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G İ R İ ş 

İnsanoğlu, bir yandan yaşamının gerektirdiği zorunlu madde

leri elde etmek için çalışırken, bir yandan da yaratılışında varo

lan iyiyi, doğruyu ve güzeli arama duygularının yönlendirmesiyle 

resim, müzik, edebiyat ve mimari gibi güzel sanatlarla uğraşmak 

ihtiyacını duymuştur. Mimari eserlerin iç ve dış süsleme araçla

rından birisi olan çinicilik sanat~nın doğuşunun, böyle bir ihti

yaçtan kaynaklandığını söylemek yanlış olmayacaktır. Anadolu 1 da 
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Türklerin gayretiyle geliştirilen bu sanat~ Osmanlı Devleti dö

neminde İznik ve Kütahya'da çinicilik sanayiinin gelişmesine yar

dımcı olmuş, fakat onsekizinci yüzyılın ikinci yarısından sonra 

yalnızca Kütahya'da varlığını sürdürebilmiştir. 

Sanat ve kültür öneminin yanında, Kütahya için istihdam ve 

ayrıca ihracat olanaklarının de~erlendirilmesi sonucu ülke ekono

misi için döviz sağlaması nedeniyle çinicilik sanayiinin incelen

mesi gereklidir. 

Öteyandan yüksek ö~renim kurumlarının eğitim ve ö~retim te

mel amaç:barı yanında toplumun ve özellikle bulundukları çevrenin 

sorunlarına çözüm araştırmaları adıgeçen kurumların varo1uş neden

lerindendir. 

Bu gerçeklerden hareketle bu çalışma, Kütahya'nın sosyal ve 

ekonomik yapısında yeralmış bulunan çinicilik sanayiini bütUn yön

leriyle incelerneyi ve sözkonusu sanayiinin sorunlarına çözüm ge

tirmeyi amaçlamıştır. 

Bir sanayiinin ekonomik incelenmesinde somut sonuçların elde 

edilmesi için betimsel açıklamaların ampirik verilere dayanan is

tatistik tekniklerle sınanması gereği, çinicilik sanEyiinin ince

lenmesüıde de geçerlidir. Bu nedenle çinicilik sanayiinin üretim 

yapısı j_ncelenirken, üretim ile üretim faktörleri arasındaki iliş

ki istatistik tekniklerle belirlenmiştir. Üretim yapısının bu şe

kilde belirlenmesi tiretime ilişkin öntahminlerin (forecasting) ve 

politika önerilerinin niceliksel göstergelere daysndırılmasını müm-
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kün kılmıştır. Öte yandan çini eşya için talep yapısının belir

lenmesinde istatistik yöntemlerin uygulanması, talep esneklikle

rinin hesaplanmasını ve bunlardan yararlanarak gelecek yıllır i

çin talep projeksiyonlarını mümkün kıldığı gibi, bu sonuçlar ışı

ğında çini talebine ilişkin politika önerilerinin sayısal göster

gelere dayandırılmasını da sağlamıştır. 

Konuya ilişkin kaynak taraması sonucu, çinicilik sanayiinin 

yalnızca Cumhuriyet öncesi tarihsel geli:)i.minin sanat tarihi açı

sından incelendiği, fakat konunun ekonomik analizine ilişkin ça

lışmaların yapılmadığı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle çinicilik sa

nayiine ait ekonomik ve sosyal bilgilerin derlenmesi amacıyla Kü

tahya 'J:icaret ve Sanayi Odası, Ticaret Sicili ve Çinicil er Derne

ği kayıtlarında bir tarama çalışması sonucu Cumhuriyet döneminde 

çinicilU~in gelişimine ilişkin önemli veriler elde edilmiştir. An

cak bu bilgilerin adıgeçen sanayii yakından tanımak ve sanayiinin 

analizinde kullanılacak istatistik yöntemlerin uygulanabilmesi için 

yeterli olmadığı gözlenmiştir. 

Çinicilik sanayiinin tiretim ve talep analizinde uygulanacak 

istatistik yöntemler için gerekli verilerin derlenmesi ve sanayie 

ilişkin diger bilgiler ile sorpnların birinci elden saptanması ama

cıyla çini üreten ve pazarlayan işletmelerin tümüne EK l'deki an

ket uygulanını ştır.,. Bu anketle elde edilen sayı sal bilgiler istatis

tik analizlerde kullanılını ş ve çinicilerin tutumlarıDa ilj_şkin so

rulara verilen karşılıklardaki genel eğilimler ise çalışmanın ilgi

li bölümlerinde belirtilmiştir. 
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Dört bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde, çinicilik 

sanayiine ilişkin gelişmelerin genel cıarak değerlendirilmesi ama

cıyla çinicili~in tarihi gelişimi özet olarak anıatıldıktan sonra, 

adıgeçen sanayiinin Kütahya'daki sosyal ve ekonomik etkileri d.nce

lenmiştir. Bu bölümde ayrıca Kalkınma Pl2nlarında çinicilik sana

yiine yönelik politika önerileri sıralandıktan sonra resmi ve özel 

kuruluşlarca gerçekleştirilen faaliyetler özetlenmiştir. 

İkinci bölümde bu sanayiinin üretim yapısı ayrıntılı olarak 

ele alınmış ve katma değerler ile üretim faktörleri arasındaki 

fonksiyonel ilişkinin belirlenmesi için neoklasik üretim fonksi

yonları denenmiş ve saptanan üretim fonksiyonu yardımıyla öntah

mine ilişkin güven aralığı hesaplanmıştır. 

Üçüncü bölümde çinicilik sanayii ürünlerinin pazc:.rlama sis

temi çeşitli yönleriyle incelenmiş ve bu ürünlerin talep analiz

leri istatistik yöntemlerden de yararlanılarak ele alınmıştır. Sap

tanan çinj __ talep fonksiyonuyle gelecek beş yıl için çini talep ön

tahminleri yapılmıştır. 

Sonuç bölümünde ise çinicilik sanayiinin sorunları anlatıl

mış ve bu sorunların çözümünde yardımcı olabilecek öneriler tar

tışılmıştır. 



B İ R İ N c İ B ö L ü M 

BUGÜNE KADAR ÇİNİCİLIK SANAYİİNDEKİ 

GELiŞMELERE GENEL BİR BAKIŞ 



I.l ÇİNİCİLİK SANAYİİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

Konunun tarihsel boyutunun tartışmasına girmeden önce bu 

çalışmada kullanılan kelimelerin bazılarına ilişkin dilbilimsel a

çıdan değil fakat terim olarak açıklamalar getirilmesi gerekli gö-

rülmüştür. 

I.l.l Çinicilik Hakkında Genel Bilgiler 

"Çini" kelimesinin ııf~ ilgi ekiyle ~üretilmiş olması ilk 

bakışta çiniciliğin Çin'den geldiği kanısını uyandırabilmektedir. 

Gerçekte ise çiniciliğin Türklere özgü bir sanat olduğu sanat tari-

hi uzmanlarınca kabul edilmektedir(l). Mimaride kullanılan çiniye 

(1) Bu konunun ayrıntılı tartışması için bkz. Şerare Yetkin, Anado
luvda Türk Çini Sanatınin Gelişmesi, İ.Ü~Edebiyat ]'akültesi Ya
yını, Istanbul, 1972, s.J-12; Faruk Şahin, 11Kütahya Çini-Keramik 
SanBtı ve Tarihinin Yeni Buluntul:~r Açısından Değerlendirilmesi, vı 
İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Yıllığı, IX-X (1981), s.269-
271. 
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18.yüzyıla kadar "kaşi" ve çini eşyaya (tabak~ vazo vb.) da "evani" 

(kap-kacak) adı verilmekteydi(2). O dönemde Çin'den ithal edilen 

porselenlerin ün kazanmalarından ötürü olacak ki, Türk yapısı "ka

şi" ye kalitesinin yüksekliğini vurgulamak için 11 ç:ini" denmeye baş

lanmı~ş~ır. O dönemde "porselen" ise "fağfuri çinii1 veya "fağfuriye" 

diye adlandırılmaktaydı. Kaliteli seramiğin ingilizce "china" veya 

nchinaware" diye adlandırılması(3) benzer anlayışın Batı'da da yay

gın olduğunu göstermektedir. Ancak Batı'da kullanılan kavramlar ça

lışmanın konusunu oluşturan "çini"den farklıdır. Bugün Avrupa ül-

kelerinin birçoğunda ve Amerika'da seramik sanayii vardır ve çini 

adı altında da üretim yapılmaktadır. Fakat belirleyebildiğimiz ka

dariyle bunların hiçbirisi Kütahya Çinioiliğini karakterize eden 

aşağıdaki özellikleri taşımamaktadır(4). Kütahya çinilerinin: 

- Parçaları tek tek el ile desenlenmekte, 

- Sıraltı süslemesinde yalnızca fırça kullanılmakta, 

- Desenleri çok çeşitli bulunmakta, 

- Desenlerinin birçoğu geleneksel Türk çiniciligine ait bulun-

maktadır. 

Organik olmayan maddelerden oluşan karışımların şekillendiril-

mesi, sırlanması ve pişirilmesi süreçlerinden (vetire) geçirilerek 

(2) Tahsin öz, Turkish Ceramics, The Turkish Press, Broadcasting 
and Tourist Deparment, 1953, s.l4; Oktay Aslanapa, Ana.dohl.'da 
Türk Çini ve Keremik Sanatı, Türk Kültü~ünü Araştırma Enstitü
sü Yayını, Istanbul, 1965, s•JŞ; Gönül Oney, Türk; Çini Sanatı, 
Yapı ve Kredi Bankası Yayını~ Istanbul, 1976, s.7. 

(3) Felix Singer ve Sonja S.Singer, Industrial Ceramics, Chapman and 
Hall, London,l978,s.464; Z~Griliches ve V.Rıngetad, Economies of 
Scale and the Form of the Production li'unction:An Econometrıc 
i:ffüd:.Y:' ö:r--ırörwe· ı·ı:ü1·-ıvranu':facturrii · -:EsFa-bl'i 8'hriienF-_I5a ta--- Ifcirtlı.:..:Hol
iana:---J?ubi islıinTc·ümpahy ,--Amat·eJ:aın·~--1'971 -;--s-~T63 ~---· · ' 

(4) 
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elde edilen sert mamüllere genel elarak seramik adı verilir. Çöm

lek, tuğla, kiremit, fayans, çimento, cam, porselen, çini gibi çok 

çeşitli mallar seramik kapsamı içerisindedir(5). Türkçe'ye İngiliz-

ce veya Fransızcadan gelmiş olan vıseramik 11 kelimesinin Almanca'da-

ki karşılığı "keramikvıtir. Bu kısa açıklamalar ışığında bazı yazar

ların 18.yüzyıla kadar evani diye adlandırılan çini eşyayı seramik 

(veya keramik) diye adlandırmalarının pek uygun olmayacağı kanısın

dayız. Bu çalışmada Kütahya'da üretilmekte olan, sıraltı tekniğini 

uygulayarak, fırça ile desenlendirilen ve çam odunu kullanan özel 

fırınlarda pişirilen eşya nçiniıv olarak adlandırılını ştır. Özel ola

rak duvar kaplamasında kullanılan çinilerin ayırımı sözkonusu oldu

ğunda, anılan çiniler için "duvar çinisi!~ terimi kullanılmıştır. 

İleride ayrıntılı olarak anlatılacağı gibi, çini kaolin, kil; 

tebeşir, kuvars gibi maddelerin belirli oranda karıştırılmasıyle 

yapılan hamurun şekillendirilınesi, desenlenmesi, sırlanması ve pi-

şirilınesi sonucu üretilmektedir. Bu tanıının daha da açıklık kazan-

ması için çömlek, fayans ve porselen gibi mamullerin çiniden fark-

lılıklarının ortaya konması gerekmektedir. Çömlek, genellikle kır-
, 

mızı kil kullanılarak ve çiniye gere daha kaba ve daha düşük sıcak

lıkta pişirilen bir mamuldür. Renkli sırla renklendirilen çömlekle-

re özel olarak "seramik" adı verilir. Ancak, bu..11un j_malinde fırça 

kullanılmaz. Beyaz kil kullanılarak ve renkli sırla renklerıdirilen 

fayans yaklaşık 1200-1300°n'de pişirilir. Su geçirmez özelliğe sa

hip olan fayans duvar ve döşeme kaplamacılığında kullanılı.r. Fayans 

( 5) Güner Sümer ,. Seramik Sanayii El Ki ta bı,. Yaygın Eğitim Yüksek 
Öğretim Kurumu Yay .. , Ankara, 1977, s.ll-lJ •. 
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darbelere karş~ çiniden daha dayan~kl~ fakat sanat yönü olmayan 

bir mamtildür .• Mutfak eşyas~ndan uzay araçlar~n~n baz~ parçalar~-

na kadar yay~lan geniş bir kullan~m alan~ olan parselenin üreti

mi ileri bir teknoloji gerektirmektedir. Porselen pişirimi ve bi

leşimindeki maddelerin özelliğinden ötürü saydam bir yap~ya sahip

tir~ Çok değişik amaçlarla üretilen parselenin özellikleri de bu

na paralel olarak değişmektedir. Çininin s~ralt~ tekniğiyle desen

lenmesine karş~l~k porselen sırüstü tekniğiyle desenlenmektedir. 

Parselenin pişirim s~cakl~ğı çiniden yüksektir (1350-1450°C s~rı~ 

pişirim), Öte yandan çini pişirimi s~rasında yaln~zca boya ve s~

r~n erimesine karş~l~k~ parselende boya ve sır~n yanında hammadde

de eridiği (sinterleşme) içindir ki porselen saydam bir yapı kaza

nır. Çinide desenıerne yalnı.zca fırça ile yapıldığı halde, porselen-· 

de çoğunlukla çıkartma, basma ve benzeri seri desenıerne yöntemleri 

kullanılmaktadır. 

Çinicilik sanayii, Uluslararası Standart Sanayi Sınıflandır

ması (ISIC) esas alınarak, Türkiye'nin bünyesine uydurulan Devlet 

İstatistik Enstitüsünün sınıflandırmasında, İmalat Sanayiinin 33 

numaralı nMetal Dışı Madenlerden Mamul Eşya İmali (petrol,ve kömür 

türemleri hariç)" alt sektöründe yer almaktadır. Bu alt sektörün 

üç besarnaklı ayırımında 333 numaralı kesim "Çini, porselen, toprak

tan yapılan kap kacak, fayans sıhhi tesisat malzemesi vb. imali"ni 

kapsamaktadır(6). 

Kütahya'da bugün l8'i imalatçı ve 22'si de çini pazarlamacısı 

(6) 

ırmalar, 
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olmak üzere 40 işletme çinicilik konusunda çalışmaktadır. Kütahya 

çiniciliği, ilkel teknoloji kullanması ve hammaddeyi büyük ölçüde 

çevreden sağlaması yüzüaden, dışa bağımlılığı son derece düşüktür. 

Bu yönizyle sözkonusu sanayi yakın geçmişteki döviz darboğazından 

pek etkilenmemiştir. Çinicilik sanayii malıarına talep yeterli öl

çüdediro Tüm bu konular ileride ayrıntılı biçimde ele alınacaiDtır. 

I.l.2 Çinicilik Sanayiin Tarihsel Gelişimine Genel Bir Bakış 

i) Tarihsel Gelişmeye Genel Bir Bakış 

Çiniye benzer toprak eşya yapımı çok eski devirlere da

yanmaktadır. Çininin sırlı tuğla şeklinde mimaride kullanılışı ~ü

lattan önce enikinci yüzyılda Asur'da başlamıştır. Bu süsleme tek

niği beş yüzyıl kullanıldıktan sonra İran'da gelişmiş ve buradan 

Anadolu'ya geçmiştir(7). Müslümanlar tarafından İspanya'ya götürü

len çinicilik Avrupa'da uzun zaman yaşayamamıştır. İtalya ve Viya

na'da bazı ufak imalathaneler açılmışsa da kısa sürede kapanmak du

rumunda kalmışlardır. Ancak bu çiniler Osmanlıların geliştirdikle

ri çinilerden farklıdırlar. Türklerde gelişen çinicilik sanatına 

karşılık Avrupa'da seramik sanatı gelişmiştir(8). 

' 

Anadolu Selçukluları tarafından mimari eserleri süslemede ba-
. 

şerılı bir şekilde uygulanan ve geliŞtirilen çinicilik, Osmanlı Dev-

letinde ve özellikle onbeşinci ve onaltıncı yüzyıllarda en olgun dö-

nemini yaşamıştır. Bu dönemde meydana getirilen çini sonat eserle

rinin bir benzerinin yapılamadığı kabul edilmektedir. Bundan sonra-

(7) Ş.Yetkin, Anadolu'da ••• , s.l2-14. 
(8) j.H.Schmid, "Çini", İslam Ansiklopedisi, Cilt 3, Cüz 25, s.426-

430; "Çini", Meydan Larousse, Cilt 3, s.268-269. 
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ki dönemde ülkenin içine sürüklendiği ekonomik ve siyasal bozuk-

luklara paralel olarak, bu sanat da giderek gerilemiştir. 

Onyedinci yüzyılın ikinci yarısından itibaren başa geçen pa

dişah.ların yönetirnde kısa dönemler için kalmaları, mimari proje-

lerin yapılmasını ve uygulama alanına konmasını engellemiştir. Bu 

gelişmeler, özellikle İstanbul çini talebini karşılayan İznik'te-

ki çinicilik sanayiin onsekizinçi yüzyılın ikinci yarısında tümüy

le yokolması sonucunu doğurmuştur. Saray, bu sanayiin İznik'te ye-

niden canlanması için bazı girişimlerde bulunmuş, fakat sonuç alı

namayınca İznik'teki ustaları İstanbul'a getirterek, bu sanatın bu

rada gelişmesi için çaba harcanmışsa da yine olumlu sonuç elde edi

lememiştir. Çinicilik İznik'te yaşama olanağı bulamamasına karşı

lık Kütahya'da yaşamını sürdürmeyi başarabilmiştir(9). 

ii) Çini Yapım Tekniğindeki Gelişmeler 

Selçukluların ilk dönemlerinde bina süslemelerinde kulla

nılan sırlı tuğlaların hamur bileşiminde % 90 oranında siliii var.-:o ;·· 

Kullanılan sır kurşun içermemekte olup astar çekilmeksizin tuğl:a-

lar üzerine uygulanmıştır. Bu tuğlaların en belirgin özelliklerin

den birisi kolayca kesilebilir olmalarıdır. Bu tuğlalar kırmızı kil

den yapılmışnar ve 700-800°C dolaylarındaki bir sıcaklıkta pişiril

mişlerdir. Daha sonraki dönemlerde bu sır maden oksitler yardımıy

la renkli hale getirilmiştir. Mozayik çininin doğuşu lJ.yüzyılın 

sonlarına rastlar. Bu teknikte, büyük parçalar halinde üretilen çi-

(9) T.Öz, Turkish •••• , s.lJ-14; Tahsin öz, " inilerimiz," Güzel Sa
natlar, 2 (Mayıs 1940), s.20-24; Ernst Dıez. xev.O.Aslanapa), 
Türk Sanatı Ba 'lan ıcından Günümüze Kadar, I.U.Edebiyat Fakülte
si Yay., Istan ul, 19 2, s.288-297o 
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ni levhalar yapılacak desenin şekline göre kesilerek istenilen şe

killer oluşturulmuştur. Mozayik çini tekniğinde renk zenginliği ol

mamasına karşılık ~alite üstünlücü sözkonusu olmuştur. Büyük parça

ların istenilen şekillerde kesilip duvara yerleştirilmesinin üstün 

beceri işi olduğu hu tekniğin ilginç bir yönüdür(lO). 

Anadolu'daki çinicilik sanayii l3.yüzyılda önemli gelişmeler 

kaydetmesine karşılık, siyasal çalkantılar ve ekonomik durgunluğun 

bir sonucu olarak l4.yüzyılda duraklamıştır. Selçukluların saqat ve 

kül tür merkezi olan Konya' da gelişmiş bulunan çinicilik sanayii . .- 14. 

yi.izyılda:Osmanlıların Bursa ve İstanbul gibi iki önemli yerleşme 

merkezine yakın İznik'e ve daha sonraları da Kütahya'ya kaymıştır. 

Yine bu dönemde çinicilikte mozayik tekniği terkedilerek çok renkli 

sıraltı tekniği uygulanmaya başlanmıştır(ll). 

Çinicilik gerek teknik yönden ve gerekse sanat yönüaden l5.yüz

yılda hızlı bir gelişme dönemine girmiştir. Özellikle İstanbul'un 

fethinden sonra meydana getirilen mimari eserlerinin süslenmesinde 

çinicilik ürünlerinin kullanılması bu sanayiin gelişmesinde önemli 

etken olmuştur. Çiniciliğin gelişmesini etkileyen olumlu etkenlerin 

bir ço6unun birarada ortaya çıkışı, bu sanayii 16.yüzyılın sonuna 

doğru en olgun düzeye çıkarmıştır. Bu olgunluk renk, desen, ürünlerin 

dayan~klılığı, kompozisyon ve mimarideki diğer öğelerle uyumu gibi 

konularda kendini göstermiştir. Bu, bilindiği gibi Osmanlı Devleti

nin siyasal ve ekonomik gücünün zirvede olduğu dönemdir(l2)~. 

