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ÖZ 
 

Pazarlama sektörlerde, piyasalarda arz ve talebin, talebin gereksinimleri 
doğrultularında birbirlerini karşılıklı doğru tanıma, tanıtma etkinlikleri bilgileri ve 
teknikleri toplamı olarak bilinmektedir. Bu bağlamda işletmenin, arzın özgün ve 
stratejik üretim ve satış miktarlarının, niteliklerinin zaman içinde araştırılması, 
öngörülmesi, etkinliği ve bilimidir.  

 
Bu çalışma kapsamında arz, talep ve pazarlama bağlamlı kavramların birbirleri ile olan 
ilişkileri matematiksel iktisat formülasyonları, lineer grafikler ve denklemler ile ifade 
edilerek ilişkisel çıktılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Sektörlerde ve iş süreçlerinde 
optimum makul pazarlama kararları için yöntemler ile nesnel ölçütler ve öncelikler 
araştırılmıştır. Sektörlerde mikro ve üretim ekonomisi düşünceleri doğrultusunda arz 
ve talep fiyat dengesi, maliyet ve gelir analizi, kar, zarar, katma değer değişimi 
süreçleri ve yöntemleri temel alınmıştır. Üretim ve kalkınma ekonomisi sorunları, 
sektör ve iş alanlarında verimlilik, karlılık, süreklilik, esneklik, girişimcilik ölçütleri 
yönlerinde araştırılmıştır. Çalışma sektörlerde, işletmenin, üretimin uzun ve kısa 
dönemde deterministik, analitik ve sentetik üretim ve satış fonksiyonları tanımlamaları, 
çözümlemeleri doğrultularında ilerletilmesi gerektiğini saptamıştır.  

 
Sektörlerde pazarlama kararlarının; marjinal ve ortalama verimlilik, karlılık, katma 
değer ölçütlerini, yöntemlerini, analitik ve parametrik formüllerini tanımlama temelli 
ve amaçlı olduğu görülmüştür. Girişim ve yatırım kararlarının nesnellik, öznellik, 
özgürlük, bütünlük ve özgünlük düşünceleri ile somutlaştırılması gerektiği ortaya 
çıkmıştır. Aynı yönde yatırım yapılabilirlik kararlarında sabit yatırım maliyetinin; talep 
miktarının, talebin gelir ve ücret düzeylerinin önemli belirleyici olduğu sonucu elde 
edilmiştir. Uzun dönemde ortalama ve standart sapma değerlerinin önemli olduğu 
saptanmış olup, sektörler ve iş kolları süreçlerinde yine uzun dönemde büyük iş 
hacimli teknoloji değiştirme girişim, yatırım ortalama ve marjinal değerler 
çözümlemelerinin ekonomik olarak birbirlerine yaklaşmakta olduğu görülmüştür.  
 
Anahtar Kelimeler: Üretim, teknoloji ve kalkınma ekonomisi, marjinal ve 
ortalama verimlilik, karlılık, stratejik çözümleme ve planlama.  
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THE MARKETING PRINCIPLES WITH BALANCE OF DEMAND AND 
SUPPLY 

 
ABSTRACT 

The basic problem of the marketing and economy is to estimate the balance of demand 
and supply, the priorities in sectors and product capacities, and also investment and 
operation capitals. In the marketing process it is important the visions and long term 
planning decision criteria, the medium term planning decision criteria because of the 
using productivity of investment capitals. The solutions of these problems are to 
increase the importance of the average values of demand, supply, also the added values 
with the costs of investments and operation in production processes. These problems 
are to increase the importance of the marketing depending on social perceptions, 
benefit and costs, and also social responsibilities.   
So, this study has focused to the problems of the marketing, the balance of demand and 
supply and economic solutions of the priorities in sectors and product capacities, and 
also investment capitals in general. The study has researched the as the maximizing the 
productivity, the economic and the added values. In the same way, this study’s goal is 
to bring out analyzing the marketing problems depending on the developing production 
economic processes. So the developing production economics concepts are tried to be 
defined accordance with the views of the deterministic marketing. 

 
Keywordss. Production economics, productivity, visions, long term planning, decision 
criteria, demand, sectors and product capacities, investment capitals. 
 
JEL Code: A19, C02 

 

1. GİRİŞ 

Kalkınma, bilindiği gibi, arz ve talebin; doğru bilgi ve teknik, doğru gereksinim, doğru 

mal ve hizmet; doğru yer, fiyat, miktar doğrultularında karşılanmaları etkinlikleri ve 

birikimleridir. Kalkınma, etkin geniş bir pazarlama etkinliğini gerektirir. Pazarlama aynı yönde 

sektörlerde, piyasalarda talebin gereksinimlerini karşılama doğrultularında arz ve talebin 

birbirlerini karşılıklı doğru tanıma, tanıtma bilgileri ve teknikleri toplamıdır. 

Piyasalarda talep, üretim ve arz, pazarlama ve alt süreçleri sürekli, değişim, gelişim ve 

etkileşim halindedirler. Üretim, tüketim ve pazarlama etkinlikleri gelişimi sorunları bütün 

sektörler, işletmeler, iş kolları içinde ve arasında üretim ve tüketim süreçleri ilişkilerini, sosyal 

etkinlikler tanıtımlarını kapsayan sorunlardır. Genel üretim, pazarlama, tüketim etkinlikleri 

sorunları bir yandan kültür, bilgi, bilim, teknik eğitim, mühendislik, teknolojik ve üretim 

süreçleri; diğer yandan ekonomik gelişme teorileri ve uygulama süreçleri araştırma geliştirme 
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süreçleri ve olanakları sorunları ile ilişkilidir. Üretim, tüketim ve pazarlama teorileri ve sorunları 

genelde, makroekonomi, mikroekonomi, talep ve arz kesimlerinin verimlilik, karlılık, süreklilik, 

bütünlük, esneklik düşünceleri, taktik ve stratejik planlama teknikleri, ölçütleri yönlerinde 

sorunlardır. Pazarlama etkinlikleri yönetimi sorunları üretim, tüketim, girişim, yatırım, yönetim 

etkinlikleri süreçleri ve ekonomilerine bağlı araştırma, bilgilendirme ve uygulama teknikleri ve 

hizmetleri, teknik geliştirme uygulanmaları doğrultusunda ortaya çıkar.  

