a f~lorda bir pa z,"'r' ı ~ııTı;' lw vr sı.nının f'orm1He 

edilıi1esi nde temel olarak sunulı~mqtur. 

3) Yerel Poz3rlar A0aması 

Ekonomi le ala:ndtı t:i uzı:nanl8 ']ma tz~ kt:ı z:ın ünemüıJ. arttırını q 

ve içinde çoç:J.tl:L moll;-,rın bÜ' ::ıraya getirildi:',i yerel p8zorhı-

rın dot;mı:Hıını. ç;:o,huJ;:l:· ::;t.ırtiıı:;tır. P:::zoı"lc::c ()nceleri ytılnız haf-

tonı.n belirli gl.tnleı"'.!..nde ya da yılın bolı.rli ayJnrında kurv.lan 

fuorlor g:Lbi geçici durnmd::nı çılwr<Jk z.s::ı:mla ;:;erc:iler ;, clUkkanloı~, 

kap8lı çorqılar gibJ. dah::ı ::;iJrelrlt bir dJı_rD.ın kazanru.<:;tır. -Yerel 
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ha çok uzmanla şm::ı ::nna neden olmuştnr. B\);y-iHc bir olasılıkla, ilk 

pazarlamacılar j 1.1reticilerin eşlerı alım kadınlardı ve bunlar 

eşlerinin Urattikleri malları pazar yerinde degiştirmeye Q8lı

şırlardı (J). Değişim alanındaki bu uzr;ı.anlaşmanın belirmesi pa

zarlama lravraınını yaygınlaştırdı. :Pazarlar.na ekonomik malları 

değıştirme s'üre,c:ı ve defSiştırmeyı kola:y-ltıştıran uzmanlaşmış ki

şiler anlamını ta§ıyordu. 

4) Para Ekonomisi Aşaması 

Her ne kadar ilkel takas~ elcononll;,: uzuı.aJ:üo şma yoluyla 

daha iyi verimlilik ~lzeylerine ulaşılma8ı yönlinden ileri bir 

durum g,ısteriyorsa da~ malların değj_ştJ_rilmesinde takas son de

rece etkin oh!cr~' an bir yr.5ntem olarak ortDda idi. Değiştir i lme-· 

si istenen ı:nallai'ln çolc ayrı değerler tsqımanı ve bölünemeyecek 

tUrele ol:mosı balın.do önemli bir sorın-ı orb"yrı çıl.nyordn. B::..r ba-~ 

lık aEı yapmak ıçin gUnlerce çalışan balıkçı, bu agı başka biri 

tarafından Uretllon t2hıl gıbi bir tek maldan bol mıktarda ala

rale de;sil de; k0ndı ya şantı~n ıçin zorı___uılu de~·;iç :ı. k mallar la de

ğiştirmek ister. l38lıkçı yaptıgı ai::; ile b'Jyi:ık rıüktarda buğdayı 

de[;iştirmış oli:Eıydı; bu buğdayın bir ln;nın.nı verırı lu::ırşılı[tında 

giyecek ve yiyecnk l118ddeler·i alabilmeL: iç~i.n yen~L bir takım. ta-· 

kas işlemlerin(~e bul-u.nmanın yollarırn r:ırcnııa zor-u_nda kalacBktı. 

Ureticı amaç o1Drak~ elde etmeyi arznlndıUı mal türlerine sahip 

olabiliıiek için bii' çol;: takas işlemlerıne girmek zorundadır. To

kas işlomlGrinin bıı ş ekılde sUrdUI'Ulı:ne~ü Ux·etirıı iç J.D gerekli 

(3) Durant, a.g.k., s.l5-16 .. 
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zrıman s1ıres üıi s zal trrın kta ve bı.mun do:_tal sonucu ol or ale ekonomik 

geli~meyi ve mnl birikimi oronını geciktirmektedir. 

Bu soruna çözüwı, anc2k değigen biçi.mlor almı ortBk bir de-

ği çim aracının gel.urtirilınenı sonucv. bullmmuçtl:ı_r. Tm~ i h in b elir-

li dönerrıleı-'indo~ i:ru3cmlar t~Jrafından pEırcı (l.ı_) oLırak lmllanılrın 

araçla:C' arn s ında deniz hayvonlarını:cı ksbuklsrı ~ inciler, bonculr-

lar; çoy vo bunun gıbi mollai' ::ı8~{ılsbillr. 

J~ladenlerin bulunı;wnındı:ın sonra; metaller ynv!J:; yava:; de[~ı-

şim ölçUsU olarak kullanılan önceki ölçtilerin yerine geçmeye 

bt:ı qladı. Bakır, ln:·onz _, denür :ı r;ümü~J ve al tın bu metaller ara-

sıncll:ı c;ös terilebilir. Ortak bir değer c3lçüslirı11n b 1'lunu.:;;u alı q 

verL:in yı:rygınlac:;ıroı::ısır:ıı ortırdı~ı gibi yerel pazcırl8rın i:~leyl-

çıi için do[w sa~~lom bir temel olmugtur .. 

5) Ilk Kapitalizm A~am~sı 

aracı.nın clo:.:;u:]u, in s nıllcırın yalnız y:ı ~;-Jı<ıl8rını 3'urd1Jrmek iç :l.n 

deU;il.:- fakat fazlrıd:Jn bir lwznnç elele c:;tı,ıek için ürotLmde bullm-· 

ma olana~;ını yaJ~rıttı. Tr-ısnrruftn buJı:ı.nrın Jn~~Ltc:c- ellerindeki 

mal vo h).znotlerı, diL~er kiç;ılorirı eırıekleri ile de[!;J.~;:tirr:1eye 

(4) Takan sisteminin nokıncalrırı ve çeçıtli mallrırır de~erleri 
arc:ır;ındoki oranı ortal.<: bir ölçüye gdre bclJ.rleme sonucu para 
kavramının ortc~ya çıkı::;ı konusundo lıkz.: Periclu.rı ::ı:r,s:in, Ikti-
~t 1-Jazariyes]., istanhul.ıı Ikti.sat l''cıl:ülter~i Yayını, l95o:--
s.2Cf>-28b. n'efii ŞUkrü Suvla_. Nnzori Iktisat, ü->tonbul~ lktJ
sst Frık'ultosi "':( -ını, 19L,_g, s:Ibj-ı"b-50 ITCtlscıt ve Ticm:'et 
Ansi1clopedis~L, C.IX, 1953, s.l75-·1?6. PÖul A.~jomuEÜf'.on, EcJ
nomic~~ ~ An Introduction Analysis, rkC:,r>aı-r-Hill P·ook Co.) Ine~ 
195B,s.5Jı.-ss. -
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bs <;ladıl<:ır. Bı:ı. suretle bir i>ermayedrır ~nnır ile L_?ç i sınıfı ol-

ıımlr üzere iki ayrı Eıınıf do~~duo 5erı:ıoye sohlpleri i::?Çileri, ta-

rım, el sanntlorı ya da üretim gibi ~lGnlordn verimli çolı~ma 

bı .. '"'ı'ıııl or·i 1)J. r' ı' 1')11 ~-ı-~•'' o·"·-~rn'ıt.l "'nCJı" r"'10· 'T() V::: .L ·· .-.- ,~_,_ ..L. -··.rf-' .. --.i .... __ .. l C.J,. --~:i. ...l ı.! .. 1 () elde ettıkleri malları 

Bu tUr U.ret ;i ün tüketıc i ler J. de J_ :~çilerdio I' ·zor lo ra ulD-

.. 

lmtı.ı:ry:: ve rnmıuıl çe ;ı tlendirilmesine ger el< yoktu .. Sorm.aye sahip-

leri, sipariqte bulı..:ı.non, sipar.Lşlorı yerine ['~et:tron, sntı.~; ko-

çıullor ı:;_-ıı düzm1le-yen~ n.allarını sergilc:yon ve po znrlor bul on 

satı~;çı.L:ır çalı~}tırırlardı. Büyük lretı.tlorde ve bölr;elerde mol-

L•rın da;;ı tımırn. 1colnylD ~;tır.:=ın bir ti..ıcca:c sınıfı do;~clu. KUçük 

mıktorlsrcl.o mal sntın alDrak bunları ev ev dola~~rırnl:: s:;ıtmoys 

çalıqcın gez:ı..ci sotıcılar önem knzanm::ıyn hngln.dılor. İlk kez, 

bir ln t·ı_ı ı,. ekonoı :.L.:: J.. ol ::ır s }c LJliyorclu vo bu nedenle, t1.Hce tic i-

nin ihtı:;-oçlorırn v<:;; \stolderinı :n':) ·,;tırun s ·ra do onlflr2 biz-

mot e~nek için uzrık b0lgelere gitnınye gerek yoktu. Ilk kapita-

Drıwcı ile, t'tUceticıün'in veyD p JZarlnrın nronı.ntı ::ı ve mallf.ırın 

üreticielen t'LıkotJ_ı-;I r;ıerkezler1ne uL1:]tırı1:.ırı:nn8 :i_Jj_ çkin fa ::ıli-

yetleri knpsomrıkt8ydı. 

6) Yı~sın tTretir:ı Açıamos ı 

Kitle Uretiı:u gere1<::tiren et1cenle T erD~nnd.c:ı hızlı üüfus 

artı qı, ho bo rle.';ime ve ula qtırnıa r:ıraçlarıncJ::ıki (';sl:ı. :~me J büyük 

kentlerin ortaya çıkı;~ı ve uzıNmlo•,Jırı.o ilc,; r3erli18yc biri1dmi 
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sa~; ıl.'Jbilir. )Ju golı Qmeler ~ genii-ı çaptcı gir i ~~i.rnlorin artm:ısı 

ve verıwlili :>;i srt:'~ırrıw:y rı ·y::ır;:.ryn c ok araç ve gereçlarin bulunm cı-

sını da c;ercktJrdi. ı:<·teçebbi::ıler bu sorr:.m1n çözi~ım.Unü makine 

ve donatımın ·ycn.Llmı.<nesı veyo r;en:Lçle·[~J_lmesi.nde bulclu1nr. Aynı 

zamanda, s tand.n'diz: . .:ı.s TOn, z~ır:ı2ın ve bz'l'r:ıl>~ct etüdlori) prımli üc

ret ödeıııele:ei c_~ ibi üretımde önemli artı 1L~.rı c-ı 2!_,lay::m illeeler hı 

öneminı de kavroclılor. Kıt loc;:;ynoklo rclrın ·y;Jksek bır vo:,-ım sai:!;lo-

yabilmek iç in por o ş halllıiladde; m::ı1ano ve ı Jrs'i.'l.cüm.rrı rw ~n.l öre:Ut

lenmesi gerekti[:;l sorunu ile uijro '}an ve r;en:q b:i.r k:ıbul gören 

bir ydnotım ve yönetic ili L: meslet,i gel ı r;;tı. 

K~rın bol oldu[;u end.Uı:ıtri dallarırt.o yeni ~'rrıtırır;üar ys:nl

mokta ve relwbet gittikçe cırtm::ıkt;;ıyd.ıo Hok:-:ıbot:i..n f\rtı:n.r:ırn l)ir 

çok pazcırcla fi',i/El tl::ırırı. dü:;JınesıneJ L~çiL~rtn ı::,:ten çı1wrılu-ı,J1n-· 

rın::ı .:ı sotınolm.::ı gl.lc\.ın m aznlmosıns ve 1'~' Jj_nen okonoı.ın1-;: c18lgo

lanr:u:ıl3 rın dOC91l8f~ ına yol açıyordu. 1\un:ı_n!.:ın sonnnd8, det!;:'L :;en po-

zarlama uy, nlom?l:h·ı do[!;du. Uret;ici ırwllarının ni tc;]_j_~çi komı.s1..m.-

ları srttınıwdD rcl<::loıno lnı!~vuruldu. ı~;ıotr<olerin poz::ırlDrdo so

tışlarını nrttırıııok e;·a dzı mevcut ssıtı:}1DrınJ. koru:·.wl;: ve yeni 

po znrl;:ır geli ş tırmelc mıJ;::ıcı il e arı:ıcı. kı.1.runılann ;:ıo yı 1:-:ırı çoL;;tıl

tıldı. Stoiclnıoda Df]lrl birildrılier gö;:Uldi..ı[t~Jnde satır~ları art

tırrı13 k için '~8 tı :; orttır'ıcı çabn lar yo[f:lı.rıJr:,'jtın.lclı. 

Flrımul ft::ırklıl8 ',:tırılmosımn g0rekl:i. oldv.;,_ıJ. z::ım;::ın ic;tletı.ıı.e

ler pozorda tercJ.h edilen m;:;ırnuller ::;.c-:ıJ>Jt:ılıilnok it~:j__n m.nmullor

de biçim de[;i:;;tJ.rme) yeni d zellikler elrloıno vo 1wl:ı.te rıyrıc'Jlık

lnrı ym:--ot-ma yollrır·ırıı denodi.ler. AznlnL tnlobJ :::ırttırmalr için 
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fi-yat rekabetine lıa ş vurma ihtiyacını a ZRltmr .. mın ve pB zarda tU-

ketici ter c :i.l:un.ı sa i~lı3IW3nın bir yohı. olarole; de[~:.ı. şi k pa zer la mJ 

faaliyetleri yaygınla ştırıldı. B1.!'biJn bunların bir sonucu olarak 

yıSın UretLıı ekonomisinde mal ve hizmetlerin Uret:ıcılorden tU-

ketic:ılere akışını ::ıağlamal\: ve geliştJ.I'mel< amacı ilı.:ı satıcılar 

tarafından yerine getirilen faaliye tle:r:ı.n tümüne pozrırlama adı 

verildi. 

7) Bolluk ToplumU Aşmnası 

TopJ.unı_u oluşturan bireyler in tAmel biyolo j ık i b tiyaç-

larının Uz0rinde bir gelir fazlasına ;,',ah:Lp oldnklorJ. zaman~ bir 

bolluk topluımınun varlığından sözedilebilir. ~_,oplumdaki birey-

ler in e;.wnomi l<: ve kUl tUrel ihtiyaçlorı ilr-ı istekleri. mal' ve hiz-

metler için b\5y\.il<e bir pazarı oluştur"Lu"18r (5). 1·i8l ve h:Lzrrr-ıtle-

rin Ureticilerı ile satıcıları, bireylerin ihtiyaçlarının neler 

oldui:;tmdan çok, onların ne if;tediklert so:eumınun temeline inmek 

ve ·yorurnl::nnak, üreticı kap8~ntelerı. i1o wıc.ıl t'urlerıni bu yorum-

lanmış istekler·ı lcar~?ılamc:ıya :;-önelt.melerJ. gerekir. 

Böyle bir toplumda veya ekonomıde_, momul ço,~;itleri konu-

sunda herhangı bir karar verilmeden önce pazarlaı,w ar~Jştırı.nası-

na ve ayrı paz2ır bölünüerinin degişon istcklorıne önem verilir. 

)>ievcut mamuller 8r.cı s ında benzer lı kle rdsrı lnkJnnlı k c1LJ.~.rmAyf:ı ba ~J-

layan mt1c:;-torı1erı elde ecle1nlm.ek iç.ın mzı1 ve 1:üznı.etlorde de[~i·-

şiklikler yapmol< i.wnusuna b'U.yU 1;: bir :Llgi göstorilı:l(:)kted1r. Satı-

cılar, herşeyden önce kendi mallarının satı~ını arttırmak amacı 

ile çoba harcsınakta ise de ı her zanifm de;\işon m11§t0ri istekleri-

(5) John Kenneth Golbraıtb, 'J~b&._.f.ti'J;:luqn.t ;:~?.<;~et:yJ Houghton rTiff
lin Co., Boston~ 1958.:~ s.253. (.Till, a.g.k., s.67. 
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ni ssptarııcık ve i;ıı..,etici3re bilgi verme konlısund8 gUn geçtıkçe 

daha yarr:ırlı olmnktadırlar .. Heklamy üretJ.len mallrırı; r:ılıcının 

is teklerine uydurm.n~ra çalı şmo amacı ilc kullrmılıyorsa da; p8-

zardak:i yeni t8lepJerı karşıl3lij_~ür icpn geliştir:Llen yeni mamul-

ler hcıkL:ıncla bilgi v~:;ren bir araç olnJuc_;;t~'r. I.luşteriye yönelik 

reklama etianlık koz::mdırabilmek için. ı:;letmenin elinde bulunan 

de[;;i gü:: pa zorloı:w ar:cı.çlarını.n uyuı:ımn,-: t)üymc önmn ver :'Ll:n.ektedir. 