(lO) 

(ll) 

(12) 

Hadi T.Tamer, "Türk Çinilerinin Terkip ve Tekniğine Dair Bazı 
Tahlil, Müşahade ve Mukayeseler, 19 Milletlerarası Birinci Türk 
San~tları Kongresi Ankara 19-24 Ek~m 1959Kon"gre,ye Sunulan Teb
ITğ1er,A.U.Ilahiyat Fakültesi,Ankara, 1962, s.36l-3G2; Ş.Yetkin, 
Anadolu'da •••• , s.l54-155, 188. . 
GoOney, s.9-15; H.H.Tamer,s.362; Oktay Aslanapa, 19 Iznik Kazıla
rında Ele. Geçen Keremikler ve Çini l!,ırınları, 1_' Türk Sanatı Araş
tırma ve Incelemeleri, fulilli Eğitim Basımevi,Istanbul, 1969, s. 
63; O .Aslanapa, Anadolu' da •••• , s .12-37. . .. 
Oktay Aslanapa, Osmanlılar Devrinde Kütah a inileri, I.U.Edebi
biyat Fakültesi ay., s an.ul,l949, s.41; Oktay Aslanapa, Türk 
Sanatı, Doğan Kardeş Yay., Istanbul,(tarihsiz), s.l04-l08. 
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I.l.3 Çinicilik Sanayiinin Kütahya'daki Gelişimi 

il Cumhuriyet Öncesi Dönemdeki Gelişmeler 

Kütahya'daki çiniciliğin Germiyanoğulları döneminde baş

ladığı ileri sürülmektedir. Onbeşinci yüzyılda Kütahya'da geniş öl

çüde tGk renkli çini imal edildigi bilinmektedir. Onyedinci yüzyıl 

sonunda İznik çiniciliğinin gerilerneye başlaması ve onsekizinci yüz-

yılda büsbütün kaybolmasına karşılık anılan dönemde Kütahya çinioi

liği canlılığını korumuştur. Onaltıncı yüzyılda 300 olduğu ileri 

sürülen çini atelyesi sayısı ondokuzuncu yüzyılda 100 kadar olduğu 

tahmin edilmektedir(l3). 1864 tarihinde yapılan bir toplu sözleşme

de ise imalathane sayısı 24 olarak belirtilmektedir(l4). Kütahya 

çiniciliğinde yirminci yüzyılın başında bir canlılık gözlenmektey

se de bu uzun sürmemiş ve bir durgunluk dönemi başlamıştır. Öyle ki 

o dönemde Kütahya Valisi olan Fuat Paşa'nın bir raporuna göre 1920 

den önce bütün çini imalathaneleri kapanmıştır(l5). 

ii) Cumhuriyet Döneminde Çinicilik Sanayiin Durumu 

l920'yi izleyen yıllar Anadolu insanının derleniş ve topar

lanış dönemidir. Bu dönemde Anadolu'da siyasi bir bütünlük sa~lanma

sının çalışmaları yapılırken, bir yandan da ekonomik hayatta bir 

canlılığın başlamasının belirtileri gözlenebilmektedir. Bu gelişme

ler l920'den önce geçici de olsa tüm olarak yok olmaya yüz tutmuş 

(13) 

(14) 

Oktay Aslanapa, "Kütahya Çiniciliğinin Tarihçesi," İktisadi Yö
nüyle Kütahya, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, Ankara, 1968, 
s.l42; O.Aslanapa, Osmanlılar •••• , s.l05-ll3. 
1864 (Hicri 1180) tarihli bu anlaşma metni için bakınız: "1181 
Tarihli ]1incancılar Esnafı Anlaşması," İktisadi ve Ticari Yön,üy
le Kütahya, s.l54-l55. 

(15) O .Aslanapa, Osmanlılar. !-!..!..• s.ll3. 
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çinicilik sanayiinin yeniden canlanmasını sonuç vermiş~ir. Daha ön-

ce kurulu olan iki çini fabrikası yeniden çalışmaya başlamıştır(l6), 

1920 1 li yıllar Türkiye'de ulusal anonim şirketlerinin"çok sayıda 

kurulduğu bir dönemdir. Çinicilik konusunda da Sanayi Maadin Banka

sı desteginde Kütahya Çini İşleri T.A.Ş. 1928 yılında kurulmuştur. 

Ancak bu şirket uzun ömürlü olmamış aynı dönemde kurulan benzerle-

rinin birçoğu gibi bu da bir yıl sonra feshedilmiştir(l7). 1920-

1930 döneminde beş çini atelyesi ve bir tane de çini satan dükkan 

açılmıştır (TABLO 1). 

Bu dönemde Sırrızade Rıfat Bey (Şark Çini Fabrikası sahibi) 

çini üretimine bazı yeni teknikler sokmuştur. Girişimci bir karak-

tere sahip olan bu kişi ilk defa çamur değirmenine (duble), kömür

le çalışan bir motor takmıştır. Bunun yanında bugün çini tabağı ya

pımında kullanılan şablonu da Rıfat Bey çinicilik sanayiine getir

miştir. Döküm tekniği ise Kütahya Çini İşleri T.AeŞ. kurucusu Nuri 

Killigil tarafından çiniciliğe getirilmiştir(l8). 

Cumhuriyetin ikinci on yılında çinicilik sanayiinde göze· çar-

pan önemli bir gelişme gözlenememektedir. 1930 ,yılında TBMM' ne su

nulan bir raporda Kütahya'da bazı ilkel çini imalathanelerinin bu-

lunduğu ancak bunların ticari bir değere sahip olmadıkları belir--

tilmektedir(l9). Ankara'da 1930 yılında açılan Sanayi Sergisinde ve 

(16) 
(17) 

(b8) 

(19) 

İ~yisadi Yönü İle Kütahya, s.l56. A 

ifamit Tahsin ve Remzi Saka, Sermaye Hareketi, Arnedi Matbaası,, 
Istanbul, 1930, s.ll9; A.Gündüz Okçün, 1920-1930 Yılları Ara
SlJlda Kurulan Türk Anonim Şirketierinde Yabancı Sermaye, A .u .. 
Siyasşl Bilgiler Fakliltesi Yay.; Ankara, 1971, s.ll2; Iktisadi 
Yönü Ile Kütahya, s.l56. 
: .. ... , .. ·~ ~- ··~· ·- .. . . ,. ·~~· 

Bu bilgiler Kütahya'lı çini ustası Ahmet Şahin'den alınmıştır. 

tlhan Tekeli ve Selim İlkirı, 1929 Dün.ya Buhranı_nda Türkiye' nin 
Iktisadi Politika Arayı~ları, Orta Dobu Teknik Universitesi 
Yay., Ankara, 1977, s.4 o. 
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1936 da açılan Birinci el işleri ve küçük sanatlar sergisinde çini

cilik ürünleri sergilenmiştir(20). Bu dönemde yalnız bir atelye a

çılmıştır (TABLO 1). Bu durgunluk bütün dünyayı etkisine alan ekono-

mik krizle açıklanabilir. 

TABLO l'de görüldüğü gibi çinicilik sanayiinde 1940'dan sonra 

bir hareketlilik gözlenebilmektedire l940 1 lı yıllardaki bu sıçra

yış bir rasıantı değildir. İkinci Dünya savaşının sürdügü yıllarda 

Türkiye i thalatı gerek devlet ve gerekse dı ş ekonomik koş1ıllar ta

rafından kısıtlanmıştır. Bunun sonucu porselen ithalatı büyük ölçü-

de durduruilimuştur. Esasen mutfak eşyası olarak kullanılmayan çini, 

bu pazara belli ölçüde girerek çiniden mamul tabak ve diğer mutfak 

eşyaları porselen mamullerinin yerini almıştır. Bu durum çinicilik 

sanayiinde yeni fabrikaların açılmasını sonuç vermiş ve 1943-1946 

döneminde_dUrt yeni fabrika açılmıştır. 

Savaş sonrası ithalatteki kısıtlamalar kaldırılını ş ve porselen 

kendi pazarını çiniye kapatmıştır. Bu durum çiniye olan olağanüstü 

talebi ortadan kaldırmıştır. Bunun sanayideki yansıması 1950 yılın

daki üç çini fabrikasının kapanışıyla gözlenebilmektedir. 

Türkiye, 1950'li yıllara yıkılan ve yakılan bir dünyada savaş 

dışı kalmanın avantajlarıyle girmiştir. Bunun yanında elverişli ik-

lim koşulları tarım üretiminin yüksek olmasını netice vermiştir., Bu 

olumlu sonuçlar ekonomide bir canlılığa neden olmuştur. Ekonomideki 

(20) Hamza Güner, Özet Olarak Tarih'te Kütahya, Kütahya Vilayet Mat
baası, 1961, s.l6; Iktisat Vekaleti, Birinci El Işleri ve Küçük 
Sanatlar Sergisi Kılavuzu. Ankara: 29.10.1936 - 13.11.1936, 
TTarihsiz). . .1 .. 
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olumlu gelişmeler çinicilik sanayiinin gelişmesini de olumlu yönde 

etkilediği büyük bir olasılıkla söylenebilir. 

1960'lı yıllar çinicilik sanayii açısından pek parlak gözük

memektedir. Bir önceki on yılda çinicilikle uğraşan işletme sayı-

sındaki artış 7 iken bu dönemde ancak 5 olmuştur. J:3u sonuç kısmen 

de olsa ekonomideki duraklamayla açıklanabilir. 

Cumhuriyet döneminde çinicilikteki en hızlı gelişme l970'li 

yıllarda olmuştur. Bu dönemde çini fabrikalarının sayısı l8'e ve 

çini pazarlayan işletme sayısı ise 22'ye ulaşmıştır (TABLO 1). Bu 

dönemde kooperatifleşme olgusu çinicilik sanayii açısından önemli 

bir gelişmedir. 1974'te 210.000 TL sermayeli Sınırlı Sorumlu Kütah

ya Çiniciliğini Kalkındırma Küçük Sanat Kooperatifi kurruılmuştur. 

1977'de kooperatifin amacı üretim, pazarlama ve tüketim olarak be

lirlenmiş ve ünvanı da S. S .. Çinikoop-Kütahya Çiniciliği Üretim Pa-· 

zerlama ve Tüketim hooperatifi olarak değişmiştir. 1978 yılında i

se çinicilik sanayiinin ihtiyaç duyduğu hammaddeleri temin etmek 

ve ortaklarına günün gereklerine uygun çağdaş ve teknik koşullara 

sahip birer işyeri sağlamak amacıyla S.S.Çinikoop-Kütahya Çinicili

ği Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi kurulmuştur. Farklı tüzel 

kişiliklere sahip olan bu kooperatifierin her ikisi de aynı ortak

lar tarafından, aynı amaçları gerçekleştirmek için kurulmuştur. Çi

nikoop hamur tesisleri yapımına Federal Alman Cumhuriyeti İktisadi 

İşbirliği Bakanlığının geri kalmış ülkelere yardım fonundan önemli 

ölçüde yardım yapılmıştır. Hamur hazırlama tesislerinin 1981 sonba

harında üretime başlaması beklenmektedir. Böylece çinicilerin bir

lik olmalarının ilk ürünü somut bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu o-

lumlu gelişmenin çiniciler arasında yeni işbirliği konularını orta

ya çıkaracağını beklemek aşırı bir iyimserlik olmayacaktır. 
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TABLO l 

Cumhuriyet Döneminde Çinicilik Sanayiine Giren ve Çıkan 

İşletmelerin Yıllara Göre Dağılımı 

Çini ü:retimi Çini P~zarlaması İlgili Dönem Son~ İti-
Yıllar Yapan Işletmeler Yapan Işletmeler bariyle Çalışan Işlet-

me ler 
Gırenler Çıkanlar Girenler Çıkanlar Ureticiler Pazarl.Top!am 

1920-1930 5 ı 5 
1931-1940 ı ı 6 
1941-1950 5 4 4 3 7 
1951-1960 9 6 4 ı ı o 
1961-1970 3 2 7 2 ll 

1971 ı 3 12 
1972 ı 2 ll 

1973 2 4 ı 13 
1974 ı ı ı 13 
1975 ı 2 2 14 
1976 3 2 5 17 
1977 ı - 2 18 
1978 2 18 

1979 ı 2 4 17 
1980 2 ı 3 2 18 

1971-1980 12 5 23 12 18 

Kaynak: Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası kayıtları, 
Kütahya Ticaret Sicili Kayıtları, 

ı 

2 
3 
6 
ll 
14 
16 
19 
20 
20 
17 
15 
17 
21 
22 
22 

Kütahya Fotoğrafçılar ve Çiniciler Derneği kayıtları, 
Çinicilere uygulanan anketten elde edilen bilgiler. 

6 
8 
lO 
16 
22 
26 

27 
32 
33 
34 
34 
33 
35 
38 
40 
40 



I.2 ÇİNİCILİK SANAYİİNİN KÜTAHYA'NIN SOSYAL VE EKONOMIK 

YAPI SiiJDAKİ YEHİ VE Öl\EMİ 

Sanayi kuruluşlarının bulundukları çevreye dış faydaları 

ve dı ş zararları ( 21) sözkonusudur. Yeni iş alanlarının doğması ve 

bazı hizmetleri karşılıksız çevreye sunabilen bu kuruluşlar gürül-

tü, hava kirliliği, suların kirlenmesi ve çevredeki bitki örtüsü-

nün yokolması gibi zararları da beraberinde getirebilmektedir. Her 

fayda bir maliyet karşılığında elde edilmesi genel bir kural ol

makla birlikte çevre açısından belirli bazı seçenekler bu maliyet

leri enazlayabilir. Kütahya için çinicilik sanayiin geliştirilme

si, sözkonusu maliyetlerin çok düşük düzeyde kalmasını sağlayacak

tır. Gerçekten çinicilik sanayii yukarıda sayılan sakıncaları yok 

(21) ~enan Bulutoğlu, Kamu Ekopomisine Giri)> Kamu Hizmetlerinin 
Iktisadi Tahlili, Serınet Matbaası, Istanbul 19"71, s.l4-15. 

- ıs -
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denebilecek kadar az taşıyan bir sanayi koludur. Bunun için çini

cilik sanayiinin faydalarını değerlendirirken bu özelliğin de göz

önünde bulundurulması daha doğru olacaktır. 

1.2.1 Çinicilik Sanayiinin Sosyal Etkileri 

Bir sanayiin en önemli sosyal etkisi çevreye iş olanak

ları sağlamasıdır. Bugün faaliyet halj_ndeki 18 çini imalat işlet

mesinde yaklaşık 200 kişi çalışmaktadır(22). Kendi evlerinde de

senleme yapan kadın işçiler bu sayının içerisinde değildir. Sözko

nusu kadın işçilerin sayısının saptanması mümkün olmamıştır, ancak 

yukarıdaki sayıya (200) yakın oldutu tahmin edilmektedir. Çinici

lik sanayiinin iş olanağı sağladığı çalışanlar grubuna çini pazar

layan işletmelerdeki çalışanları katmak gerekecektir. Topluca dü

şünüldüğünde yaklaşık 500 kişinin çinicilik sanayiinin iş olanak

larından yararlandığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

Çinicili~i meslek edinenlerin yanında yan uğraşı alanı olarak 

seçenlerin sayısının da oldukça fazla olduğu gözlemler sonucu orta

ya çıkmıştır. Bu açıdan ailelere yan gelir sağlaması ve kişilerin 

boş vakitlerinin sanatsal bir uğraşıyle değerlendirilmesi sözkonu

sudur. Bu durumun kişinin kültürel eğitiminde olurnlu katkısı oldu

ğu bir gerçektir. 

Çiniciliğin Kütahya'nın tanıtılmasında çok önemli bir yeri ol

duğunu ifadeye gerek yoktur. Gerçekten nçini 11 denilince Kütahya'yı _ 

hatırıamamak mümkün değildir. Bunun yanında yalnızca çini için ve 

özellikle çini imalat işletmelerini tanımak için Kütahya'yı ziyaret 

edenlerin sayısı az değildir. 

(22) Anketle saptanmıştır, 
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Kütahya'daki şeker, porselen ve toprak sanayiilerinde faali

yet eösteren işletmelerin kurucuları arasında çinicilerin varlığı 

(23), çinicilik sanayiinin girişimci yetiştirilmesindeki olumlu 

etkisini belirleyen bir göstergedir. Bilindiği gibi sanayileşme 

olgusunda girişimcilerin nitelik ve nicelikleri önemlidir ve bu 

da belirli eğitim yöntemleriyle olabilir. Çiniciliğin kişilere 

sanayicilik niteliğini bir ölçüde verebildiği gerçeği, çeşitli 

konularda faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin kurucuları ara

sında çinicilerin bulunmasıyle gözlenebilmektedir. 

I.2.2 Çinicilik Sanayiin Ekonomik Etkileri 

Anket aracılığıyla elde edilen verilerin değerlendiril

mesi sonucu 1980 yılında faaliyetteki 15 çini imalat işletmeleri 

yaklaşık 83 milyon TL.'lık mal ürettikleri saptanmıştır(TABLO 5). 

Bu miktara perakendeci karları da eklendiğinde 100 milyon TL.'nın 

üzerinde bir değere ulaşılır. Gerek anket sırasında ve gerekse di

ğer temaslar sonucu edinilen bilgiler, çinin genellikle Kütahya 

dışina satılmakta olduğunu göstermiştir. Bu nedenle çinicilik ara

cılıgıyla Kütahya'ya yılda 100 milyon TL.'nın üzerinde bir gelir 

akışı olduğu ortaya çıkmaktadır. Çinicili~in yalnızca imalat süre

cinde ı . .tilli gelire katkısı (katma değer) ise yaklaşık 64 milyon TL. 

olarak hesaplanmıştır(TABLO 5). Görüldüğü gibi çini pazarlama iş

letmelerinin ticaret hizmetlerinin katkısı bu rakam içerisinde de-

(23) Bu konudaki bilgiler, sözkonusu sanayi kollarında faaliyet 
gösteren işletmelere ilişkin Kütahya Ticaret ve Sanayi Oda
sındaki dosyalar~dan edinilmiştir. 
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ğildir. Bu sanayiin kullandığı hammadde ve malzemenin tamamına 

yakın bir kısmının Kütahya'da çıkmakta olduğu gözönüne alınırsa 

ekonomik katkısı daha da anlam kazanır. 

Çinicilerin kurduğu Çinikoop'a 10 milyon 1furklık Federal 

Almanya hibesi ile kurulmakta olan çini hamuru hazırlama tesis

leri, Kütahya'ya çiniciliğin kazandırdığı bir kuruluş olarak de

ğerlendirilmelidir. Ayrıca Çinikoop tarafından yapılmakta olan 

çiniciler küçük sanayi sitesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlı6ı

nın 80 milyon TL. tutarındaki kredisi(24) Kütahya'nın ekonomisi

ne olumlu bir katkıdır. Böylece çinicilik, Kütahya'ya modern bir 

fabrika ile bir sanayi sitesi kazandırmış olacaktır. Fabrika ve 

sitenin gerçekleşmesiyle çiniciliğin Kütahya'nın sosyal ve ekono

mik yapısındaki yeri bugünküne göre çok daha ileri bir düzeye va

racaktır. Daha fazla iş olanağı ve daha fazla gelir sağlayacağı 

rahatlıkla söylenebilir. 

(24) Buradaki bilgiler Çinikoop'un kayıtlarından derlenmiştir. 
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I. 3 PLJULI DÖl,EMDE ÇİNICILİK SANAYİINE İLİ ŞKİN POLİTİKA 

ÖNERİLERİ VE UYGULAr4ALARA GENEL BİR BAKI Ş 

Çinicilik sanayiinin tarihsel gelişimi ile sosyal ve eko

nomik etkilerine kısaca değindikten sonra,. bu sanayi kolunun ge

liştirilmesi için önerilen politikalar ile kamu ve özel kuruluş

larca yapılmış olan çalışmaları da ana hatlarıyla incelemek yarar

lı olacaktır. 

- 22 -
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1.3.1 Kalkınma Planiliarında Çinicilik Sanayiini 

İlgilendiren Politika Önerileri 

Planlı dönemden önce, hükümet programlarında küçük sa

nayi kuruluşlarına ilişkin olarak ucuz kredi sağlanması, vergi 

yükünün hafifletilmesi ve gerekli eğitimin sağlanması şeklinde 

politikalar öngörülmüştür(25). 

Kalkınma planlarında çinicilik sanayiini do~rudan hedef al

mış politika önerilerine rastlanmamaktadır. Ancak çiniciliğin bir 

el sanatı oluşu ve bu sanayideki işletmelerin küçük sanayi işlet

meleri niteliğine sahip olmaları nedeniyle, planlarda yer alan el 

sanatları ve küçük sanayilere ilişkin politika önerileri dolayı

sıyla çinicilik sanayiini de ilgilendirmektedir. 

i) Birinci Beş Yıllık KalL+nma Planı 

Bu planla "çanak, çini ve porselen sanayii" bölümü yer alma-

sına rağmen Kütahya çiniciliğinden söz edilmemiştir. Ancak el sa

natlarına ilişkin bölümde Kütahya çiniciliği anılmaktadır. Plan 

turistik eşya ve dış pazarlara satılabilecek ürünler üreten gele

neksel el sanatlarının desteklenmesini ilke olarak benimsemekte-

dir( 26). 

(25) 

(26) 

Bu politikaların ayrıntılı dökümü için bkz. Cumhuriyetin 50. 
Yılında Esnaf ve Sanatkar, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Kon
federasyonu Yay., Ankara, 1973~ s.l31-141 .. 
DPT, Kalkınma Planı Birinci Beş Yıl 1963-1967, Devlet Planla
ma Teşkilatı, Ankara, 1963,, s .. 361-36J. 
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Öngörülen politikalar ise özetle şunlardır: 

a) Küçük sanayi ve el sanatlarının planlı bir çalışmayla ge

lişmesinin sağlanması ve her konuda danışmanlık hizmetle

rinin yürütülmesi için merkezi bir kuruluş kurulacaktır. 

b) Daha ucuz ve geniş kredi sağlanacaktır. 

c) Küçük sanayiin sanayi bölgelerinde toplanması sağlanacaktır. 

d) Kooperatifleşmenin gerçekleşmesi özendirilecektir. 

e) Atelye açmak ve tek başına bir sanatı yapmanın koşulları 

açıkça belirlenecektir. 

f) Çıraklık konusu, bazı kurallarla yeniden düzenlenecektir. 

g) Sanat okulları programıarına el sanatlarıyla ilgili konu

lar eklenecek ve kurslar düzenlenecektir. 

h) Ürünlerin iç ve dış pazarlarda tanıtılması için yerli ve 

yabancı fuarlara katılınacak ve kataloglar düzenlenecektir. 

i) Dışa satılabilecek nitelikteki el sanatı ve turistik eşya

lar için gümrük işlemleri kolaylaştırılacaktır. 

j) Kalite yönünden belirli standartlar saptanarak bunlara u

yulması sağlanacaktır. 

k) Sağlanacak kolaylıkların doğrudan doğruya üretici küçük 

sanayicilere tanınmasına dikkat edilecektir. 

1) Bölgesel özelliği olan dokuma, taş işleme, halıcılık, du

var çiniciliği gibi küçük sanatların geliştirilmesi için 

gerekli tedbirler alınacaktır(27). 