Pazarlama, diğer ifade ile sektörlerin, işletmelerin stratejik özgün üretim, tüketim 

önceliklerini, üretim ve büyüme modellerini, piyasaların ve talebin miktar ve biçimlerini 

belirleme odaklıdır. Bu düşünceler yönünde pazarlama bilgi ekonomisi, eğitim ekonomisi, enerji 

ekonomisi, sağlık ekonomisi, araştırma ekonomisi, tarım ekonomisi, üretim ekonomisi, işletme 

ekonomisi, ulaştırma ekonomisi, büyüme ve kalkınma ekonomisi, dünya ekonomisi ve 

uygulamaları temellidir, amaçlıdır. Pazarlama diğer yandan toplumların, kesimlerin sosyal 

psikoloji, sosyal davranış, örgütsel davranış bilimleri ve uygulamaları temellidir, amaçlıdır.  

Bu yönde pazarlama çalışması talep ve arz, üretim ve yatırım ekonomisinin karar 

ölçütlerine ilişkin deterministik, analitik ve sentetik etkinlik ve yöntemlerin ortaya konmasına, 

yerel, bölgesel ve küresel sektör süreçlerine ilişkin değerlendirmelerine yönelikliktir. Orta ve 

uzun dönemli üretim ve tüketim temel karar ölçütlerini, biçimlerini ve etkilerini ortaya koymaya 

çalışır. Yatırım, üretim ve pazarlama girdilerinin, kaynakların orta ve uzun dönemli önemli 

marjinal verimlilik ve karlılık karar ölçütlerini, girişimin sabit yatırım, sosyal sermaye ve işletme 

sermayesi girdilerinin ekonomiklik ölçütlerini ortaya koymayı amaçlar. Kaynakların heba 

olmadan ekonomik kullanım ölçütlerini ortaya koymayı odaklıdır.  

Dolayısı ile çalışma öncelikle mevcut ekonomik koşullar ve olanaklar; kısa, orta, uzun 

dönemli talep, arz, üretim ve pazarlama etkinlikleri modeli ve fonksiyonları, sektörlerin arz ve 

talep büyüme sorunları, uygun dengeleri, üretim süreçleri gelir, maliyet, kar zarar karar 

yöntemleri, ölçütleri çerçevesinde ilerletilmeye çalışılır. Sektörler ve firmalar düzeyinde üretim, 

arz teknikleri ve maliyetleri, talep, arz ve talep dengesi, fiyat dengesi, gelir, kar, katma değer, 

zarar değerleri değişim ilkelerini ve karar yöntemlerini araştırır. Pazarlama etkinlikleri ve 

ekonomisi belirli sektör ve iş alanlarında araştırma geliştirme, eğitim öğretim, teknik, teknoloji, 

üretim, çevre, kalkınma ve sağlık süreçlerine uygulanmakta ve süreçler ile biçimlenir. Çalışma 
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süreçlerde, ülkede insanların gelir, sosyoekonomik ve refah düzeylerini, sosyal algı psikoloji, 

sosyal davranış ve girişimci düzeylerini, katma değerleri üretme, yükseltme tekniklerini, 

ölçütlerini araştırma, tartışma ve ortaya koyma amaçlıdır. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Genel Tanımlar  

Pazarlama yönetimi deterministik, analitik, sentetik olarak açıklanabilmesi için öncelikle 

arz, talep, üretim, pazarlama, süreç, model, yöntem yönetim temel kavramlarının 

tanımlanmasında yarar görülmektedir (Dinler, 1994; Karayalçın, 1979; Gökdere, 1991). 

Talep: Talep belirli piyasalarda belirli kültür, değer ve fiyat koşullarında satın alınmak 

istenen, satın alınan mal ve hizmet miktarıdır. 

Arz: Arz belirli piyasalarda belirli kültür, değer ve fiyat koşullarında üretilmek, satılmak 

istenen mal ve hizmet miktarıdır. 

Üretim: Üretim, toprak, toprak altı ve toprak üstü doğal kaynaklar, üretim tesisleri, 

sermaye, emek, nitelikli personel üretim olanakları kullanılarak örgütlenerek mal ve hizmetin 

elde edilmesidir. Meyve, sebze, hayvan yetiştirmek; makine, giysi, salça, şeker yapmak; araca, 

insana bakmak, bozulanı onarmak, yolcu ve eşya taşımak, öğretim yapmak, insan yetiştirmek 

üretim etkinlikleridir. Üretimin parasal karşılığına gelir denilir. Üretim sonuçları genel olarak 

tüketim, tasarruf, üretim, yatırım, ihracat olarak kullanılır. 

Pazarlama: Pazarlama, mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye, kullanıcıya akışını etkin, 

verimli ve ekonomik biçimlerde harekete geçiren, sürdüren işletme etkinlikleri yan dalı 

toplamıdır. Pazarlama talebi etkilime, yönlendirme odaklıdır. Pazarlama mal ve hizmetin 

üretiminden önce başlatılan, satışından sonra da devam ettirilen, ettirilmesi gereken karşılıklı 

araştırma ve tanıtım etkinlikleri  toplamıdır (Tokol, 1986). 

Tüketim: Tüketim, gereksinimlerin direkt karşılaması, fayda sağlanması doğrultusunda 

mal ve hizmetin kullanılması işlemidir. Ekmeğin yenmesi, otomobil gezintisi, eğitim öğrenim 

alınması tüketim olaylarıdır. 
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Üretim Olanakları: Bir ülkenin veya bölgenin üretim olanakları toprak, toprak altı ve 

toprak üstü doğal kaynaklar, üretim tesisleri, sermaye, emek, nitelikli personel ve örgütlenme 

düzeyi toplamlarından oluşur. Belirtilen üretim olanakları belir bir zaman kesitinde sınırlıdır. 

Dolayısıyla ele alınan zaman kesitinde ve döneminde üretim miktarı, bu sınırlı üretim 

olanaklarına, üretim ve büyüme politikalarına bağlı olarak belirli özellikleri ile sınırlıdır (Dinler, 

1994; Gökdere, 1991). 

Süreç: Sistemlerin, unsurların belirli bir zaman ve mekan çerçevesinde belirli amaçları ve 

işlevleri gerçekleştirmek için harekete geçen, geçirilen, oluşturulan etkinlikler, olaylar 

bütünlüğüdür. 

Sorun: Sorun genel olarak süreçlerde oluşan darboğazlara, sıkışıklıklara sınırlı 

kaynakların, olanakların etkin ve uygun biçimlerde dağıtımı ve kullanımı zorluklarına bağlı 

olarak ortaya çıkar. Sorun basit tanımı ile olayların, süreçlerin temel ilkelere, kısıtlara ve 

amaçlara ters yönde gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkar (Türk Dil Kurumu; Karayalçın, 1979). 