Gündmüzde, pozcırlsı.,ıa m.U-~~teri ısteklernun yorur:ılomiwsı ve bu 

tale;:ıleri tatının edecek malların 1jr·otılmesi biçimine dönU,"?mU~]-

yönelmektedir (6). 

Bir elwnominin yapısal deLı:;ıikli;_~,]_ ıç:L:ı L;OT'okli ]_ki fak-

tör aranır .. BunltH'; ( a) gıda maddeler•ıne ol mı talep için bir-

den daha az ve azalan bir gelır esneklı~i ıle (1)) tarımsal U-

retimin sabit veyo azalan bir iqgijcı..ıne b:J!_,lı olsralı: \.5nemli ge-

liı;ıneler gö3ternıe~:ı:L olası1ıi;ıdır. 

\Jzerincle clı.n"ıJlmay;:m ü.çüncü :CaJrtör olduL:ça dnoı:nlidir. Bu 

faktör, teJrcıolo jik f[1ktördür.. Teknolo i 19 endUs tr ide~ en er .ii Ü·-

reti;ııinde ve uzun Tiıes zıfe ta !]ımacılı(,ında mEıl~i.yetlerj_n önemli 

miktaı'ds azalın.asını sa[~lar. Yeni nıakinalm~a yapılan .,,,.ı:ıtırımlar 

ve telmoloi inin uygulanması bu alanla rJ.a maJ.:Ly et tnB8r8flarının 

a zalıııas ına yol aça:ı.'. 1:ıunun bir sonucu alsrak ~ fiyat e la s tikiye-

tl ve i karııe etL:Jlor i, Uretinı ve tt1ke t:;ım ~]e 1-r.lini de de(~i ştir ir. 

(6) Philip I\:otlei', :t'i.cırketınc; Hanagement~. Analysis.:ı Plsnning and 
fontrol_, BngleiJood Cliffs, Pr-8nticö-=-1Eııı, Ine., Neı7"-Je-rsey~ 
19b7, s .. 6-8. 



Kalkınma sırasında meydana gelon yapısEıl değişiklikler-

den meEıleJ::lerde gc5r1Uen değişmeler paznrlam.a açı~nnchn önemli·· 

dir. Kalkınma :::ıUrecinde birinci derecede tarım, J.kinci derece-

de üretım ve üç'üncü derecede hizı:ro tle r (ticaret~ taşıma ve ha-

berle ~me) olanlarında çalı şanl8 rın f\ a·yıüırı U zerinde clurul ıJr .. 

Bazı ikti r:Dtçılar:::ı p;:':ire gelir düzeyi d'l1 ş1.J.k lılkelorde .? tar.ıı:n ve 

üretim flektörleri ile kar:;ııla ştırıldıL'~ında üçi~mcü derecedek:l 

hızı:ıetler sektUrl.i d.:ıb13 AZ bir öneı-ne s::ıl:üptir. Oysa) hizı:net sel-:-

töri..i i~J;;ücUnun bi5'.'/1Hc bir böl\im'Unü ıst.Lhclam etnnkteclir. J:'u ik-

t~l.satçıldJ:' ekonomilc kalkınmanın, birnylc:cın taJ:'llıJ . .slf-ınuıdan rı-, 

retim ve ticaret a~nlarındeki mesleklere geçmelerı o 'reci ola-

rBk gorU.lebilece[;inı de belirtirler. Genel oloı"alc, elr.onomilc 

kallcınma ile birlikte ticaret) bobs:ele~me ve taşı ma sektörlerin-

ortak açıklam.a y~mıl::ıbilir. birincisi, ekonoı_niL l-c:ılkınma, bir 

ailenin kendı k8ndın0 yetorli olma derocosjni ~zaltır ve pazor-

daki perrılcondecı:Leri lmllnm11B o:c:::ınını y\.H{se 1 tir. Ilönci si, kal~ 

lanan ülkelerde p,3rDlcendecili k pet: ço1'.: ı:-Jınse için istihcl8r,ı als·· 

nı s ağlar. Uç'Llncüs'·' ~ rııovctı.t is to tüJ tiki v~rilor J pornlccrıdecil ik-

tekı ve:r·itıılil.ıi:,:uı arttı;~ını Uno si.ıT'en bipotezlE::r'i do~:rulamakta 

ve -p 8ro1wnclec ili{_:;J.n. [':Cl i :;;me ch ği t\1 l_(oJ r;:ecl.(ı cl o kD lkımnonın yov,g ;;;-

laclı::,ı gdrüliile lcted:u" ( 7). 

Her ekono11n torıms::ıl olan ve olrıı.:.ı;{an soktörloro sahiptir. 

lCalkınmanı.n ônc:nii.li yonler:Lnclon biri J t:ırJ_,,ı ve enclllstri solüör-

lerı arı:ını.nda bır batı; kur.sın ve karmEı şık bi:ı-." gör~m'l.mı ge>steren 

( 7) Richard Rol ton~ 11 Econonüc Dev·elopnıont cmd the Grov-ıtb of the 
Trade ~:\ector in It al y" ~ Quarterly Hc~v:Lew) No. 62 ( Septt:nnbor) , 
1962, s.2L\D··2LıJ\-• Ayr1ca bkz.: c_atr:;a.g.k., s.22. 
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pa zarlamodıP.. lü znıetler sektöri.lnde ki geli ş:rııeler pazarlamaya ve-

rilen önem derecoiıinde aPtar veya azalır. ÜlkernJ.z açısınd.:m 

hizmetler nektörUnün ekonomi içindeki yeri ve önemi Tablo I 1 de 

go s ter il mj_ ştir. 

'rABLO I 

Sektörlerin Gayrisafi Milli Hasıla ve Yt~tıçi 

GelirIçındeki Payları (0). 

Yurtiçi G-elire Oranı Gayrif:;afi Nil li 
Ha sılaya Oranı 

196,2 ,1967 197.1: l2..6J 1967 197_~ 
Tarım J.ıı.2 35.L~ 31.5 35.7 30.2 26.2 
Endüstri 16.8 19.5 20.6 ll[ .• 6 16.7 17.1 
Hizmetler Lı2.o '-~5.1 '-ı-7. 9 36.1ı. 38.6 39.8 

Tablo I 1 de c-;i5rüldüJtU gibi ya-pı::ul de· '?Yı1e dalw çok hizmet-

le::e s ektörü. lehine olma ktadır. 

Istihclmnın Uç ana sektör aracnncıa bölt;niJ.:;;:ü ri\:ıb1o II ı de ay-

rı ca c;ös terilmi :}tır. Ihma gör c:ı soktur ler.J.n ıüspı pa;ylarındr3ki 

gelJ. şme; tarım sektörü yüzde 77 r den yUzcle 65 1 e c:ı_u,';ex'ken) endUEıt-

rı ve hivnotler sırasiyle yUzde B.3 1 den yUzde ll.J 1 e ve yUzde 

13.9'dan yüzde 22.7 1ye y~kselmiştir (g). 

(8) K9lkınma .Clanı 'JçüncU I'·eş Yıl~ s.B. 
(9) KAlkırunA Planı, s.78. 
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TABLO II 

Istihdanıın Sekti.:5rlerara sı Dağılımı 

Sektörler 1962 1967 1972 1962 1967 1972 - - ~- -
'l'arı.m 9220 9070 8770 77.1 71.3 65.0 

Endüstrı 995 1175 1520 8.3 9.2 11.3 

Hizmetler 1660 2150 3070 13.9 ı6.8 22.7 ______ 4.,.._. •. 

Ekonomide f'aal nU.f'usun meslek gr; .. .ı:pları. ve me[ılekteki yer-

lerine göre da ~;ılı mı 1965 yılında, satJ .. ş lar lD ile;ilı mes-lekler--

de çalışanların sayısı 378.534 iken bu rskam 1970 yılında 

J.ı.61.367'ye ulaşmıştır (10). 

Hizmetler, ôz0llikle ticaret. sektö:r'üncı.e çalı ~;B nların art-

ması kalkınan ülkelerde pazarlamanın gittikçe artan önemini or·· 

taya koymaktadır. 

I.leslekler açı: ]..tdan sektörler aro,·:ındski y<.ıpısal değişık-

likler her sektör taraf'ından yaratılon deSerlerde de farklılık 

göstermektedir. r_~ablo I 1 de görüldü]:).l g~dn tarı:ms·al üretımin pa-

yı GSNH 1 yB oranı gittikçe azalmaktadır. Turımsal alandaki bu 

det,i ş iklik, 1{3lkınnl8 iç in ôn §art olmaktadır (ll) • Öte yandan) 

belirli koşullarda tarımsal Drünlerın ihracatı bir ülkenin ge-

lişmesindo önemli bir rol oynayabilır ve endüRtri sekt~rU için 

gerekli yatırım mallarının ithaletında 1nıllanılacak finansman 

kaynagını sa~layabilir. 

(lo) 'lnf\plrıoyo l."'. ta·c' ı·· .s·tı'k -,-.- ll ;;. ·1-. o'' iT~ ·ı 'Ir 1") -,- 17' A-k 107) _-A..,-,.,'~~'d.:::-:.---'"------· ___ ı_ı ____ ı_,""',2:-__, ... a"1oa ... ~on...ı..ı, , • ı •.. :J •. n _ara; / -~~ 

s.70-71. 
(ll) J.T.Bonnen-C.E.ii:icher-A.A.,Schmid, '1l'Jm:>keting in :n~conomic 

Developrnent'1 ~ Agricu.ltur_~l Harke .. t _Analysis (Ed~Vern)n L.So-· 
renson), Dure.ı:ıu of' Busines s and ~!:conoıilic Res er• re h, l1'Iichigan 
State Jnivernity, l96L~;.ı s.38. 
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Kalkınmada pa znrlama çalı şmala:C'ı.na y:akla E?ımların a şa[üda-

ki gibi sı.nıflanclırılm.ası yaygın bJ.r yoldur. Bu yr:ıldaşımlar; 

(1) Dagıtım giderlerı ve etkinlık analızıs (2) brctim, da~ıtım 

ve tliketım arasınd~ki ilışkıler, (3) i8zar yapılarının analizi 

ve 0-ı-) Fiziksel :J"e sosyal sistemler ar::ıE'.ınd3ki lr:arc;;ılJ.klı iliş-

kilerdir. 

1) Dağı tım G:Lderleri ve Etkinil le Analizi 

Ekonomil\: kalkınmada r:ıazarlamoya 'rokla;:ııiTılrırdarı en çok 

bilıneni, taçıma, depolama, standartla0tırma ve derecelema gibi 

psz8:r'loma :fonksiyonlarının yerine getirilmesinde yapılan gider-

lerin azaltılması "l\zerinde dıırulmasıdır. JJununla ile;ili başka 

bir yaklaşımda pazarlama masraflarının azaltılmasında koopera-

til'lerin rolüd·r. T:ı:cımsal ürünler ve hayvancılık konularında 

çalışan po zorlmna kooperatifleri dabo iyi taşım3, depolama, ta-

rımsa 1 üriinleri l'}leme ve öteh:ı fiziks0l tssisler ile ilgilenir-

lero Genellıklo; fızıksel gelışma ile i1e;ı1i olarak di.:işün\..Umesi 

gerekon sosya 1 il ı ş kiler Uz erinde clı.ı.rulmc z. PEJzarlmn:-1 ar8 ştırma-

larınclalci sosyal illqkiler tanıı:n.lamBlardalü gUçlüh:Jer nedeniyle 

biJyUk ölçüde ihrncıl edilir. Thmunla beraber, b8Zl iktisDtçılar 

pa zarlanw masrat'lar ını a zaltmak iç in gol iştirilmi ş fj_ ziksel te-

sislerln ötesinde firat bolirsızli~i, Uroticinin teşvik edilme-

si, ki'edilendirilnı.tJrı:L ve öteki ·p8Z:3rJamn fonksi;yonlarını da içi.-

ne alan sosy8l iliQkıleri de kansayacak şekilde çalışma konula-
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rını genişletmişlerdir (12). 

2) Uretim, DaSıtım ve Ttiketimin Kar0ılıklı Ili0kileri 

Kalkınmada pazarlamanın rolune başka bir yaklaşım eko--

nominin üretim~ dai;ı tım ve tüketira sektôrlerindeki faalıyetler 

arasındaki ilişkLleri analiz etmektir. Herhangi b1r selctc>rden 

elde edilen çıktılar başka bir sektörUn girdileri olabilir. 

Kalkınma sürecinı açıkla-yabilmek için C!retim> da;sı tım ve tüke-

tim sektörlerini oluşturan çeşitli faali,.retler Eıra::Hndaki il:iş-

ldleri belirlemGlc z,erekir. Herhangi bir s okt15rc1G meydane. gelen 

degi~ikliklerin başka bir sektördeki faaliyetlere etkileri b'D-

yUk olabilü"'. Uretim; da[;ı tım ve tUketim sektörleri ;::,rasındaki 

karşılıklı ıli ~kiler konusunda sayı sı z ar o '~tJ.rtED çalı qmaları 

vardır. Bu ara ş ·cırı.ıwlar 2 üretirı1 ve tüJ-~ot: :i.m sektörlerindeki de-

Bişikliklerin kalkınnByı hızlandırıcı bır rol oynadıgını ve be-

lirli ko.şnllar altında d.a~ı tım sektt)r'lm'Lm. de kolkınm.a açısından 

bü· katalizör gr:Jrevi yaptı::,ını orttr,I:J çıh:ırmıf]tır. 

Da[~ıtım sdctöründeki de(;iqiklik:.inrin öteki. scı::::ti.!rlordeki 

faali·yetler ı n;J sı 1 etkılodiklerini r''ii': b ilmele içir1 L.s tin Aı:neri-

ka•da çalı~an Senrs, Roebuck perakende satı~ manazrılnrının hız-

lı büyUı.ııolerJ_nuı. etkileıoinı ~Lncel<wıı::;l( yr)·ı;erlicl.ir. 19Jı.2 yılınd8 

sadeco bL D::ıtış ma>:;ızar:ı olan qirkot:ı .. n orı tükec'l.c; 65 1 ten f8zla 

ma)_ı,azz:ısJ. bulLUımaktadır6 ~iears, baq1ongıçta kendi perrkenele sa-
. 

tış mat~~Dzslaı"ırı.da Amerikan rtıallarını fıntmoyJ_ ctırrc;mmU.f]; fakwt; 

d1.5vız l;:urlarınd:~kı d::ılgalanmrılar nodonı_yle par:3 kaybıncı uğramış-

( 12) J. C .Abbott, "~:.he j_;ole of' Harketınc, in the Develo-pment of 
f\acln·wrd Agric:ı.ltural J:~conoııue~1' 1 :; Jou.rnal of }:'arrn. Economlcs, 
IViayı::ı ~ 1962 .ı s .JL~9-360. -----·---·~ 
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tır. Bu nedenle, satacaEı malları l.ıt~t:Ln l'ı.ı.:ıerik~ı1ı 1\~ceticiler-

den sa{;;lamaya başlamıştır. 0rnec;ın, bu gün JJrozily<ı 1 de sattı-

ğı malların yüzde 98 1 ni Brezilya'lı Ureticılerden sai;lamakta-

dır. Bu oran, Ne1c:oı~Lka 1 do y1..'ızde 95~ Kolombiya 1 da ylızde 86 1 dır. 

Sears, poraken,_:Lo sotıçlı:ırdn b:L:r kar elcJ.cı (:~tm.okle beraber j bu 

ülkelerdeki perakenc:!.eciliğo yenıli kle r getirnıi q vo o ülkelerin 

yerli ü_retimlerini teşvik etmiştir (13). 

:.:ears 1 in en bü.·Jt).k etkisi, yarattı:j;ı clai:.;ıtır:ı kanalları i-

çın yeni ticari .laaliye tlerin r:ırttırılmDsında oltnuştur. Ülke-

de bir lr.ac yıl öncesine kadar tek başına yeterli ın.:i.kb:ırda mal 

sata...-na:yan ve tıllcede hiç yapılmayan nwlları üreten yüzlerce iş-

letmenin kıı.rulnır-ı ;:ı ında önemli bir rol oyn;-:nnı:;ıtır>. Pazarlama faa-

liyotlorınin gerekt.trdi~i nitelikli igçili.k; kalıte ve da[I;J.tım 

standartları üzeri.ndo durulmuş, bu arada çok kısa ,c;Urede Urotim 

ve peraonel yönetimi konularında da bozı ştandrırtların ~rorleş-

mesinı kolaylaştırnuştır. 