(27) DPT, Kalkınma Planı Birinci Beş Yıl •••• , s.361-363. 
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ii) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 

Bu plan Kütahya çiniciliğine seramik sanayii bölümünde kısa-

ca yer vermiş ve tedbirler bölümünde Kütahya çiniciliğinin geliş

tirilmesinde etkili tedbirlerin araştırılacağını belirtmi_ştir. 

Planın konuya ilişkin tedbirler paketi geniş olarak küçük sanayi 

ve el sanatları bölümünde yer almaktadır. Birinci Beş Yıllık Kal

kınma Planında yer alan tedbirlere ek olarak bu planda aşağıdaki 

konular yer almıştır: 

a) Küçük sanayicilere proje hazında kredi verilecek ve bu 

denetlenecektir. 

b) Küçük sanayiciler için teknik haberleşme ve araştırma hiz

metleri sağlanacaktır. 

c) Ticaret Bakanlığı el sanatları ürünleri için pazar araş-

tırması yapacaktır(28). 

iii) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 

Üçüncü plan, Kütahya çiniciliğini lületaşı işlemeciliği ve 

el dokumacılığı gibi sanatlarla birlikte geleneksel sanata daya-

lı ve geleneksel yöntemlerle çalışan küçUk sanayi ve el sanatları 

grubuna dahil etmektedir. Plan bu grubun desteklenmesini, istih

dam, ailelere ek gelir sağlanması ve geleneksel sanat değerlerinin 

geliştirilmesi yoluyla kültür etkileri nedeniyle gerekli görülmek

tedir. Plana göre aşağıdaki tedbirlerin alınması bu sanayiin geliş-

mesine yardımcı olacaktır: 

(28) DPT, Kalkınma Planı İkinci Beş Yıl 1968-1972, Devlet Planla
ma Teşkilatı, Ankara, 1967 ,. s .543-54 7 •. 



- 26 -

a) Dış pazarlara sipariç yoluyla iş yapımının geliştirilmesi. 

b) Dış talebin karşılanması için gerekli örgütlenmenin ger

çekleştirilmesi. 

c) Turizmin geliştirilmesi(29). 

Çinicilik sanayii ve benzer sanayilerin gelişmesine ilişkin 

ilk iki plandan farklı yeni tedbirlerin önerildiği görülmemekte

dir. 

iv) Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 

Plan, tüm yurt çapında el sanatıarına ilişkin bir envanter 

çalışmasını öngörmektedir. Bu planda Kütahya çiniciliği isim ola

rak anılmamakta ancak çinicili~in de içine girdi~i küçük sanayi 

ve el sanatıarına ilişkin politikalar açıklanmaktadır. 

Plan küçük sanayi işletmelerinin kooperatifleşmeleri konusu

na diğer planlardan daha fazla ağırlık vermektedir. Küçük sanayi 

sitelerinin kuruluşunda gözönünde bulundurulmasını önerdi~i en 

önemli husus küçük işletmelerin birlikte üretim yapabilmelerinin 

sağlanmasıdır. Küçük işletmelerin birleşmesi sonucu küçük üretim 

birimlerinde görülen bazı sakıncaların ortadan kalkacağı belir

tilmektedir. 

Bunun yanında aynı meslekten kişilerin kuracakları meslek ku

ruluşları aracılığıyla kendi içinde denetim gerçekleşecektir. Böy

lece haksız rekabete neden olan belli standartların altında yapı

lan üretime engel olunacaktır( 30) ~. 

(29) 

(30) 

DPT, Yeni Strateji ve Kalkınma Planı Üçüncü Beş Yıl 1973-1977, 
Devlet Planlama Teşkilatı,,Ankara. 1973, s.562-563. 
DPT, Dördüncü Be Yıllık Kalkınma Planı 1979-19@ , Devlet 
Planlama Teşkilati, A ara, 1979,. s.2 7-2 
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I.3.2 Planlı Dönemde Çinicilik Sanayiinin Geliştirilmesine 

İlişkin Çalışmalar 

Çinicilerden 5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Ka

nunu kapsamına girenler Ticaret ve Sanayi Odasına kaydolmaktadır

lar. Mesleki bir kuruluş olan Ticaret ve Sanayi Odası çinicileri 

ilgilendiren konularda haberleşmeyi ve gerektiğinde çiniciler ara

sında bilgi akışını sağlamaktadır. Ancak çok çeşitli meslek ve 

sanayicinin ortak bir kuruluşu olması nedeniyle çinicilik alanın

da pek fazla etkin olduğu söylenemez. Kaldı ki tüm çiniciler de 

bu kuruluşun üyesi değildir. Planlarda öngörülen örgütleşmenin iş

levlerini istenildiği ölçüde yapabilmesi bu kuruluştan beklenme-

me li dir. 

Tüccar ve sanayici niteliklerinden enaz birine sahip olmayan 

çiniciler için 1964 yılına kadar herhangi bir meslek kuruluşuna 

girme zorunluluğu sözkonusu değ;ildi. Anılan yılda yürürlüğe giren 

507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu gereğince Ticaret ve 

Sanayi Odasına kayıtlı olmayan çiniciler için esnaf ve küçük sa

natkarlar derneklerine kaydalma zorunluğu getirilmiş~ir. Bu kanun 

gereği olarak Kütahya Fotoğrafçılar ve Çiniciler Derneği kurula-

rak, Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olmayan çinicileri bünye

sinde toplamıştır. Ancak söz konusu kanunun öngördüğü işlevleri 

(31) bu derneğin de yerine getirmesi bugüne kadar gerçekleşmemiş-

tir. Bunun da en önemli nedeni dernek üyelerinin tümünün veya ço-

(31) Bu kanunla ilgili ayrıntılı açıklamalar için bkz. Cumhuriye
tin 50.Yılında Esnaf ••••o•J s.l54-158. 
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ğunluğunun aynı meslekten olmayışıdır. Bu dernekte çiniciler a

zınlıkta oldukları gibi tüccar ve sanayici niteliklerine sahip 

çiniciler de bu derneğin üyesi değildirler. 

Her iki mesleki kuruluşun da çiniciliGin geliçmesinde önem

li katkıları olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu sonuç adıge

çen kurı.üuşların yapılarından kaynaklanmaktadır. 

Çinikoop'un kayıtlarından edinilen bilgilere göre 1970 yılın

da Türkiye Odalar Birliğine Pederal Almanya'dan bir teknik yardım 

fonu teklifi gelmiştir. Bu teklife cevap olarak adıgeçen fonun 

çinicibiğin geliştirilmesinde kullanılmasının Federal Almanya'ya 

önerilmesi üzerine ön araştırmalar için Kütahya'ya gelen Alman 

uzmanları çiniciliğe ilişkin bir rapor(33) hazırlamışlardır. Fe

deral Almanya İktisadi İşbirliği Bakanlığı raporu inceleyerek söz

konusu fonun çiniciliğin ıslahında kullanılmasına karar vermiştir. 

Ancak fonun işlerlik kazanabilmesi için çinicilerin bir koopere

tif kurmaları koşulu ileri sürülmüş olması nedeniyle Kütahya Tica

ret ve Sanayi Odası, Kütahya İl Özel İdaresi ve çogunluğunu çini

cilerin oluşturduğu 51 kişinin de ortaklığıyla 1974 yılında 210.000 

TL. sermaye ile S.S.Kütahya Çiniciliğini Kalkındırma Küçük Sanat 

Kooperatifi kurulmuştur. Bu kooperatifin unvanı 1977'de S.S.Çini

koop-Kütahya Çiniciliği Üretim Pazarlama ve Tüketim Kooperatifi 

şeklinde değişmiştir. Böylece Çinicilik sanayii kendisine özgü 

bir örgüte kavuşmuştur. Kooperatif adıgeçen hibe şeklindeki Fede

ral Alman yardımıyla Kütahya Çamlıca Akbayıraltı mevkiinde yakla-

(33) Kienbaum ••••• , Agk. 
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şık 38 dekarlık bir arazi parçası üzerinde çini hamuru hazırlama 

tesislerini kurmaktadır. Federal Almanya tarafından yapılan yar-

dım 10 milyon Mark'ı bulmuştur. Bu tesis gerek miktar bakımından 

ve gerekse kalite yönlinden çinicilik sanayiinin hammadde sorunu

nu çözecektir. Tesisin 1981 yılı sonbaharında üretime başlayacağı 

beklenmektedir(34). 

S.S.Çinikoop-Kütahya Çiniciliği Üretim Pazarlama ve Tüketim 

Kooperatifi çini hamuru hazırlama tesisini kurarken çiniciliğin 

kalkındırılması projesinin bir başka bölümünü oluşturan günün ge

reklerine uygun çini atelyeleri yapımı için 1978 yılında S.S.Çi

nikoop-Kütahya Çiniciliği Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ay

nı ortaklar tarafından kurulmuştur. İlk kooperatif Köyişleri ve 

Kooperatifler Bakanlığına bağlı olduğu halde bu kooperatif Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur. Bu kooperatife 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Organize Sanayi BölGeleri Sanayi Si

teleri Genel Müdürlüğü 80 milyon TL. tutarında kredi sağlamıştır 

(35). Böylece Çinicilik sanayii hammadde ihtiyaçlarını karşılaya-

cak bir tesise kavuştuğu gibi modern çini atelyelerine de sahip 

olacaktır. 

Çiniciliğin geliştirilmesi amacıyla devletçe ayrılmış bir 

kredi yoktur. Ancak Esnaf Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla T. 

Halk Bankası'nın esnaf ve sanatkarlara açtığı kredilerden(36) Fo-

toğrafçılar ve Çiniciler Derneğine üye bulunan çiniciler yararla-

na bilmektedir. 

(34) Tüm bu bilgiler Çinikoop kayıtlarından alınmıştır. 

(35) Çinikoop kayıtları. 

(36) ~lmhuriyetin 50.Yılında Esnaf ••• , s.l59-160. 
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1972 yılında tüm bağımsız çalışanlar gibi çiniciler de Bağ

Kur kapsamına alınarak sosyal güvenlikleri sağlanmıştır(37). 

Çinicilik sanayiine ilişkin eğitim hizmetlerine gelince 1957-

1960 döneminde Kütahya Erkek Sanat Enstitüsünde açılan Çini ustası 

Ahmet Şahin tarafından yürütülen bir kurs valilikçe düzenlenmiş-

tir(38). Bunun dışında Koç Vakfının finanse ettiği iki aylık bir 

desen kursu da Devlet Güzel Sanatlar Akademisinden Prof.Muhsin De-

mironat tarafından 1975 yaz tatilinde verilmiştir(39). Bu arada 

1978-1979 ders yılında Kütahya Fatih Lisesi Orta kısmında Çinici

lik, Milli Eğitim Bakanlığınca seçmeli ders olarak kabul edilmiş 

ve bu program başarılı şekilde yürütülmektedir. Çinikoop'un gele

ceğe ait projelerinde eğitim, özellikle desenıerne ve çarkçı usta-

sı yetiştirilmesi konuları yer almaktadır. 

Septanabildiği kadarıyla çinicili~in geliştirilmesini amaçla-

yan girişimler yukarıda sayılanlardan oluşmaktadır. Bu sanayiinin 

geliştirilmesine ilişkin yapılabilecek daha başka çalışmalara so

nuç bölümünde değinilecektir. 

(37) Agk., s.ı6ı. 

(38) Bu kursa ilişkin bilgi Ahmet Şahin'in özel kolleksiyonundaki 
Milli Eğitim Müdürlüğüne ait bir belgeden alınmıştır. 

(39) Çinikoop kayıtları. 



İ K İ N c İ B ö L U M 

İMALAT SEKTÖRÜ OLARAK ÇİlHCİLİK SAX:AYİİNİN 

İNCI:LENMESİNE ISTATİSTİKSEL BİR YAKLA:;?IM 



II .ı ÇİNİCİLİK SANAYİİNDEKİ İIV1ALAT İŞLETIVIELERİNIN TÜRKİYE 

GEHELİNDEKİ İMALAT İŞLETIVIELERİYLE BİR KAH~ILAŞTiillllASI 

İşletme büyüklüklerini belirlemede genel olarak kabul e

dilebilen niceliksel ve niteliksel ölçütler vardır. İşçi sayısı,tü

ketilen enerji miktarı ve sabit sermaye niceliksel ölçütler olduğu 

gibi, yönetim fonksiyonunun uzmanıaşma derecesi, üretimde emek ve 

sermaye faktörleri payları ve benzeri ölçütler de niteliksel ölçüt-

lerdendir(40). Çinicilik sa~ayiinde faaliyet gösteren imalat işlet

meleri yukarıda sayılan ölçütler tüm olarak gözönünde tutularak de

ğerlendirildiğinde," bu işletmeleri küçük işletme olarak adlandır

mak daha uygun olacaktır. Devlet İstatistik Enstitüsü tüm iş kol

larında kolayca genellenebilen 10 ve daha fazla işçi çalıştıran iş-

( 40) Ertan Ziver Saver, Küçük Sanayi Politikası v~ Kriterleri, Dev
~et Planlama Teşkilatı, Ankara, 1968, s.l7 2; Şan Oz-Alp, Küçük 
Işletmeler, Eskişehir Iktisadi ve ıricari Ilimler Akademisi Yay., 
Ankara, 1971, s~37~46~ 
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yerlerini kü(.~ük işyeri kapsamına almamaktadır. Ancak, diğer ölçüt

leri gözönüne almadan, yalnızca işçi sayısına göre karar vermek 

yanıltıcı olabilir. Çinicilik sanayiinde 10 dan az veya çok işçi 

·çalıştıran işletmeler arasında yönetim, üretim yöntemi, sabit ser

maye miktarı gibi konularda belirgin farklar gözlenmemektedir. Ay

rıca önceki bölümlerde açıklandığı gibi Devlet Planlama Teşkilatı, 

Kalkınma Planlarında Kütahya Çiniciliğine küçük sanayi ve el sanat

ları bölümünde yer vermekte oluşu da, çinicilik sanayiindeki işlet

melerin küçük işletmeler oldu[,u görüşünü güçlendirmektedir. 

Çinicilik sanayiindeki işletmeler ile tüm imalat sanayi iş

letmelerinin karşılaştırılmasında verile~~farklı yıllara ait olu

şu önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 'I'üm imalat sanayii-

ne ilişkin verilerin 1970 yılı genel sanayi sayımında elde edilmiş 

olmalarına karşılık, çinicilik sanayiine ilişkin bilgiler tarafı

mızdan gerçekleştirilen anket sonucu elde edilmiş olup 1980 yılı

na aittir. Fakat karşılaştırmanın çok genel ölçülerde tutulacağı 

gözönüne alınırsa zaman farkının neden olduğu sakıncalar da bir 

ölçüde azalmış olacaktır. 

Çiniciliğin, metal dışı madenlerden mamul eşya imali sanayiin

de yer almakta olduğu daha önce belirtilmişti. Bu nedenle çinicilik 

sanayiine ilişkin göstergelerin, metal dışı madenlerden mamul eşya 

sanayiine ve tüm imalat sanayiine ilişkin göstergelerle karşılaş

tırılmasının uygun olabileceği düşünülmüştür. Sözkonusu karşılaş

tırmanın yapılabilmesi için TABLO 2 ve TABLO 3 hazırlanmıştır. 



TABLO 2 
Çinicilik Sanayiindeki İşletmelerin İşçi Sayısı İtibariyle DaLılımları ve 

Di~er Sanayi Kollarıyle Ksrşılaştırması 

~-- --·---__._ .. .......,._,_-~- --- """""_..__-~~~~--=~~~-~-""">-----=.~-~-=-=,...·----~...--""-~- .......... --~-.,....,_~_,_~--~-,_-=---·-....,r -==- ~--7_~- ....__ 

İşletme~e ?alı~;en or-
1
! Çinicilik Sanayii ı 1·!Ietal dışı macle::ı~~r;•''l TL~m i~.a~le.t ı 

talDm::-.1 ışçı sayısı ı \ mamul eşya sanayıı 1 snnryıı 
! ı ı 

· IŞf2tn18 -~---~,--~~-· ~~~l:şreiffie-:----------'lfşıetın-er ~----
. sayısı 1 % say:t.~l ; % - sayısı 1 % 
1 1 : 1 ~-~----~-~---~-~-. - ~~~~-·~~-~-~-~---~~--~-ı=·-·~--~--~-~-- ... -~--~----r--~-~-~-. ~~ --~· .... ·---~~--~---+ 

l----~1~~-----ı--~ -~. -- . . . 2119 .ı ~·ı__ .8688_8 ~~4_9·6 ı 
~--;-_:·-----=~-ı----~ -~-:i-----!~!-~---~t::-;~ -~;~;:: -r~:~: , 
~:·---~~.~~--~~~-~~--~---~~~-~~.~~-~~~~.~~·~~~ ~ ~-:~~] ::~~ 
ı 20-49 ı ı ı 6,7 ı 101 ; 2,1 ı 1531 0,9 ı 
~-~~~-~~---~~--~--------~- ~-~~---~~:~---~->- ~ ---~--~---r.--~--~-~--~~ - ~-~-+---~---~--~-~--~=--. --- ~ -'1 

. 50+ ı - < ı 130 ı 2,6 ! 1429 0,8 ı 
:.~-----------~--~·--~~~----~--··----~-.....c~~-.----~--~=------~--·--~·-'-"--'~' --~~~-,·-_, _____ __ı·---~- 1 -'- __ J 
Not: Çinicilik sansyiine ilişkin bilgiler 1980 yılına di~erleri ise 1970 yılına aittir. 

Ksyno.k: DİE, Ssgı_qı_:L_ye t§.L~ ... r~e_ri ?S8..Y2-Jll]._t .. tilaıat Sanaı.1_2. l97Q, Devlet İstatistik Ensti tü-
sU, Ankara,l976, Ozet T2blo II, s.2-3. Çinicilik sanayiine ilişkin bilgiler ta
rafımızdan gerçekleştirilen anketten elde edilmiştir. 