Aynı yönde sorun olayların geçmişten bugüne, geleceğe uzantılarının; bilimsel doğrular, ilkeler 

ve kurallar, toplulukların genel amaçları çerçevesinde neden-sonuç ilişkileri, yarattıkları olumsuz 

etkileri ortaya konarak belirlenir. Sorunlar olayların uzantılarının insanların ve toplulukların 

dönemsel genel doğruları, ilkeleri, kısıtları, amaçları ile uyumsuzluklar yaratması, insanlara 

rahatsızlık ve endişe vermesi sonuçlarına bağlı olarak belirirler; insanların olayların gelişim 

uzantılarını arzuları, amaçları doğrultusunda düzenleme, yönlendirme, kullanma amacına ve 

ekonomisine paralel olarak önem ve öncelik kazanırlar. Başka bir deyiş ile sorun süreçler içinde 

olaylar çizgisinde kısmi bilgiler ve olaylar arasında somut ve belirli ilişkilere dayalı olarak 

amaçlanan somut bilgilerin elde edilmesi yönünde tanımlanır. Bu yönde sorunların çözümü ise 

olayların uzantılarını, insanların amaçları çerçevesinde bilimsel ilkeler, modeller, yöntemler, 

teknikler doğrultusunda düzenleme ve bu olaylardan ve tekniklerden yararlanma işlemi, işi 

şeklinde belirginleşirler. 

Araştırma: Varlıklar arasında ilişkileri, bilgileri, bilimsel ilkeleri, yasaları fark etme ve 

bulma; ürün geliştirme ve üretme etkinlikleridir. Araştırma insanlığa fayda sunmak amacıyla 

doğa, fizik, teknik ve sosyal olaylardan, objelerden, ekonomik kaynaklardan, arz ve talep 

oluşumlarından; olanaklardan ve temel bilimlerinden; bilgi, bilim, model, yöntem, ekonomi, 
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yöneylem düşüncesi ilkeleri ve yöntemleri ile yeni bilgi, ürün, sistem, üretim süreci ve yöntemi 

belirleme, geliştirme, üretme etkinlikleridir. 

Model: Sistemin belirli üretim amacı için üretim süreçlerinin dinamik, fiziki yapısını 

tanımlayan,  ana işlevini belirleyen kısıt, kapasite ve amaç bağıntıları kümesidir. Model 

matematik ifadeleri; sistemin veya sürecin karakteristik yapısının parametresini, katsayını, 

kontrol edilebilir ve edilemeyen kontrol büyüklüklerini içerir. Model sistemin sürecin tüm üretim 

olanaklarını verimli kullanımına aracılık eder. Model ayrıca kapalı ya da açık olarak sorunun 

çözümüne olanak verecek bir yöntem, yöntemler dizi ima eder veya içerir (Karayalçın, 1979). 

Yöntem: Yöntem, kısa bir tanım ile fizik ötesini, bilinmeyenleri bulma ve belirleme 

aracıdır. Süreçlerde olaylar çizgisinde kısmı verilere, bilgilere ve olaylar arasında somut 

değişmez ve kararlı ilişkilere, yasalara, kısıtlara dayalı olarak somut, belirsiz, bilinmeyen amaç 

bilgilerin bilinmesi yönünde ilkeler, aksiyomlar, ifadeler sistemi biçimde tanımlanır (Karayalçın, 

1979).  

Yönetim: Yönetim bilimleri insanlığa ilişkin gereksinimleri etkin biçiminde 

karşılanmaları temelli ve amaçlı düşünce ve yöntemler toplamı olarak tanımlanır. Yönetim 

bilimleri bireylerin ve toplumların fizyolojik, ekonomik, güvenlik, psikolojik, sosyolojik, 

saygınlık gereksinimlerinin etkin olarak karşılaması amacıyla üretim olanaklarının sağlanması 

aşamalarına ilişkin öngörüler, ilkeler ve yöntemler bütünlüğü ve uygulamaları biçiminde ele 

alınır (Koçel, 1998; Akat, İ. ve. Arkadaşları, 2002). Bu bağlamda yönetim bilimleri ve yaklaşımları 

klasik, neo klasik, modern yönetim, post modern yönetim ileri teorileri, biçimlerinde ilerletilir 

(Koçel, 1998). Yönetim bilimlerinin temeli fizik, matematik, ekonomi, istatistik, teknik ve 

yöneylem araştırması bilimleri ile psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, sağlık, eğitim bilimleri; 

süreçlere ve gereksinimlere uygun sentezleridir. Yönetim bilimleri temel olarak; politika, plan, 

program kavramları ile bunları belirleme, planlama, örgütleme, isteklendirme, koordine etme, 

denetleme ve bütçeleme çalışmalarını kapsar.  

Üretim ve pazarlama sorunları birbirini izleyen, birbirine paralel bütünleşik sorunlardır. 

Dolayısı ile pazarlama sorunları talebin arzın koşullarına, beklentilerine uygun birbirleri ile 

ilişkili kapsamlı karar yöntemlerini, yönetim biçimlerini gerektirir. Üretim ve pazarlama 

etkinlikleri birbirleri ile ilişkili mikroekonomi, işletme ekonomisi, ölçek ekonomisi, piyasa 



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2018 
Maltepe University, Istanbul, 29.11.2018-01.12.2018 
  

 

116 
 

ekonomisi, yatırım ekonomisi, sektör ve üretim süreci ekonomisi, kalkınma ekonomisi, sosyal 

psikoloji, sosyal davranış, örgütsel davranış bilimleri ve yöntemlerini kapsar. Aynı yönde üretim 

süreçlerinde pazarlama yönetimi, başa baş noktası analizi, bu günkü net değer analizi, fayda 

maliyet analizi, iç verimlilik analizi, lineer programlama yöntemleri çözümlemelerini kapsar.  

2.2. Pazarlama Bilimi, Yöntemi ve Etkinliği 

Pazarlama, mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye, kullanıcıya akışını etkin, verimli ve 

ekonomik biçimlerde sağlama, sürdürme; kullanıcılar ile buluşturma temel işletme bilimi dalı ve 

etkinliğidir. Pazarlama arz ve talebin piyasa ve üretim süreçlerinde birbirlerini doğru tanıma, 

tanıtma etkinlikleri bilimidir. Pazarlama işletme, arz ve arz ekonomisinin, mikroekonominin 

pazar ekonomisinin, uygulamalı alanı ve disiplinidir. Diğer bir ifade ile pazarlama talebi 

bilgilendirme, etkileme, yönlendirme bilimidir, odaklıdır. Pazarlama mal ve hizmetin üretiminden 

önce başlatılan, satışından sonra da bilgilenme ve tanıma işlemleri devam ettirilen, ettirilmesi 

gereken arz ve talep kesimleri arasında araştırma ve tanıtım etkinlikleri toplamıdır (Tokol, 1987).  