Uretim sektôrUndelri değışikliklerin pı:ızurlrınw ile olan i-

lişkilerını açıklayabilmok için üretım sUrecı ile VPrimlilik 

ü.zerinde durı:rıa k gerekir. Ekonominin t;r;ı:t8l konus1.ı. de [tüp. k a18 n-

larda, farldı kullc-ınımları oLm. kıt kD:ynaJ.d;ır arasından bir se-

çim yapmaü:tır. Bu Iw·ynaklaJ:-· çok de.'~ic;ik nı;Jl ve hizmotleri.n Ure-

timinde kı.:.ı.ll8nJ.lır. Dımvnla beraber J beJ:~.ı'1]. herbangı bir za-

manda, belirlı nıiktnrdaki kaynaklar top1emınd::m rwf!.ece bir mBl 

elde edilebilir vcı bu nedenle, mevcılt 1;;:ayn::ıl::1ordan neyin Ureti-

1ecr;[!;ine il işlrin bir s eç innn yapıll"iıacıı Zo:t:'l:tnludnr. 

( 13) Harper "\N. Boyd-Hichard 111. Cle-wett~:tlr:lph L. hes tfall, '1'rhe Mar
keting 0tructure of Venezuela" J Jourı-:cal of Harketing; C.22 
(October) j 1961 J s .26-33. ----
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TJla ~tırma, baıı.kacılık vo sigartaeılı le gib:L lüzmo tl erin ye-

rine getirilmesi; sermaye, teçhizat ve zaman girdileri a~ısın

dan farl{lılıl-c gösterir ve elde edilen çıktı gözle görülmez. Bu 

nedenle, üretüı sonucunu ölçmek çok kez zordur. Girdi olarak 

hiç bir hammadde olmadığından; fiziLsel olarak da bir çıktı yok

tur. I\.alkınma planlnrındcı pazarlamaya yer verJ.lmeıJıesinin en ö··· 

nemli nedenJ., pazarlama faaliyetlerinin sonuçlarından bazıları

nın yukarıda belirtildi~i gibi gözle g~rUıG~z olmasındandır. 

Oysa, pa ZDrlama ~ y<,ni mallar ve potonEd,;re1 ta lerı konusı.ı.nda üre

timde bulı.1nanlaro gerel-di verileri na:\ls.;rnrak kıt lnı,ynDklardan 

yüksek düzeyde y8rarlanılmasını gerçekleştirebilir. 

Tok:n.ik bir J.r.onu olrnakla beraber, veı'ir:llılik 't.lzor:Lnde de 

kı;:.~aca durmak yerinde oluı'"'. Ver iı1ılıLLk~ çıktıların girdilex•e 

oranı şeklinde bellrtilobilir. Burado, mal ve hizmetler çıktı

ları, li.ı·etimde ln:ı.llanılan faktörlor J_ne g:J.J:•cUleri gösterir. Ve·· 

rimlilii~in arttırılması iç1.n~ emek, ::ıorrfl~r;Ie ve hammadde gibi 

gırdi mıll:tarlnrını orttırmah: yeterli de' ldiı". Uretim.in bazı or

tak ozc:;llikleri v.::ırdn•. Belirtilen Uretirı f8l<::törleri üretici bi

riı:nler halinde or;·:(;itlendiri.lmelidir. \JrgijtlencLı_rnıe J yönetim ve

ya mUteşebl.ıisli1c yetene(tini geroktj_T•ır. lı.yrıca; verimlilik ar

tışı i.c~:Ln asgari bir telmolo ,ii.Jx bilgLye bAr zı:ıman ihtiy8Ç var-

dır. 

Ekonmııik lı;:;:ülunma; bu temel ver.i.mli Jı k :f.'o1ctc5rler:Lnin gelhı

tirilmesi veya c.r,enJ_:;:letibJesi şeklinde clu:.::'m'ulebı1:Lr (llı_). Üre

tim i'aktörlerin]_n ar zındaki bir artı:;!~ ;Jr e tim tekrıo lo .i isi nde ve 

(lL~) Gill~ a.g.k.p s.ı~. 
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örgtitlendirmede (yönetimde)ki gelişmeler sonucu çıktı miktarı 

da arttırılabilir. 

Verimlilik açısından soruınlulu(su olon yönetim iki yönden 

önemlidir. BirinoisiJ çıktı miktarında blr yetersızliğin (tale-

bin karşılanamaması) olduL2;u durwndur. Bu clurı_ı_m~ ge:n.ellil;:le tek-

nolo jinin yete::ı.."'sizliii;inden olab_ıldit;i gipl pozı:ırın dsr olmasın-

dan da donsbilır ~ Bu durv.mda, yönetim çı.ktı miktarını arttıra-

ınadı{;ınd.sn daha çok üretim faktörleri Uzerinde durur. Üretim 

faktörlerinde bir yetersizlik örnegın, sermaye söz konusu ise 

çıktı miktarı ba şlnı bir deyişle pa z8r ôn planda tutııJur. 

Pazarlamanın ürotime yön vererel( 1n t lwyncıkJ.r:ırdrm azami 

verim elde edilnıeuJnde önemli bir rolü vardır. ·,;ı:onomi~ kıt 

kaynaklar arDzandn blr seçım -yapma sorn.n:m.s bir Çt)zilm yolu a-

rarken, sorunun çdzLmıı.:m.de pazarlama a:;ıa~,ıda yazıldıgı gibi yar-

dı.mcı olabilir (15). 

a) Hmıgi mal ve bi zmetloı~ üretLLu.el]_ dir? Bı..ı. sorun"\.:4'"1 cevabı 

karşılanacak ihtiyaçların çe~idini belirler. 

b) Ne miktarcıa mal ve hizmet itc'et].lmelidir? Bu sorunun ce-

V '"'bJ. ı'l-<ı' cıp·q··ı bel'irlr:;r ·oı·rı'nc:' r'·t' h'"='nn·i cı ~ ... s: J' i - - -' • 1..> . j_ 1-· - ;; ..... cı -t; .l- ihtiyaçların ne 

miktarda karGılanacagıdıro Ikinc1si, kıt kGynokl~rın na-

sı.l kullanılacaf;ını tayJ.n eder. Ec-orhang:ı. bir nJ.Dlın iste-

nilen miktardan çok tiretilması bal;nde, başka malların 

'üretımı için çok az kaynak ~c~erb~'lst kalır. 

-----------------------
(15) H.P.\,bitelavi~ Harketing und Econ~:LCSp :t'orgamon b:•ess, LTD, 

London; l 96 9, s-:4-5. . 
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c) Üretileceli: mallar nasıl olmçılıdır? Bu sorunun cevabı 

( a) b bendinde yc:ızılı soruntın cev~Jbına :~ (b) mevcut tek

nolojik bilgiy o ve (c) nu,ımu:L'Lın u=: tendi[?;i zamana bat;ıı

dır. Uretırrı. yöntemlerınclekı karma<;ııl:~ teknolo'_:inin ve 

marııul içın tnlebin fazla 9lmmn twlinde bu tıon şık ö

nemlidir. 

d) Hamulü kim.ler satı.n alarale kullan<Jcalrl~J_r? ihtiyaçların 

sonsuz, kaJnakların kıt olması nedeniyle, Uretici açı

sından oldu:-~u kadar alıcılar'ın dn bu konuda rBsyonc:ıl 

kararlSrı almaları gerekir. 

''Ne U:ı:"etılmolidir? 11 ve ;;Ne k8d~n' ü:ı:etJ.lm.olidir? ,;· gibi so

rular, pazarlamayı ilgilendiren sorunlardır ve çe~itli pazarle

ma ara ştırması talmJ.klerinin. 1mllanılma<': ı :ı le çözür:tlonebilir. 

·iHangı mallar no rn.ktordc_ı UretılmelJ. chr'? '1 sorusu satılabilecek 

ıııiktarı t8lep kest:Lrimini yapan paz.:_~rlamçı:nı:n bulacaU;ı cevaba 

mas·ı ilgilunchrorı ba ~ka bi:' lconudur. ,j tirctılen 1ıl8lları kimler 

satın alır'?'; sorust'.nun cevnbını ise ·topl<)J:ıun gcLl.r d\jzeyi ilo 

fiyatlema kararları etkiler. 

GöriUclUğU g.lbt ı:nızsrlama, talob:i.n yopısını icestirerelc ve 

üreti1ecelc:- ı:no1 tıırıerinı gi:Jstererolı: i..:ır~:ıt:Lciyo poz::'rlı=mabilir 

malları i.iretnıo yeb:;;:ıeP;i verir •. Ayrıca) pRzarlmıı.a alıcılora, çe

şitli nıall;"r arr:,f:ından en uygun oLlııı :'GI?HJG gijc'L'' vePer0k çok sı

nırlı olon :::'atınal::~'·9 güçlerini en iyj_ ·;rolda dG[~erlmlc1irme1erini 

sağlar. 
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3) l-'azar ·Yapısı Analizi 

Ekanonlik kalkınmada paz Grl.::nııa çc:ılı c-ımala:c•ıno baş ka bir 

yaklaşım pazar yapısının analizidir. Bu analiz, pazar yapısını, 

işletmelerin davronı~larını ve pazarın işleyişini do~rudan et-

kileyen ilişkilo:ein vs~r oldu[';u nokta:c,J.ndan harelwt eder. Pazar 

yapısının tarnmı şöyle yapılabilir. ''i);: z ::rchılci sntıcı V8 alıcı-

ların aralarındaki ilişkileri, sotıcılcrın olıcıl2rln olan iliş-

kileri, pnzara gi:emerıi muhtemel yeni s;ıtıcılar ilA :mE:vcut r-ı atı-

cıların il1Şkilerinl tespit eden ÖrgtıtE:cl ÜzellJklnrdir,;. 

Pazar yapısı snolizinde başlıca de~ışkenler; (a) sPtıcı ve 

olıcıların sayı ve b'uyUkltJk açısından toplanı.ıı8 dc:ı."ecelor:L 9 

(b) mamul foTldıla ;-ıtırıh1::ıs ının derece s ı ve (c) :) ::ı zarn ser be st-

çe g_ı.r,sbılıne ko§ulL)rıdır •. Dir ülkenin okonmıuk kalkınma SJ.nda 

bu koşullnrın vorlı[:,ı önemli faktörler oli:ırak gö:ciJlür. 

Paz·n' y<ıpı1nrJ.na g<)re topJ.urıılırın t::-ı::cmifındn iz1enon tiç By-

rı yol vardır (16). 

Bu toplumLn•('ıan birinc:lsi, l:ıirbJYiıl.rlcın uz;:ı\:~ .::r.vrı ı,;::~z;:ır1o·-

rı olcJı--ı toplıılukl;•rchr. ·Bunlar bir bnkJ_ıyı.ı çok merkezli yc.:ırler 

olarok tı:mıml::ınır. A .. :y-rı pazerlm:-' g•.ınlUk lhti~raçl<::n'ı karşılDyFın 

malların basi.t taka.s ışlerııı ilı:) ilgı.lı.dü'. l\.lcn.rıul ÇAşidin]_n az-

toplam de.::,.ı.:;ıimın unonısiz bir bölümunU oJ.Lqtu;:•urlar. 

11unci -:- :i.-.,.~J tey,·· ı 11 rı} i " r d' o ·p n z . ., r· lJ - '-' .ı } ~·,_ • -1- ("..) t:..;l !J • (.. LJ ~ 

i §ley.i_ şl En' ı gdr'ıılY,ın kle r:c,ç;icj_di:ı:· ve vi5re::.ıe 1 
e/ - ol o-

·----.~--
(16) Heeo Jioyerp ]\'locro ):-'arketing.9 John \,i.lc:y- and ~~oı--ı~': Ine., Neı\1 

Yorks 1972, s.2-3. 
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rak vardır. }'ozarda1d işlemler toplunmn. refc:ıbı iqin bi: araç 

değildir. [3cıtıcıJ ar bel.ı.rl]. kısa donEY'il. bedefleri elde etnn k ic;in 

pazara girerler. 

Uç UncU tip toplum; kaynakların da {;;ılıııunı; geli. r1e ri ve 

fiys tları t2:7in eden ve elwnom].de bi..ıti1n1oyici güqler olarak hiz

met Gdon pnzc:ırlaro ve JXJ zarın i"lErlrJ_,~ ~:ıtstem1e:eino s,-:ıbiptir. 

K.cıl1nn:rw ıqtn eleonomide bütünleyici pcız ırlnı' sistcn:ri.ne doLru 

gidılrıte[: i ger olrir. Ayrıca; pa zard~:ılö kJr>rıw ']ı k tnlebin gel ı. ş t i-

r ılm.er:i ve dU zenlc ~tır j_lmorı i is toniyor,r; 8 oazo:r-1ar :L'ı>; atların 

oluşmcı sı n n da el VciJ! i::Jlı olmalı clır. 

L~) i'ızlksel ve Sosysl Sistemler Ar;Jcnndı:ıki llh;ld.ler 

Sosyal ilif)kiler, uyguLJmaclrJl;:ı k::n""'·::ı~J 'nklılr:l;;ırı ve b:ırnm

lamalarındaki p;'l'ıc~lükler nedeniyle kalkınmtı pro!i,rmnlsırındn ve p:ı

zorlamada çok kez ihmal edilirler. ıJretim, doU;ı tım ve tUketim 

ile i lgili fiziksel cle~J şkenler .:wsyo1 sisterıu tıi',yi.1k c5lçtıdo et

kiler ler. FszarlFımaya yer veren i:yi bi1~ kallo_m:ıo p1rını y.::ıpılso 

dahi; plnnda vo pazorlama sistemında yor ulan fnaliyotlorin n2-

sıl y:-ıpılaccı2;ı bil:ı..nmedi[·:i fıürece fiz:ı.lz::scl vo c'os:yal ~:ııstemler 

ar u sıncbl.ci il:i c~1-ö.1c.:::rin çok az önoı:-ı.i o1ıir. Bu ıl ~qkJ lc,ır Çekil I i 

de göi'Uldü[;;ı.1 gliJ:l nc;ıldansıbilir · (17). 

( l 7 ) Sor en s on, .s • :'~~. L:. ; s .1 ~7. 
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:;?ElCIL I 

Sosyal Sistem Fiziksel Defti~im Sistemi 

Tüketim sUrecıni Hasılı:ıc. 
etlnleyen d3(;i. §im ,._ H2yı:ı t s trmd,:-ırcb ı __ _ T1Hmtim sektr\rU 

/
1 kurallerı----- ----------------------- --ç Girdi_,_ 1 1 . - : 

1 -.. -------ı-~- .. -.. ·-------·--- .. -------- .. ---·-----·-----~-------
!>- i Jr 

Genel Da[_~ı tım. sürecıni 
f:ıtkiloyen def~;~L şim ~Has ıla 
kur>olları 

Sonyol 
Sis tern 

Dtcıiütıın f;Ureci 

1 soktörU '·--- ·of-} (~ı t ı rı1 
' G 

\ 
. -~.·---·--------------------------> .. irdi ~'-· 

' : ~ i \ ----.. -- .. +------------------------- -----------+------
\üretim- sijrecuıi Jr 
~ etl:Jloyen det:;işim ~I-ü:ısıl:::ı IJ:r:'etim süı"eci 
kv.r;:Jlları 

....... 

""' 
Ur c tım ~j ektörü 

---------7 G i~;~ui er 'i 
(Do~al ve beşeri ~aynaklar) 

,J, 

1\.:r::ılkınmocL:ı p.c;zm:>lama çslıgmalnrı içuı cwsyal ve fiziksel 

sıstemler araınndaki ba[~lorı gôstei'Gn bu :v-akL:ı şım, sesyol ve 

ekonomilc faoJ.Jyotlc~r ara sınds ki ili :;h:Llei' 1.n kc:ır :plı ldı etkilr:ı·· 

rini göstormesı bakımındsn önemlıdir. r;'j __ ziksel de[;:u]im sL1reci, 

klô.::ıilc ekonomı rırıı:ıh ;7,ınde i11:tü;atçıl:;rın ~:n ço\:: 'Uzer>inclr:::: durduk-

ları ı;:onuclur. Yulc;:ıı"'ıdaki q ekild(=ı de [~Öı' 11düit'li gi 1>J. :['_ı_ zıks ol de-

i\i fJÜiı SÜT' ec ı bir btıtc\n o1aı'ak de;~ı;J.l.? ijrotJ.m cıa:i.ı tın'. v0 tUl<.:e tım 

üretıı:ı ve da: ,ı tı\ıı s'Lireçleri or' D :;ı ncloL:i x·.)rl;: s ::1dece nwl ve 

ayrıco sınırlJ_ d.n olr::a bir :}eld_l _l'r::r'xd3:;ı okloyml doE~ı tım. (pazar-
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lama) süreci yer olır. Fizıksel da~ıtıına taşıma, depolama, top-

tancılık, perokondecilik, stendartlu~tırma vb. gibı fonksiyon-

lar dahildir. ,Jretimı dai~ı tım ve t1U:et.Lm f~i1reçleri, ı . 
sosya..~. ı-

lişkilGrclen ayrı oL:ıral{ ele cılın.::ım.::ız, HAr ekonomik :faGliyetin 

bir sosy:.ü yönü varchı.,. GrneG;in; tiJl::etım fonleriiyonunun toplumun 

sosyal i-5rg't.itlom,ıesı-cw ve bununl8 ılg:ı.1i toplum de[~erlerine bir 

etkisi de söz konu.sudur. 