TABLO 3 

Çinicilik Sanayiindeki İşletmelerin Hukuki Yapılnrı İtibariyle Dağılımları ve 

Di~er Sanayi Kollarıyle Karşılaştırması 

~~~-~~--~~- ·-r---~--~--~~~-~~---~----~,, --·~- -~~---------~--~--~----~~~~ 

Hukuki Ycpılc::r jÇinicilik sanayii Metal dışı madenleri Tüm imalat 

ı; : den mamul eşya snna-1 sc:uıayii 
ı 1 ' 

' 1 ı vii 1 . ı ---~~~---- - -~-~---~------~-~----=·+----~------~, 

j f. şletme 1 % ı· İşletme ı % ! ~şıetm.e a' ; 
ı 1 70 ' \ s ıyı sı 1 . sayı sı , sayısı t 

!
;--.. -~-~--. ~------~--~- --~-~f. --~--·--·+-~-- . - - ~---~--~--r·-~--------: 

ı 1 ' ı 1 

Tek sahipli iş- i j l ! 
.ye: ıe_ri_- h ----- --+-_'1__ i--4-6~_:__ _ __l9~~-~ rs_s:_e~~ 

1 Adi ortaklık 1 3 1 20, O ! 786 1 16 ,o ı21137 i12, 21 
;~ .... , --- ·-~~------~-~ı~-------~--1-~--~-.--~~~-------~---· ·-~ ----- -i·- ~-----~~-----............ --~ 
ı ı ) . ' . ı ı 
L-~~~ı~~~ı~t~:ı!c_l_ı::·~------~-~-j~~o,~ __ l:~--J ___ .:_,s __ ! ~?~ -~J 
; Limitec"c Ortaklık ! 2 ! 13,3 ! 50 ' 1,2 1 515 0,4ı 
: - .. - -- * --~-~~- ~----- ~. --ı-~-~ -.. ~ . ----~ ~--- ~-l~------~~ "! - . - .. --~----.-~---~--~ ( ı f i 
; Anonir:l Ortaklık ve j ; , ı ; i 
) 1 1 ' ı 

, diğerleri . - ~ - · 69 1,4 1 1160 0,6i 
u."""""----==--~~-~.-=----.......... .-..._,~.---~·~o...:a.......,.~--~-......... ..-. ... ._,_....._ . f -- .,_ ------~--_..~--. ............ ~ ------ - --=--- -~· ~----- .... ...-,..__,-.._ """"-'*-..._-...~........,..-~~-~~--~ 

Not: Bkz. Tablo 2'deki not. 

Knynak: Tsb1o 2 1 de adı geçen ksynak, Özet Tablo III, s.B-13. 

- --- ---------
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TABLO 2 ve TABLO 3'de ilgili gruba ilişkin mutlak rakamlarla 

birlikte grubun toplam içerisindeki pavlarını belirleyen yüzdeler 

de verilmiştir. Çinicilik sanayii ile diğerleri karşılaştırılırken 

çinicilik sanayiindeki işletme sayısının diğerlerine göre çok az 

oluşu nedeniyle, yüzde paylarının değerlendirilmesinde dikkatli 

davranmak gereklidir. Çünkü bilindiği gibi örnek hacmi küçüldükçe 

dağılımdaki sapmalar büyür. Sözkonusu tablolara ilişkin aşağıdaki 

yorumlar bu açıdan değerlendirilmelidir. 

TABLO 2 gözönüne alındığında gerek metal dışı madenler sanayii 

ve gerekse toplam imalat sa .. 1ayiinde bir veya iki işçi çalı ştıran iş

letmelerin payları % 60'ı geçerken, çinicilik sanayiinde çoğunluğu 

5 ila 19 işçi çalıştıran işletmeler oluşturmaktadır. Bu durum çini

cilik sanayiinin emek yoğun teknolojisiyle üretim yaptığını göster

di~i gibi, 20'den fazla işçi çalıştıran işletme sayısıLın yalnızca 

bir olrnası ise bu sanayi kolundaki işletmelerin küçüklüğünil göster-

mektediro 

TABLO 3, sanayiin yapısı i1dan çok ilgili sanayideki girişimci

lerin başkalarıyla işbirliği yapma konusundaki eğilimlerinin bir 

göstergesidir. Bu açıdan bakıldığında tüm imalat sanayiinde ferdi 

mülkiyetin payı çok fazla olmasına kar:ıılık.çinicilik sanayiindeki 

işletmelerin yarısından fazlası ortaklık şeklinde kurulmuştur. Kü

tahya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı tüccar ve sanayicilerin ka-

yıtlarının tümüyle incelenmesi sonucu elde edilen bilgilere göre; 

Çinicilik sanayiindeki bazı girişimcilerin çinicilik dışında faali

yet gösteren önemli ortaklıkların kuruluşlarında da katkılarının 

olduğu saptanmıştır. Bu durum ise çinicilerin ortaklık kurma konu-

sunda oldukça yatkın olduğunu göstermektedir. 

ı 



II. 2 ÇİNİCİLİK SANAYİİ}JDEKİ İ ~"LETMELERE İLI :}.KİN BAZI EKONOMİ:z 

GÖSTERGELERİli DEGERLENDİRİLJ1rlESİ VE Çllfİ ÜRETİM TEKNOLOji.,.. 

SİNİN İNCELENMESİ 

Önceki bölümde çinicilik sanayiinin tüm imalat sanayi ve 

metal dışı madenlerden ma~l eşya sanayii ile bazı noktalarda kar

şılaştırması yapılmıştır. Bu bölümde ise sözkonusu sanayideki iş

letmelere ilişkin bazı ekonomik göstergeler ele alınacaktır. 

II.2.1 Çini İmalat İşletmelerine İlişkin Bazı Ekonomik Göster

gelerin Değerlendirilmesi 

Çinicilik sanayiinin daha yakından tanınabilmesi için 

bu sanayii karakterize eden bazı göstergelerin incelenmesi gerek

lidir. TABLO 4' de farklı ik;i veri kümesi yer al mı ş'i.ır. Ta blo' nun ilk 

15 satırında yer alan bilgiler, anketin uygulandığı işletmelere il~ş-



- 38 -

kin olup gizlilik ilkesi gereğince işletmeler belirtilmemiştir. 

Alttaki iki satırda tüm imalat sanayii ve metal dışı madenlerden 

mamul eşya sanayiine ait ortalama değerler yer almıştır. Son iki 

satırdaki parasal bilgiler 1970 yılına ait verilerden Ticaret Bs~ 

kanlığı toptan eşya genel fiyst indeksi yardımıyla 1980 fiyatları

na dönüştürülmüştür.-Elde edilen bu veriler 1980 yılındaki durumu 

yansıtmumı:..kta ancak 1970 yılındaki durumun 1980 yılı fiyatlarıyla 

ifadesi olmaktadır. 

Çini imalat işletmeleri genellikle az sayıda işçi çalıştırma

larına karşın, işletme başına ortalama işçi sayısı, toplam imalat 

sanayiin 1970 yılındaki ortalamasının üzerindedir (TABLO 4). Çini 

işletmelerinin bina ve arsa dışındaki sabit sermaye varlıkları 198C 

fiyatlarıyla işletme başına 1244 000 TL.'dir •. 

Çalışılan adam-saat başına katma değer olarak tanımlanabilen 

emek verimliliği(41) gözönüne alındığında, işletmeler arasında bü

yük farklılıkların oldugu gözlenmektedir .• İki işletmeye (14 ve 15 

no'lu işletmeler) ait verimlilik değerlerinin diğerlerinden çok dü-

şük olmasının nedeni ise bu iki işletmenin ürettiği mamullerin di

ğerlerinkinden daha düşük kaliteli oluşu ve adı geçsn işletmelerin 

küçük oluşlarından dolayı ölçek ekonomilerinden (economies of sca

le) yeterince yararlanamamalarıdır. 

(41) A.B .. D. Ulusal Sorunlar Bürosu ,(Çev.R.Hoşgör), İşletme Düzeyin
de Verimlilik El Kitabı, Milli Prodüktivite Merkezi, Ankara, 
1974; Vural F.Savaş, "Prodüktivite Kavramı ve Ölçülmesi," Es
kişehir İ.T.İ.Akademisi Dergisi, Cilt VII, S,l (Ocak 1971)-;-
s.l-42. 
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Çinicilik sanayiindeki işletmeler genelde aynı teknolojiyle 

üretim yaptıklarına göre, hasıla-sermaye oranı, işletmelerin el

lerindeki sermayeyi kullanma etkinliklerinin bir göstergesi ola

rak kabul edilebilir. Adıgeçen oranın değişim aralığının oldukça 

fazla oluşu (6.8 - 1.1) işletmeler arasında sermaye kullanımı et

kinliği açısından önemli farklılıkların olduğunu göstermektedir. 

Hasıla-sermaye oranı kapasite kullanımıyle da yakından ilgilidir. 

Gerçekten anket sırasında derlenen kapasite kullanım oranları ile 

hasıla-sermaye oranları arasındaki paralellik bu düşünceyi güçlen

dirir niteliktedir (TABLO 4). 

II.2.2 Çini Üretimi Evreleri 

i) Çini Hamurunun Hazırlanması 

Çini hamuru çini fabrikalarının bir bölümü olan çamur

hanede hazırlanır. Fabrikaya gelen hamur malzemesi kaolin, kil, te

beşir, kuvars gibi maddeler yabancı maddelerden ayıklandıktan son

ra öğütmeye hazırlık olmak üzere kırıcılarda küçük parçalar haline 

getirilir. Sonra bu maddeler mikranize edilmek üzere öğütülür. Mal

zemelerin eksiksiz öğütülmesi iyi bir homojen karışım elde etm$k 

için gereklidir. Öğütme sırasında iri parçaların kalmış olmasının 

bu homojenliği bozacağı açıktır. Çini hamuru karışımındaki malzeme 

oranları üretilecek çini çeşidine ve ustaya göre değişmektedir. Söz

gelimi, duvar çinisi yapımında kullanılacak çini hamuru diğerleri

ne göre daha yüksek nranda kuvars içermektedir. Çarkta şekillendi

rilecek hamurlarda ise kaolin oranı yüksektir. Bu koşullar gözönü

ne alınarak hazırlanan karışım süzme havuzlarında su ile ıslatılır. 
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Buradaki amaç öğütülmüş malzemenin iyice erimesi ve kireç türünden 

maddelerin yanmalarının sağlanmasıdır. Bekletmenin bir haftadan az 

olmaması gerekir. Bekletme süresi uzadıkça hamur kslitesi da artar. 

Yeteri kadar bekletilen hamur, içerisindeki taş ve benzeri 

parçaların ayıklanması için bezden yapılmış elekler.den geçirilir. 

Kalın ve ince olmak üzere hsrııtırun iki elekten geçmesi söz konusu

dur. Süzülen hamur sıvı halindedir. ()ekil verilebilmesi için bunun 

suyunun alınması gereklidir- Bu amaç için alçıdan yapılmış kaplar 

kullanılır. Alçı kaplara doldurulan hamur üretilecek mamul cinsine 

göre belirli ölçüde suyunu kaybettikten sonra fabrikanın şekillen

dirme bölümüne taşınır. Fabrika içindeki taşımalarda herhangi bir 

araç kullanılmamaktadır. 

ii) Şekillendirme 

Üretilecek mamule göre değişen belli başlı dört tür şekil

lendiriDe yöntemi vardır. Heykel türünden çini eşya, a+çı kalıplara 

sıvı halindeki çini hamuru dökülerek elde edilir. Bu kalıplar da 

ana kalıplar yardımıyla yapılır .. Bu açıdan çiniciliğe bakıldığında 

üretimde dikey bütünleşmeden söz edilebilir. Kalıpla şekillendirme 

en az başvurulan bir yöntemdir. 

Duvar tabaklarının yapımında şablon kullanılmaktadır. Çini eş

yanın içi veya dışı sabit kalıpta diğer yüzü ise istenen biçimi ve

rebilecek şekilde hazırlanmış şablonlar yardımıyla şekillendirilir. 

Şablonların hareketli kısımlarında boşlukların oluşu, şablonun veya 

kalıbın zamanla aşınması ve sabit kalıbın eksen etrafındaki dönüşün.,.. 
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de bozuklukların bulunması gibi hususlar, bu yöntemle yapılan üe

retimin kalitesini düşürür. Burada çevirici güç olarak elektrik 

enerjisinden yararlanılmaktadır. 

Vazoların şekillendirilmesi beçeri yönü en ağır basan yöntem

dir. Burada ayak veya elektrik gücüyle bir eksen etrafında çevri

len daire biçiminde bir levha vardır. Bunun üzerine konan hamura, 

çarkçı ustalar tarafından tamamen el mahareti ve göz kararıyla va

zo şeki~ verilmektedir. Bu şekillendirme yönteminde herhangi bir 

ölçü aleti veya kalıp türünden bir araç kullanılmamaktadır. 

Duvar çinileri (karo çini) günümüzde hidrolik preslerde üre

tilmektedir. Pres için hazırlanan çini hamuru diğer hamurlardan 

farklıdır. Bu hamurdaki su oranının % 5'e kadar düşürülmesi gere

kir. Su oranı düşürülen hamur öğütülerek toz haline getirilir. İ

çerisinde % 5 oranında nem bulunduran bu tozdan, metal kalıplarda 

üzerine yüksek basınç tatbik edilerek çini plakalar yapılır. 

Birinci pişirimi yapılmış bulunan çiniye bisküvi adı verilir. 

Bisküvide aranan belli başlı nitelikler; darbelere karşı dayanık

lılık, renginin beyaz oluşu ve üzerine sürülecek boya ve sırı bün

yesine almasıdıre Ancak bunların her üçünü de sağlayacak bir karı

şım bugünkü bilgi düzeyiyle mümkün görülmemektedir. Bu yüzden be

yazlık ve emicilik özelliklerini vermek için şekillendirilmiş ve 

kurutulmuş çini üzerine ince bir tabaka halinde astar sürülür. As

tar, içersinde kuvars, kil ve kaolin bulunduran bir karışımdır.Ku

vars oranı çok yüksektir. Kurutulmuş ve astarlanmış çini mamulle

ri bisküvi haline getirilmek üzere birinci pişirimi yapılır. Bu 
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pişirim yaklaşık 700-800°0 de yapılmaktadır. Gözenekli yapının kay

bolmaması için daha yüksek derecede pişirilmemelidir (Ii1ırınlar hak

kında ileride bilgi verilecektir). 

iii) Desenle.me 

Bisküvi haline gelen çini eşya bünyesindeki suyu kaybet

tiği için gözenekli bir öze1lik ve belirli bir ölçüde de dayanık

lılık kazanmıştır. Bunlar fabrikanın desenıerne bölümüne taşınır. 

Burada çalışanlar genellikle genç kızlardır. Eşya üzerine yapıla

cak desen, şekil veya yazıların sınırları (konturlar) özel olarak 

hazırlanmış şablonlar ya~dımıyla odun kömürü tozu ile belirlenir. 

Bu tozlar pişirim sırasında yanacağı için herhangi bir iz kalmaya

caktır. 

Bu konturlar üzerinden fırça ile siyah boya kullanılarak gi

dilı.ir. ..vazma} nTahrir 11 diye adlandırılan bu işlem desenJJ.ı.emenin en 

duyarlı işidir. Çini eşya üzerindeki boyama ve desenıernenin kalite

si büyük ölçüde yazmaya bağlıdır. Yazınayla belirlenen sahalar iste

nen boyalarla doldurulur. 

Boyalar genellikle maden oksitlerden yapılmaktadır. Sözgelimi 

krom oksitten siyah, kobalt oksitten lacivert, demir oksitten aşı 

boyası (kırmızı), bakır oksitten açık mavi, potasyum bir karbonat

tan yeşil ve antimuandan ise sarı renkli boyalar elde edilmektedir. 

Boyalar eskiden yerli olarak imal edilmelerine karşılık günümüzde 

siyah ve kırmızı boyaların dışındakiler ithal edilmektedir. Ancak 

bu ithalat yalnız o boyanın temel hammaddesiyle sınırlıdır. Az mik

tar temel hammaddeden çok miktarda boya elde edilebilmektedir. Bu ba

kımdan dışa bağımlılık yok denecek kadar önemsizdir. 
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Çiniye parlaklık veya matlığı veren üzerine kaplanan sırdır. 

Sırın bir başka fonksiyonu da çiniyi nem ve yıpranma gibi dış et

kilere karşı korumaktır. Sır, sülyen (kurşun oksit), kuvars, cam 

ve sodanın belirli oranlarda karıştırılıp fırının alt bölmesindeki 

yalakta 1100°0 ye varan bir sıcaklıkta eritilerek elde edilen sır

çanın, bu(day unu ile karıştırılmasıyle imal edilir. Iı,ırından çı

kartılan sırça yeşil renkli saydam bir madde halindedir. Bu~ öğü

tücülerde iyice öğütüldükten sonra yüksek kaliteli buğda,y nnu ile 

bulamaç haline getirilir ve çini eşyaya sürülür. 

iv) Fişirim 

Desenlenmiş ve sır sürülmüş çini eşyanın fırınlarda ikin

ci pişirimi yapılır. Fırınlar yüzyıllar önce kullanılanların benze-

ridir. Yüksek ateşe dayanıklı tuğlalardan yapılmıştır. Silindirik 

bir yapıya sahiptir. Çiniler fırının içduvarındaki raflara yerleş

tirilir. Altta ateşin yakıldığı bölme vardır. Fırında çam odunu ya

kılmaktadır. Fırın mevsime ve ~~erisindeki çini eşyanın cinsine gö

re değişrnek üzere 8-16 saat sürekli yakılır. Çinilerin yerleştiril

diği bölmede sıcaklık yaklaşık 950°0 dolaylarındadır. Bu sıcaklık 

derecesi "gözıi adı verilen küçük bir delikten renklerin oluşumuna 

göre ayarlanır. Sıcaklık derecesinin düşük oluşu renklerin oluşma

sına yeterli olmaz. Yüksek derecede ise renkler aşırı erimeden dola-

yı birbirine karışır. Bunun ayarlanması tamamen fırın ustasının göz 

becerisine bağlıdır. Bu evrelerden geçen çini eşya satışa hazır ha-

le getirilmiştir(42). 

(42) Hamza Güner, 11 Çini Nasıl Yapılır?" Aksu A,ylık Kültür Dergisi, 
Oilt 2~ Sayı 19 (~isan 1966), s~l0-12,14; O~Aslanapa, Anadolu
~ •••• , s.37-41; Iktisadi Yönü Ile Kütahya •••• , s.l50-151; Ki
enbaum, s.68-99; Bu bölümün yazımında, belirtilen kaynakların 
dışında anket sırasında edinilen bilgiler ve konunun uzmonı du
rumundaki Fatih Lisesi Sanat Tarihi Oğretmeni Faruk Şahin, çini 
ustası Ahmet Şahin ve özellikle teknik konularda Muammer Ertan 
ile görüşmelerde der~enen açıklamalardan da büyük ölçüde yarar
lanılmıştır. 
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II.3 ÇİNİCİLİK SALAYİİNE ILİ~'KİN ÜRETİM FONKSİYONUJ\UN 

BELİRLENJVIESİ 

Bir sanayiinin yapısının açıklanması, girdilerle çıktı

lar arasındaki ve girdilerin kendi aralarındaki çeşitli ilişkile

rin göstergesi niteliğindeki katsayıların belirlenmesiyle mümkün-

dür. Bu bölümde çinicilik sanayiine ilişkin sözkonusu katsayıla-

rın belirlenmesine çalışılacaktır. 

IT.3Gl Üretim Fonksiyönuna İliŞKin Genel Açıklamalar 

Üretim fonksiyonu, bir üretim sürecinde (vetiresinde) 
.•~! 

girdilerle çıktı(lar) arasındaki ilişkinin matematiksel Dermüller-

le belirlenmesidir. Üretim fonksiyonunu belirlemede kullanılan ve

riler, belirli bir sanayi kolundaki işletmelerin aynı döneme (ay, 

yıl vb.) ilişkin üretim faaliyetleriyle ilgili ise, bu tip fonk-

- 45 -
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Siıfı"nlara kısa dönem üretim fonksiyonları adı verilir. Öte yandan 

üretim fonksiyonunun belirlenmesinde kullanılan veriler, ilgili 

üretim birim(ler)inde ortaya çıkan zaman içindeki değişmeleri içe-

riyorsa, başka bir deyimle veriler zaman serisi verileri ise, bu 

tip fonksiyenlara uzun dönem üretim fonksiyonları adı verilir. U-

zun dönem fonksiyonlarla teknolojik değişmeye ilişkin tahminler 

yapılabildiği gibi, tek bir işletmeye ilişkin üretim fonksiyonu 

da belirlenebilir. 

Üretim fonksiyonları kapsadıkları alan itibariyle de işletme 

düzeyinde, belirli bir sanayi düzeyinde veya tüm ekonomi düzeyiri-

de olabilir. Bu çalışmada çinicilik sanayiinde, 1980 yılı verile-

ri kullanılarak kısa dönem üretim fonksiyonu belirlenmesine çalı-

şılmı ştır. 

Kısa dönem verileriyle sektörel üretim fonksiyonunun diğerle

rine göre daha tutarlı olduğunu gösterebilen önemli nedenler var

dır(43). Üretim fonksiyonu ile belirlenen faktörler arası ikame 

esnekli~i, üretimdeki faktör payları, ölçek esnekliği vb. sektörü 

nitelendiren göstergeler işletmeler arasında ne denli az farklılık

lar gösterirse, üretim fonksiyonu da o denli tutarlı olacaktır. Bu 

koşullar ise birbirine çok yakın teknolojilerle üretim yapan işlet

melerin oluşturduğu sektörde oldukça iyi bir şekilde vardır. Sektör 

(43) Bu konunun tartışması için bkz. Leif johansen, Production Func
tions An Integration of Micro and Macro, Short Run and Long 
Run As7ects, North-Holland Publishing Company, Amsterdam,l972, 
s.26-2 ; Paul A~Samuelson, ıvpaul Douglas's Measu:ı;ement of Pro
duction Functions and Marginal Productivities," Journal of Po
litical Economy, Vol.87, no.5 (1979), s.93l; A.A.VIalters, 11 Pro
Cfuction and Cost Funct:ı,on: An Econometric Survey," Economet
~ca, Vol.Jl, No.l-2 (Jan.April 1963) s.29~30• 
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düzeyinde birleştirilen (aggregate) verilerde homojenlik makro 

düzeydeki birleştirmeye göre daha yüksektir. Başka bir deyimle 

birleştirme ile yapılan hatalar sektör düzeyinde daha azdır. 

Genel gösterimi Y= F (K,L) olan bir üretim fonksiyonunda üç 

parametre önemlidir. Bunlardan birisi çıktının ilgili girdiye gö

re esnekliği: 

aY 
oK 

Burada; 

K . . -;;.;;....- ve 
y 

Y =Üretim miktarı, 

K = Sermaye miktarı, 

L = Emek miktarı, . 

• 

b1= Üretimin sermayeye göre esnekliği, 

b2= Üretimin emeğe göre esnekliğidir. 

L dir • 
y 

Bu esneklikler, ilgili faktörün üretimdeki nisbi önemini göster

dikleri gibi,. tam rekabet koşullarının geçerli ve ölçeğe göre ge

tirinin (b1+b 2 ) sabit olduğu durumlarda sözkonusu faktörün üretim 

değerindeki payını da gösterir. 

Üretim fonksiyonundaki bir diğer parametre, sermaye ve emek 

girdil8rindeki değişmelere göre üretimin oransal değişmesini gös

teren ölçek esnekliğidir. Ölçek esnekliği (b), üretimin sermaye 