Diğer yandan pazarlama kendine özgü belirli ilkelere ve yöntemlere dayanan sentez bilim 

dalıdır; bütünleşik yöntemdir. Pazarlama sosyoloji, mikroekonomi, makroekonomi, istatistik, 

yöneylem araştırması, üretim ve yönetim teknikleri, üretim ve yönetim ekonomisi, sosyal 

psikoloji, pazar psikolojisi bilim dallarının ileri sentezlerinden oluşur, oluşturulur. Pazarlama 

yöntemi bir yandan pazarlama bilim dalı varsayım, ilke ve yöntemleri, diğer yandan da arz ve 

talep kesimlerinin beklentileri, arz ve talep fonksiyonları kayma, değişim ve yeni ekonomik 

optimum denge noktaları araştırma yöntemlerini, analiz ve sentez çözümleme etkinliklerini 

kapsar. Pazarlama ve araştırma etkinlikleri mal ve hizmetlerin arzında kalite, marka, itibar, 

tüketim miktarı doğrultularında algılar, sosyal algılar ve düşünceler ile olanakları, teknikleri, 

ekonomik karar yöntemlerini; uygun girişim, yatırım ve işletim koşullarını, sosyal psikoloji 

duyum, öğrenim, eğitim süreçlerini, tekniklerini, araçlarını ve etkinliklerini kapsar, araştırır.  

Bu belirlemeler ışığında pazarlama arz ve talep kesimlerinin beklentileri, arz ve talep 

fonksiyonlarının kayma, değişim ve yeni ekonomik optimum denge noktalarını belirleme ve 

tanıtma çalışmaları doğrultusunda gerçekleştirilir. Arz ve talep kesimleri arasında ekonomik 

optimum denge noktalarını hesaplama, belirleme; denge noktaları doğrultularında bilgilendirme, 

eğitim etkinliklerini ve tekniklerini gerçekleştirme amaçlıdır. Dolayısı ile pazarlama ekonomik, 
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sosyal fayda ve sorumluluk değerlerini yükselten uygulamalı bir bilim dalıdır, yöntemidir ve 

etkinliktir. Pazarlama araştırma teknikleri ve etkinlikleri işletmenin, girişimin orta ve uzun 

dönemli ekonomik karar ölçütlerini mal ve hizmetlerin miktar ve nitelik dağılımlarını, marjinal 

karar ölçütleri belirlenmelerini işaret eder.  

2.3. Talep ve Arz 

Piyasalarda arz ve talep belirli ve rastgele etkenlere bağlıdır. Dolayısı ile arz ve talep 

fonksiyonları ve denge noktaları, toplumun gelir, sosyal seçim; yatırımcıların birikim, yatırım 

düzeyleri, kullanıcıların tüketim, birikim ve tercihleri doğrultularında belirli ve rastgele etkenlere 

ve fonksiyonlara dayalı belirirler, tanımlanırlar. 

2.3.1. Talep, Talep Fonksiyonu Kayması  

Talep arz ve işletme kesiminin istemi dışında önemli ölçülerde belirli ve rastgele etkenlere 

bağlıdır. Talep belirli piyasalarda belirli fiyat koşullarında satın alınmak istenen, satın alınan mal 

ve hizmet miktarıdır. Belirli piyasa koşullarında fiyat değişimlerine bağlı satın alınmak istenen 

mal miktarları belirli olarak değişim noktaları Şekil 2.1.’de belirtildiği biçiminde fiyata bağlı 

( )tq p talep fonksiyonunu verir (Gökdere, 1991; Dinler, 1994; Türkay, 1983).  Talebin beklentileri 

şöyledir (Morlok, 1978; 1978; Umar, N. Yayla, 1992; Berkmen, 1965). 

• Güvenlik, 
• Güvenirlik, düzenlilik, planlılık ve programlılık 
• Hızlılık, 
• Sıklık, 
• Açıklık, nesnellik 
• Esneklik,  
• Uygunluk, 
• İzlenirlik,  
• Sorumluluk, 
• Servislerde tutarlılık, süreklilik, 
• Ekonomiklik. 
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(q), Ürün (birim/dönem) 
                     0q       

   

 

 

                                        ( )t tq f p=                                        ( )p Fiyat                                         

                         Şekil 2.1. Talep Fonksiyonu  

 

Diğer yandan piyasada belirli etkenlere, çeşitli değişimlere bağlı olarak ( )tq p talep 

fonksiyonunda azalma ve artma kayma değişimleri oluşur. Talep fonksiyonunda Şekil 2.2.’de 

belirtildiği biçiminde ürün ve fiyat eksenlerine yaklaşma biçiminde azalma (-); uzaklaşma 

biçimlerinde artma (+) kayma değişimleri ortaya çıkar. 

 

               (q), Ürün (birim/dönem) 

                    0q        

                           

   

 

                                            (-)             (+) 

 

                                                ( )t tq f p=            

                                                                                                        ( )p Fiyat 
                         Şekil 2.2. Talep Fonksiyonunda Kayma Durumları  

 

Talep fonksiyonunda azalma artma kayma değişimleri şu etkenlere bağlıdır.  
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• Kullanıcıların gelir düzeylerinin değişimlerine, 
• Kullanıcıların bilgi, kültür, değer yargısı, beğeni düzeyleri ve önceliklerinin 

değişimlerine, 
• Başka alternatif mal ve hizmetlerin fiyatlarının değişimine, 
• Başka alternatif mal ve hizmetlere olan reklamların niteliklerinin değişimine, 
• Yeni mal üretimi, mal ve hizmetlerin kalite değişimine.   

 

Kullanıcıların, üreticilerin gelir, tüketim, düzeylerinin artması durumunda talep 

fonksiyonunda da artma kayması koşullarının ortaya çıkmakta olduğu görülür. Talep bu 

beklentileri bir bütün olarak en iyi düzeylerde karşılayabilecek biçimlerde uygun ürüne, işletme 

ve arz sistemine yönelme, satın alma eğilimindedir. 