Sistemli biT lcallnnı:ıa için ö[~retim, yönetiı:ıı. ve ulac::tırma 

olanakla:ı::ını geli~tirmelc ve dot;al k:ıyn;ıldcırını i':]lotıiıGk olı:rıakla 

boraber, kal.kınan ülkeler kalkınınanın ılk dönerru.ncl--:ı dengesiz 

biçimde çaba gösterirler. 

Her]eyden ônce:. i thcıl edilen beLırli bnzı tüketim mallnrı-

nın yerinı aı·,,ıok üzere ondüstriyel lccrp::;ntoler_ı vord:ı.r. Kalkınma 

hareketine b~şLn.ı.::ının en kol2y yolu orta sınıf hal.kın sBtın 8la-

bilecegi dayanıklı tüketim malları içJn ksek n;1Jm:r1.1k tarifele-

ri koymak veyo bu mnlların ıthalini yss~klonwk ve bu m8lları Ul-

rui'u sağlamış~ hen~ de enclüntrileşuı.eıur.t bn:;lcnno::nru:ı izin vorj_lmiş 

olur. Ayrıca; l:GJl kın::ın ülkelerın ço;\c.:: bL,ı:-•~:-8 ;:Jltıncln iç pD zar 

iç:m tekstil mnllol'ı yapnl8y;J. b8şlarL::ı:: (18). 

-------
(18) v,olt \, .Hosto·~v- ~ viiiew Frorıı the Sevontb :i?loor s Harper and How 

PublL-ıher, Nc>~J ·Yor·k ,l-1'b~. 1 s. ı:r~:.13_ı;~- Ayrıc o bkz.~ ii Ulus :ü 
Pazar Nasıl VUcudo Getirilir?, ~.t.ltosto~ (Çev.: Ilhon Ce-

ı ı ) ... ,._ r .... ,.., t· VII .-·· 2· -, '~"7-1 83 ·91 ma c ı_ ar P ~~J;__'.AıJL!ıh ~ ,_; • , ,:-;. " _,__ _:-' __ s s. - _ • 
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Bu UlkelerJ .. n ih:inci bir özolli,C~;ı de, tekstil yanındo üre-

tilen di[;er m;:ıll:::ır için poznr küc;ülccur ve ı thnl mDllorının iko-

mesi bir kez so~landı mı, endUstriloşme h2rekotini yavaşlatmek 

iç in b:Lr e[~ıl inı bo şlrır. Ench.'ıs tr:L k8rlnrı, endüstri yD tır ı nıl or ı-

na dön~l-şmez, dnhn çok gayriınenlrul slım.ıns ve·yo ~"r:ıı;ı;ınn8 harcı:m.ır. 

UçbncU c) zellik ls e, b:ırım aLınında Lı ir ölçüde lcalkınm.o mey-

d[ma gelirse de, lrcmt yr.ı;:ıantısı ile Irôy yrıc:;:;ntısı :ırD8ınd8ln ay-

rı lık e; ittikçe b\.\y[ır. KD lkınmanın ilk cF,nonnnct,o; br-)1 ir li bir knç 

kenti L:alkındırmek için çaba harcnnı.:ı_~. lCn•st.:ıl kor'':tıJ.c :yeterli bl-

çUde ne sermaye ~ider, ne de insan gUoU yeti~tırmok için yatırım 

yap ılır. Bu c1engooızli C, in sonucu, lmllcıncın ullcoler iı1 ço[~;u~ kent-

lerde yD ş ayanlar iç]_n gıcb nıcıllaPı i ti.ıa1 otm.ok zoı·ı.ındn kalırlar. 

Homrrwddo :::ırzını VCJ8 ihracat için tGJ'llıwnl yeteneklerini ~~~elicJ-

tii'memi~ olurlrır vu terımRol nüfus nnclUfltri ;nnlLı:eı için bir pa-

zı0r do~j;J_lc1ir. 

Ekonomik kr:ılkınmr.:ı ile nü.f'ns ~Jrtı:;ı cırcı,':ındok:L ili::;ki; git-

tı çpn ı:no~fdnnn golmos ı doınc ktir. Du Lı ıxt(i:i:' emdrtir. ..\rtan nUf'u-

sun istihdam ed~ı_lrııG:;i halınde elde -, . -L 
GCLl_ GJJ. ni1ct0rı da Gr tar. 

Üret:ı_len mollo:r.> ıç in art on ni.Jfıu::;; ln~.r!1c b :u· pçı zor ı olnç tu-

rur. B0ytiyen pazJr, ticari faslıjetleri erttırnn ve ıstihdam 

fırsatları y orcrc1ın ;,; crnwye nıc:ı118I'l ya tıJ:·ı 1iJ18I' J_:nın yüks o k d'd z oy e 

çıkarılmasını da togvik eder. 

Artnn nü.f'tıs, gı(i_o macldelnrine oJ ::nı tnlebı orttırır'. Eu mol-
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açılınr3sı veya (b) tni'ımdcı ilave işgüc'LinU.n kulltmılmn rn anlmnına 

Bazı iktisotçılar, ol;onomik kalkınma içi.n n'ufu::ı artış hı-

ile birJ.ikto kentloşme hareketlerinin da artmoRıdır. Kırsal ke-

s:Lme gi.l:ee? kentsel ya~;:-ımc'l..o çocukl;1rD lıni:sımlılıl;: ço1c azchr. Kır-

s ol ke~; imdo ya~~ '~/:::ın.J..nrın fa zL.ı çocui,: s nhib:i. olme J.o:cı çocukln-

rın da bazı torım ı0lorinde ynrdımcı oL~larındandır. 

::.U as i].;: iktıs o tç ıla I' kr:ıllnnma iç ın gerekli_ üro C. in fr:ılüörlo-

rınden s~dece nüfus artışı ıle dogaı koyrıoklar Uzarında dı~muş-

lordır. Son yı.llordD geli~tirılon koll;::ınm:.:ı toorilori.9 de[!;i .. şik 

görUc}lGr ilorı ~-ıL\rerok lu:ıll.nnma için bu nci :fcıktUrden başka, di-

ğer foktcirlerin do gerekli. oldu.r~unu ort;ıy8 koyrımşl8rclır (20). 

l) Sermaye birikımi, 

2) Urotirnde uzrazınl:J şmo, 

3) TeTuıolo iil: :? enilikler ve gelJ 'Fııcı1crdir. 

UretjY'l fı:ıl{V)rlorınin orzını otlnlcyon bv_ tomr-,1 nodenler 

üzerınde d·ıırulı.:ol<.:s J. zın 1:\retimi ;:ırttırrıır:ılc; bo c; ko l;i:c' deyl ;::ı lo kol-

!cınm;;ryJ_ gerçcklo:}tirı:nc::k olanalmızdır. 

(!..'" •. . . .• 
uunurm.:ız e 1-roncYr:n_ k ko lkınr:ı.a te or ı .:n nde , 1-wlkını.:ı.::ının ge.rçekleş-

t;]_rılme::ıir:ı.in Uç oJ..rmL.ı ilE_~:ili oldui_ç.l usrıcs boliJ:'tılebilır. 

(19) Gill~ n.g.ko P s.25 vo 68. Ib.zlı n\:\fuı:: :u'tı.:~ı:nın t::.ısorruf 
meylini Gzolttı~ıno ilıqkin koynok içın bkz.: Allon C.Kelley, 
,; (~<>"(7 l. ll!'.'''. l)o·,ı·•on.'-:' '"phl., C ('l, c>""l rte >-ır'r'J ·:,'c· Q]·lQl"']l. r' .i)"'il8l0p""le-.,t ı i "-· ı......l il •:_),_;ı.; . . .. 1. C)' ı...ı_ 7 .J,.tu.L ... (__ı .i c .... .L .. ,..,. --~ •.... ! . ...__, .· .. V ,'tl l . ._ :J 

Economic Devolo::Yment and Cul tıı:e<Jl c:;,.,angc P Volum._; 2lı., s .1!-
rful:T)-;-ı.-')77-);--s • i5B 3-b U 8 0----.. ---·----·-. -···----

(20) Gill, s.g.k., s.21-22. 
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cı böUhnc1c :<qıkJ.onan faktörleı'irı vcı~lı[~ı ve lmnlsrın mn-

biyeti. 

b) KolkınınJnın başlatılması ve 

C) TJ_;-,rıl __ ı,_-ı_1.l't"ı'_,;.J·' ... ·.··_,ın .. , ı-, ı zl :::ı·ndır ılmt8 "'ı cl ı"' , . • -.c-- , , - -..c _ <".. • -- .1 Ç. c) · , .1. o 

:ı~konoıninin kr::ılkı ş devres inde; t::n' :u:ns;:ı 1 Ur et _ııııde verimlili-

~~in arttırılmcısı, onz:.:ırın g'3nışletilmesL, ondiıstri sektörü için 

gerekli finansınmı !rcıynnklar'ının yarr:ıtılıı,_asi (21);; tosarruf ve 

yatn'ımların olwnominin toplam bosJ_lu:n:cııtJ. yüzc1G lO r una koclnr 

ytikseltıluınsi öngrirlillir (22). 

l) Sermoye Dirikimi ve Pnzorlamo 

Ekonomik kr:ı1kımi1Jdo serr.-ıoye bii,~ı_1;:ınıinin önem.i Uzarinde 

durulı.n.::ıkto ve kollnnrm ülkelerin ınod0rn UJ:>eti.m tesislerine ya-

tu...,ım y-;:ıp:::ıb1lmeloJ'J. için sornıoyo bi:t'üci.mı sorununu· çözmeleri 

c)nerilir .. 

minın ynvr.J. :~ oldut;·u km-n sını uyondırm.Jkt •chr. Bu ir}lotnıeler için 

üretim]. ::ırttırıcı yonı1ı kleJ:>c ;y··,J tı:eı.,LiJ k n zer e c errM('/ o hiriktJ.r-

mek zor olmnkt2dır. çlik ışletme sahipleri gelirlerınin bUyUk 

bJ.T lo_smını goç:L~ıılcri için horcndıklurındon be1J_rli bir yBtırım 

için r:;eJ.J_rlerınden bir kısmını tm;arrtü'a Dyırınnlrırı da uzun z.a-

rrımı t.:ılmaktr:ıclır. 

--..~----............. __ . ___ ..,. 

(21 Rostow, a.G.k., s.29. 
(22 Gill, o.s.k., sQ36. 
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Sermaye miktnrındaki ~rtış~ işgUcU 

gereç arzının aı~ttırılrrl8sını da SJ[ı.)_oi'. :eunu.n doltal bir sonucu 

olarak, teknil-< aroçl:::ır vasıtasıyla L]Çi baqıno dü;:;An çıktı mik-

tar ı da Drtor. Art on çıktı miktarı endij,o. tr inin büs·Urne sine ve en-

clijstrı ld'lrlerının ortrnF.ısına neden ol·!-'J:'o !Gdo edilen k8rların 

yenJ. yotırımlor için kullanılroo sı ho linde, yeni irt].bdm:n olon-

ları yaratıl8bildl gibi gizli i~sizlikte azsltılabilir. 

Pazm.'lt:mw eL:onomik kalkımrwda g~~rckli sorm.8yc::: (t8snrruf) 

birikimi için tenıel bir kaynak oluştuo:"Lu·. -~allorın tiretlcılor-

den tüketicilere L.ı1sqtırılmosında orocı işlutmolorı.n kullnnıl-

mc.ısı ile tclf:lo.rrui' sor;lnnabı:;.ir • .ılkel ptızsr s:ıstcı;:ı:Lnd.e, dec.i-

.şili: rıwl i..ıretenlcn• bDqka malları ürotenlorle do!,;I''lKlan ilişki 

nin aynı zamondo ttıleetic ı ol<nosı ha1J.nclo, bir \1rot;lcJ. aile c5-

teki üretici aiJ.elcrle oyrı G;)IJ:'l alı(! verişte bu1ıı.n·ı)rsa toplam 

alı ş verı E] st:ıyısJ. on be şi bulv.r. Hiç bir ;J:r ncı i qlo tmenin yer 

,::ılınodı;ı;ı ilkol prız.nr sistem1ndcı oi1elur nrrıoınclG def~icıim (mübo-

delo) soyısı 

n(n-1) 
ds ,. - formül'\'! ile he:3~:ıploncıbiLl.r (23). 

2 

Verilen örnokto aile sayısı altı ıdi. Aı··ın q~vıQını (n) 
. ._..... 1- < •• ı ) 1-.- --

ile ifado edorsolr; do;•',ıçırıı sayısı 15 o1:.J:;::~ı1r bı.:ı.l1.ınur •. Aynı top-

lulukto bi:ı::' 8r8cı ı:}lotmc devreye gıi'onıo de,~i'}ım S(Jyısı aile 

soyısı 1uıd;3r oluı" ki, bu do ds = n c1cmı.c.ktir. De cJiın soyısının 
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minumum düze-yde tutulobildi;.-;1 merl<:ezi paz::ır ststemi Çlokil 2 1 de 

görülmektedir ( 21~). 

ŞEIUL 2 

Malların alım satım içlomi merkezi bır pszsr vnsıtnsıyla 

yapılmu sı lwlindo Dl tı ic]lem sC5z konusudur. Ver ılen ('ir:nokten 

anlcı şılaca~,ı. gl bi ~rıoı"'kezi pz:ı zor s ıs temindo de[;;:L ._;;ün. sflyı sı min u-

mum dUzeye dü.şUrUlebıldiğ'inden ilkel pz-ızrn' sisteııü l-rorşısındoki 

Us t'Lmlü~~U açıktır. 

Üretici ve t0ketici Unitelerin sayıları arttıkça Dracı i§-

letmelerin sa~lodı~ı yarar do ortor. 

bir örnek üzerinde g0sterilebilir. 

( 2Lı_) En s z toplam hj1 em ilke s i (~:be Princ iplos of ~::ınumum Totnl 
rrrons::ıctıon) olsrsk bilüıen bu t'l.h" do;_:,ıtırııct:ı öze1liklo to
şımo ve depol;.:ırı1o masrnflarındon t.:.ıs::ırrı._ı_f edilir" nu konud8 
bkz.~ r~cıbomas A.,Staudt-Donold A.'ı:·uyJ.o:ı", A i·!;mogerinl Intro
duction to ?Iorkoting, Prentice-Holl, Ine., En~lewood Cliffs, 
Neırj Jersey) i 95!3, s :223. John JVI. Lrion, Herketing '_I'hrough 
the \Jholes oler-~Dıs tr ibutor Chcınrwls) A:moricsn ,,J::3rketing 
Association 9 l\ro:ıı, ı96'b';8.5-7.-- A:t'-:ıcı içletmolorin ekono
mide s a[~laclık1arı ta s m•ru:fları::ı il:L ş kin genış b ılgi iç in 
blrz.~ lü:ırry A.Lipson-John H.Darling; In-Grodue;ti.on to Nar
ke~~: An ..:.4.dmı?ı s_trnti ve Ap-~:<2_<:ı_cb s John h il ey rm( ~~ions, 
Ine., :New ·zor1·: 3 1971; s.ıol~·-iıı. Leoı--,ı_ard 0.~;ın:on-1'[tırshall 
Fremicr, Analyti.col 1-lnrketing, Earcoı.:ı.rt~ Brace ond Viorld, 
Ine., Nei·J-YÔr·k;-·ı970, s.1Lı,ı-H~2. Arocı 1:-;-:urnlw;;lorın taşımn
cılıl;: mesleGıno olc.ın tolebin artr:wr:nn8 v.:ı Uı'et1eilerin duha 
çok finanse echlmelerino neden olcl .. ı.kL::ırınc1rm ksllr.ınmnyı bo
lirli yrJnl erde hı zü:mdırdJ.ğını göe, toren koyn<Jk :iç in bkz.~ 
Sidney ·v\:.lViintz, <)og.m., s.ı8ı. 
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Sadece mal Uroten 3 üretici ile 0rotilen bu malları satın 

alara.k kull:mml 6 mUşteri bulunduttunu d'lişLmelinı. Hiç bir aracı-

nın bı.:ı.lu_nmaması d-ı.ı.x•uımmda ü.ç üretıci i1o cıltı mUgteri r.ırasındo-

ki deği~im sayısı E?ekil 3'de görü.lme1ctec1lr. Bu örnekteki do~~i-

~im snyısı Uç 1iret]_ci ileı oltı mUşter5_nin çarpımındo.n ibaret-

tir ( 3x6al8) • 

ŞEK.CI, 3 

Perakendecilerin devreye girmesi ıle Urotıci10J:' ile ıııUşte-

riler nrosındaki dolaylı mübodele il:ı_~;;lnleri ~e kil L~ 1 de göste-

rilmiştir. 