ve emeğe göre esneklikleri toplamına (b1+b 2 ) eşittir. Üretim fonk

siyonu doğr~sal ve homojen olduğunda belirli bir faktör bileşimin

de ölçek esnekliği; 
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b / ı ise ölçeğe göre artan getiri, 

b = ı ise ölçeğe göre sabit getiri, 

b ( 1 ise ölçeğe göre azalan getiri durumları sözkonusudur •. 

Üretim fonksiyonunda önemli parametrelerden birisi de faktör

lerarası ikame esnekliğidir. Üretim miktarı (Y) değişmediğinde 

(aynı eşürün eğrisi üzerinde kalındığında) K ve L faktörleri ara-. 

sındaki ikame esnekliği aşağıdaki şekilde formüle edilir: 

Ô = d log (K/L) = 
d log R 

Burada; 

L 

K 
• R. 

d (K/L) 

dR 

<) = K ve L faktörleri arasındaki ikame esnekliği, 

KIL= Sermaye-emek oranı, 

(marjinal ikame haddi), 

F= Üretim fonksiyonudur. 

Üretim fonksiyonunda marjinal ikame haddi (R) yalnızca girdi oran

larına bağlı olup, üretim düzeyine bağlı olmadığı ve ayrıca üretim 

artışının üretim fonksiyonunu etkilemediği varsayılmaktadır(l4). 

Üretim fonksiyanlarına ilişkin bazı noktalara değinildikten 

sonra, bu çalışmada uygulanacak olan Cobb-Douglas ve CES tipi üre

tim fonksiyonlarının kısaca tanıtılması yararlı olacaktır. 

(44) Üretim fonksiyanlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. R.G.D. 
Allen Macro-Economic Theo A Mathematical Treatment, Macmil
lan, Lon on, 19 ., s ... 41-49; Z .• Griliches ve V.Ringstad, s.5-7; 
L.j9hanşen, Age.; Zeki Avralıoğlu, Üretim Fonksiyonları, Anka
ra I.T .• I .• Akademisi Yay~.·, Ankara., (tarihsiz). 
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II.3.2 Cobb-Douglas Üretim Fonksiyonu 

Genel gösterimi ve bazı özellikleri aşağıda sıralanan 

Cobb-Douglas tiretim fonksiyonu 1928 yılında ekonomist P.H.Douglas 

ve matematikçi C.W.Cobb tarafından önerilmiştir(45) • 

Y.= AL. 
ı ı 

Burada; 

... ! 

Y = Üretim, 

L = Emek girdisi, 

e 

K = Sermaye girdisi, 

A = Sabit terim, 

u. 
ı 

• • • • • • • e • • • • • • • • • • • ~ 

b1= Üretimin emeğe göre esnekliği, 

b2= Üretimin sermayeye göre esnekliği, 

e = Tabii logaritma tabanı olan sabit, 

u.= Hata terimidiri 
ı 

ı. 

Cobb-Douglas üretim fonksiyonu aşağıdaki varsayımları kabul etmek-

te dir: 

- Üretim faktörleri sonsuz sayıda böllinebilir varsayıldığın

dan, değişkenler sürekli olacak ve dolayısıyle üretim fonk

siyonunun üretim faktörlerine göre kısmi türevi alınabile-

cektir. 

(45) Paul H.Douglas, "The Cobb-Douglas Production Function Once 
Again: +ts History, Its Testing, and Some New Empirical Va
lues," Journal of Political Econor;y, Vol.84, no.5 (October 
1976), s.903-904. 
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-Üretim süreci (vetiresi) değişimi kesiksizdir. Başka bir 

deyimle eşürün eğrisi sürekli ve türevi alınabilir özel-

liktedir. 

- Emek ile sermaye faktörleri arasındaki ikame esnekliği sa-

bit ve (l)'e eşttire 

- Üretimin faktörlere göre esnekliği sabittir. 

- Ölçek esnekliği (b1+b 2 ) aynı zamanda fonksiyonun homojenlik 

derecesini verir. 

- Faktör piyasasında tam rekabet koşulları geçerlidir. 

Bu varsayımların tümünün veya en azından büyük bir kı sınının geçer

li oldu~u bir sektör veya ekonomi düşünülemez. Bu yüzden fonksiyon 

sonuçları değerlendirilirken, ekonominin diğer kuralları ve teori-

leriyle karşılaştırmak gereklidir. Bu yapılmadığında veya eksik 

yapıldı[lında gerçek dışı sonuçlara ulaşılması mümkündür ( 46). 

Cobb-Douglas üretim fonksiyonunun parametreleri fonksiyonun 

logf.lritmik doğrusallaştırılmasıyla tahmin edilir. :Ponksiyonun lo

garitması alındığında aşağıdaki doğrusal ifade bulunur: 

Bu ilişkide; 

Y·= 
ı 

log Yj_, 

a = log A, 

1.= 
ı 

log L.' 
ı 

k.= 
ı 

log Ki, 

(46) Cobb-Douglas tipi üretim fonksiyonuna ilişkin ayrın-ı'ılı·\ilgi 
için bkz." R.G.D.Allen, Macro-Economic~ ••••• , sa49-52; R.G.D. 
Allen, Mathematical Analysis For Economist s, Macmillan, ~L.o~•n 
1964, s.284; P.A.Samuelson, s.930. 
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dönüşümleri yapıldığında, aşağıdaki çoklu doğrusal regresyon mo

deli elde edilir: 

Bu fonksiyonun a 'nın dışındaki parametreleri :B10NKSİYON ı' in pa

rametreleriyle aynıdır. O halde FONKSİYON J'ün parametre tahmin

cileri (estimator) aynı zamanda FONKSİYON l'in de parametre tah

mincileridir. FO~KSİYON J çoklu doğrusal regresyon modelinin var

sayımlarını(47) içerdiği takdirde adıgeçen fonksiyonun parametre-
_/ 

leri en küçük kareler yöntemiyle tahmin edilebilir. Doğrusal reg-

resyon modeli varsayımları geçerli olduğu sürece, en küçük kare

ler tahmini, en iyi doğrusal sapmasız tahmin (best linear unbiased 

estimation, BLUE) ve en olabilir tahmin (maximum likelihood esti

mation) özelliklerini taşır(48). Bu nedenle en küçük kareler tah

minleri sapmasız ve etkindir(49). 

(47) Çoklu doğrusal ~egresyon modelinin varsayımları EK 2'de ve
rilmiştir. 

(48) jan Kmenta, Elements of Econometrics, Macmillan~ New Yo~k, 
1971, s.205-216. 

(49) S, b parametresinin bir tahmineisi olsun. Eğer E (6) .. b iue 
b'ye b parametresinin sapmasız bir tahmincisidir, dantr. 

Var (6) sapmasız 6 tahmineisinin varyansı ve Var(,;) 
b parametresine ait herhangi bir tahmineinin varyansı oldu
ğunda; eğer Var (6) · ·~ Var (b) ise S, b parametresinin et
kin tahmincisidir, denir. Agk:., ·s.l57-159. 



- 52 -

II.J.3 Sabit İkame Esnekli Üretim Fonksiyonu (CES) 

Üretim sürecinde önemli bir yeri olan üretim faktör-

leri arasındaki ikame olanaklarının bir ölçüsü olarak, faktörler

arası ikame esnekliği kullanılabilir. Cobb-Douglas üretim fonksi

yonu bu esnekliğin sabit ve (l)~e eşit olduğunu varsaymaktadır. 

Bu varsayımın geçerli olmadığı durumları da içeren daha genel bir 

üretim fonksiyonu, 1960'lı yılların başında K.j.Arrow ve arkadaş

ları(50) tarafından önerilmiştir. Bu fonksiyanda ikame esnekliği 

sabit varsayılmakta, fakat (l)'e eşit olması koşulu aranmamakta

dır. Sabit ikame esnekli üretim fonksiyohu: 

-v/p 

+ (1-b) 

olarak yazılmaktadır. 

Fonksiyonda; 

Y.= Üretim, 
ı 

Ki= Sermaye girdisi, 

Li= Emek girdisi, 

A = Etkinlik parametresi (A >O), 

b= Daği:tım parametresi (oı(b(l), 

e 

u. 
ı 

V = Ölçeğe göre getiri parametresi (v/'o), 

p İ ka me parametresi (p~ -ı P= 
ı-O = ve 
cr 

e = Tabii logari tma tabanı olan sabit, 

u.= Hata terimi olarak alınmıştır ..• 
ı 

,cr 

, . . ' . . . . . . 

ikame esnekliğidir j , 

(50) K.j .Arrow., H.B.Chenery, B.S.lVIinhas ve R .. Ivi.Solow, ncapital-La
bor Substi tu tion and Eeonomic Effic:üency, 11 Review of Economics 
and Statistics, Vol.43, no.J (August 1961), s.225-235 .• 
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Bu fonksiyon diğer özel üretim fonksiyonlarını da içeren genel 

bir fonksiyondur. CES fonksiyonunda p=o olduğunda Cobb-Douglas 

üretim fonksiyonu ve P= CJf!:' oldugunda sabit oranlı üretim fonksi-

yonu elde edilir(51). 

Cobb-Douglas üretim fonksiyonu logaritma yardımıyla logarit

mik do~;rusalla ştırıla bildiği halde CES fonksiyonu için bu mümkün 

değildir. CES üretim fonksiyonunun doğrusallaştırılması problemi

ne j .. Kmenta tarafından çözüm getirilmiştir( 52) _ FONKSİYON 4 1 ün 

logaritması alındığında; 

V log 
p 

r -p t b Ki 

-Pl 
+(1-b)Li l+Ui•••••5, 

elde edilir. Burada L. ve K. değişkenleri rastnal (stochastic) 
ı ı 

değil veya rastnal fakat hata terimi ui'den bağımsız ise,. likeli-

hood fonksiyonu oluşturularak A, b, v.ve p parametrelerinin en 

olabilir tahminleri (maximum likelihood estimation) bilgisayar 

programları yardımıyla bulunabilir( 53). Ayrıca sözkonusu paramet-

(51) CES üretim fonksiyonuna ilişkin ayrıntılı bi~gi için bkz, .. R. 
G.D. All en, Macro Economic •••••.•• , s .52-55; J .Kmen ta, Elemen ts 
·~······' s.462-466; Z.Avralıof;lu, s.4l-45; Kenneth F.Wallis,. 
Topics in Applied Economitrics, Gray-Milla, London, -1973, .s. 
52-54. 

(52) jan Kmenta, 11 0n the Estimation of the CES Prçıduction Function,ı: 
I~ternational Economic Review, Vol.B, no.2 (June 1967)~ s.·. 
180-181; J.Kmenta, Elements •••• , s.463-466. 

(53) j.Kmenta, Elements •••• , s.46J; En olabilir tahmin yöntemi için 
bkz. A.M.Mood ve F.A.Graybill, Introduction to the Theory of 
statistics, K~gakusha Company, Ltd., 'l'okyo, 1963, s.l 78-182,, 
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re ler FONKSİYON 5 'in Taylor seri açılımı formülü u,ygu- -~narak p=O 

et ra ±ında log Yi açılır ve p 'nin üssünün (1) 'den büyüh. oldug,u ifa

deler atılırsa(54) aşa~ıdaki fonksiyon elde edilir(55): 

log Yi= log A+v(l-b) log Li+v b log Ki · 

ı ,( :ı2 
- - 2 p v b (1-b)J log K.-log L., 

... ı 1 + ui • • • • • • • ...... 6. 

Bu fonksiyenda eşitli~in sağındaki 

v(l-b) log Li + v b log Ki 

ifadeleri Cobb-Douglas üretim fonksiyonunu temsil etmektedir. 

ı - ~ p V b (1-b) 

ifadesi ise p=o olduğunda (o)'a eşit olacaktır. Bu durum ise CES 

fonksiyonunun p=o olduğunda Cobb-Douglas üretim fonksiyonuna dö

nüştüğünü göstermektedir. FOJlliSİYON 6'nın parametreleri, doğrusal 

regresyon modeli parametreleri talıminindeki yöntemle tahmin edile

bilir. Bu amaçla sözkonusu fonksiyon aşağıdaki şekilde yazılır: 

2 

log Yi= b1+b 2 log Li+b3 log Ki+b4 (ıog Ki-log LJ + u. 
ı 

• . . . ... • 7. 

Burada b
4 

parametresinin tahmini belirli bir anlam düzeyinde (O)' 

dan farklı çıkması halinde, Cobb-Douglas modelinin CES'ten daha 

(54) Elde edilecek ifadenin parametrelere göre doğrusal olmasını 
sağlamak için p'nin kuvvetlerinin içerildiği ifadeler atılmak
tadır. 

(55) Z.Griliches ve V.Ringstad, s.S-10; j.Kmenta, Elements •.•••• , 
s.462-463 •. 
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uygun olduğu sonucuna varılabilir. Ancak bu testin, Taylor seri 

açılımı p=o civarında yapılmasından dolayı, p'nin (O)'a yakın ol-

duğu zaman geçerli olabileceği ve ayrıca b4 parametresi tahminin

de, p'nin üssünün (l)'den büyük olduğu ifadelerin (Taylor açılımı 

sırasında gözönüne alınmayan) etkilerinin de olabileceğinin göz

den uzak tutulmaması gereklidir. Bu testin diğer bir zayıf yönü 

ise; b4 parametresi b ve (1-b) parametrelerinin fonksiyonu oldu

ğu ve bu parametrelerin de (l)'den küçük olmaları nedeniyle b4 'ün 

mutlak değerinin oldukça küçük olacağıdır(56). 

FONKSİYON 7'nin parametre tahminleri kullanılarak aşağıdaki 

dönüşümler aracılığıyla F01ffiSİYON 6'nın parametreleri tahmin edi-

lebilir: 

A= antilog bl' 

b= 
b2 

b2 + b3 

V= b2+b3' 

2 b4 (b2+bJ) P= • 

b2 b3 

Parametre tahminlerine ilişkin standart hatalar ise; 

Var 

(56) Z.Griliches ve V.Ringstad, s.8-9. 
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yaklaşım formülü kullanılarak hesaplanabilir(57). Bu formülden 

yararlanılarak hesaplanan parametre tahminlerine ilişkin varyans 

formülleri EK 3'de verilmiştir. 

II.3.4 İstatistiksel Analizde Kullanılan Verilere İlişkin 

Bazı Açıklamalar 

i) Verilerin Toplanması 

Devlet İstatistik Enstitüsü, imalat sanayiindeki iş

letmelere ilişkin 3 aylık, yıllık ve 10 yıllık sürelerde olmak 

üzere üç anket uygulamaktadır. Üç aylık ve yıllık anketler ıvbü

yük işyerlerini" kapsar ve çinicilik işletmelerinden yalnızca 

ikisi bu kapsam içerisindedir. Öte yandan bütün işletmeleri kap

sayan lO yıllık genel sanayi sayımlarında ise bilgiler altsek

törler itibariyle birleştirilerek yayınlanmaktadır. İşletme dü

zeyinde bilgilerin ise DİE kanunu gereği olarak gizlilikleri söz

konusudur. Kaldı ki bu anketlerde toplanan bilgiler üretim fonk

siyonu analizleri için yeterli değildir. Bu açıklamalardan çıkar

tılacak sonuç, çinicilik sanayii gibi küçük işletmelerin oluştur

duğu bir sanayi kolunda ikinci elden bilgilerin elegeçirilmesi

nin mümkün olamayacağıdır. 

Çinicilik sanayiine ilişkin istatistiksel analizlerin yapı

labilmesi için gerekli sayısal bilgilerin derlenmesi amBcıyla gi

riş bölümünde kısaca değinilen anket uygulamasına başvurulmuştur. 

EK l'de görüleceği gibi anketle değişik konulara ilişkin bilgile

rin de derlenmesine elden geldiğince çalışılmıştır~ Aı.kat tüm iş-

(57) j.Kmenta, Elements •••••• , s.444. 
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letmelere uygulanmış ancak üç işletmenin l980'de faaliyete başla

mış olmasından ötürü üretime ilişkin bilgiler alınamamıştır. Bu 

yüzden üretim fonksiyanlarına ilişkin istatistiksel analizler 15 

işletmeden elde edilen sayısal bilgilere göre yapılmıştır. Anketin 

tarafımızdan yapılmış olmasının, elde edilen bilgilerin daha sağ

lıklı olmasında olumlu etkiye sahip olaca~ı açıktır. İşletmeler 

küçük oluşları nedeniyle düzenli muhasebe kayıtlarından yoksundur

lar. Çok eski bir sanayi kolu oluşu ve genellikle işletme sahiple

rinin uzun yıllar bu meslekte çalışmış olmaları muhasebe kayıtla

rından kaynaklanan eksikliği büyük ölçüde giderebilıniştir. Bu özel

lik ~özönünde tutularak bazı bilgiler dalaylı Şekilde elde edilmiş

tir. İstatistiksel analizde kullanılan verilerin derleniş şekli 

aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. 

Çıktı (üretim) verileri dalaylı yoldan elde edilmiştir. İşlet

meler genellikle belirli zaman aralıklarında fırın doldurmaktadır

lar. Her işletmenin bir fırından elde etti~i gelir de yaklaşık ola

rak bilinmektedir. Gerek zaman aralıkları ve gerekse fırından elde 

edilen gayri safi geli~çini ticaretiyle u~raşan işletmelerce de 

bilinmektedir. Üreticilerle yapılan anketlerde belirlenen fırın 

yakma zaman aralığı çini pazarlayıcılarından elde edilen bilgiler

le karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmaların olumlu sonuçlanması 

anketle elde edilen di~er bilgilerin do~ruluk derecesi hakkında ö

nemli bir ölçü olmuştur. Her işletmenin belirli bir mal kalitesi 

ve fırın büyüklüğü vardır. Bu yüzden bir fırın çiniden elde ettiği 

gayri safi gelir önemli ölçüde değişmemektedir. Değişik kaynaklar-
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dan elde edilen bilgiler bu yargıyı do~rulamaktadır. Yıl içerisin

de doldurulan fırın sayısı ile fırın başına ortalama gayri safi 

gelir işletme için yıllık çıktıyı vermektedir. 

Anket aracılığıyla işletmelerin çalıştırdığı işçi sayısı iş

letmedeki farklı bölümler itibariyle elde edilmiş ve mevsimler 

i tibariyle de bu sayıda değişme olup olmadığı araştırılmıştır. İş

gücündeki nitelik farklılıklarını saptamak mümkün olmamıştır. Bunu 

belirlemek için nesnel (objektif) ölçütler bulunamamıştır. Bu yüz

den işgücünün homojen olduğu varsayılmıştır. İşletmeler desenıerne 

işlerinin bir bölümünü evlerde yaptırmaktadırlar. Ancak bunlara 

ilişkin güvenilir bilgi elde edilememiştir. Bu yüzden işgücüne 

ilişkin rakamlar gerçek rakamların altındadır. İşletmelerde ücret

siz çalışan aile fertleri de diğer işçiler gibi kabul edilerek iş

gücü verilerine dahil edilmiştir. 

Çinicilik sanayii genelde emek-yo~un teknolojiyle üretim ya

pan bir sektördür. Ancak zaman içerisinde çok yavaş da olsa belir

li bir düzeyde makineleşme olmuştur. Çini işletmelerinin belli baş

lı sabit varlıkları fırın, çark, pres, değirmenler ve bazı basit 

el araç ve gereçleridir~ Bu varlıkların yerleştirildiği bina ve 

arsayı da saymak gerekir. Bunların dışında önemli miktarda alçı ka

lıplar vardır. Sermaye verileri saptanırken bu kalıplar gözönüne 

alınmamış, fakat bunlar için harcanan alçı malzeme verilerine da

hil edilmiştir. Üretim sürecinde eski bir bina ile yeni bir bina

nın etkileri arasında belirgin bir ayrım yapmak çok güçtür. Ancak 

fabrika düzeninin işçi verimliliği üzerinde etkisinden söz edile

bilir. Fakat anket sırasında gözlendiği kadarıyla yeni fabrikaların 
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düzenleme açısından eskilerden pek farklı olmadığı görülmüştür·. 

Ayrıca bina ve arsanın fiyatları şehir içerisindeki konumuna bağ

lıdır. Bu açıdan ilişkiye arsa ve binalar dahil edildiğinde şehi

rin iyi bir yerinde olan ve arsa fiyatlarının yüksek olduğu bir 

bölgede yerleşmiş bir fabrikanın, diğer bölgelerdeki işletmelere 

göre sermaye etkinliği daha düşük rJlacaktır. J?izj ksel birimlerle 

ifade edildiğinde ise diğer sermaye varlıklarıyla birleştirilme-

si sorunu ortaya çıkacaktır~ Belirli bir değerin tüm işletme ser

mayelerine eklenmesi ise küçük işlıetmelerin sermaye varlığJını ol

duğundan daha yüksek gösterecektir. Arsa ve binayı temsil edecek 

belirli bir oranda sermaye rakamının arttırılması ise istatistik

sel analizde sonuçları etkilemeyecektir. TUm bunlara arsa ve bina

ya ilişkin bilgilerin elde edilişinin güçlüğü de eklenince bu ve

riler sermaye rakamlarında dahil edilmemiştir. İşletmelerde varo

lqn fırın, çark, pres, değirmen ve diğer sabit sermaye varlıkları

na ilişkin bilgiler derlenmiş ancak.Jbu varlıkların işletmeye ne 

zaman alındığı ve amortisman oranlarının ne olduğu hakkında bilgi 

edinilememiştir. Bu varlıkların tümüyle değiştirilmesi sözkonusu 

olmadı~ı gibi: arızaları basit oldu~u için onarılınası kolay olmak

tadır. Ayrıca atıl kapasitenin varlığı nedeniyle bu tür onarımla

rın genellikle üretime olumsuz yönde etki ettiii pek görülmemek

tedir. Sözgelimi birçok işletme birden fazla çarka sahiptir (TAB~ 

LO 5)~ Halbuki çarkçı ustası genellikle bir kişidir. Fırınlar çok 

uzun J"r1 1_ar kullanıla bilmektedir& Pres için çalı şma süresi çok az 

olmaktadır. Bu özelliklerden dolayı bu varlıkların herbirisi için 

saptanan fiyatlarla ağırl~klandırılarak sermaye rakamına ulaşılmış-
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tır. Bu yöntemin, genellikle bu tür çalışmalarda kullanıla• ve 

sermaye varlıklarının defter değerleri üzerinden hesaplanan ser

maye verilerine göre daha tutarlı olduğunu ileri sürmenin yanlış 

olmayacağı kanısındayız. Ancak, fiyatlarla ağırl:ı,klam:lir:tl"-J1'ken .ve: 2-

lıkların fiyatları üretim sürecindeki etkinliklerinin bir ölçüsü 

olduğu varsayımından hareket edilditi de ifade edilmelidir. Açık

tır ki bu varsayım, üretim fonksiyonlarının sermaye malları piya

sasında tam rekabet koşullarının geçerli olduğu varsayımından kay

naklanmaktadır. 

Üretim sürecinde üretim faktörleri (emek, sermaye) bazı gir

dileri (hammadde, malzeme, enerji vb.) kullanarak üretimi gerçek

leştirmektedir .. Üretim faktörlerinin bu üretimdeki katkısının bir 