2.3.2 Arz, Arz Fonksiyonu Kayması  

Arz piyasalarda belirli fiyat koşullarında üretilmek, satılmak istenen mal ve hizmet 

miktarıdır. Arz işletmenin içsel daha belirli etkenlerine bağlıdır. Arz fonksiyonu belirli piyasa 

koşullarında fiyat değişimlerine bağlı satılan, satılmak istenen mal miktarları değişim noktaları 

olarak Şekil 2.3.’de belirtildiği biçiminde ( )aq p oluşur (Gökdere, 1991; Dinler, 1994; Türkay,  

1983) 

             (q), Ürün (birim/dönem)  
                              
                     0q       
   
 
 
                                                                   ( )a aq f p=  
 
 
                                                       
                                 
                                                                                             ( )p Fiyat                                 
                         Şekil 2.3. Arz Fonksiyonu 
 

Bu yönde işletme sistemleri daha ayrıntıda aşağıda sıralanan ölçütlerin ve amaçların 

gerçekleştirilmesine çaba gösterirler (Morlok, 1978; 1978): 
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• Üretim işlemi başına doluluk/kapasite kullanım oranının yüksekliği, 
• Sistemin günlük, yıllık sefer kullanım oranının yüksekliği, 
• Servis hattı kapasite kullanımının yüksekliği, 
• Üretim aracı ve hattı hızının uygunluğu, 
• Üretim hattı veriminin yüksekliği,  
• Çevre kirliliğinin küçüklüğü, 
• Birim başına yakıt tüketimin küçüklüğü, 
• Bakım onarım işinin küçüklüğü, 
• İşletmenin dış ve hava koşullarına uygunluğu, esnekliği, 
• Yatırım ve işletme maliyetlerinin küçüklüğü, 
• Üretim iç hizmetlerinin küçüklüğü ve ekonomikliği, 
• Verimlilik yüksekliği, 
• Karlılığın yüksekliği, 
• Büyümenin sürekliliği, 
• İmaj ve itibar. 

 
Bu beklentilerin bir kısmının, işletme sistemlerinin, kullanıcıların beklentileri ile çatışma 

eğilimindedir. Belirtilen beklentilerin optimum ve dengeli olarak belirlenip ürünlerin bu 

doğrultuda pazarlanması yolu yaklaşımları önem kazanır. Bu yönde arz fonksiyonunda azalma 

artma kayma değişimleri şu etkenlere bağlıdır.  

• Mal ve hizmet üretimi teknik ve teknolojilerinin değişimine, 
• Mal ve hizmet üretimi girdileri fiyatlarının değişimine, 
• Başka alternatif mal ve hizmetlerin üretim teknolojilerinin değişimine, 
• İşletmeci ve girişimlerin kültür, değer yargısı, beğeni düzeylerinin değişimine, 
• Yeni mal üretimi, mal ve hizmetlerin kalite düzeylerinin değişimine.   

Piyasalarda bu teknik, ekonomik ve yatırım koşullarında değişimlere bağlı olarak 

( )a aq f p= arz fonksiyonunda azalma ve artma kayma değişimleri ortaya çıkar. Arz fonksiyonun 

Şekil 2.4.’de belirtildiği biçiminde orijinden fiyat ekseni yönünde uzaklaşma kaymasına azalma 

(-); fiyat ekseni tersi yönünde orijine yaklaşma kayması biçimlerinde artma (+) kayması oluşur.   
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              (q), Ürün (birim/dönem)                                                   
        0q     
 
 
                                        ( )a aq f p=  
 
                                                  (+)                    (-) 
 
                                                       
                         
                                                                                                     ( )p Fiyat 
                           Şekil 2.4. Arz Fonksiyonunda Kayma Durumları 
 

Arz fonksiyonun artma kayması aynı fiyat koşullarında daha çok mal ve hizmet 

üretimlerine, arz edilmelerine olanak sağladıkları görülür; kullanıcılara sunulan malların artmakta 

olduğu görülür. 

2.3.3. Arz ve Talep Denge Noktası 

Arz ve talep kesimleri birbirlerini kontrol ederek, pazarlık ederek, deneyerek en 

ekonomik, optimum kararlı denge durumuna yaklaşmak için çaba gösterirler. Bu tanım ile 

piyasalarda arz ve talep denge durumu dolayısıyla dp  denge fiyatı, dq  denge ürün miktarı 

değerleri Şekil 2.5.’de belirtildiği biçiminde tanımlı ( )t tq f p= talep fonksiyonu ile ( )a aq f p=

arz fonksiyonlarının ( ) ( )a tq p q p=  eşitliği dolayında belirlenir. 
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Ürün(q), birim/dönem  
                              
                     0q       
   
 
 
                                                               )( pfq aa =  
 
 
                                                      D 
                    dq      
 
                            ap                 dp                                       ( )p Fiyat  
                         Şekil 2.5. Arz ve Talebin Denge Durumu  
 
2.4. Pazarlama Sürecinde Belirgin Yöntemler  
     

Pazarlama işletme ve araştırma ekonomisi temelli karar yöntemleri talebin gelir ve ödeme 

düzeyleri, ortalama ve standart sapma değerleri; uzun, orta ve kısa dönemli planlama düşünceleri 

hesaplama ve karar yöntemleri ve etkinlikleri doğrultularında geliştirilmiş; ilerletilmeye çaba 

gösterilmektedir. Pazarlama uzun, orta ve kısa dönemli satış, tüketim fiyatları, üretim olanakları, 

yatırım ve işletme geliştirme projelerinin yapılabilirlik karar ölçütleri; maliyetleri, gelirlerinin 

bugünkü değerleri ile değerlendirme, planlama, yatırım girişim tekniklerine, kararlarına dayanır. 

İşletme ve pazarlama belirgin karar yöntemleri mikroekonominin, işletme ekonomisinin karar 

tekniklerine dayanır dayanır. 

3. ÇÖZÜMLEME VE BULGULAR 
 

Pazarlama çözümlemesi arz ve talep kesimlerinin üretim, gelir, birikim ve ödeme 

düzeyleri, beklenti ve tercihleri, arz ve talep koşulları, arz ve talep fonksiyonları kayma, değişim 

ve yeni ekonomik denge noktaları değişimleri, analiz ve sentez çözümlemeleri doğrultusunda 

gerçekleştirilir. Pazarlama araştırma çözümlemeleri deterministik, teknik, istatistik, ekonomik ve 

psikolojik çözümlemeleri kapsar. Pazarlama araştırma çözümlemeleri aynı yönde yerel, bölgesel 

ve küresel ölçeklerde, sektörlerin piyasalarında teorik, kavramsal, yöntemsel ve sayısal 

çözümlemeler, uygun karar ölçütleri doğrultusunda ilerletilir. Pazarlama araştırma çözümlemeleri 

ve yönetimi genelde sektör pazarlarında talebe, talep dağılımlarına uygun kalite, uygun fiyat, 
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uygun yer ve zaman, uygun mal ve hizmet dağılım ve miktarlarını belirleyerek, tanımlayarak 

hazır bulundurmanın koşullarını saptama ve geliştirme temellidir. 