ŞEKIL L~ 

p p p 

~-l)x::/7 
\2(t0) 

R. ·R 11 

~ //\\ ~ 
c c c c c c c c c c 'c c 

Bu l{GZ on iki. ı:;İu:~tericlen oluGan pa zm:ın üreticiler tora-

fından Uç ayrı pozar olarak bölUmlondırilcli~ini ve her pazarda-

lü dört müşteri-ye bır perakoncleci k:Jnolı ilo ['latıcJlorın yapıl-

dıU;ını ele alalım. Bu durumcltı üreticj_lerle rııüEJteriler nrasında-

ki mübadele s a~n-sı 36 ı dan 21 ı e düşer o Arcyo bir toptonaının i-

lnve edilm.e rı i ıle m'd.badele s ayısı 21' don 18 1 e iner. ,:ı__racı i şlet-
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meler gördükleri i l,ıler korşılı[?;ıncJ.o ınanını voya hizm0tlerin fi-

ya tl arına eklechkleri ve rn.U.şteriler;in (>dedıklori bir geliri el-

de ederler. Ane al'C J elde edilen gelj_re 1:8l":~ılı k :::u}o[üda sır ala-

a) Doha az nrtibadele nedeniyle olı~-verıç için gerekli me-

safe kıs~ltılacagından taşıma giderlerinde tasarruf sag-

lonarak mn1 veya bi zmotin mol:iyctı düşür'LUür. 

b) Alış-verış için harcanacak ZJnınndon tasJrruf sa~lanır. 

Bu noktı:ı i'Jzelliklo çalı ş .sı n nüfn:::ı için önemli dir. 

c) Alış-vori~te kolaylık saglanır. 

Uün'L1mUzde, :Jlıs-veriş işlemleri büyük ölçüele arr.ıcı kuruluş-

lar taraf'ındon ·viJrı:t1Umektedir. Aracı ı.Tı.ılu.şlar bu hizmetleri 

yürütürken satın8lmo, satma, depolama, to~ıuın, mali destek sa~-

lama" rislc taşımo, bGbcırleşme, stnnd~ırtln:;itırnw vo derecelen-

dirnw gibı 1)8ZRrlcımo foaliyetlerinde bulunurJnr. GünümUz pazar-

lam.:! anlayışınd.s pazorlam;-J faaliyetleri t.ıretJ.m c)nco;ıinde ba;;lor, 

tüketicllerin ihtiyaç ve istoklorınin Roptonarak Uretımin yön-

lendirllmesi vo sotışlo dovam eder. 

Coi:~rcıfi olarDır birbirlerıncl.:m :::r,YTl y0rlerd0 bulunon pszar·-

lor arosınd:::ı bır bo[t kuran pazorlommnn d8L:,ıtııi1 f'onksiyonudur(25). 

Arz ve taleb ın bGJ.:' znman birbırine e c;:L :.~ o:l.mr:mo RJ., herhongi bir 

yerdeki ııwl fazlalı:~ı ilc yoklucsu hıs::-:ıodı1on yorlero bu rnallorı 

gönderme ihtiyacı d."J pozarlmıwnın yor ve zm,wn f;::ıycloları ilo il-

gilidir o 

( 25) DoEı tım soktör\i.nün tD Eıarrufların ;~ cı(~lrmıno sındJ oynadığı ro
lün önemi koı:rı::nmd8 bkz.: Kindlobcrge:c, 8. r;. kq s. 97. 
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TJreticilorlr; ttHı::eticiler'J_n sayıcn :ırtmosı, genış bir coğ:

rafi olana yoyıllıw ları; nrolarındD :u:;:bcH1Jmü nedenıyı o uzmsnla CJ

maya gidilmesi P tUl.wticilerın iste le ve ihtiyaçlaPının korma qık 

bir bol olması, üretilen nınlların sayı ve tür olorok artması 

gibi nedcmlerlo 'Lirctici vo tuketiclle:c korşJ_ karşıya gelememok

teclir. :Hunl~lrln CJJ"D S ındD köprü c;ürevi [!:di' en ÇO~J tl i Ve forl·Üı 

nitelıklori olon ve dagıtım kanollarında yor alan aracı işlet

molord~Lr. 

2) Verimlilık Artı:p ve Pnuırlam.a 

Gün~.imü.zdo vo:eımlili[~i olumsuz yöndo etkileyen ve çözümü 

ekonorı1idoki vorü:ı.li1ık ortışlorının hızlonmnsıncJ katkıda buluna

cak sorunlorın b::qlıcsları şöyle sır[ıl::ınc' btlir: ,c)onayide orta

lama ı:glutme büyilkHigüntırı kUçt:ık oltınsı~ endüstrinin çc).şitli sek

törlerinde iç ve dış rokobot eksikli atıl kapnsitenin yüksek-

li Ei$ enor i i sıkıntı s ı, tarım kes imindek:t topr Ei k c18 .:;ıl ımı denge

sızlikleri ve babo:eJc~§mo yet<::>:ı:sizli;:;ı) lı:r::liJU. yönetinünin E!rzula-~ 

non nitelik ve nicolı.kte hızırıet En:mr:ın;:ınCL~ı 1(:;r'!llsı:.:ıl:::ın gliçhil~:

ler vo bblgesel dongesizliklerdir. 

Ulkmıuzdeln owl'ustri i~~lotmolerııuıı kU.çUklUg'U bo~]ta emek ve 

sermaye olmBk tizere, bu işlotınolerın kı~lnndıkları girdilerin 

vorimlilı.klorini oltı_msuz yonde etldlrı ·~··m önorı.üi bJ-I'' f'oktördUr. 

KUçük işletmoloT-in optımum bt·ıyiiklU~so y.Jh:Lı m1Dk Uzcr0 birle§me-

ye teşvik Pdilmelorı kıt k2ynnklorın rtahn etkin biçimde kulla

nıl:ı:ncısınn vo dnb .ı çol: tıretim elele edilo!ülmesino lcotkıdo bulu

nobilii'. Ayrıca J h;;ı: Urotim dn lı için optimum blçeklerin bultm-

ll18sı ::mıncına yöno1.ı le r~rnştırmolar yor:J_lnırı;::ı vo end\~strinin çe-



- 81.~ .. 

şitli sekturler~Lno yeni giren işlotmel·JJ:ıın bu ölçeklere yokın 

büyüklükte kurulc:bilmolori J.çin kmım orc;nnlo.rının gerekli ted-

birleri alması d;; ·ysr.:ırlı olabilir. 

PGzarlamanın verimlilii!,O oüın olrmılu kDtkıl~ırırn O§sğıda 

gc5rüldüi~iJ gibi ::nrnlom:ı k mümk'L:\ndür ( 26): 

A. 'I'Ulmtic~i. veyo i~Iü ~:ı teriler Aç ısındrın: 

o) Dobo ucuza vu dah::ı kal i, teli nıol ve hiz~:ıetin snğlon-

mo sı. 

b) Hal ve hizmetlerin elele edil·me;ünde) kullnnılmosın-

nin olclu[::;u kndor gayretlerü--ı:i_n de nzı::ıltılm23Sl. 

c) T'üketimin veyo lrullomıanın :::u_ı[,;:ı o dığı doyumun ve dole-

yısıylo foydanın arttırılması. 

B. Üreticilo:c Açısından: 

a) Yayn::ık isrnfının önlerımes i 

b) lJretilen mt:Jl ve hizmetlerin dc:lı::ı iyi. fiy::ıt bulm8Slo 

c) Gel~rin arttırılmasıdır. 

C. I~lotme Açısındon: 

o) Sotıglorın arttırılmosı. 

b) ;S8tı.'}lDrdo l.~orc;ıLJşıl::ın temel g'l'!c;,UJ..klerin ç1::izümlemne-

3iyle S<)tışlor·ın koL;,ylDgtırılınosı. 

c) f'JZJrlr:ınw risklerınin asg<ıLı.:yc; indırilmesi. 

d) I~lctmo yönoticılerinin yön0tim felsofolorıni do~iş-

tireı~oTr i:~~·J._e t.n1e otıınçl;.ırınJ.l1 lcıss ve 1).Zl~.rı dönetnli ol.~-

(26) GüJıgör ~C1mç, '1l'nzarlamD An1oyış va Uygıılmn::ısındaki Gelişme-
ı "'r ı··· 1"' -:.;··konü"'1l- ı- -.-,-.,ıırın'11<> ''r ,., "ınc·L··ı '-·· J.'.-lı' "ı·· ı· ve ,-,•iu'rı-ı" y· e 1 nı" n '-' (.Ji ..l,:.J _.i. u j_ .ı.: .c,:t ı:!ı.. .Lt (..ı J."'l. (..l ;.,:.) • .J_ \, : ' ••• L '·:: /\..- ·- Li. . 

Durumu 11
, Pr2!-:i:ırLn-;.!2..J-l_omi_!lorler?:_; HP}'!, Ankar8, 1975, s .J~-5. 
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rak açıl~ço belir1enme ti i ve i.;?lctme fanli;yre tle rinin 

bir sistem anlayışı içinde tespit edilen amnçlara 

ula ]1118 ş nnsını orttırnn pLınlrımanın yopı lmnsı. 

D. :2.:kono:mi Açısından: 

a) Kaynokln rın daha çolc veri. ml i olacakları olanlo ra ay·

rılm:.:ı sı ve ulusal verimli li.0::ın arttırılması. 

b) UlıJAOl gelir do[.Çıluıunı olum.lu ydndG et1dlomesi. 

c) Iktisadi hi_1yümeye saf';lmrılıl( lwzr:mdn'ılı.n.nsı 

d) Iüşi::oıol gırişim g'U.c'Unü kn;ıçılnması ve g:LJ:oişim yete

ne[:Çino sc.ıbip kışileri eoıı~~tirmesiclir .. 

3) Tolmolojik Yonilikler ve PozorlDmı:ı 

lçinde bulundukları koşullar c.ıçırı ından kolkınon 'Ulko

lerdo tolmolo jH: yonili klero duyulmı ibtı:-;r::.ıç Lızlodır. Ancakp 

d.:::ıbD yüks oh: Lirotirn telmiklerini n goni ş ·hir :~ok5_ldo yo~rılrıw n ı 

çe ş i. tl i nedenlerdon dolayı y2vD ş olın:J1;:t:3 dır. 

Yeni tc::ıknolo .li cüJho çok serrıwyey.ı vo üretimde ki tlo üroti

mini gerektiPir. ,C:Jopm;:ryo birıkimini ve rnızarl :::ırın büyümesini 

gorçoklr3Ştiren f.c:ıktörler nynı zoıı1,-:ınclrı telm.olo iin:m clo b-Uyük bir 

hızl8 geli~mosin.e lwtkıdcı bulurn:rlc:ır. ::.'nlwt) s,Jdoce bu fsktörlo

rı.n vc:ırlı[~ı tolcnolo jik ilerlorne için ·,;oterJ.i c1o[~.J-1dır. EL<i tim) 

·ır o ş tırnı.D ve gGlı. şt.ı.rme çalı şmolorı ~Lçin d::.ıl.-:ıo çot:: h::ırcamanın 

:·y-npılm:Jsı zortmludur. 

·:~nc1U.s tr i vov ;~ı i ;.ı1o tm.o kArl m.., ı y::ı tır ı ml m' D oy:eılırkon, arn ş

tırma ve geliştirme projeleri için do malı kcynnk tohsisi gere-
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kir (27). EL.;itiı:nlo V<:•sıfsız işgUcU. nitoJilrli dururıw gelir ve 

yeni toknolo jik koc:?ullaro dohn kolay uy::ıbilir. Yoni. teknoloji-

nin Uretti(~i yeni mollcırı tükoticilerin kabulu çolc dohn kolay-

dır. Bu nodenle~ tüketiciler çok kez yeni :momullor Uzerinde du-

rurlor (28). To1molo lik yenılikler iL; poza:rlzımo ::ır<)sındaki i-

lişkiler oşagıda yozıldıgı gibi Uç boçl~k nltındo incelenebilir. 

a) üreti:m iöntemlerinde ve l'üımullerde }'1eydnna Gelen 

De Bı 'Jı klikler 

Arton UZ1ılilnlei şm::ı ile bırlüct;o ~ kı tlo Urotimı yopnn 

i §lo tıneler in ortny~J çılatıası; bel ır li 1H'(-.d:;im fcıktör lo ri nden do-

ho çok çıktının elde edilmesini sa?tlr:ır. Kitle Liretınıi pozr:ırın 

genişletilmeEıini zorunlu kılar. Gorçokto, pazorın b11.yümesi go-

lişen bir ekononı.ide i5teki geliz;on :C'cıktör1Grden dsl1;:ı hızlı olur. 

Uzmsn.Lı :;}tiwnın or tm~: sı vo bob erleşme s is tmnlerıni rı golJ 1mos i so-

nucu bl:!y--t'~:yon ondüstrller okonom.inin öteld i'ıektJ5r<Leı:->J_ ilo bir 

uyum Ewr:;lDyobilır. ::::.:konominin lnr bütün oln:rnk g:~li r~mesi; e ko-

-~kloytirir (29). Goli§en otonomido kitln bolinde üretılen mol-

ların dai},ı tımı ~ t'"1.iluıticileı'e ulo c;ıtı:cılın.oE:ı üw mıco 1 ~:: ~ıyi bir pn-

Tolmolo ii k s :;ıı.:LlJ_klor som . ..ı_cu ııımıml1crde nıeyc::nııcı gelen lwr-

UlD§ıklıJc, rınzurlz:nil,JLUD 8DtılDccıl< mcıJlc'J'J.D Ç8~_:.L t1:t. özelliklerini 

diklwto olmcı E'l ını gor oktJ_J'ir. Her c:ıncL'H tr i do ür•ot11 en yeni momul-

(27) 

(28) 

(29) 

Yr:ıtırım knrr:ı-cl.lrınd8 poznrlcımn m~ ı :rtır·-rııcıs ının rolü konusun
do bkz.: Do:s,on L\~)ynr ~ Sono: i Iqlutr;ıclerindo Yatırım Politi·· 
k8sı ~ E. I. 'C. I .A .• Y3yın No .10 ;~7\.ri}(.ır-;cı-;-19'rJ-~- s'.E5=C31~:: -
Hicb::ırd I,.r.loier, Sci.enco nncl :J::~conor:ıic DovoloDmont, Tho j\(.1. T. 
I) I'"'"') q C Tt"ıü-,,? i dr' e 1 Cib6 . s. 101-203 .·-----~-- ·--

• V~- ı.._,. ' (,..., .o.,J ·- -· i.) !J / ') / -

Gill, o.g.k., s.J5. 
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ler in knrms Qıklıi:;ının .. :;ırttnfl sı po zı:ırlonıcıyı, s atı f?ıno çolı ş ı lo-

esk mamullerin tek·lil-c l)zelliklerinJ. de <::nlcm8yo zorı.mlu kılor. 

Gelişen endü.strı) l Jm aroştırı:ııDJ üretim v0 gittikçe artan ye-

ni momullerin sotı:;ı. i,~in paz:ırlama çolı}rıwlorını; hem dG mev-

cut mamullerin r;eçerliklorin:; ve onl:::n:ın bt:ı:~un 2;eçorsız hale 

gelmelerini hızlandıran nedenleri bir oraya getirmi~tir. 

b) Tüketicilerde Meydono Gelen De~J.~iklikler 

Toplunüar J mal kıtlığının lıol<::im olduf~u gol0noksel 

durumu aşor:::ık~ msı bollı...ı.[~unun bulundu;~l~ bir döneme geçmektedir. 

Bolluk toplumun :ı p;eç ıldii~inde tukotici, se\t imi ycıpı la cB k ço ~}it-· 

li ı:nallor ile lwr:n lc:ırşıyo k::üdı[~:ı,nd2. ve bu mollorı olmoktn 

geniş bir kredi olan;ıD~ıno knvu~tuğund8n l'::orar slırken bnç;ka bir 

foktör8 -zoman faktörUne- gittikçe dnhu çok önem vermektedir. 