ölçüsü katma değerdir. Katma değer, üretimin gayri safi değerinden 

bu üretimde kullanılan girdilerin (hammadde ve malzeme) çıkartıl

masıyla elde edilir. O halde katma değerin belirlennıesi. -için gir

dilerin belirlenmesi gerekir. Çini üretiminde kullanılan girdile

rin belli başlıları daha önce açıklandığı gibi kaolin, kil, tebe

şir, kuvars gibi çini hamuru hamm.addeleri; sülyen (kurşun oksit), 

cam, soda, un gibi sır hammaddeleri; alçı gibi kalıp malzemesi ve 

çam odunu, elektrik gibi enerji kaynaklarıdır. Bunların yıllık tü

ketimleri hakkında ankette ayrıntılı bilgi toplanmıştır. Bu hammad

delerin fiyatları aşağı yukarı her işletme için aynı sayılabile("':ek 

derecede birbirine yakındır. Girdiler bıı fiyatlarla ağırlıklandırı

larak birleştirilmiştir. 



TABLO 5 

Cinicilik Sanaviindaki Üretici İ~lctmelerc İliskin 
~ J ..:> V 

Veriler (1980 Yılına Ait) 

r• . ........_ ~.-.. ............ ..-..~--.-,....-..~-________ ..,.._,_..._....._~ _ ____._"""'·~~-=· ,..,-,..,..,_.,._....,_,_-.....~~-----aeot..-..·~--- ... ,...,__.-. __ ,._ __ ..,_.,_. _ _,__-=><-- .-..~----·~,--.....,~-----"""'""=-· ..,_, .... --=--~ "·-"--=--~-.-.-~~--~~-

~ İşletme Ga~rri Safi K<r~ma Ham111ac=tc:1e ?t:'lkina 9 Çalışı- Ortal s- E'ırın Çark P:ces ı 
No Gelir De~er ve ener- araç ve lan a- ma işçi sayısı Seyı- Sayısı 

(1000 U) (1000 n) ji TGk. şereçlar dam-sa- sayısı sı 
(1000 U) llOOO n) at(lOOO 

adam-sao.t 
, __ ı - 234o~ -~---~~~;;~· ~~-~-669--·-"--~~;h~s ·--- ---· · -1~2-~-ü-- --~---~5-----~ ·----~2~· ·-~-ı-·----~----

2 4250 2953 1297 675 2ı 6 9 ı 3 
• 1 0'1 

3 3750 34ı7 333 550 26.4 ll ı 2 ~ 

4 9100 6199 290ı 1575 40.8 17 3 5 ı 
5 7800 6048 1752 1430 38.4 16 2 6 ı 
6 5750 4386 1364 1050 3ı.2 ı3 2 2 
7 6240 4845 1395 ı775 26.4 ll 2 5 1 
8 10400 8907 1493 2695 33.2 14 3 3 2 
9 3860 2754 1106 1655 19.2 8 2 3 

lO 3610 2524 ı116 600 24.0 lO ı 4 
ll' 10920 817~ 2745 2750 69.6 29 4 8 ı 

12 3380 ı968 ltll2 °800 ı4.4 .6 ~ 2 
ı3 ıOl40 9190 950 ı525 43.2 18 2 3 ı 

ı4 96o 339 62ı 275 4.s 2 ± ı 

. 15 600 215 385 525 7.2 j ı ı 
...-..L~---~-~~ ....... """""~-.,._ .......... ,""'=·~-~~--"' --·------~--- """---""'=~---.-"""-.~;-=----·.......,.--."""""'~-...-- .. """"-........... ...__ ..... _____ __,~....,......-.,.-""' ...... .=.,:.~--__ ,.,__,__ • ...-..o~---'"---=~-=w..o.""- ~-~-------- ___ ......._._-.. _, ....... _----"'""'--...·~-"'"~--

Kaynak: Ankstle işletaelerden elde edilen bilgiler. 
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Çinicilik sanayiindeki imalatçı işletmelere ait birleştiril-

miş veriler TABLO 5'de verilmiştir. Gizlilik ilkesine bağlılık ne-

deniyle işletme ~simleri verilmemiştir. 

ii) Olasılık Dagııım Fonksiyonu ve Uygulanan Örnekleme 

Yöntemi 

Çinicilik sanayiinde çıktı ile girdiler arasındaki iliş

kiyi belirleyecek üretim fonksiyonunun matematiksel şekli EK 2'de 

verilen regresyon modelinin varsayımları altında saptanmıştır. Bu 

varsayımıara göre bir çoklu doğrusal regresyon modelinde hata te

rimleri (u.) dağılımı; 
ı 

2 
(O, O ) dır. 

Varsayım gereği açıklanan değişkenin dağılımı da normaldir. 

Bu dağılımrkarakterize eden açıklanan değişkenin beklenen değeri 

aranan regresyon denklemi ve varyansı da hata teriminin varyansı-

dır( 58): 

y. ~N 
ı 

Burada; 

2 
(xb, cr ) 

x~ açıklayıcı değişkenler vektörü, 

b~ parametre vektörüdür. 

(58) j.Kmenta, Elements ••••• , s.J48. 
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Çini üretiminin beklenen değerini bulmak için ise; 

- Üretim fonksiyonunun mstematiksel şeklinin bilinmesi ve 

- Belirlenen matematiksel şekildeki parametrelerin tahmini 

gereklidir. ·Matematiksel şekil olarak Cobb-Douglas ve CES tipi 

üretim ianksiyanları denenmiştir. Cobb-Douglas t:..pinde 12 farklı 

denklem ele alınmış, CES tipinde ise iki farklı denklem ile bu

nunla ilgili Kmenta yaklaşımı ele alınmıştır. 

Parametre tahminlerinde 15 çini imalat işletmesinin 1980 yı

lı üretimlerine ilişkin veriler kullanılmıştır. Üretim ilişkileri

nin tümüyle ortaya çıkartılabilmesi için, ilgili bütün faktörle

rin üretim fonksiyonuna değ;işken olarak dahil edilmesiyle paramet

re taLıminieri yapılmalıdır. Bu ise mümkün değildir. Bunun için 

gözleme dayanan tüm çalışmalarda:~apıldı~ı gibi, bu çalışmadadd~ 

örnekleme yapılarak örneğe ilişkin parametre hesaplamalarına daya

nılarak ana kütle parametreleri tahmin edilmiştir. Örnekleme i~· 

hususa göre yapılmıştır. Zaman vasfına göre yedi sekiz yüzyıllık 

çinicilik sanayiinin sadece bir yıllık sirresi gözlenmesi nedeniy

le tahminlerde dinamik unsur gözönüne alınmamıştıro }iiakat çinici

lik sanayiindeki teknolojik yeniliklerin çok az oldu~u ve üretim 

teknolojisinin çok yavaş de~iştiği gözönüne alınırsa yapılan tah

minlerdeki hata payında bu faktörün etkisinin az olduğu kabul edi

lebilir. 

Tahminlerde açıklayıcı değişkenler kümesinden ancak birkaç 

faktör alınabilmiştir. Bu da örneklemenin bir diter boyutunu oluş

turmaktadır. Bilindigi gibi çini üretimini çok değ;L§ik faktörler 
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etkileınektedir. Bunların bir kı sını doğrudan olabildiği gibi (ham

madde kalitesi, enerJi kısıtlaması, işveren-işçi ilişkileri, ik

lim vs.), dolaylı olan faktörlerden de söz edilebilir (çalışan

ların sosyal çevreleri, ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve eko

nomik ortam vb.). Bu sayılanlara yüzlercesi eklenebilir. Fakat 

bunları sayı.sal olarak ilişkiye sokmak mümkün de~~ildir. Olabilen

ler de ise modeldeki parametre sayısını artıraca6ı için tahminle

rin anlamlılık düzeylerinin düşmesine neden olur (serbestlik de

recesi azaldığı ve çoklu dogrusal bagıntı nedeni,yle). Bu neden

lerden dolayı açıklayıcı de~işkenler kümesinden sadece üretimde 

';önemli" ölçüde etkili olan faktörler seçilmiş ve parametre tah

minleri bunlara dayanılarak yapılmıştır. 

II.3.5 Parametre Tahminlerine İlişkin İstatistiksel 

Analiz 

tiretim fonksiyonlarında kabul edilen faktör piyasa

sındaki tam rekabet koşullarının varlı~~ı varsayımı, çini üretim 

faktörleri ve hammadde piyasalarında bir dereceye kadar geçerli

dir. En azından piyasada tekalıcılık (monopsoni) ve tek satıcı

lık (monopol) durumları yoktur. T"L'ını işletmelerde aynı üretim fonk

siyonunun geçerli olduğu varsayımı ise çini imalat işletmelerinin 

aynı üretim teknolojisiyle çalışmaları nedeniyle geçerlidir. 

Parametre tahminleri en küçük kareler yöntemiyle yapılmış

tır. Doğrusal regresyon modellerinde bu tahminler diğer yöntem

lerle elde edilenlerle aynı özellikleri taşır (bkz. Bölüm II.3.2). 

Bu parametre tahminleri 4, 6 ve 7 no'lu eklerde verilmiştir. 
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Cobb-Douglas tipi üretim fonksiyanlarına ilişkin regresyon 

denemeleri EK 4'de verilmiştir. Açıklanan değişken olarak gayri 

safi gelir (Y), katma değer (V) ve adam-saat başına gayri safi 

gelir (Y/L) ve katma değer (V/L) alınmıştır. 

Doğrusal regresyon modeli hata terimlerinin birbirinden ba-

ğımsız olduğunu (otokorelasyon olmadığını) varsayar (Ek 2, iv): 

Bu varsayım Durbin-Watson yöntemiyle(59) test edilebilir. EK 4'de-

ki denklemler için bu test olumlu sonuç vermiştir. Denklemlerin 

hiçbirisinde 0.025 anlam düzeyinde otokorelasyon yoktur. Denklem 

5 'de Durbin-Watson testine göre kararsızlık bölgesine düşül'düğü 

halde gene aynı amaçla kullanılan von-Neumann testi(60) ile bu 

denklemde de otokorelasyon olrnadı[z;ı sonucuna varılmıştır. Hata te

riminin çe:Şi tli kaynakları vardır. Aynı hata kaynag,ı tüm işletme-

lerde geçerli olduğtında otokorelasyondan söz edilebilir. \_ ... ı..o::",~-.. -M . 

··. " -~ 

.. ·~i ~- •• . Otokorelasyon olmadığına göre modelin 

seçiminde ve değişkenJI:ıe rin seçiminde belirgin bir hatanın yapılma

dığı belli olasılıklar içerisinde ileri sürülebilir. 

Regresyon denkleminde açıklayıcı de~işkenlerin açıklanan de

ğişken üzerinde etkili olup olmadıkları; 

hipotezinin F testiyle sınanması son~cu belirlenebilir. Gerçekten 

* 
(59) j.Kmenta~ Elements~ •• o, s.289. 
( 60) TUmay Ert ek, Ekonometry_e Giriş, Orta Doğu Teknik Üniversite

si, Ankara, 1973, s.l90-192. 
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EK 4'deki denklemlerden üçünde sıfır hipotezi reddedilmektedir. 

Di~erlerinde ise 0.05 anlam düzeyinde sıfır hipotezi kabul edil

mektedir. Hipotez testlerinde çok dikkatli olmak gerekir. Yalnız-

ca bu testlere göre karar vermek yanlış sonuçlara neden olabilir. 

Aynı do~rultuda başka göstergeler de ortaya çıktı~ında daha sa~-

lıklı sonuçlar elde edilebilir. 

t testine ilişkin sonuçlar ekler bölümündeki tablolarda pa-

rametre tahminlerinin üsi.ııüne konmuş harf'lerle belirtilmiştir. Emek 

değişkenin regresyon katsayısı istatistiksel bakımdan diğer değiş-

kenlerden daha anlamlıdır. EK 4'deki iki denklemin (5,12) dışında 

adıgeçen regresyon katsayısının işareti de artı olup teorik bek:::_e,-

tileri vermektedir. 

Denklem 6 ve denklem ll (EK 4) CES üretim fonksiyonunun p=O 

etrafında Taylor açılım ile elde edilen denklemlerdir. Denklem 6• 

da açı~lanan de~işken katma de~er alınırken denklem ll'de adam

saat başına katma de~er alınmıştır. Denklem 6 1 da sermaye değişke

nine ilişkin katsayı negatif çıkmıştır. Ayrıca O.JO anlam düzeyin

de katsayıların hiçbiri t testini geçememektedir. Öte yandan denk-
I 

lem ll'in tüm parametreleri 0.05 anlam dUzeyinde t testini geçmek-
i 

tedirler. fatsayıların işaretleri teorik beklentiler doğrultusun-

dadır. Bunbn dışındaki hiçbir denklemin tüm parametreleri bu anlam 
ı 2 

düzeyinde t testini geçememektedir. Bu denklemdeki (log (K/L~ 
ı 

değişkenin~ ait parametrenin 0.05 anlam düzeyinde sıfırdan farklı 
1 

çıkması bölüm II.J.J'de açıklanan Cobb-Douglas üretim fonksiyonuna 

ilişkin testi ortaya çıkartmaktadır. Bu parametrenin sıfırdan fark-
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lı çıkmaması ve Cobb-Douglas tipi denklemlerden elde edilen so-

nuçların da uygun olmaması; bu sanayi için ve eldeki bilgiler 

çerçevesinde Cobb-Douglas üretim fonksiyonuntın yetsrli olmadığı 

sonucu.m; doğurur. 

EK 4'de yer alan 12 denklem arasında determinasyon katsayı-
2 . 

sının küçüklüğü (R = 0.638) ve :p testinin olumsuz sonuçlanmasına 

rağmen en uygun denklemin ll numaralı denklem oldu~u ifade edile-

bilir. 

Bu denklem gözönüne alındı[.;ında, çıktırnn emek girdisine gö-

re esnekli[~i (0.688), K/L girdisine göre olandan (3.008) daha kü

çüktüro İkame esnekliği Cobb-Douglas tipi fonksiyonlarda bire eşit..;. 

tir. Ölçek esnekliği ise 6~61 + 62 + 63 eşitliğinden bölüm II.3G3.' 

deki 8 numaralı formül uygulamarak b parametresinin varyansı; 

yaklaşımı kullanılarak elde ed.ilir. Buradaki kovaryanslar EK 5'te 

varyans-kovaryans matrisinde verilmiştir. 

Var (6)~ (0.158) 2 + (1.358) 2 + (0.178) 2 + 2 (- 0.152) 

+ 2 (-0.984) + 2 (1.482), 

b = 3.341, 

ss= 1.61(). 
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Alternatifi Ha: 6). ı olan Ho: b::::l hipotezini test etmek suretiy

le ölçek esnekli~ine ilişkin karar verilebilir. 

6 - ı 

eşitsizli~i yardımıyla 0.20 anlam düzeyinde alternatif hipotezi 

kabul ederek, bu üretim fonksiyonunun çinicilik sanayiinde ölçe

ğe göre artan getirinin oldu~~ı..mu ifade ettiği söylenebilir. Ancak 

sözgelimi 0.10 anlam düzeyinde bunu söylemek mümkün değildir. b 

p2rametresi fonksiyonPn homojenlik derecesinin de bir ölçüsüdür. 

Bu fonksiyonun geçerli oldıiğu~'varsayıldı(,ında faktörlerdeki k mis-

ı . t .. t. d k3~34l . l. t d 1 kt A k b _ı ar ış ure ım e mıs ı ar ışa ne en o~aca ır. nca , u-

nun gerçekleşmesi için sermaye miktarında önemli ölçüde artış ol

ması gerekir. Çünkü sermaye de~~işkeni ilişkiye adam-saat başına 

sermaye oranı şeklinde girmektedir. 

Cobb-Douglas tipi üretim fonksiyonuna ilişkin testin olumsuz 

çıktı~ı yukarıda gösterilmiştir. CES tipi üretim fonksiyonu dene

meleri EK 6 ve EK 7'de verilmiştir. EK 7ide açıklanan değişken ola-

rak gayrisafi gelir alınırken, EK 6'da katma değer alınmıştır. Ge

nel olarak bakıldığında EK 6'daki sonuçlar EK 7 1 ye göre daha tu

tarlıdır. EK 6'da açıklayıcı değişken sermaye ve emek girdileri 

kullanılmış fakat EK 7'de ise bunlara malzeme girdisi de eklenmiş

tir. tiretim sürecindeki faktörler, işgücü, işgücünün üretimi ger-

çekleştirirken kullandı~ı makine, araç ve gereçler ve üretim süre-

cine sokulan her türlü malzeme, hammadde ve enerji olarak üç gruba 

ayrılabilir. Dikkat edildiğinde işgücü ve sermayenin sürekli işye-
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rinde bulundukları halde malzemenin dışardan işletmeye geldiği 

ve çini eşya olarak işletmeyi terkettiği görülebilir. Bu açıdan 

olaya bakıldığında, açıklanan değişken olarak katma değerin alın-

ması ve açıklayıcı değişken olarak da emek ve sermayenin alınma

sının daha akılcı olacağı kabul edilebilir. Bu yoruma katma değe

rin açıklanan değişken olarak alındığı denklem kümelerinin reg-

resyon sonuçlarında görülen olumlu göstergeler de eklenmektedir. 

EK 6'nın ayrıntılı tartışmasına geçmeden EK 7'deki denklem

lere ilişkin regresyon tahminlerine kısaca değinmek yararlı ola ..... 

caktır. Burada dağıtım katsayısına (b) ve ikame eaneklibine (ı7) 

farklı değerler verilmek suretiyle sabit terim, emek girdisine 

ilişkin regresyon katsayısı ve ölçeğe göre getiri katsayı~ı tah

minleri en küçük kareler yöntemiyle yapılmıştır. TalLınin edilen 

10 denklemde de otokorelasyon olmadı~ı 0,0a5 anlam düzeyinde söy

lenebilir. EK 6'da ise 0.05 anlam düzeyinde tüm denklemler oto

korelasyon testini geçmektedir(61). 

F testi her iki denklem kümesinde de (EK 6 ve EK 7) 0.01 an-

lam düzeyinde olumlu sonuç vermektedir. Zaten regresyon katsayı

larının tümü 0,1 anlam düzeyinde t testini geçmekteCir·. EK 7'deki 

denklemlere ait determinasyon katsayıları EK 6'dakilerden daha 

yüksektire Bu ise EK 7' deki açıklayıcı değişken sayısı ı:nn fazla 

(61) Otokorelasyon testinde 0,05 anlam düzeyi 0,025 anlam düze
yinden daha yeğ tutulduG,u gözden uzak tutulmamalıdır. 
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oluşundan kaynaklanmaktadır. Determinasyon katsayı!.ı yerine dü

zeltilmiş determinasyon katssyısı(62) karşılaştırıldığında iki 

denklem kümesi (EK 6 ve EK 7) arasındaki fark küçülmektedir. Reg-

resyon sonuçlarına ilişkin tüm tartışmalar üç regresyon kümesin

den en uygununun EK 6'daki küme <ıldugunu belli ölçüde göstermek

tedire 

EK 6fda 12 denklem yer almaktadır. Denklem l2'ye ilişkin pa

rametre ve ilgili standart hatalar EK 4'deki denklem 6'nın para-

metrelerihdetl hareketle ve bUlüm II.J.J'de tanıtılan yöntem uygu

lanarak hesaplanmıştır. Dağıtım katsayısı ve ikame esneklif:;i için 

değişik değerler verilerek ll denklemin ölçek parametresi (v) tah-

min edilmiştir. ll denklemin tümünde v parametresi tahmini 0,005 

(62) Bazı araştırmacılar determinasyon katsayısı yerine açıklayı
cı değişken ve gözlem sayılarını da gözönüne alan düzeltilmiş 
determinasyon katsayısını kullanmaktadırlar. Düzeltilmiş de
terminasyon katsayısı özellikle degişik sayıda açıkla9ıcı de
ğişken içeren ilişkilerin karşılaştırılmasında kullanıel~d2r. 
(K-1) açıklayıcı değişken sayısını, n gözlem sayısını ve R ' 
de determinasyon katsayısını gösterirse, düzeltilmiş determi
nasyon katsayısı aşağıdaki formülle elde edilir: 

-2 
R = R2 K-1 

n-K 
2 (1-R ) • 

Determinasyon katsayısı negatif değer almadığı halde düzel
tilmiş determinasyon katsayısı negatif değer alabilir. For
mülde görüldüğü gibi genellikle bu iki de terminasyon katsa
yısı arasında, 

-2 
/ 

R ~-
ilişkisi vardır ve gözlem sayışı.aonsuza yaklaştığında bu kat
sayılar birbirine eşit olur. (J.Johansen, Econometric Methods, 
2nd Ed., Kogakusha Company, rrokyo, 1972, s.l29-1JO; J.Kmenta, 
Elements ••• ~., s.J65). 
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anlam düzeyinde t testini geçmektedir. Tüm denklemlerde 0.01 an

lam düzeyinde F testi olumlu sonuç vermektedir. Ancak denklem 12' 

de yalnız v parametresi 0.05 anlam düzeyinde t testini geçmekte-

dir. 

EK 6'daki 12 denklem içerisinde determinasyon katsayıları en 

yüksek olanlar 1,5 ve 7 numaralı denklemlerdir. Bu Uç depklem de 

istatistiksel anlamlılık açısından son derece birbirlerine denk-

tirler. Ancak hata kareleri toplamı denklem 7'de dalı~ yüksektir. 

Denklem 1 ve 5 ise bu açıdan da birbirlerine çok yakındır. Denk

lem l'in ölçeğe göre getiri katsayılı çok yüksektir (13.176). Hal

buki aynı açıklayıcı değişkenlerin yer aldığı Cobb-Douglas tipi 

üretim fonksiyonunda ~K 4'deki denklem 3) ölçeğe göre getiri kat

sayısı 1.539 1 dur. Her ne kadar adı geçen denkleme ilişkin paramet-

relerin istatistiksel anlomlılıkları zayıf ise de söz konusu iki 

denklem (EK 6 1 daki denklem ı ve denklem 5) arasındaki tercihte 

gözönüne alınmasında bir sakınca yoktur. Bu açıdan değerlendiril

diğinde denklem 5'in ölçeğe ~öre getiri katsayının (1.501) Cobb

Douglas tipi tiretim fonksiyonuyle elde edilen katsayıya çok yakın 

olduğu kolayca görülür. Denklem 5 tistel olarak aşağıdaki şekilde 

yazıla bilir: 

V.= 2.773 
ı 

-ı 
0.2 L. + 

ı 

., -1.501 

-ı 
0.8 Ki 

u. 
ı e • • e • • • • • • ' • • • 9 

(i= 1,2,•~······15, işletme 
indisi) 

Bu denkleme ilişkin çift-logeritmik regresyon doğrusu ve gözlem 

değerl.&r.b grafik ı 1 de gösterilmiştir. Etkinli~ parametresi 2. 773 1 

tür. Etkinlik parametresiı·deki değişmelerle ölçege göre getiri pa-
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rametresindeki (1.501) değişmeler, emek yoğunluğu katsayısı (0.2) 

sabit kalmak koşuluyla, yansız (nötr) teknolojik gelişmeyi göste

~ir(63). İlişkide görüldügü gibi emek ve sermaye girdilerindeki 

artışın (veya azalış) katma değerdeki yansımasını ölçege göre ge

tiri parametresi belirler. Bu parametre fonksiyonun homojenlik 

derecesini de gösterir. Sözgelimi emek ve sermaye girdileri iki 

katına çıktığında, katma değerin (2)l.50l= 2~83 katına çıkması 

beklenir. Ancak burada bu fonksiyonun çini üretiminde girdilerle 

katma değer arasındaki ilişkiyi doğru olarak gösterdiği varsayıl-

ma ktadır. 

Bu fonksiyondan yararlanarak çinicilik sanayiinde emek ve 