3.1. Arz ve Talep Denge Uzamı ve Süreci 

Piyasalar arz ve talep kesimleri birbirlerini deneyerek, kontrol ederek denge durumlarına 

ulaşmak için çaba gösterdikleri belirtilmişti. Bu yönde dinamik piyasa koşullarında, süreçlerinde 

arz ve talep denge noktası arz ve talebin, arz ve talep fonksiyonlarının değişme ve kayma 

koşullarına bağlı Şekil 3.1.’de görüldüğü biçimde belirli bir denge ve karar uzamında/bölgesinde 

ortaya çıkabileceği görülür. 

         (q), Ürün (birim/dönem)  
                              
                     0q       
   
 
 
                             ( )t tq f p=  

                                                                             ( )a aq f p=  

                     dq                                          D 
                                                                   
 
                                                       
                                        ap                  dp                                              ( )p Fiyat                                   
                        
            Şekil 3.1. Arz ve Talep Fonksiyonlarında Kayma ve Denge Uzamı  
 

Bu saptama, düşünce doğrultusunda piyasalarda denge bölgesi, noktası ve kararı teknik, 

ekonomik,  istatistik olarak araştırılarak, tanımlanarak, basitleştirilerek; örneğin Şekil 3.2.’de 

gösterilen )( pq talep ve )( pqa arz fonksiyonlarının lineer olduğu varsayımı;  

qpqfp ρ−== 0)(  

)(qfp aa = bqpa +=  
 

ve denge durumlarında eşitlikleri varsayımı ile şöyle, 

 bqpa + qp ρ−= 0  
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yazılır ve belirlenir (Gökdere, 1991; Dinler,1994; Türkay, 1983). 

                  Fiyat(p), pb/birim 
                              
 
   
                    0p  

                                                                 )(qfp aa =  
 
 
 
                    dp  

                    ap  

                                              dq                                  Ürün(q), birim/dönem 
                           Şekil 3.2. Arz ve Talep Fonksiyonları Denge Durumu  

Dolayısıyla  dq  denge ürün miktarı ve dp  denge fiyatı, 
  

b
pp

q a
d +

−
=

ρ
0  

 

 −=−== 00)( pqpqfp ddd ρ
b
pp a

+
−

ρ
ρ 0         

 
olarak hesaplanır, belirlenir. İşletmeler bu değerler yönünde gelir, maksimum gelir, 

dolayısıyla başa baş, kar ve zarar durumları )( pq talep ve )( pqa arz fonksiyonlarının kısa ve 

uzun dönemli denge durumlarında belirirler. 

3.2. Uzun Dönemli Birim Fiyat  
 

İşletmenin yatırım ve işletme girdileri ile yapı ve tesis yatırım maliyeti bileşenini içeren 

tm  “uzun dönemli ortalama yatırım ve işletme birim maliyeti”  değeri veya ifadesi, 

1

0

1

1
111

m

r
a

ar
aq
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olur.  

Bu ifadede; 

    A  = Projeye ait yatırım giderlerinin işletmenin başlangıç yılındaki sermaye ve  
              faiz  yükü toplamı, Pb, 

     r   =  Projenin yıllık gelir ve giderlerini güncelleştirme faiz yüzdesi değeri, 
      n   =  Projenin yıl olarak işletme dönemi süresi  

     1m  =  Birim başına ortalama işletme gideri, Pb/birim, 

     0q   =  İşletmenin açılış yılındaki trafik talebi miktarı, birim/yıl 
      a   =  Talepteki yıllık artış yüzde değeri, 
  

değerlerini gösterir. Bu ifade tm  ifadesi marjinal sıkışma ve bekleme maliyet bileşenini 

içermemektedir. Bu ifade sadece yatırımın ortalama birim maliyeti ile işletme maliyeti ve piyasa 

fiyat değerleri ilişkileri, yatırımın mali ve ekonomik yönden işletile bilirlik karar ölçütü 

koşullarını sağlar. Hesaplanan değerler ve piyasa saha gözlem çalışmaları ile elde edilebilecek 

gerçek değerler karşılaştırılarak yatırımın işletile bilirlik ölçütü ve koşulları belirlenebilir  (Özen, 

2015). 

3.3. Uygun Kar/Zarar Süreçlerinde Pazarlama Ölçütleri 

Bir işletmenin yönetim kararları için daha çok dönemsel maliyet ve gelir fonksiyonları ile 

tanımlanıp analizleri temeldir. İşletmenin dönemsel sabit sermaye, arz miktarı büyüklüklerine 

bağlı üretim, sıkışma-bekleme, arz ve yönetim maliyet bileşenlerini içeren dönemsel toplam 

maliyet fonksiyonu şöyle tanımlanabilir.  

=)(qM
2

210 qmqmm α++  

Dönemsel talebe ve fiyata bağlı toplam gelir fonksiyonu ise şöyledir. 

=)(qG qqp )( 0 ρ−  

Üretim süreçlerinde, son birim ürünün oluşturduğu toplam maliyet, toplam gelir, toplam 

kar, toplam zarar farkı kavramları ve büyüklükleri ile ortalama maliyet, ortalama gelir, ortalama 
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kar, ortalama zarar kavramları ve büyüklükleri oldukça önemli karar ölçütleridir. Bir üretim 

sürecinde son birim ürünün oluşturduğu toplam maliyet, toplam gelir, toplam kar, toplam zarar 

farkı büyüklükleri aynı zamanda sıra ile marjinal maliyet, marjinal gelir, marjinal kar, marjinal 

zarar olarak da tanımlanır. Bu kavramlar temelli bir işletmenin kar ve zarar koşulları, değerleri 

şöyle tanımlanır, irdelenir (Dinler, 1994; Gökdere, 1991). Bir işletmenin )( pq arz/hizmet 

düzeyine bağlı karlılık koşulu, )(qG  toplam gelirin )(qM  toplam maliyetten büyük veya eşit 

olması koşulu temeldir:  

0)()()( ≥−= qMqGqK . 