'l'uketicileı'in bu tutuınlorındoki de!,;L;ılo:::1ır_ı;i rnol ve hizmetlerin 

üretimini o tkileyen i ler i teluıi~;e il ı(]l:in yemi telmolo j i dir. 

'l'elmolo jik geli '}mo, Uretilen mc.ıl vo lu z•:tetler•in pozorlmno yön-

tomlerini ele? etkilr:;;r. 

C) P" z "T' .. L '1.1'.., r.:ı n De· rf ı' o ı' klı" kl"'r ,,...! ._ı_._ ,_ı ,!_(,:..ı ~·'-'··l Jb ':] .ı.. V 

l\1ol V(-; hizmetler in) ::ıyrıcn reknbotın :ırtm.ası, Ureti-

min teknolo .i ik özel1i1üerinin dı:,nnd::ı; t'Hroticilerin de üreti-

len molla:ı...,la ilgili çoc:,ıitli görtqlerinin oldı..ı_f;;u bir gerçektir. 

Pozorlnmo; tüketicilorin satın alebilecekleri molları üretmenin 

rin gerçekten ne) ıc: tediklerıni bulmo i~.: :L ıl o do h D çok ile: ilen-

mc:ıkto ve or o ştırtiı:·ı l::n· sonucu bulumm b J.lg:.i.ler değerlendiı"ilerelc 
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üretime yön verilmektedir. P cı zorlama ara :~tırınosı; neyüı üreti-

lece[~i veya satılaca,·,ı) ne zamnn, ne k:ıdar üretl1ece[;;i 9 s:Jtış 

çabalarının nereye yöneltilec•eği ve rııamule !:le fiyat koınüacağı 

gibi sorunlara müml<ün olan en iyi cevapları bulrnalda ilgilenir. 

Serbest piyasaya dayalı ekonomilerde, bu sorularıo ilgili ka-

rarları alma sor-~J:nı.lulu(tu ya tüketicılerin, ya üreticilerin, ya 

da pazarlamanın b zerindedir. Bununın be:ı·cıbeı", bu p;r'l:tplardan 

her birinin soı-'uml ului_bun biT böl\.hntin ;ı yt1klendi: .:i.nl söylemek da-

ha ço1c gerç e;_J;e us ar (30). 

Kalkınan Ulkel(:ırde; ekonominin büyıjr,ıesi bazı ortak özel-

likler ta~ır. Bu Jzellikleri yukarıdakı bilgiların ı~ı[ında Uç 

başlık altında göstermek mümkündür. Bunlar; 

( 1) Ekonomık gelişmeler oldu{{;'Lı. lc:JCbr, sos;y a ı ve politik 

alanlardA da bir ön hazırlık döneminin olması, 

( 2) ~-'eknolo j ilc geli çme hızında ~yU ksek bir artı.şın bul un-

( 3) End'l1s t:ciycl örr~'Jtlerde tmncl de i> ş il :li kler in :;mpılma-

s ıdır. 

Tsmel de,:~ı'Ji klıkler·e; sermayenın arttırılması) kitle ıiretınü ya-

pan iç;letmolerın e:oli ştir ilmesi~ artan telmolo ,-jıye i:Jgücünün a-

dapte edilınesi ve ımHG~ebbisli/LG ilJ.:jkln faali,yetJ.eJ:'in Brttırıl-

ması da dalııldır (31). 
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Ekonmtı_ilr. kalkımııada pazarlama bazı :Lonküyonlerı ~;rerine 

getirerek önemli bır rol oynar. Bnnl;:ır .9 a) lJretımı verimli. kı la.:.~ 

bilmek için talobı kristalle;ıtirme ve yöneltme fonks].yonu 9 

b) TUketicıyi tRtrınn edecek ve tüket_n1! de(~er:L sa;~layacak yönde 

Uretime yol göstermo fonksiyonu ve c) ::~:konoı1ıiyc:ı ve topluma ya-

rar sat_tla:r8nlı:n·ı) rıslüere katlananlRI'J. od\Ulenclirecel<:: tekelci-

yi ve tembeli cezaümdır•acak bir düzen L:ıı_r-lna fonksıyonudur (32). 

Pazarlanıo tül\:eticilerdeki ~1atıncıJ.ı,w gudülerıni ortaya çı-

karır P yön V(:;rir ve bu sı.u'c)tle > elwnoıiı:ı.lc faalıyot d'Lızeyini yük-

seltir. Artan ekonoı:nJ.c faaliyet pazarların bt.ry'L'ımeE:ine yol açar~ 

üretim VA da,:~:ı tımcla daha önce ohl8ycırı h0;'r klük ekonoınilerinin 

yar.::ıtılm8~:ını E:;~(,J.nr (33). 

bir denge kurar o Bu dengenin lr.urulnwsı u::·i-;eni]orsa 9 üretıı:11 mik-

tar ı art.g:cken pa z~ır·lanıanın yapı s ındo drı de:·~:L c;nıoleT' olrırı lı dır. 

Pazarlama daha y~ksek bir hayat standardı saSlamak için, ekono-

minın gel ı şmes ~Lnden c..1oi~an ür··etımın etl<::ilı biç :uı1do ya rııl-··8 E; ında 

ônemli bir aTaçtır. 

(32) 

(33) 

Petor :;:c.Druck-n..,, ''f!larlreting anel :'~cono·.J.ic ·:ıevelopment·' P 

Journal of liarl=etine;, J~ınuary 9 195 , f:;.25S--2_56. 
Leön V .Hiı,.;~;ch, ııTbe Contribnti.on of ı:r::.ırketıng to ·r;:conomic 
Development' 1 

J 'J:lbe Social He cı pons i b ılı tioc:; of l'Isrkoting, 
AmeT'ican )\f;=ırl::eting Associationp ı~- s .Lı.llı .• llhan Cemolcı-
ıai" ii-oaz-ırl"m" ve Iktı"sac~ı·' rc"'lkı'~"-ı;::ı•i D8'7"'I'l"·"·ıa c'e"~",., 'rf-'ı :; J. ,_Jr:~. ı-:::ı. o, . . ~. 1... J.· .. (< •• .L_.ıL; .. (J. ~ -·L-~u. _o~! :. ".;:.s._t.Lı.V _;,çı""" 

Z ı ı <">'V' ·ı.;ı j_" 'i' T 11 ·ı) n '7 "'I' laı·ın 'o.i'rıc-• t-' J_:; •, "''i ı C)-r-rr-- s ı Bı ı ()6 - (..l..._ ~ .Ll O e .:- O -.}~i. ) .. Cl LJ 0 t.i. \".J )_J ~7 _l l_., l_.{ ı.,;i \...-1 :) _ ·:JQ ()' •. - • 



S O N U Ç V E b N E R I L E R 



Ekonomik sistemin ba0lıca görevi, pazar ibti7açlarına göre 

mevcut kaynakların etkili bir şekilde dı~.r:,ılırnını ssnlam8ktır. 

B0yle yopılu~klo kıt koynaklardan d8h~ çok çıktı yaratılabilir 

ve tUketici refahı yUkseltilebilir. 1retima yUnolik çalı§molar 

ile:; mevc:ı_t k:ryn::ıklar toplumun ibtıyaçlarını kar<_pl;:.ıınaktan uzDk 

bir şekilde kullanılır ve tüketici ıhtiyaçlarına çok ~z de~er 

veriJmesi nedeniyle; aksak rek::ıbette Ü.r'etıcilcc t.cn,::ıfJ_ndan ne 

üretilirse bımlar Bra<:nndan bir sGÇHil yapması içi.n ti.H;:eticilor 

zorlanırlar. n'Lıhin bnnların b1.r sorı:ıcv olars1cp kslkınma ile 

birlikte tUketicı refahının feda edılcti~i yanlış kaynak dahı-

lımının yapıldı[';ı bır dı.ırum ortay::ı çılcaT (l). 

~CUketicı ı'"'e/shuıın ::;ırttırılL~Iasınuı yanında;; lyi bir pazar-

lama sisteminin ku_~l'ulması ·ve ulı1sal paz;:ırın p.:eniçleti.lmesi, en-· 

dıjstri selct:;ör)'mcle cl.nha çok Tve· ekonomi1 ~: ölçUlordo Uretiuı.tn yonıl-

masını sa[tlar~ Bu ü:e, yotırun fsktbrloı'ı_ne olan ]_hti:yscı flrt-

tır ır. Bundan öte) gcc;lir Cl üz oy i vo ıs t~Lhclmıı olnnakl nrı ds olum-

lu :;önde otlnlen_ir' (2). 

(l) 

( 2) 

ıJo:ıı;::ıld S. l-[onley, ı i Harketıng o nd J~c onmnic Integra tıon in T)e
veloping Uountrıc;s", ~·t3I'kets and J\J.D:L'"'ketıng •• o o.~ s.82-3J. 
Glade-~itranv··Udell-Li-.ftlefield,-,-.;7[,;ricc:J·-:Fıng in o-Uevolopinı~ 
Nation, J.-iea·th Lexington 1:Jooks, D:··(f.1lec1tb--c:rö.-;ı~:cx:Lngton, 
1970;-s.217-213. 
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Ekonomik kalkınmanın temel sor-ı)nlurından biri kaynak kul-

lo n ımı ile ilgilidir •. Pa zorlama bu .sor tm. u ıkı § Okılde çözümle-

yebi.lir. Her şeyden önce, pazarlamanın kendisi işg1.Jcij ve sernw-

ye olar ::ı k önemli i:eıTyna klar lcullanır. f;u nedenle, pr: zBrl ama eko-

nomidokL tüm k8ynokların kullanım.ına .i·Ön veren lcalkınm.a planla-

rının dı .şında dü.c;ı'dnüleme z.. Ikinci. olf:lre 1:) pa zarloııw tüketi.ciye 

yönelik ~]ekliyle; planın öngördüğü yrı tJ.rınıl.'Jrın daha pro ,i e saf-

hosında önernlJ. bii· rol oynar ve pro'1enin verimlili(i.:::ıi etkiler. 

Paz8rlama araqtırmBsı ile desteklenen yapılabilırlık (fızibili-

te) etüdlerirıo dcıy8lı yatırımhır p8z.o:ırJoıı1.2nın ışı:,ı altında iş-

let:Llırse kaynok israJ'ı önlemınş olur. 

J!azorlGma ile ilgilı gcirUşlerın _plc:ıı:ılamo ciiJrecj_nc girdi[5;i 

ılk 8 çoma; Dret:uıı ho de fleri iç ın bir toliı.el <.ia[:,l::::ıy 8ll gelecekteki 

talebi kestirmelccir. l'lanlamada; el{onor:J:Ll:e lcalkımnDyı hızlandır-

mak için potansi.yel b:ı;ırnaklar ara.':rtırılı:cken, bu k:ıynalrların 

n::wıl Iru_llanılac<:ıi_<ınc:ı vo bu kaynEılı:larç'1mı_ :ne 1:8darının mmnul ha-

le getirılerak pazara stirtilece~Lne ılı0kin karArlar talebin de-

@;erJenclJ_rilmes:LD'~:l ba~.~lıdır. ı:Calcbin cle~:erlendırılmesi, artm:1 

nüfusu_ ve kalkınma iç ~~n gerekli dövizin ::'ın :'Uanı:m_:ı: ında bir araç 

olorak dıç· pr~ zArltırn yapılacak s atı 'J tcıhmı.nle r:l_ni de k8psar. 

NUfus ve gclı:ı:-- ortışı trencHerine gd1"'e 'Y'PJ.lan iç talep 

tsln:J.J_nJ.ex·i~ 1;:alkı:nan \'!lkelerde ço1.:: kez ,yetcrsizd1r. urner:in \,) :; 

DoGu Pakistan 1 da (1964-1965) yıllarında pirinç 0rot1mi planla-

nan hedeften ı. 7 milyon ton fazla ol;:msırıo ra[~r,ıen üretımin tn-

memı. tü.ketılTıııştir (3). 1.\ı..mun nedeni; nüfıı~; artıc;.ının :ı;ıoksı:m. 

( 3) J. C. Abbott, ;;l:L,Jrlreting Issues in Ar:;rıcul tuı"81 Development 
Planning·i, l'l8rlcets and TJ<=ırketın:·ı. ın ı-ıevelo ,~ıınr; ~:;conomies (Ed.: 
Noyer-Holl:::ıi1.der;-r-;- Hicbard D. Ir-wıi-ı_;_ Iric~·~;-·ıron1ô1':iö-o·c1 Illinois p 

ı 968' s • 9l~. 
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tahrınn. edılmeE~ındendir. Daqka bir nedorü de:~ 1nr':::>_ol kesimde ya-

ş a-y anların dU<J'LH;: d\..izeyde tüketirnde btJ.lıınc,\caklr::ırının c1üş't..'m1Hme-

sindendir. 

Özelli~i olan bazı malların UretDTI miktarl8rının planda, 

plan hedefi olarak l.:)elirlemııe::;inde t:lllwtlci. tercJ.blerine ve a-

lı ş kanlı klrı rın::ı dikkat edilmesi önemlidJ.r. ~:ıUketıci. ter c ihler:Ln-

de meydana geler:t de[~işmeler~ üretilcm m.alların stoktcı kalmDsıno 

sebep ol;:ıbilir. Dı'] pazarlnr için y::ıpılac:sl;: ~,:atı~_:! tahı,ıinleı•i 

uluslorarDSJ. rekcı!~ıote ba2;lıdır. 0zelLi.kle" korııyı.ı.cu s_;1.nıırül;: ta·-

rifele~ın~~ ve kotalarının olmaması halınde, uluslararası reka-

bete girışnıek oldukça zordur. 

Uretılen ı,ıalların pazara ul::ıçtır·ıli.!l9f:ındo önaml.ı en&,ellc;r-

den bir i uygun tD ·:ı ma araçlarının bı.ı.lunma;y-ı :;ıdır. '?:' gıY:ıı:ı araç-

larının ve ulcışım yollarının gelıştirilmesi uzak bJlselero dü-

şük dü.zoycle malijet r;iderlei'iyle mallo_:'ın tnçıımııası mümkün olo-

bilir. Bı.:ı. durum, }:ınzorın büyümesini de ua;~l8r. P::ızar geni.~le-

yi.nce; pazar için b'ı.'tyUk ölçüc,le dretıın. ·y:qnlalı:Lldi(i g:ı_bi> ::wde-

ce taşıı.:.ı.Eı maliyet]_ cle[~il, aynı zaıiwrıdrı ürotlnnn nwl:l..yGti de dU-

şür\He~Jil ir. 

Geni ;]loyon ııa zr?.rla r gonelliklo dnlw dü :_1Ulr bir ta ~1ıma fiy::)-

tı, hızlı ve gD.venJ.lır bü'"' ta :ş ı mD hizmot:J_ gor01rt:i.rir. L1m.un bir 

rıonucu olar;.3k, go1L~en ekonoııude ko1o·y ta;;;ıma ol:::ınakları taçıma 

hızmetlerini cl.ahn otkili bir d"l:ırmıFı e,otj_rir (Lı.). 

----------
Hichard L. Lobls j Narketing of Ar:ricultur;; 1 Produc ts, 
IVıacmillF.m Co., Neı·J ·:(ark, i9ötr;··-·s·~-3-Si;t~------------~--

'I'be 
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Kalkınma p1 aı.-ıln rının uygulamrıa~nnda depolam8 sorunu, çabuk 

bozulabilir mnllGrın elde edilmelerJ.nden hemen sonra satışlar 

için dUşUk fiyatlondırılmoları şekl]_ndc kendıni gösterir. Bu du-

rum~ fizıksol te;J.:!.slorin yapılmasındmı çok, ı"ıalları uzun süre 

elde tutmD 1;: iç in yeterli cj errııayenın ol~ı.aııı.~Hnncl::ın doi,;ar. Yeterli 

seı-'tnayeye sabip olamayan 'L1retici el!io ottiU;:ı ürl.hıU çok kez dü-

QU.L: fi·,yotla satıııaL~ zoruncia l{almnktacl.ıı'l. 