sermaye faktörlerinin marjinal verimlilikleri belirlenebilir. Anı

lan fonksiyonun L ve K değişkenlerine göre kısmi türevi alındıgın

da sırayla emek ve sermaye marjinal verimlilikleri elde edilir 

(64) .. 

Emeğin marjinal verimliliği: 

= 0.832 l -ı -ı 
0.2 L. + 0.8 K. 

ı ı 

1 -2.501 

i 
-2 

L. 
ı 

(63) Nuri Yıldırım, Neoklasik İktisadın Teknolojik~Gelişme Yakla-
2.ımı (Teori ;.:e Türkiye Imalat Sanayii Uzerine Uygularnalı Bir 
Çalışma), A.U$Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara, 1973, s.44; 
J.Kmenta, Elements ••••• ,._s.462; KaP.Wallis, s .. 53. 

(64) S.Bmvles ve D.Kendrick,. Noyes and P_rQ_plems_ig_Microecenomic 
Tlı_eon,. Markham P1lblishing Company, Chicae;o, 1973, s .111..,..112. 
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ve sermayenin marjinal verimliliği: 

+ -lı· O .SKi _ 

-2 .• 501 
-2 

K. 
ı 

olur. :Marjinal verimlilikler, fonksiyonun parametreleri değişıne

diği sürece kullanılan emek ve sermaye miktarlarına bağlıdır. 

Msrj in al verimlilikler, birbirlerine oranlandı~_,ında ma rj ina ı 

ikame oranı elde edilir(65). 

Emek yerine sermaye~n·margxnal;ikame oranı; 

r= . ___.ô-.V.;._.ı,/_-~·--L--.,_ 
i) V/' :.:, K 

formUlUyle r=0,25 olarak hesaplanmıştır. 

Tahmin edilen üretim fonks!lyonunda ikame parametresi (p), 

(l)'e eşittir. Emek yoğunluğu katsayısı ise (0.2) 1 dirb Bilindi-

ği gibi ikame parametresindeki değişmelerle emek yoğunlugu para

metresindeki değişmeler nötr olmayan teknolojik gelişmeyi ifade 

eder( 66). 

Bölüm IIRJ.l'de verilen faktörlerarası ikame esnekliği formü-

lü CES üretim fonksiyonuna uygulandığında anılan esneklik için aşa

ğıdaki formül elde edilir; 

(T= ı 

l+P 

(65) R.G.D. Allen, Mathematicaı ••••• , s.340-341. 
(66) N.Yıldırım, s.44o 
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Bu formül yardımıyla çinicilik sanayii için hesaplanan faktörler

arası ikame esnekli~i (0.5)'tir. Bu sonuç Cobb-Douglas tipi tiretim 

fonksiyonpna ilişkin yapılan test sonucunun doğrular niteliktedir~ 

Zira Cobb-Douglas üretim fonksiyonu ikame esnekliginin (1) oldut;u

nu varsaymaktadır. İkame esnekliğinin düşük oluşu çinicilik sana-

yiinde faktörler arasındaki ikame olanaklarının da düşUk oluşunu 

ifade etmektedir. Bu sonuç çinicilik sanayiinin özelliklerine ol-

dukça uygundur. Çini üretiminin tartışıldıgı bolüm II.2.2'de açık

landı~ı gibi desenıerne ve şekillendirmede emek yerine sermayenin 

ikamesi Kütahya çinisinin ayırıcı özellikleri açısından mümkün de

ğildir. Emek yerine sermayenin marjinal ikame oranının (0.25) gi

bi düşük bir değerde oluşu da bu noktadan anlamlıdır~ Tüm bunlar, 

belirlenen fonksiyonun, çinicilik sanayiinin birçok özelliklerini 

açıklsyabildiginin olumlu yönde göstergeleridir. 

II.J .. 6 Katma Değer Öntahminine (l;iorecasting) İlişkin 

Güven Aralığı 

Regresyon modeli, parametre tahmini ve hipotez testle

ri yanında açıklayıcı değişkenierin alacağı belli değerlere karşı

lık, açıklanan değişkenin alabileceği değerin öntahmininde (fore-

casting) de kullanılır. Sözgelimi, herhangi bir çini imalat işlet

mesinde emek faktörünün L ve sermaye faktörünün ise K olduğunda o o 

katma değerin miktarı önceden tahmin edilmek istendiğinde aşağıda-

ki yöntem izlenir. Regresyon denklemi perametreleri loearitmik-doğ

rusal modelde tahmin edildiği için aşağıdaki dönüşümlere gerek var

dır: 



= ı~g v. 
ı 

a = log A, 

(67)' 

+ 
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J 
-p -p 

(1-b) Ki 

v
0

, (LK)~'a ilişkin ana kütle regresyon doğrusu etrafında serpil

miş bir rastnal değişken olduğundan, v 'ın kesin değeri bilineme
o 

yeceği gibi ana kütle parametreleri de kesin olarak saptanamamak-

tadır. Ana kütle parametreleri bilinse v 'ın beklenen değeri o 

[a + v (LK)
0

) 'a eşit olacaktır. v0 'ın değerleri normal dağılacak 

ve varyansı da (f 2 (hata terimi varyansı) olacaktır (Bkz. EK 2). 

Gerçek hayatta E (v
0

) bi~inmediğinden dolayı tahmin edilmesi ge

rekmektedir. a ve v ilgili parametrelerin tahmincileri ise; 

denklemi v 'ın örneğe ilişkin regresyon doğrusundaki talımincisini o 

verecektir. v0 'ın gerçek değeri ile tahmineisi v
0 

arasındaki farkın 

iki kaynağı vardır: 

- Rastnal hata, 

- Örnekleme hatası. 

Bu durum aşağıdaki şekilde formüle edilebilir: 

(67) İndisi olmayan v, ölçeğe göre getiri parametresi için, indis
li v (vi) ise (log vi) yerine kullanılmıştır. 
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v 
0 

- E (v 
0

) ; 'ın belirlediği rastnal hatanın giderilmesi mümkün 

değildir. Ancak .•. E (v ) - v ' olarak formüle edilen örnekleme . o o ~ 

hatası örnek hacminin büyütülmesiyle azaltılabilir. 

Bu farkın varyansı örnek için aşağıdaki formülle hesaplana

bilir: 

2 s2 { n+l t (LK) 
0 - cnol 2 } sf =:: + ).::._ (T )2 __ _,_(-)2 • 

n .uKi-n LK 

Burada s 2 talıminin varyansıdır ve aşağıdaki formül yardımıyla he-

saplanır: 

2 
s = ı 

:n-2 

2 ı (1 .896)' s = 
13 

2 
s = 0.146, 

S== 0.382. 

sf, ilgili formül de değerler 

sf~ 0.382 l 1 _....;;1;....6_ V 15 

= __1_ 
n-2 

2 u. 
ı 

yerine konarak; 

+ 

2 

( (LK)o - 4.63:1 

328.935 - 15 (21.48Y 
' 

elde edilir ve bu ifadenin basitleştirilmesiyle; 

2 

ifadesi bulunur. 
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(vo - vo) öntahmin hatası, 

dağılımında olup, bu hataya ilişkin standart sapmanın (sf) açık

layıcı değişkene verilecek değere bağlı olduğu yukarıdaki formül-

de görülmektedir. O halde; 

p f 
l 

\tb "' 
-tl3' -;, 12 ~ 

- V o 

sf 

dır. 

v 
0 

ön tahmini için güven aralı~iı aşağıdaki şekilde belirlenir( 68): 

Bu, L =80 bin adam-saat ve K =3000 bin TL. oldu~unda % 90 güven o o 

aralı~ında örneklenirse; 

t = 1.771 ve 13, 0.005 

v = 9.86 o 

olarak belirlendikten sonra v 'ın öntahmini için güven aralığı: o 

9.515 ~ vo ~ 10.206 

olarak hesaplanır. Bu logeritmik ifadelerin sayısal karşılığı elı-

(68) j~Kmenta, Elements •• o••r s.239-242. 
~ 
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narak V
0 

için güven 'aralı~ı (bin TL olarak); 

' 27 062 

olacaktır. 

Güven aralığının belirlenmesinde kullanılan tüm bilgiler (LK)i 

degişkeninin (3.09, 5.76) aralıgında v. ile olan ilişkisinden çı-
ı 

kartılmıştır. Bu nokta öntahminler için bir sınırlayıcıdır.(LK)i' 

nin bu aralığından 11 önemli;; ölçüde uzaklaşıldııSında güven aralığı 

2 2 tahmininde kullanılan bazı istatistiksel ölçütlerin (s ,sf) değer-

lerinde ne tür değişiklikler olacağına iltşkin bilgiler çok sınır

lıdır. Bu yüzden güven aralığı belirlenmesinde bu noktanın gözden 

uzak tutulmaması, verilecek kararların ve yapılacak analizierin 

isabetli~iği açısından gereklidir • 

. 
Çinicilik sanayiinin bir imalat sektörü olarak incelenmesin-

de gelişmiŞ ekonomiler için geliştirilen Neoklasik üretim fonksi

yonlarının uygulanmasını, çinicilik sanayiinin çok ilkel teknoloji 

ile çalışmakta oluşu ilginç hale getirmiştir. 

Bilgilerin birinci elden elde edilişi ve anket sırasında ya-

pılabilecek hataların en aza indirilmesi, tiretim fonksiyonunun ve 

özellikle sabit ikame esnekli tiretim fonksiyonunun uygulanmasını 

oldukça başarılı kılmıştır. Bu bölümde çinicilik sanayiinin tiretim 

teknolojisini ve özelliklerini yansıtan parametre tahminlerinin, 

bu sanayie ilişkin politika önerilerinde ve sanayiin geliştirilme

si çalışmalarında yararlı olacağı kanısını taşımaktayızo 
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ÇİNİCİLİK SAI,AYİİNİN TALEP YÖNÜNÜlThf 

İNCELEI!11IESINE İSTATIS:rİKSEL BİR YAKLAŞIM 
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III .ı ÇİNİCİLİK SAl,AYİİ ÜR1İNLERİNl1T PAZARlıAMA 

SİSTEMİ 

İkinci bölümde üretimin·incelenmesine çalışılan çini 

ürünlerini son alıcısına kadar ulaştıran çinicilik sanayiine iliş

kin pazarlama sistemi~ gerek adıgeçen sanayiinin küçüklükü ve ge

rekse bünyesindeki işletmelerin küçüklüğü nedeniyle basit bir ya-

pıya sahiptir. 
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III.l.l Çinicilik Sanayiinde Mal Planlama ·ve Geliştirme 

İnsanın bazı duygularının maddi şeylerle dayurulması 

mümkün. değildir. Bu nedenledir ki insan rı..:ıhunun dışa eıçılan pence-

releri durumundaki göz, kulak gibi duyu organlarına yönelik olmak 

üzere güzel sanatların resim, müzik gibi branşları doğmuştur. Çi

nicilik, güzel sanatların göze hitap eden bir koludur. Evin bir 

duvarında asılı duran güzel desenli bir çini tabağın verdiği doy-

gunluğun maddi ölçülerle değerlendirilmesi mümkün debi,ildir. Çini 

eşyadaki bu özellik bu sanayi kolunda yeni malların meydana geti

rilmesinde ve malların geliştirilmesinde gözönünde tutulmalıdır. 

Çinicilikte yeni mal kavramıyla(69) ,şimdiye kadar yapılmamış 

veya zamanla terkedilmiş türlü biçimde çini eş!a ve belirli bir 

şekilde üretilmekte olan eşya üzerine yeni desenıerin konması an

laşılmaktadır. Yeni bir mal şeklinin üretimi için, sözkonusu yeni 

malın şekillendirme yönteminin saptanması ve bu yöntemin gerektir

aiği kalıp, şablon vb- araçların sağlanması gereklidir. Çini eşya

nın benzer işbevlere sahip oluşu nedeniyle üretilmeye başlanacak 

yeni bir mal için pazar araştırmasına gerek duyulmayabilir. Diğer 

malların talep durumlarından sözkonusu yeni mal talebi tahmin edi

lebilir. 

Vazo ve tabaklarda şekil yönünden fazla değişiklik yoktur. An-

cak üzerlerine işlenen desenler de~işmekte ve yeni desenler türe-

tilmektedir. 

(69) Yeni m~l kavramı için bkz! İlhan Cemalcılar, Pazarlama, Eski
şehir Iktisadi ve Ticari Ilimler Akademisi Yay., Eskişehir, 
1979, s.232-233. 
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Duvar çiniler'i genellikle sipariş üzerine üretilmektedir; .Bu 

siparişlerin büyük ço~unlugunu camiler oluşturmaktadır. Özellikle 

camilerin mihrap bölümünün çinilerle kaplanmasına cami yaptıran-

lar özen gösterdikleri gibi bazı lüks oteller de iç sUslernede du

var çinileri kullan~aktadır. Son 30 yılda duvar çinileriyle süsle-

nen yüzlerce cami arasında Ankara'daki Maltepe, Bahçelievler ve 

İçeebeci camileri ile Washington camii ve l'vlevlana türbesinde kub

benin dış kaplaması sayılabilir. İstanbul'da Hilton, Çınar ve Ta

rabya otellerinin iç süslemeleri de Kütahya çinileriyle yapıldığı 

ifade edilmelidir(70). 

Çini eşya üretiminde ileri düzeyde olmamakla birlikte bir uz

manlaşmadan sözedilebilir. Anket kapsamındaki 15 işletmenin 6's::ı.. 

her türlü çini eşya üretmektedir. Bunları n dışındaki iki işletme 

çarkta imal edilen vazo tipinde eşya üretmekte ve diğerleri ise 

vazo ve tabak üretiminde bulunmaktadır. 

Taşıma sırasında kırılmasını önlemek için yapılan ilkel amba-

laj dışJ.nda çini eşya özel olarak ambalaj lanmamaktadır. ·Mallara 

marka vurulmasının ise yaygın olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Üretimde belirli bir düzeyde uzmanıaşma olmasına karşılık,tes-

bit edilebildi€;i kadariyle pazar bölüşümünde belirgin bir durum 

sözkonusu değildir. Çini imalat işletmelerinin bölgesel veya son 

alıcıların oluşturduğu belirli bir gruba yönelik üretim faaliyet

lerinden sözetmek de mümkün de~ildir. 

------·---· 
(70) İktisadi Yönü İle Kütah~Jl9 s~l42. 
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III.l.2 Çinicilik Sanayii Ürünleri İçin Dağ±tım Kanalı 

ve Satış Çabaları 

Çini eşyanın tireticiden son (nihaf) alıcıya dotru ha

reketinden.izlediği ve pazarlama kurumlarından oluşan yola dagı tım 

kanalı adı verilmektedir(7l)s Burada pazarlama kurumları olarak 

genellikle perakendeciler yer almaktadır. Pazarlama kanalında top

tancılar yeralmamakta ancak perakendeciler talep oldul,unda toptan 

şeklinde de mal satmaktadırlar. Bu ylizden çini da~ıtım kanalının 

boyu kısa (aracı olarak yalnız perakendeciler var) fakat kanalın 

eni geniştir (çok sayılabilecek sayı da perakendeci vardır). Çini 

imalat işletmelerinin çoğunlugu fabrikaya gelen son alıcılara da 

satış yapmaktadır. İmalat işletmelerinden bazıları ise perakende 

satış mağazaları aracılığıyla tirünlerini pazarlamaktadır. Çini ima

lat işletmelerinin satışlarının en yo~un olduğu gün çini pazarla

yan işletmelerce de bilinmekte olan fırın boşaltma glinleridir. Top

tan çini satınalacaklar genellikle bu gQnleri izlemek durumundadır

lar. Çünkü fırından çıkan çininin tamamına yakın bir kısmı o gün 

satılır. 

Perakendecilerin dışında bir başka aracı grubu seyyar toptan

cılardır. Çini eşya yalnızca Klitahya'da imal edilmekte olmasına 

karşılık, yurdun birçok yerinde ve özellikle turistlerin çoklukla

uğradıkları yerleşim bölgelerinde de satılmaktadır. Çini imalat 

işletmeleriyle Ktitahya dişındaki çini pazarlayan işletmeler arasın

daki mal akışı seyyar taptancılar aracılığıyla gerçekleşmektedir. 

(71) İ.Cemalcılar, s.l44. 
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Mallar~n genellikle fabrika teslimi satılmakta oluşu nedeniy

le fiziksel dağıtım (taşıma) pazarlayan işletmeler veya son alıcı

ların sorunudur. Taşıma genellikle karayoluyla ve bir miktar da 

demiryoluyla yapılmaktadır. 

Çini imalat işletmelerinin herhangi bir satış çabasından söz-

etmek mümkün değildir. Bugün ürettiklerinin rahatlıkla satılmakta 

oluşu ve mevcutla yetinmeleri sebebiyle satış çabalarını gereksiz 

gördükleri anket sırasında tesbit edilmiştir. Bu sanayi kolunda 

reklam faaliyeti çini pazarlayan işletmelerin vitrinlerinden iba

rettir. 

Satış çabalar~ konusunda yLrriçinde bu denli pasif bir sanayi 

kolunun yurtd~şına yönelik böyle bir çalışmas~ olabileceği düşünü

lemez. Tam tersine yurtdışından muhtelif zamanlarda gelen ve gel-

mekte olan taleplere de olumlu cevap verememektedirler. Kütahya 

Ticaret ve Sanayi Odasına intikal eden hediyelik eşya ve benzeri 

talepler 1980 yılında 28 kadard~r(72). Bunların birçoğu çini türün-

den mamUlleri de içermektedir, Birleşik Arap Emirliklerinden Abu 

Dabi Emirliği 1975-1976 yıllarında(7J) 200 cami için çini talebin-

de bulunmuş fakat bu talep de karşılanamam~ştır. 

Septanabildiği kadarıyla bugüne kadar Kütahya 1 dan :ı.~ew York, 

Washington, Kudüs ve Şam'a çini ihraç edilmiştir. Çini ihracatı 

genellikle turistler ve yurt dışına çıkan yurttaşlar vasıtasıyla 

(72) Bu talepler Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasının 0-1980 numara
ı~ dosyasıı~dan derlenmiştir. 

(73) Bu talep, D~şişleri Bakanlı~~ tara~~ndan Ankara'ya çağrılan 
bir grup çiniciye sözlü olarak bildirildigi giçin yazıl~ bel
ge elde edilememiştir. Bu yüzden de taleple ilgili kesin ta
rih saptanamamıştır. 
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yapılmaktadır. ]'akat bu ihracatın miktarına ilişkin herhangi bir 

bilgi elde etme mümkün olamamıştır. 

III .ı. 3 Çini Eşyanın Iı'iyatının Belirlenmesi 

Bir malın fiyatının belirlenmesinde belli başla. fak

törler; maliyetler, fiyatıanmadaki hedefler (kari artırmak, pazar 

payını artırmak, fiyat öncüs lDÜ izlemek), malın niteliği ve malın 

üretildiği sanayiin yapısıdır. 

Çinicilik piyasasında tam rekabet koşullarının geçerli oldu

~u •öylenemez. Fakat tekelci bir piyasa olmadı~ını söylemek ise 

oldukça kolaydır. Çünkü çini, zorunlu ihtiyaç malı olmadığı gibi 

porselen 9 fayans, seramik gibi bazı mallarla da belli bir ölçüde 

ikame edilebilir. Beğenmeli (lüks) mal oluşu ve ikame edilebilir 

olması sebeplerinden dolayı talep fazla olmasına karşılık fiyat

lar aşırı derecede artmamaktadır. Gerçekten 1962-1980 döneminde 

çini fiyatları 17 misli artmışken porselen fiyatları 32 misli art

mıştır (TABLO 6) .• 

Çini pazarlayan işletmelerle yapılan görüşmeler, çini müşte

rileri arasında çini kalitesinden anlayanların oranının bir hayli 

yüksek olduğunu ortaya çıkartmıştır. Bu mi.işterilerin çoğunluğunu 

çini kolleksiyonu yapan meraklılar ile sanattan anlayan yabancı

lar olı.Jşturmaktadır. Bunların dışında hediyelik ve süs eşyası ola

rak satın alanların pek ço[;unun çini kalitesinden af:ı.lamadı~ı sap

tanmıştır. Zorunlu ihtiyaç malı olmaması nedeniyle çini fiyatların

da herhangi bir devlet kontrolü de yoktur .• 
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Bu açıklamalar ışığında çini fiyatlarının nasıl belirlendi

ği konusuna kısaca değinilecektir. Çini fiyatlarının belirlenme

sinde gözönünde bulundurulan en önemli faktör maliyettir. Çini 

imalatındaki gtrdilerin fiyatları arttıkça bu artış fiyatlara yan

sıtılmakta ve belirlenen fiyatlar genellikle tüm çini imalat iş

letmelerince kabul edilmektedir. Ancak özelliği olan mamuller bu 

kuralın dışındadır. Sözgelimi ünlü bir çini ustası;nn fırçasından 

çıkmış bir tabak normal tabakların 5-6 misli veya daha fazla fi

yatla satılabilmektedir. Duvar çinilerinde işlenecek desene göre 

az da olsa fiyat farklılıkları görülmektedir. Çini fiyatlarının 

belirlenmesilde pazarlık yönteminin normal koşullarda pek geçerli 

olmadı~ı görüşmeler sırasında saptanan bir başka gerçektir. Özet 

olarak fiyatların belirlenmesi konusunda çiniciler arasında biçim

sel olmayan (gayri resmi) bir uzlı.aşmanın ol uştu§:,unu söylemek yan

lış olmayacaktır. 



III. 2 ÇÜJ"İ TALEBİNİ B~LIRLEYEN J:·AKTÖRLER 

Çinicilik sanayii ürünlerinin pazarlama sistemi ince

lendikten sonrai çini talebinin istatistiksel analizine hazırlık 

olmak üzere çini talebini etkileyen faktörlerin ekonomik analizi

nin yapılması gerekmektedir. İstatistiksel yöntemlerin nedensel 

ilişkileri açıklamadaki yetersizliklerinden dolayı, bu analizlere 

ışık tutması bakırnından çini talebinin temelindeki ekonomik gerçek

lerin c.çıklanrnası uygun görülmüştür. 

- 88 -
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III.2.1 Çini Talebini Etkileyen Sektöriçi Faktörler 

Çini talebini etkileyen faktörlerin bir kısmı çinici

lik sanayiinin denetimindedir. Bunlardan birisi kuşkusuz fiyattır. 

Fiyatlar belli bir düzeyin altına düşürülemez. Ancak kar marjları

nın olabildigince düşük tutulması ve eldeki kaynakların en uygun 

şekilde kullanılarak yapılacak işletme içi tasarruflarla maliyet

lerin düşiirülmesi fiyatların düşük olmasını netice verecektir. 

Kaliteli çini üretimi belli ölçüde porselen, fayans ve sera

mik piyasasına çininin girebilmesini mümkün kılar. Ayrıca özellik

le dış talebin daha da artmasına neden olur. Kalitenin yükseltil