İşletmenin )( pq arz/hizmet düzeyine bağlı karlılık koşulunda 0)( =qK olması durumu, 

işletmenin karlılık için başa baş üretim sınır değerlerini, bir diğer deyiş ile ekonomik üretim 

başlangıç son değerlerini verir: 

  =− )()( qMqG )()( 2
2100 qmqmmqqp αρ ++−− 0=  

 Arz ve talep )( pq  fiyat değişkenine bağlı ikinci dereceden bir bilinmeyeni denklemin 

çözümünden bulunan kökler ile;  

• sanal iki kök işletmenin zarar sürecinde çalıştığını, 

• gerçel iki kök işletmenin karlı üretim süreci aralığı değerleri bulunduğunu,    

• gerçek bir kökü işletmenin normal karlı bir üretim/arz durumu bulunduğunu,   

ortaya koyar. Bu yönde, örneğin yukarıda verilen ikinci dereceden denklemin 

 0)()( 2
2100 =++−− qmqmpm ρα  

biçiminde düzenlenmesinden sonra karlılık gerçek kökü için denklemin diskirimant kök içi 

ifadesine ait, 

 0)(4)( 02
2

10 ≥+−− mmmp ρα  

ifadesi elde edilir. Bu ifadeden karlılık için 0m  işletmenin sabit sermaye ve işletme 

maliyetinin, 
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)(4

)(

2

2
10

0 ρα +
−

≤
m

mp
m  

koşulunu sağlaması, sağ taraftaki değere eşit veya ondan küçük olması gerektiğini ortaya 

koyar. Diğer yandan işletmenin )( pq arz/hizmet düzeyine bağlı öngördüğü işletme karar 

dönemlerinde karın maksimum, zararın minimum olmasını amaçlar. Bu yönde, kar fonksiyonu 

)(qK ’nin türevi olarak marjinal kar/zarar fonksiyonu, 

022)()()( 210
''' =−−−=−= qmmqpqMqGqK αρ  

koşulunu sağlaması beklenir. Buradan maksimum kar/minimum zarar için marjinal gelirin 

marjinal maliyete  

 )()( '' qMqG =  

eşit olması beklenir: Aynı yönde maksimum kar/minimum zarar için uygun üretim miktarı, 

uzun dönemli yatırım kararı üretim miktarı değeri 

 
)(2 2

10

ρα +
−

=
m

mp
qk  

olarak bulunur. Bu üretim satış düzeyi ifadesi, maksimum kar/minimum zarar koşulunun 

yukarıda verilen )(qG  toplam gelir fonksiyonunun )(qM  toplam maliyet fonksiyonundan büyük 

ya da en eşit, başa baş olmaları; yani ≥)(qG )(qM durumlarını ortaya koyar. Burada 0m  ve kq  

kritik değer ifadelerinin incelenmesinden bir yandan, piyasada 0p  talep başlangıç fiyatının, 

10 mp >  olması gerektiği; diğer yandan birim fiyat ρ  değişim oranı ile 2m  üretim miktarı 

sıkışıklık maliyeti toplamının ters yönde etki yaptığı görülür. Üretim kanallarında üretimin 

miktarının veya üretim miktarı kapasite oranının belirli değerlerinin altında olması durumunda 

2m  üretim miktarı sıkışıklık maliyet katsayısı değeri de ihmal edilebilecek derecede küçük 

olabilir, ihmal edilebilir. 
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3.4. Katma Değer 

 İşletmelerin ve sektörlerin üretim katma değerleri/katkı payları, dönemsel gelir, maliyet 

ve kar ilişkileri yönlerinde somutlaşır. Dolaysı ile pazarlama çalışmaları üretim  ve piyasa 

süreçlerinin üretimin katma/katkı değerleri yönünde aşağıdaki gibi tanımlanır. 

katma değer =gelir- değişken maliyet =sabit maliyet±  işletme karı 

katma değer karmqqmmqqp ±=+−−= 0210 )()( αρ  

katma değer 0210 )()( mqqmmqqp ≥+−−= αρ  

Bu ifadelere göre üretimin, arzın katma değeri, ekonomik olarak, 0m  yıllık/dönemsel sabit 

maliyetten büyük olması gerektiği açıklık kazanır. Bunun için talebe bağlı fiyat birim maliyet 

ilişkisinin,  

q
mqmmqp 0

210 )()( ≥+−− αρ  

olması gerektiği görülür. Aynı yönde üretim arzı maksimum katma değerlerinin, karın 

maksimum değerlerinde gerçekleşebileceği açıklık kazanır. Yine işletmelerin katma değeri, 

sosyoekonomik etkinliklere bağlı sabit yatırım ve işletme sermayesi girdileri, vergi, net 

kar/faydalar ile yaratılan diğer sosyal faydalar toplamlarından oluşabileceği görülür. Katma 

değerler ayrıca yeterli pazar, talep, alış veriş oluşumu oranlarında artar; etkinlik temelli somut 

gelir, sosyal faydalar ile kullanıcıların gerçekten sosyoekonomik kalıcı kazanım oluşumlarını 

işaret eder. Üretim arzı pazarı ilişkilerinde büyük katma değerlerin büyük pazar ve sosyal 

paylaşımları gerektirdiği görülür.  

 3.5. Pazarlamada Satış Simülasyonu  

Pazarlama, diğer yandan satış simülasyonu çözümleri doğrultusunda yürütülür. Satış 

simülasyonu modeli belirli üretim kararı, talep belirli olasılık dağılımları süreçlerinde ekonomik 

uygun üretim miktarının belirlenmesi eksenlidir. Üretim ve satış süreçlerinde talep iq  olasılık 



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2018 
Maltepe University, Istanbul, 29.11.2018-01.12.2018 
  

 

130 
 

dağılımı ile rasgele değişken olarak ortaya çıkar ve tanımlanır. Üretilen ürünün birim üretim 

maliyeti yanı sıra, zamanının günün geçmesine, mevsiminin modasının geçmesine bağlı kayıp 

maliyetleri de oluşabilir. Üretim süreçlerinde üretim miktarına, talebe, satış miktarlarına bağlı 

gelir, üretim maliyeti, ürün değer kaybı maliyeti, kar ve zarar büyüklükleri; ayrıca yok satmasına 

bağlı kar kayıp maliyetleri hesabına bağlı yürütülür. Bu düşünce ve model talebe uygun üretim ve 

fiyatın belirlenmesine aracılık eder. Üretim ve satış süreçlerinde iq  talep dalgalanmalarına, js

üretim/satış miktarlarına bağlı gelirlerden maliyetler farkı olarak satış ve kar durumları değerleri 

ifadeleri; 

• ji sq ≤  ise,  kar, )})(()({ ijij qshmqmpk −−−−= ∑  

• ji sq >  ise,  kar, })({ jj smpk −= ∑  ve 

                                kar kaybı, )})(({ jij sqmpk −−= ∑  

biçiminde tanımlanır (Hallaç, 1991; Karayalçın, 1979). Bu ifadede,  

p = ürünün birim satış fiyatını, 

m = ürünün birim satış arz maliyetini,  

h = mevsimi, günü geçmiş ürünün birim satış fiyatını gösterir.  