Tarı.H koopo:cotifle~ri ortakınrının dei'o;işik mil::tf:lrlordnki Ü·· 

rünlerini satın ı:ıluslr. için taGhhütte bullınmaloi'ına rtı[~men, biz-

mette bulunclu.klax'ı çiftçilerin kooportıtıfe olon güvenlerinin 

kaybolmalarına neden olan depolama gü~lUkleri iJ.e karşılo~ır-

lar ( 5) • 

Kal kınm2 pl!:ınlrı :e ında pD znrlamDnın önemli b tr yer alması, 

çeşıtlı ve de;,i:~ık lcüiteLı. malla:ı: iç:ı_n mügteriler ı:ıçısındDn so-

ru.mlululı:: tn~ıı:'ron bol.trli pr:ız.Jrlsımn kıirnll-~Şl<'::ırının varlı[sına bn[:;-

lı dır. Po znrl::mo lrurul U§lDrı; torırıuwl rirün:ı.ori B yrı bölz,olerden 

topl.::ıya bilrneli, pi'ıcetleye"L)i.J.r:.ıeli J 1!li.h; teri ls telderine pUre dere-

cel:::ndirobJ.lmeli 2 p-:ızorlara u13 ştırDbJ.lmelı: znmmı foydası yara-

tocak şekilde depol3ma y8pRbilmali, tn~ımG giderlerinden bir to-

tf:ırruf sn(;loyob].lmolıdir. 

Bu tl.~L·~' p n zarJ.;Jı;ıa kuru.lu.:,ıları; finuns rıl lı:aynB kl8I'B 2 yet~nok-

li te k:rtik ve s D tı; oorsoneline sahıp ve a~;-rıc o ·yul<:orda sırolt:ınon 

i~lori etkili bir §ekilde yapabilmesi içın bnzı iç risklerini 

göze olln<Jy~J istc~kl.ı olm<Jlıdır. 

----------------------
(_ı)) .Abbott, o.c;.nı.~ ::,.97-98. Depo1oı.ıw ve ı::ıı1wqlarJ. komı[3tmdo bkz.: 

Dırol rl'enckecio:'\lu, :ı?nzorl::ııu.odc. l:'iziks ol Do.f:;ıtıı:rı_ ve l\:\rldyG 1 

delı:~~l_Y_gu_lamD, :ı::::~ıki;;ebir ,---r:'.''· r :7c--y:'Jy-ıı:ı·-ıro·. 128/78, ı 971ı., 
Se73-7S. 
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Kalkınan ülkelerde, hazırlanan te~vık pro~·smlnrına pazar-

lama lcuruluşlarınJ.n çalı şmolc:ırını d:~hil etmekteki belirli sorun, 

ürünlerın p:::ızarle:m.chU;ı zaman çiftçile:ı:•G c)nceden verilen kred.ile-

r in telU'ar tohs il edilme ihtiyacıdır. Eredilerin tahsil edilme-

sınde izlenen yol) çiftçi ürünün1.:i satn:r:'~'~en önceden aldı[~;ı kre-

dıyi, satış h~torındon dü.şmektir. Geleneksel olarak aracı tuc-

carlm" kendi 1c::ıyno1clnrındon vereliklerı lrrecUlcrle bu ]_şleri yi.'ı-

rütürler. qiftç~ı_loru:ı m::,bosebe koyıtlnrını tntm8kto k:-ır:-~ılrıştık-

ları g'LiçlUlder ve ar.•;:ıcı tüccarların krscb. verirken knbulij zor 

1-w~;ıullDrı öne s'Llrnıe lori nedeniyle, planlom,':lcılaPı, pa zorl nmo ve 

kredi i§lemlerini yUrüten 1.wop er o tıflerin kurul mn sı iç in çalı.:;-

malara JÖneltmı~tır. 

leşmeyı zorunlu kıLn'. J.hr çol;: torıms~)ı UrUnUn bozulobil].r ya-

pıda ol:mosı ve uygı}.n depolam;:ı vo i0letmo araçl;1rınırı yoklu(,u~ 

ürünün ivedilllcL:; pazarlarımosını geJ:>elct~l:r.•ir. Ayrıca, ts~ım8 ve 

hoberleşnıe ~;isteı:iüorin1n elverişsiz ve tnrın. 1.1rün'L:m1.Jn t;:ı çı ıma 

gilerin ele geç:i.rilmes:mi gUçlo§tirir (6). 

TDrıın s eli:törUnUn e1ronorıı].;ırc:) egmnen olmtısı ;' ço ·.: ı·clc:ınd:i.rmenin 

·y-etı.ştırıııo p kend:L i"Lyblyocı yerine ort cm kent n'l)f"Lıs ı.mr ss tmo k 

iç ın ürün ·yetı~}tirı:;.e ve 1-wlkınmnnın f]ne:nminnı mıwcıylo, dövız 

so[~lamDk için dıQ pazarloro çıkmak bJ.c;ir:ıinde olı.ı:;on tarımdaki 

lnzlı de[:5işme !:;::,ükınan ülkelorde yı . .ı.k:JrıCLo bol.lrtilon gUçll.l.kleri 

dnhs da arttırmnlctodır. 

--~--------
( 6) l-i'ronz C. Helm, ICoop or n tif l0lotme ;:!;konomisi (Çev. ~ ll h on Ce-

malcılar) , Y~ski~ ehir I7.r. r·;T:-;JS"";]zJı'"' ı~'m8 .:~nn t~L tü 8\.i Y n:ı--ınJ., 
No.l50/92, 1976, s.)l. · 



Tarım al~nındo kar0ılaşılati başko bir gü.çltikto, Ureticile-

ro tatminkor bir gol :ır saEla:yac.::ık p.1 znrın bul<.mmoyı gıdır. ~~arı:.. 

mın statik bir yapıya sahip olmosınc k~rQılık, imalat sektörU 

her geçen [~ün go ll. qrnektedir. Ulke n\.LCun u.r:ı.vn bi.Jy1H;: bir ço[tımlu-

ğunun bulundu(tu tarım sektörU, iı::ı.nlrıt ;·::elctdrUnün artnn üretim 

h8cmini aynı oroncL:.ı b't'ıyüyen bir sa tır:ı a;ıııw gücü ile 1f.8I""ılnya-

mamoktadır·. ~)atınDlnı.-:ı g'LkU artmayınc.-:: ci_oyc~nıklı t\Oiketim nınlün·ı-

na oli:m talep de azolmDktsclır. 'liarı1n soh:tör'Lınde 1xi Jetarsızlik 

tüm ekonorrüdeld ·yet•3rsizliğin :.)ir nodGnı ohıolct::ıdır. 

Gerçekte, uzmrmla şmı ~ paketlema ~ i §le me v dopolnn:JJ ve tD-

ş ıma tes islor ın in ki:trulmosı, pn z.::ırl::ım.::.mırı i yı i ~{I_Gmos :i iç j_n ö-

nemli :fsktörlordir. I\alkınan Ulkelerdo h'ulcUmotlor bu tür tesis-

lerin yapımı için ·y;:ıtJ_rımlards bulıı.rniıfılarına kBr~;ılJ.k bvnlrırın 

etkili bi::.~ qekilde çolıçpıu:ılorı içJ.n gorelü:L taıJımnl8·;yıcı prog .... 

ramlar o önGm vorır,ozlnr. Bu neclonlo ~ örne(~in pek çok depolam::ı te-

sisleri bolırlı mevsimlerle yetersiz ksldı~ı gibi, bazı mevsim-

lerde k8posite altı çalışırlGr. Bunw~ nedeni, öncoden hazırlık 

çalı şraolorını.n ·ys oıJy.ıamı ş olı:no ;.ndır ( 7). 

Planın hazırLınması ve uye;ulanmDs:L D ~.:amolcırında Jıazorlam3 

önemli bir rol o:;nndıEınd8ll a~}at~;ıda yzızılı f;~ıktUrler kolkınmo 

açısından yarHrlı sonuçların elde edilmesinı. soLl8r. 

1. PlDnlm:no örr:;Utleri, p::ız:~rlamn pl::m.lnm8sının iki nşoması--

nı üzerirıo tÜDc.J"L: '.Joll:ılde teçhiz edJ.lrııo1 :u:l1.r. f·n 8 Ç8m.alnrdan b]_-

rincisi, yeni U:c:o:t:ilnn mall~1r· iqin mvlıtcmol ptJz .. :rJ.orın belirlen-

1"18 S ı·' V"" ·ıı1·1n 1 "'1 r. 0 -, , r 1 ei' .L· n c'.)' n_ Cr:..~ cl_,-::,ı.-.1 t c"• lı·,·.',J.ı· .·ı". r._·', <.'.' .. J._]_:",·'J 1-.~ ~,' -.J.· r:}·_L' r • I-1_,\.r ı' I" C ı' S·l· ı· ,. v vC.I. ,_ •:1.1 ... ,-.\u_L_,_ - .. _. ,, . -< " • , •-. ·" _ 

(7) Abbott, .':ı.g.m., s.98-112. 
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ise, c5nceden tohn.Lin edilen bu gelirler:L nrttırmok için uygun 

bir pozorlrnna ı:Hstemirü kurmoktır. 

Bu 9 iyi bir rılonlmno örgUt'Lhıcle ı:ı.zman p:j zr:ırl mıw ar o ştırma-

c ılarının da 9 p~Uml ::ı1ııa ç ;ılı şma lnrınn b 1:1 ;ıL:ımcıd.'Jn önce ynr alması 

deı:ıoktir. I)oh.J so:n .. P·D, işletı;ıo d'L\zeyJ.l'ldr:" ~,:cırekli kontrollerin ya·· 

pıl:::ıbılmes inde i ~}L)tıııelGre yordımcı o 1 ım J to vs ı·:· eler do bul ı.man 

ve sUrekli ogitinı tesıslerinin saSlnnmJ~ında önemli bir rol oy

:nayc:m pa zorlama l::urıüuc;}larının gel:L ştı.r .ıJ.rn.osJ_ iç in uzmanlara ih

tiycıç duyulur. 

l~olkınmo plmıının de[~işi le sektörlerınden elde edılen sonuç-

ların de~erlondirı.lmesi ve pazarlomo ılo ilgılı faaliyetlerin 

yönetilmesi ve:, 1.r;rurılr,ı f:)tırılmosı, pl.c:ınlmııo ör{';ıJtılndelö_ pazorlom.a 

uzm3nloı"ı torfıfıncl8n etkili bir qekılde }·0rhıc:ı r;ot.:i.:cj_Jehilir. 

2. Planlomv sUreelnin baslangıç J~omRsında pazarlama arog

tırm:lsı ÇOlı~}nJ.Dl.s:eı d.'J boslntıltnolıdır. :i~tki.Ji pOZiJrlama aras··-

tırması p pl8n1o:mrıcılnrın r~orek::; ınitıJ fl.ıı.yr~ı.ıJr.Lı:r'ındon claho fazla 

zmıwı'- ve k:r,_,nn;-;ı ~;erektirir. 

Normnl olarok; po zarl:::ıma ara '~i tırı:n..cı sı plan vo proc;ronıların 

hozırlG.nmosındr:ın once gelir. Uretırıı rınl;:L;:n"lcırı üneeden tohmin 

edilen talep ve fiy.;ı t düzeylerine gr!ı·c pl.s nlanır. Özellikle, 

kDlkınon t:ilkelernıs- ı)3Zorı olmo·yan Ure'G.iıxıdc:ı bn1ı.ınmayo bUtçele

ri el ver:qli de:'~~:ı.ld:ir. Bv. nedenle 7 'L1reLı.i.ıÜ orttırms potons i:reli 

beLtrlenırkon p cızorlanw or o ştirnl8 sı d~-:: ;y-:mılmolıdır. }) o ZDrlmno 

::ır.r:ıştırnwsı ilo ürc;tiın aro~nnc:ıcı sıkı bir ili.şki t:u.:culıırso, sı

nırlı pozm" fır~>nt1oT'ının degorloncl].rJ.lrno~ıi için l'ı:ı:-·stı.ııı Ç81ı:}

rnnlm'ı no yön v::~rıı•c>1< kolay olur. 
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rrtılep tnhminleı":i. ile ile;ili olorrıt: y.spılnn çnlı:]mtılarda 

normal tslep miktnrının Dltında bir tc]hFunın y.<:ıpı1m::ımosı gere-

kir. Iç pazar t8br,J:Ln1 or i, planın gelü)ııın hodeJ:'lm:' irı:i .. : . .l. tümU gö zö-

nünde bulı..mdurulor<:.ık ~yspılmaz (8). J?:J;~;ır 1 :onu1:~rın8 ili:]kin sor~-

lıklJ_ km':Jrlrırın alınması. için S8dec.o b:•?;ı vr3rilo:c gc:rı:oeklidir. 

üreti.m mi ktnrJ_ iç in [;~er çok tt:ı L)p tal:FiLi.n:Lnin yDpılnı::ı sını s 8(Uo-

leme şekilleri ve öte:::ı pozar i'nktörlor-i ıl') ]_lgili bılc;ılerdir. 

Bu bilgıler toptancılık ve perakendocılık alonlsrındo yopılocok 

ara ştırmolard~m elde edilebilir. 

k:ükınmo pl::ını) ec~er u:y-c;u1om!0 totmınk.Sir ise J et-

bm"'obor, pl[mırı u,y-guJ~mmasınc1o tokip od]_l<uesi r::ırz:ıl.::ınon yoldo 

işl::c:ı t:u ele Tl to şvik etme k iç in 1:.1ek: ço le arcıç ve tolo:ülder denen-

miş ve buıı.loı" etldn11klerinj_ gc)storm:'i.f:?lcrclir. 

Heknboto d<J"'/flD3n fi:yotlmııo ve ç:ı.:ftçi1crın ·::ı::z:~rlık gUcü.nU 

orttırmak için lcof1ıJll8r VDrdır. Önoı"-üi b, zı ı;wllo:r'ın fiyatların-

da ve orzında görülen dolgcılcınmolor ~ f:~zl:: stok b:<~.lnnclurmı ve 

fiyo tls ı->ı. is tilrr3rlı kılc.ıbilon pa zarlnra:ı ınlJ:o1ÜU'Jlo:rı t;:ırafından 

ön1onobilir. 

·-------------------
( 8) Öretilecek mnl veya 1üzrı1C) te lc<Jrşı tnlobın c;olir esnekliği 

ve gelecoL: ~y-ıllArda geliT'J.n artJ_',: hı~n b:Llınıyorso~ [)unlara. 
dDymn1arslc mokro açıclmı. tolop t~bmini ,y<ıpılobilir. Orno{_~in, 
fert başırıo milli gelirin yıldo ylizdo 4 oronındo ortaco~ı 
tahmin edilJyorso ve sözlcon:.ısu ııwln l;:nrc;)ı talebin golir es
nekli~i 1,2 ise, fort baqına mAl tolobinin golecek yıllardo 
yüzde lı-:8 oı~cnınd,g artaco::ı kc:ıbuJ ecUl:Lr. Kuşkusuz, bun8 n1j
fus artıçındon do~acak.talep ortı~ının do eklenmesi gerekir. 
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ItU.lkiyeti ].s tc-n• lı:cımuya~ ister De ôzol sektbTe ei t olsun~ 

yeni po zorlama s ıstemlorl vo ku:cT\.lu:,ıları üzer'ındô dı.:ı.rulobilir. 

Çs tı ·}an menfao tl er, yi.inetimdekı aks n klıl;;:l i:D7 nedeniyle, mevcut 

lau:>u1uşlorın teknik vo mali y8rdım alclüı:loTıhalch; çolıçmoları 

konusnndo b n' :,~iJpho var s o~ s adece po zcırLını::ı I:orıulsrındo ç 8lı-

li kororlar almak Sl.li'otıyle paznrlıL: y:·ıpJ.iV1 t<5ic'Un1 ı srttırrn::ık 

iç ın yeni prı zar1mn,J kurulu<Jlcırındon y :ırnrl::ını la bilir. Lu konudo 

lerine iştırok etmelarini sa~lor. 

L~. h.)zorlam:::m.ır:ı. goli§tirılmesi. iç:uı s;~n~ılDn .finnnsal toh·-

sislor çoi?:;unluklnJ depolamo; :L:}lemo vo dte1ci p:::ız;:ırlnrı1::ı tesislc-

ri g).bi sab:Lt yot:Lrıı:nlars horcanır. O;:n:ıo, oG;ıtilıı clnbj_]_ pozarlo-

ı:na hizınotlorin:l.n clı.H'<.liJrUlmosi çolışın"'lltn'J. ıçJ.r~ :finrmsal tohHis-

lorin. kullr:ınılı:ı.;:ısı dobc:ı ysPorlı olnln 1ır. 

T.<, llrlD11' '1.-·-ı]_- 'l Cl 7 ı::ır]_·n · ··]_ ... ·']_n·'~ o "'i"'-'J_ ml· - bı -.t\.cL.~ı. .. 1<3 p __ ,c;ıl._ OJ. ll 8 pa,~,_.. ,_.l1'l8 l 8 l <::ol.Ll .; ,..ı ulrl.. Dr8, ,_U1 

larl.n önemlerine 1ı::ıyoslr::ı çok az yer vor•ilır·. Kükınan üllce hükü-

metleri tar.:ıfınrl.nn yaptırılon pDzcırlouı:) tosü::leri, kuruluCJ yer-

leri, planlama~ı~rı ve pozarloıno ihtıyn~l3rıno covnp vermeleri 

açısındsn eloştırılirlor. 