 

3.6. Pazarlama Çözümlemesine Son Bakış  

           Genelde temel üretim, pazarlama, büyüme, kalkınma süreçleri ve yönetimleri 

birbirlerine bağlı, birbirlerini destekleyen süreçlerdir. Dolayısı ile pazarlama, bölgesel toplumsal 

kültür, bilgi, eğitim öğretim, bilim, sermaye, teknik, talep, üretim ile sosyal algılar ve değerler, 

sosyal sorumluluklar, sosyal katkılar, katılımlar ve etkinlikler ile sosyoekonomik iç etkileşimler, 

gelişmeler gerektirir. Pazarlama aynı yönde sosyal kültür, vicdan, sanat, sosyal verim ve kalite, 

sosyal birikim ve sermaye değerlerine bağlıdır. Üretim ve pazarlama diğer yandan kaliteli eğitim, 

araştırma geliştirme, toplam verim ve değer dönüşümleri çalışmaları gerektirir.  
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Pazarlama çalışmaları işletmelerin geleceğe dönük uzun ve orta dönemli yatırım, üretim; 

yeni arz ve talep üretim, tüketim ve pazarlama planları ve etkinlikleri için öncelikle teknik, 

ekonomik ve istatistik analiz ve sentez bilimleri ve teknikleri kullanma durumundadır. Pazarlama 

çözümlemesinin diğer teknik yanları da piyasalarda işletmelerin, arz ve talep kesimlerinin 

verimlilik, karlılık, süreklilik, bütünlük, esneklik düşünceleri ile işletmelerin taktik ve stratejik 

üretim planlama bakış açıları, teknikleri, ölçütleri yönlerinde ele alınmasıdır, ilerletilmesidir. 

Süreçler içinde ayrıca yerel, ulusal, bölgesel ve küresel ölçeklerde sektörlerin verimli alt 

sektörleri, iş kolları üretim hacmi, kapasite, gider ve maliyet gelişimlerinin, üretim yönetimi 

ölçütlerinin, talebin gelir, gider, ödeme düzeylerinin, iş miktarlarının belirlenmesidir, 

bilinmesidir. Pazarlama çözümleme etkinlikleri sektörlerin üretim, tüketim ve pazar süreçlerini; 

makroekonomi, mikroekonomi, istatistik, yöneylem araştırması sorunlarını ve tekniklerini; 

psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji bilişim ve yöntem ilişkilerini ilerletme durumundadır. Bu 

bakış açıları ile pazarlama yöntemleri, işletmelerin, sektörlerin üretim teknikleri ve sınırlarının 

belirlenerek ortaya konması temeldir.   

4. ÇIKARIM, SONUÇ 

Pazarlama üretim, tüketim, yatırım ve kalkınma süreçleri ve ekonomileri gereklilikleri 

doğrultusunda birbirine paralel, birbirini izleyen kapsamlı uzun soluklu bütünleşik üretim ve ürün 

tanıtım işlemleridir; işletme ve ürün tanıtımı bilim dalı ve etkinlikleri, yöntemleri toplamıdır. 

Aynı yönde pazarlama birbirini izleyen, birbirine paralel özgün esnek modelleri ve yöntemleri ve 

stratejileri gerektirir, içerir. Üretim ve pazarlama süreçleri ve sorunları yerel sektörler olanakları, 

süreklilikleri, küresel dinamikler, ölçütleri içinde ele alınmaları temeldir. Üretim ve pazarlama 

sorunları yöntemleri, çözümleri ve yönetimleri sorunu kısa, uzun ve orta dönemli bir sorundur. 

Pazarlama materyalleri mikroekonomi, işletme ekonomisi, ölçek ekonomisi, piyasa ekonomisi, 

yatırım ekonomisi, sektör ve üretim süreci ekonomisi, lojistik ve taşıma ekonomisi, büyüme ve 

kalkınma ekonomisi teorileri ve yöntemlerini, sentezlerini kapsar. Bu ekonomilerin bilgi 

araştırma, bilgilenme ve bilinçlenme süreçleri, uygulamalı bilim felsefeleri ile gerekliliklerini, 

yöntemlerini, gelişimlerini gerektirir, kapsar.  

Pazarlama çalışmaları geleceğe dönük yeni arz, talep üretim, tanıtım ve tüketim 

çalışmaları ve ekonomisi süreçlerinde istatistik ve ekonomik analiz ve sentez sonuçları 
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gerekliliklerini, tekniklerini kullanır. Dolayısı ile pazarlama çalışması geleceğe dönük yeni arz ve 

talep yöntemleri, çözümleri istatistik çözümlemeleri gerektirdiğinden bu çözümlemeler belirli 

ölçülerde ortalama ve standart sapma değerleri ile belirli ve belirsiz bilgileri içerir, dolayısı ile 

ancak belirli ölçülerde ve güvenirliklerde ortaya konabilecekleri belirginlik kazanır.  

Pazarlama etkinlikleri ekonomik büyüme değerlerinin uzun dönemli deterministik analitik 

yaklaşım ve değerlendirmeler içinde isabetli büyüme modelleri ve stratejik çözümlerinin ardışık 

ölçütlerini kapsar. Uzun önemli kalkınma ve stratejik pazarlama çalışmaları için, sermaye, 

yatırım ve üretim olanaklarının ve kapasitelerinin özgün ileri teknolojiler, teknikler, yüksek 

kapsamlı projeler ile araştırılması, geliştirilmesi etkinliklerinin gerektiği belirginlik kazanır. 

Bu yönlerde sonuçta, ekonomik üretim ve pazarlama süreçlerinde kısa, orta ve uzun 

dönemli pazar bakış açıları, vizyon ve misyon doğrultuları; aynı ölçeklerde toplam, ortalama ve 

marjinal üretim, verim, gelir ve maliyet fonksiyonları analizleri, karar ölçütleri ile pazarlama 

teknikleri ve etkinlikleri temel oldukları ve olacakları görülür. Üretim ve pazarlama süreçlerinde 

yerel üretim ve kalkınma olanakları, küresel arz ve üretim olanakları, talep, piyasa ve pazar 

koşullarının zamana ve mekana bağlı uzun dönemli değişim, gelişim ve dönüşüm bilgilerinin 

önemli oldukları görülür. Ekonomik üretim ve pazarlama süreçlerinde ayrıca, işletme ve 

sektörlerin üretim ölçek ve kapsam ekonomilerinin, sermaye birikimi ve üretim olanaklarının, 

gelişme, değişme karakteristik koşulları bilgilerinin bilinmesi gereklidir.  
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