ırenıel guçhl.k; bu tür pozc:ırlo.ma tenıslerınüı kmnu veyo koo--

peratif mülkiyotin~i.n d2..',lındo olm3sı balinde, LıunlGrın y.spıııu 

için finDn:-381 sordımın yopılmo:nnda c;c.J:ci.UE:;n ı:::;toks:Lzliktir. 

BEor c1.sı.{sı tım krmollorınds üzel sektör çok dah.J önemli bir rol 

oynuyorso, özel sektörün gorokr:ıimno cli.:ı.ydu(o;u pozorlom.n tesl.sle·· 

rınin y Dpımında, etkJ.li yatırıı.n için fin:::ı.nsmnn nçLnndon hor 

iki tarofın tmn bir i ş tirold c5neml:J.dir. KolkınGn 'ij]_ kol or do, po-



z;Jrlmna progrrmüorJ_nın u;ygulsnmssı ıçin bo[l:ımsız çalı~an i§ adam-

larının kullonılımın büy'ük ölçUdr:; tc~;is1eri gGrektiren kamtı_ ya-

tırımlorının yönoti;:ninde dnlw ucuz bJ.J' :ılteı-.n;:ıtJ.fi olıJ.c,ıturnr. 

Bu genellikle tercih edilon bir durumclu_r. 

Kolkırıma plr::ınl.'lrında ~ paz arlom:J ıle :i.lgil:t knı.ıı.u hizı.:1etler i, 

ec;i tırnp ka li te kontrolü vo a:c::qtırmrı çoL·:ırı yoters:tz füı.'lnsol 

des tek gc5rür. 

5 .. Planlomo 1Jni.teleri ile hül.ö1.ı::ıot ·no:Utilwsını tes-oi t edcm-. ·-· ·. 

ler c.ır~:ırnnda ekonm:ı .. i. vs ıiazarlamo konul::rındo sılG bir J.Şb]_rlii~i 

gereklidir q 2 o z;Jrlam:)nın ekonoı:iül;: ko.lL:ımnoda dnoı::ıli bir rol ov-~ ,, 

nomosı isteni\(orso y;) 1nlmnsı gorolcen cle.\ı:rıklıklor :y-ukorıdo sı-

rolonan todbirlordon ibaret de~ildir. 

~apılacak do~işikliklorin bir to~ks2ı do porokondecilik 

almı.ıncladır. Ulkewiz.do ~ per8 kon d ec :Ll :Lle yopı rn 8 tomı s ti1: p:örünü-

şilüikler yeıpınak ol!moksızc~ır. :~konomideld_ <5nom1i do~iGildiklo-

re korgın, bUyJk soyıdo tUkoticinin oskı 8lıç-veriq olıçkonlık-

ların a devam. ettikleri görülür. 

Çolc s~.ryıdDlcı. küçü1( alı ş-verıc:J. yeı"lorJ_nin verimliliklerınin 

oz olduğu dor.,,ru ise do) bunlor bü.yük ö1çucle ıstıbc"am olorı.of~J- yo-

ro tm;:ktoclırlt:ır. Bu olonD yönelen işgücü, b ::ı şJuı bir ı rrtF; doba vo-

rimli bir <)olnl!le lmllonılc:bilırse do iiç:üı:,ı-<1·or·i olr:ınlı:: issiz-
;;) . .~ ..) ~ ::ı 

likton cl:JhD iyi görü:n.raektedir. /\.yrı co, h\:t-,;r\Hc ı:;lotmo f:\3;) ısının 

cırtmosın:::ı ro[~men pc1:'rıkendecililc olanıncı yeni kotılnnlor gör1H-

me lı::to ve bunl or m'Lj to ~ıebbisli k yetonoJi.nuı ~';(ıl ~ .. şm0s i no y-:ır0ımcı 

olmnı:tr:ıdırlRr. 
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Toptancılıkta yapılacak ilk de~iuıklikJ taptancılar ta~a

i'ından kurtı.lacak r;önüllü porakendeci zincirloridir. Bu tür pe

rakendecilik sistemi, malların dağıtımı ile ilgJ.lenen peraken

decilerin yapılarını da etkiler. Bu sistem, küçük p8rakendeci

lere büyük mikt2rl:.ırdo sDtın almanın UstUnlükler~mJ. getirir ve 

yeni pazarlama telnıiklerinin yayılmnsını da sağlm". Dağı tım ka

nallarında. görülen aksaklıklar dolayısıyle böyle bir gelişme 

için ilk adımın devletten gelmesi do boklenebilir. Gelişmiç ül

kelerde taptancılar ve perakendecilor bu tUr goli~moleri kendi

leri bGşlotmışlordır. 

Genollikle, taptancıların rasyonel çalı§malarını amaçla

yan bir politikonı:n yürUtülmesi. gerekır. Bu omaçla kullanılabi

lecek Uç yaklogım şekli önerilebilir. 

a) Nevout topt.::ıncılar arasında birleşmelerin desteklenmesi, 

b) Kooperatiflerin dosteklenmesi ve bunlo:r•o ait tesislerin 

ortakloşü kullanımının sağlnnması, 

c) PEznrlomD olanında Uç temel Je~işıklik yapılmalıdır. 

Ilk olarolr~ devlet üretimle oldugu ktıdor pnzarlamo ile 

de ilgılonmelidir. ilnncisi, işlzıtmeler sDtış yerine 

p8Z3rlo;:J8 kavramını iko:me etmelidirler • 2ıOn olar sk it

hal ikame~n yapan endü.c:ı tr ıl er dı g pazm"lordo rekabet 

edebilecol dUze:;-e getirilmolic1ırler. 

Birinci y:::ıL:l:ı sıııı::ı göre~ bir çoJ.c po zarda aynı mal tUrü ile 

uğraşan lrüçU.k toptancılor ar rı s ında yrı tny bir le şmoler des to klen

malidır. O zel li:o '}Ullsr incelonmoden b1.1y1Jklü1ı:: ile ilgili s tan

dartlm:>ın geliştirilmesi zordur. 1\.ncakJ Ulkemizdo toptancılnrın 

bUyU.k bir kısmınd~:} çok: az sayıdn personel çalıçtı[;ından daha 
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büyük ölçülerde :y·;irütülen fsaliyetton ortan nUfur:'>8 istihdam 

olanskl:::ıı"ının s::ı_(~lanscsğını r.Jnermek münil·<:'L1ndür (9). D.::rpolam8, 

to~ıma ve poz.-ır'lrrr:ıoclo gerçek ynrsr1or soi~lomru:ıdcm birbiriyle 

reknbe t eder dıu-qımd8ki toptoncılnrın b :li' le ~tirilmcE: i onlomsı z 

olur. 

yolu do synı p8Z8r alanındaki toptarıcılnr orasında kooporatif-

le ::,?me il o fızıks ol olonokl::ı rı n kull;ınıl"LıW f1J_ vo prı ZDrlmn.o fonlc-

siyonlarının y\J:c't:itülmesinde bır li l{ :.ı ''l.:;J_:ynwktır. Bu ise, depo-

lama ve tü gıma ı ~}l::;mler inde özel ılgı gb s toren örg'L\tlcmmi ş top-

tarıcı po z nrlorının geli:}tirilnıes ini (';,,n.,oktir:i.r. 

Yuk~rıds belirtilen de~ışikliklorle bırlıkte, pozorlomo 

po lı tı_knlrJrıno do yemili klerin ge tir ılwG f: i gerol:dr. Y . .o:.ıpılobile-

cek iki c.egişi lclücton en. önemli s i yeni m;ır:ı.ul goLL ştirilr:ıosinin 

teşvik edilm.esidir. Bu hommoddo dı~nncb dıç p8:6or1o:ı::- bulmiının 

tek yolu olarak görülebilir. 

Ikinci deL~ı::uklık; stondurtlo C]tır•-ıı·ı:-ı ve derocolomo faaliyet-

lox•ini g.:;lışt,_I'iJıuyc onem vormektir. ~~;t:-:ındnrtla~;tırmo özellikle 

t~n·ım ürünlor.L 1çuı önoml:L olı:ınklo iJ,:;rcıbcr, ond'ustı.·i ı:ıwllcırı i-

çin de öneı,ı t::ı:nr. ;\trındnrtl:::ıştı_:cm;:ı olıcı vr._ı ;:.:~ıtıcının lccırşı kor-

·tobilir. 

(9) Ull~oı.ııizdo 1973 yılJ_ srıyımlnrınn gd:rc topt.~ncılık yop'Hl 20104 
i§yerindo toplam olorak 73129 ki~ı çolıqmokto olup, yaklnşık 
olorak bir toptancıyo 4 kl~i dU0mektedir. 50 kıgi veyo dnho 
fazla personel çalıştırnn toptoncı s~yısı 66 1 dıro 1-9 orasın
do personal çolıştıron toptcmcı c::ı.yısı iso 19tı_l0 1 dur. Bunla
rın istihdam ottiEi personel Sil"''"lE:ı iso )ı_90!ı.5 1 elir. i\ynı sa
yım sonuçln:eıno r;c'iro porokcmdoci r~n.;,'ısı 131ı.l63 olup) bunlorın 
çolı [rt.ırdıklnrı porsor:wl iHktorı 226679 ı dtn: o 50 ve do h n fazla 
personel çolıQtıron porokendoci snyısı iso 40 1 dır (Ttirkiyo 
l··c:,·ı-atı."'tı·ı.,.. .,,ıllı~'ı 19~7?. "l)·ı···,_;, A.---,ı- .. ,T,,., 19'7lı ""V:-:ı···ın ~;ro•710 ,;ı V o ... ,_ J. __ G ~;; .. J..:J' .. LL·--~·.·--~-·' · _

1
_, .tc . .';' .. 1.! " :; 

s-. 31.~5). 
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Sonuç olnJ."ak ; 

E lwnomil;: lculkını:ıwdn pa zorlamemın o tkileri a ça gıdn ya zıl

dı;;ı gibi özetlenohllir. 

1) Pozorlmrıo; üretimde bulunan i~;;ıotı,ıeleri para ve pazar 

ekon01nisino yönel terek dah:=:ı verinıli çalışmaya teşvik 

eder. 

2) Pazı:ırlam.a; ıılım-sotım iglemleı"ine horconan giderleri 

dü:~ürür. 

3) J:' a zorl mtı.zı s istemi de[~i.şik bdl;:r;elerdeki pa z~n'l:::ır nrosın

do baElnntı kurorak fiyot fnrklnrını ozcıltır ve daha 

istikrnrlı bir fiyat dUzoni sa~J_nr. 

tı.) Paznrlı:,·,w:. tüketicinin ilgilenece::~ı yeni voyJ. doha iyi 

mnllorı pozoro sürerek arz ve talep el~stikiyetini ort

tırır. 

5) Pozorlomo, fiziksel da~ıtımı doho verimli hale getire

rek:) fire, boz.ulmo; gee ıkme vs. gı bi ko:''T[Jları önleye

rek t'\.:\lmtıcinin dah:;:ı ucuz o m::ıl ::ılme,sını sağler. 

6) P n zorlnma, pc:ı Z8rlor ıle ilgıl:ı bilc:;:ılerin a}nmını düzen

li bir bıçımde sa~lnyarak rizıkolnrı azaltır. 

7) PJzorlcım.J) toplumun ihtiyaq vn isteklerine göre üretimi 

ve daj;~ı tımı etkiler. 

8) j;oznrlmıı[ı kuruluşlnrı; ekonorninin di[;e:ı:> sels:tc5rlerine 

hem sortınye sağlsr; hom de :1,.etcnekli girıfJim.cilor sa[~-

lar. 

9) P <J zr.rltımo) po zorL:ırın büyü.mes :L sonı.:ı.ctl işletneler in fi

nans vo telmolo jik yönlerden işletme içi ve dışı moli

yotlorın düçürülmesini sa[l;layabilir. 
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DOÇENTLİK TEZİ ÖZETİ 

Tez başl~ğ~ : EKONOMİK KALKINW~DA PAZARLAMA. 
Tezin kapsam~: Yukar~daki başl~ğ.i taş~yan doçentlik çal~şma

s~ üç bölümden oluşmaktad~r. 

GİRİŞ 

I- Kavramlar 
II- Kalk~nan Ülkelerin Genel Ekonomik Özellikleri 
III- Ekonomik Kalk~nmada Pazarlaman~n Rölü 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Üç ana bölümün d~ş~nda yer alan giriş k~sm~nda, kalk~n
m~ş ve kalk~nmakta olan ülkelerin özelliklerine k~saca deği
nilmiş ve kalk~nmalar~n~ plana bağı~ olarak yürüten ülkeler
deki kalk~nma planlar~nda pazarlamaya yer vermemelerinin çe
şitli nedenleri üzerinde durulmuştur. 

Kavramlar başl~ğ~n~ taş~yan birinci bölümde önce pazar
laman~n çeşitli tan~mlar~na yer verilmiştir. Daha sonra ekono
mik kalk~nma kavram~n~n değişik tan~mlar~ üzerinde durularak 
kalk~nman~n sadece fert baş~na düşen gelirin artt~r~lmas~ sü
reci olmad~ğ~; sosyal, kültürel ve örgütsel değişmeleri de kap
sad~ğ~ ve kalk~nmada baz~ hedeflere ulaşman~n gerekliliği belir
tilmiştir. 

Birinci bölümde son olarak, üretim fonksiyonu ile pazarla
man~n ayr~ ayr~ düşünülemiyeceği, bu iki fonksiyonun birlikte 
ele al~nmas~ gerektiği görüşünden hareket edilerek pazarlama 
ile ekonomik kalk~nma aras~ndaki ilişkilere k~saca değinilmiş
tir. 

İkinci bölümde, kalk~nan ülkelerin genel ekonomik özellik
leri; ·yap~sal, teknolojik, demografik özellikler, fert baş~na 
düşen gelirin az olmas~, kullan~lmayan doğal kaynaklar ve iş
gücü verimliliğinin düşük olmas~ şeklinde ayr~nt~l~ olarak be
lirtilmiştir. 
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Bu bölümde, tarım sektörünün ve pazar yapılarının özel
liklerine değinilerek, Türkiye ile ilgili istatistiki veri
lere de yer verilmiştir. Kalkınan ülke ekonomilerinin tarı
ma dayalı olması nedeniyle, tarımsal pazar yapıları ile u
lusal pazarın yaratılması konuları geniş olarak ele alınmış 
ve incelenmeye çalışılmıştır. 

Ekonomik kalkınmada pazarlamanın rolü başlığını taşıyan 
üçüncü bölümde ekonomik kalkınma ile pazarlama arasındaki 
ilişkilere geniş bir yer verilerek, pazarlamanın kalkırmaya 
katkıları üzerinde durulmuştur. 

Bu bölümde önce, ekonominin geçirdiği aşamalar ve pazar
lama başlığı altında; ekonominin günümüze kadar geçirdiği 
aşamalarda pazarlamanın önemi gösterilmeye çalışılmıştır. 

Daha sonra, ekonomik kalkınmada meydana gelen yapısal 
değişiklikler üzerinde durularak; ticaret sektöründe çalı

şanların artmasıyle, kalkınmada pazarlamanın gittikçe artan 

önemi istatistikle.rl~- gösterilmeye çalışılmıştır. Ekonomik 
kalkınma, fertlerin tarım alanından üretim ve ticaret alan
larındaki mesleklere geçmeleri süreci olarak da tanımlanabi
yeceğinden sektörler açısından yapısal değişikliklere yer 
verilmiştir. 

Ekonomik kalkınmada pazarlama çalışmalarına yaklaşımlar 
ayrı ayrı belirtilerek bunlardan; üretim, dağıtım ve tüke
timin karşılıklı ilişkileri üzerinde oldukça geniş durul
muştur. 

Bu bölümde son olarak, ekonomik kalkınmada pazarlamanın 
katkıları ayrıntılı olarak ele alınarak ikinci bölümde açık
lanan kalkınan ülkelerin genel özellikleri arasında bağlan
tı kurulmuştur. 

Sonuç ve öneriler kısmında ise, tezin sonunda ulaşılan 
sonuçların ışığı altında kalkınma planlarında da pazarlama
ya önem verilmesi gerekliliği üzerinde durulmuştur. İyi bir 
pazarlama sisteminin kurulması ile ekonominin gelişmesi sonu-

cu toplumun yaşama düzeyinin yükseltilebileceği gösterilme

ye çalışılmıştır. 

Öğr. Gr. Dr .Birol ~rıENEKECİOGLU (lVlBA) 