mesi y<Jnında yeni piyasaların oluşmasına yardım edecek, yeni inal 

çeşitlerinin üretiminin gerçekleştirilmesi de çini talebine olumlu 

yönde etki edecektir. 

Çini talebini etkileyen sektöriçi faktörlerden birisi de rek

lamdır. Kütahya çinisinin tarihsel şöhreti, satılması için o denli 

yeterli de~ildir. Kaldı ki bu şöhretin yanında eski çinilerdeki 

kalitenin şimdikilerde bulunmadığı konusunda kamuoyunda yaygın bir 

kanı vardır. Bu kanının silinmesi ve varolan şöhretin bıraktığı 

etkinin eylem planına dökülerek ünlü Kütahya çinisinden edinmek 

isteğinin uyandırılması ancak reklam yoluyla mümkündür. 

III. 2. 2 Çini Talebini Etkileyen Sektördışı }ı'aktörler 

Çini talebini etkileyen faktörlerden bir kısmı çinici

lik sanayiinin denetleyemeceği türdendir. Bu faktörlerin başında 

ülke ekonomisiueleki gelişmelGr gelir. Özellikle çi ü gibi beğenme-
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ilii mallar için talep, gelir d Uzeyine karr;ıı çok duyarlıdır. Iı'ert

lerin gelirindeki artışlar dana çok bu tür be~enmeli mallara olan 

talebi artırır •. Bunun yanında gelir dağılımındaki eşi tsizliklerin 

azalması;:ıın da olumlu etkisi vardır. Toplumda refah düzeyi iyile-
\ 

şen fertler ne kadar fazla sayıda olursa gerçekleşen (efektif) ta-

lep o denli artar ve sonuç olarak çini talebinde de olumlu geliş-

me ler olma sı beklenir •. 

Çini talebi porselen, fayans, seramik gibi çiniye rakip ni-

teli~indeki malların fiyatlarından da etkilenir~ Gerçekten bu mal-

ların fiyatları çini fiyatlarının üzerinde ise Çini talebi için 

olumlu bir durumdan sözedilebilir. Bu durum, sözkonusu rakip maı-

ları tireten sanayilerin yapılarıyle yakından ilgilidir. Bu sana-

yiler verimli ve etkin çalışıyorlarsa o durumda maliyetler ve do~ 

layı:, ı yle fiyatlar da düşük olacaktır. Bu faktörün olumsuz etki-

lerini çinicilik sa ı1ayi kendi btinyesindeki etkinli/Si artırınakla 

bir dereceye kadar giderebilir. 

Toplumun be~enilerinde meydana gelen değişmeler de bu fa-ktör

lere eklenmelidir. Toplumda güzel sanatlara karşı kuvvetli bir il

ginin doe,uşu ve mimaride çeşitli yapıların süslemesi:--:ıde duvar çi-

nilerine yer verilmesi gibi toplumun beğenilerindeki değişmeler 

çini talebini artıracaktır. 

Yüzyıllar boyu camilerin iç süslemesinde çinj_ye yer verilmiş 

olması ı:::;eleneği günümüzde de sürdüriHmektedir. Bu gelenek nedeniy-

le cami yapımı da çini talebini olumbu yönde etkileyen bir faktör 

olarak değerlendirilmelidir. 
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III.2,J Çini Dış Talebini Etkileyen Faktörler 

Dış ülkelerden yapılan çini taleplarıne olumsuz cevap 

verildigi bir ortamda, bu talebin daha da artırılınasını sağlayacak 

faktörlerin tartışması ilk bakışta anlamsız gelebilir. Ançak çini 

üretiminin, Çinikoop hamur tesisleri faaliyete başladıktan sonra 

•nemli ölçüde artacağı rahatlıkla söylenebilir. Bu gelişmenin bu 

şekilde devam etmesi koşuluyla altı yedi yıl sonra çinicilik sa

nayiinin üretimine iç pazar yetmeyecektir. Bu nedenledir ki, konu-

nun bütünleşmesi açısından da c,erekli olan dış talebi etkileyen 

faktörlerin tartışılması uygun olacaktır. 

Dış talebin artırılmasında kalite birinci sırada yeralmakta

dır. Kalitede en önemli husus ise el işçili~inin son derece temiz 

ve düzenli olmasıdır. Çünkü özellikle Batı piyasalarının çini tale-

binin en önemli nedeni, bu malların el işi olmalc~rından kaynaklan

maktadır. Bu arada ihraç edilecek ülkenin sosyal yapısına uygun 

renk, desen ve şekillerin seçilmesine olebildi~ince dikkat göster-

rnek de çini talebini olumlu yönde etkileyecektir •. 

Kalite sorunu çözüldükten sonra çininin dış ülkelerde tanı

tılmasına sıra gelmektedir. Bunun için uluslararası reklam araç

larından(74) ve çeşitli ülkelerdeki reklam firmalarından olduğu 

kadar THY'nın dış ülkelerdeki büroları,ticaret ve tı:::rizm büroları 

ve benzeri kuruluşlardan da yararlanılabilir. Tüm bu faaliyetler 

kısa sürede dış ülkelerde çini talebinin oluşmasına neden olabile-

cek niteliktedirler. 

Dış ülkelerdeki bu faaliyetlerin yanında yurt içinde ve yurda 
_... 

gelen yabancıları hedef alan reklam faaliyetleri y~rt içinde turist-

lerin çini talebini artıracaktır. 

(74) Örnek olarak Dünya Ticaret Merkezinin her yıl yayınlamakta ol
dutu "World Traders Directoryıv adlı reklam kataloğuna reklam 
verilebilir. 



III. 3 Çihi TALEP FONKSIYOHUNUN BELİRLENMESİ 

Önceki bölümde çini talebini etkileyen faktörler i.ace-
i 

lenmiştir. Bu bölümde bu açıklamalar ışığında çini talep fonksi-

yonuna ilişkin sayısal verilere dayanan istatistiksel yorumların 
. 

yapılmasına çalışılacaktır. 

- 92 -
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III.J.l Beğenmeli .Mallar İçin Talep ]1onksiyonu 

Talep kuramına göre, fayda fonksiyonu tüketici geli-

rine göre maksimize edilirse, bütün malları içeren tüm bir talep 

sistemi elde edilir. Fayda, tüketicinin harcama yaptıhı tüm mal-

ların bir fonksiyonudur. 

fayda fonksiyonu, 

n 
~ g:::: ......__. 
i=ı 

p. x. 
ı ı 

bütçe denklemine göre maksimize edilirse aşağıdaki talep fonksi-

yonu elde edilir; 

Burada; 

U= Fayda, 

x.::::i malının tüketilen miktarı, 
ı 

p.=i malının fiyatı, 
ı 

g =tüketime yapılan toplam harcama, 

d =i malının talebini etkileyen di~er faktörlerdir. 

Talep fonksiyonları aşağıdaki varsayımları kabul etmektedir. 

a) Tüketiciler rasyonel davranmaktadır. 

b) Tüketiciler tüm harcanabilir gelirlerini harcamaktadır~ 
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c) Satınalınan miktarlar her mal için pozitiftir, (x.:. O). 
ı/· 

d) Tüketicinin herbir seçenek kümesi için aşağıdaki ilişki 

geçerlidir: 

r. ·= 
Jı 

Burada; 

"'l X. 
t:t. J 

= 

r. ·=i malı için j malının rnarjinal ikame oranı, 
Jı 

Yalnızca i ve j malları sözkonusu oldu~unda bütçe dağ-

rusunun eğimi, 

pi = i malının fiyatı, 

pj = j malının fiyatıdır. 

Bu nokta bütçe doğrusunuh farksızlık eğrisine teğet olduğu 

noktadır •. Bilindiği gibi farksızlık eğrileri belirli bir dü

seydeki faydanın sağıandıVı noktaların geometrik yeri olarak 

tanımlanmaktadır(75). 

Talep fonksiyonunda sözkonusu ilişkiler para aldatmacasından 

(money illusion) bağımsızdırlar. Sözgelimi gelir ve talep fonksi-

yonuna girmiş fiyatlar aynı oranda artarsa talep edilen miktar de-

ğişmeyecektir. Bu durum aşa6ıdaki fonksiyonel ilişkide görülmekte-

dir: 

(75) H.A.john Green, Consumer Theory, Penguin Books, London, 1971, 
s.49-5l. 
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Bilindi~i gibi bu tip fonksiyenlara sıfır derecede homojen fonk-

siyonlar adı verilir. 

Talep fonksiyonlarını karakterize eden talebe ilişkin çeşit-

li esneklik katsayılarıdır. Esneklik katsayıları talep fonksiyo-

nunu belirlediği gibi, fonksiyonun ilişkin olduğu malın da bazı 

özelliklerinin saptanmasında da yol göstericidir. Talep fonksiyo

nuna ilişkin esneklik katsayılarına kısaca değinildikten sonra, 

be~enmeli mallara ilişkin talep fonksiyonlarında bu katsayıların 

alabilec~~i değerler tartışılacaktır. 

i) Talep Fiyat Esnekli~i 

Talep fonksiyonunda ilgili malın kendi fiyatı dışındaki 

faktörlerin değişınediği varsayıldığında, talep edilen miktardaki 

yüzde de~işmenin fiyattaki yüzde değişmeye oranına talebin fiyat 

esnekliği denir ve aşagıdaki formülle hesaplanır: 

.6x./-r· D -x. p. 
Ei= 

ı;· _ __;__ ' ı ı = • 
~pi/pi D Pi X. 

ı 

Talep fonksiyonu sürekli ise yukarıda formül, 

E.= 
ı 

• 
;~ X. 

ı 

-:--:ıP i 

şeklinde yazılır. Bu katsayı normal ve begenmeli mallar için nega

tif işaretlidir. Ancak adi (inferior) mallar için pozitif olabilir. 

Bu katsayının alacağı değerlere göre talep fonksiyonu özellikleri 

aşağıdaki şekilde belirlenir: 
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Ei = -ı ise birim esneklikli talep fonksiyonu, 

-ı<Ei(o ise esnek olmayan talep fonksiyonu ve 

Ei~l ise esnek talep fonksiyonu olduğu söylenir. 

Birim esnekliğin sözkonusu olması durumunda fiyatteki de~işmeler 

aynen talep miktarına yansıyarak, fiyattaki artış (azalış) oranı 

talep edilen miktarda da aynı oranda azalışa (artışa) neden ola

caktır. Esnek olmayan talep durumunda, talepteki değişme oranı fi~ 

yattaki değişme oranının altında kalacak; esnek talep durumunda 

ise talepteki değişme oranı fiyatteki de~işme oranının üzerinde 

gerçekleşecektir. 

ii) Talebin Çapraz Fiyat Esnekliği 

Talep fonksiyonunda talep edilen miktardaki yüzde degişme

nin başka bir malın fiyatındaki (talep fonksiyonuna dahil edilmiş 

bir fiyat) yüzde değişmeye oranına talebin çapraz fiyat esnekliği 

adı verilir. Adıgeçen esneklik aşa~ıdaki şekilde formüle edilebilir: 

E. = lJ ~p./p. 
J J 

Bu forrmül fonksiyonun sürekli olması durumunda; 

p. O xi J ij- .·.• 
x. CP· 
ı J 

şekli de dir. Bu katsayı i ve j malları arasındaki j_lişkinin belir-
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lenmesinde kullanılabilir. Gerçekten birbiri yerine ikame edile-

bilecek iki mal sözkonusu oldu~unda bu katsayının pozitif olması 

beklenir. Eğer iki mal birbirlerini tamamlıy-orlarsa bu katsayının 

negatif olması beklenir. 

Çslışmanın konusunu oluşturan çini tirlinleri için ikame mal 

olarak bir derece porselen dtişlintilebilir~ ancak ta 1n.amlayıcı mal 

olarak belirgin bir durum sözkonusu değildir. Yani tüketici, çini 

alırken bunun yanında almak zoruuluğunu duyacağı belli bir maldan 

sözetmek mümklin de[~ildir. 

iii) Talebin Gelir Esnekli~i 

Talep edilen miktardaki yüzde değişmenin tüketici geli

rindeki yüzde değişmeye oranı talebin gelir esnekli~idir. Adıgeçen 

esnekli~in formülü aşa~ıda verilmiştir: 

E = D' 
t_;. 

6X./x. 
ı ı ·------

LJ,g/g 

Sürekli fonksiyon sözkonusu olduğunda~ 

E = g 
g 
x. 
ı 

• 

şeklinde formüle edilebilen gelir esnekliğinin alacağı değerlere 

göre taleb edilen malın özellikleri aşa~ıdaki }ekilde belirlenebi

lir: 
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·E <O ise talep edilen mal . adi, 
. g .. 

o(E <..ı ise talep g edilen mal normal ve 

E ) 1 g .. ise talep edilen mal beğenmeli mal 

özelli&indedir. Buna göre çinı tirlinleri için talebin gelir esnek-

liğinin (1) 'den btiyUk olacağı beklenir( 76). 

III .. 3 .. 2 Çini Talep .J:!'onksiyonunun Tahmininde Kullanılan 

Verilere İlişkin Bazı Açıklamalar 

Çalışmada talep fonksiyonunun parametreleri 1962-1980 

dönemini kapsayan zaman serisi verileriyle tahmin edilmiştir. Bu 

amaçla kullanılan veri kümelerinin bir kısmı Devlet İstatistik 

Enstittisil yayınlarından elde edilmiştir. Bu yayınlara ilişkin açık

lamalar TABLO 6'da verilmiştir. İkinci el kaynaklardan elde edile

meyen veriler ise bu verilere ilişkin çeşitli bilgiler değerlendi

rilerek tahmin edilmiştir. 

:B1onksiyonda açıklayıcı değişken çini talep miktarıdır. Anket 

sırasındaki gözlemler çini imalat işletmelerinde stokların olmadı

ğını göstermiştir. O halde tiretilen malın satıldı~ını ve çinicilik 

sanayiinin mamul stoku olmaksızın çalıştığını varsaymak yanlış olma-

yacaktır. Ancak çini pazarlayan işletmelPrde belirli miktarlarda 

mal stoku vardır. Bu s.-kıar perakendeci cini dükkanıarının rafla-

----·-·----~--

(76) Talep esnekliklerine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. H.A.j. 
Green, s. 53-58; j .M. Henderson ve_ R.E .Quandlt, Iviic:ç"_C?_economic . 
•J:heor,y A Ma thema tical Appoach, Kogakusha, Company, Ltd., Tokyo, 

11958' s. 24...;.30. 
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rındaki malların ötesine geçmemektedir. Bu mal miktarlarında ise 

çini pazarlayan işletme sayısırıın 1962-1980 döneminde üç misline 

çıkmış olması (TABLO 6) sonucu belli bir artışın olabileceğine rağ

men, bu artışın miktarına ilişkin sağlıklı verilerin elde &dileme-
' 

yi şi nedeniyle stok değ,işmel·.·,ri gözönüne alınmaını ştır. Bu varsa

yım çerçevesinde üretilen çininin aynı yıl satıldı~ı kabul edil-

miştir. Bu varsayımlar altında tahmin edilecek çini üretimi aynı 

zamanda çini talep miktarını verecektir. 

Daha önce belirtildi~i gibi çini üretimine ilişkin düzenli 

veriler bulunmamaktadır. Bu yUzden çini üretimi tahmin edilmiştir. 

Bu tahminde üç farklı kaynak kullanılmıştır. Bunlardan birisi ikin-

ci bölümde belirlenen çini üretimine ilişkin bilgiler ve özellik-

le çini üretimi miktarıdır. Geçmiş yılların çini üretimi tahminin

de kullanılan bir diğer kaynak TABLO 6'da verilmiş bulunan daha 

önceki çalışmalardır; Bu çalışmalarda çok dağınık ve çelişkili 

bilgiler yer almaktadır. Bu bilgilerin tüm eksikliklerine ve yan

lışlıklarına rağmen mevcut olmaları bu tahmin için çok yarar sağ

lamıştır. Tahminlerde kullanılan üçimcü bir bilgi kaynağı ise söz

konusu yıllara ilişkin tarafımızdan tesbit edilen çini imalat iş

letmeleri sayılarıdır. Tüm bunlar gözönünde bulundurularak 1962-1979 

dönemi için yıllık çini üretim miktarları 11 olsa olsa" yöntemiyle 

( 77) tabınin edilmiştir. 

Tüketici talebini belirleyen tüketicinin hereayabilir geliri

nin belirli bir kısmının çini satın almada (makro düzeyde) kulla-

(77) Bilindiği gibi Devlet İstatisti:ıc EnstitüsU de başta milli ge
lir olmak üzere bazı istatistik&eri bu yöntemle hesaplamakta
dır. 
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nılaca~ından dolayı, açıklayıcı de~işken olarak harcanabilir geli

rin alınınası daha uygun olacağı açıktır. J!'akat son beş yıla ait 

harcanBbilir gelir rakamları henüz yayınlanmamış olması ve adıge

çen değişkenin GS:MH ile doğru orantılı olması nedeniyle gelir de

ğişkeni olarak GSMH verileri alınmıştır. Talep fonksiyonlarJ..nın 

temel özelliklerinden birisinin talebin para aldatmacasından (mo

ney illusion) bağJ..mSJ..Z olduğu bölüm III.J.l'de açıklanmıştJ..r. Bu 

nedenle GSMH verilerini enflasyontın etkilerinden arJ..ndJ..rmak için 

adJ..geçen veriler, Ticaret BakanlıgJ..nJ..n toptan eşya fi,yatlarJ.. ge

nel indeksi ile deflate edilmiştir. Talebin kişilerin gelir düze

yi ile ilgili oluşu nedeniyle GSMH'daki nüfus artışı etkisinin de 

arındırılması için deflate edilmiş GSMH rakamJ.. ilgili olduğu yıla 

ait nüfus rakamJ..na bölünerek kişi başına GS~ffi elde edilmiştir. 

Çini sanayi ürünleri cins ve kalite olarak binlerce çeşidi 

bulmaktc::dır. Bunlara ilişkin 19 yJ..llık fiyatların bulunup ağJ..rlık

lJ.. ortalamalarıyle bir fiyat indeksine varmanın mümkün olmadıgı ko

layca görülebilir. Çini eşya arasJ..ndaki fiyat hadlerinin (parite), 

sözkonusu dönemde sabit olduğu varsayJ..mından ha re Ice tl e, en çok üre

tilen 30 cm.çapındaki çini tabakların fabrika satış fiyatları çini 

fiyatı olarak ilişkiye dahil edilmiştir. Yukarıdaki varsayım fark

lJ.. çini eşyanJ..n pazara sürUlmesinde tam rekabet koşullarının geçer

li olducu varsayımını da gizil ( zımni) olarsk ka bul etmektedir. 

İkinci bölümde görüldüğü gibi işgücünün üretim sürr:ıcinde bir malın 

üretiminden diğerine geçişinin genellikle çok kolay olabilmesi ve 

sermaye varlıklarındaki atıl kapasite tam rekabet varsayımını büyük 

ölçüde geçerli kılmaktadır. Gerçekten piyasada herhangi bir çini 
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eşyaya fazla talep olduğunda işletmeler o eşyanın üretimine daha 

fazla a~ırlık verebilirler. Bunun için de ek bir maliyete katlan-

maları çogu kez sözkonusu dGğildir. Sözü edilen tabak fiyatlarına 

ilişkin yazılı bilgiler Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasındaki çini

cilere ilişkin dosyalarda de~işik amaçlarla tutulmuş bilirkişi ve 

benzeri raporlardan elde edilmiştir. Ancak~ bunların belirli bir-

kaç yıla ait oluşları nedeniyle diger yıllara ilişkin fiyatlar an-

ket sırasında derlenmiştir. Tüm bunların karşılaştırılması sonucu 

TABLO 6'daki çini fiyatları saptanmıştır. Bu fiyatlar önce deflate 

edilerek enflasyonun etkisinden arındırılını ş ve daha sonra da in

deks haline dönüştürülerek (tüm çini ~rtinlerinin fiyatını temsil 

ettiği varsayıldığı için) regresyon ilişkisine sokı..ümuştur. 

Süs eşyası olarak kullanılan porselon,çini için bir ikame ma

lıdır. Porselen fiyatlarının saptanmasında Devlet Istatistik Ens-

ti tüsi.ince yayınlanan :ı seçilmiş malların perakende fiyatları 11 veri-

lerindeki yemek tabağı(78) fiyatları alınmıştır. :Bu :fiyatlar il dü-

zayinde yıllık ortalama olarak yayınlanmaktadır. Bunlar arasında 

aylık istatistik bültenlerinde de yer alan 7 ile ait(79) fiyatla-

rın ari tınetik ortalaması porsı:.len fiyatı olarak alınmıştır. Çiniye 

ilişkin fiyatların toptan olmasına karşılık porselen fiyatlarının 

perakende oluşu, perakende satışlardaki (porselen) kar hadlerinin, 

sözkonusu dönemde sabit oldu[~u varsa yı mını gündcmc getirmektedir. 

Çini fiyatlarında oldu2,u gibi pıorselen fiyatları da önce toptan eş

ya fiyatları genel indeksi ile \deflate edildikten sonra indeks ha-
ı 

line dönüştür-Lllerek regresyon iCLişkisine dahil ediLLmiştir. 

ı 
(78) Ortq sınıf bir lokantada kullanılan tabak. 

ı 

(79) İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Erzurum, Konya, Samsun. 
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Bir başka açıklayıcı değişken çini-porselen nisbi fiyatları-

dır. :Bunun için çini cari fiyatları ilgili yıldaki porselen cari 

fiyatına bölünerek elde edilen oran ilişkiye dahil edilmiştir. 

Çini pazarlayan işletme sayıları, Ticaret ve Sanayi Odasının 

üyelerine ilişkin dosyaların taranmasıyla .elde edilmiştir. 

Yurda eiren turist sayısı, Devlet İstatistik Enstitüsü yayın

larından elde edilmiş ve ilgili kaynaklar TABLO 6 1 da verilmiştir. 

Özellikle duvar çinisi için camilerin önemli bir talep kayna

~ı oldu~u daha önce belirtilmiştir. Ancak analiz yapılan dönemdeki 

cami inşaatıarına ilişkin bilgiler elde edilememiştir. Diyanet İş

leri Başkanlı~ı'nın konuya ilişkin Elli Yılda D1ni Yapılar(BO) ad-

lı yayının dışında bir çalışması olmadığı ve cami inşaatları ista

tistiklerinin tutulmadığı adı geçen kurumla yaptı6ımız temaslar so

nucu ö\Ç);renilmiştir. Adıgeçen çalı şma Cumhuriyetin 50 .yılı ınünase-

betiyle yayınlanmış ve genellikle şehirlerdeki belli başlı dini ya

pıları içermektedir. Köylendeki camilerden çok azına yer verilen 

bu kaynak 1923-1973 dönemini kapsamaktadır. Konvya ilişkin Devlet 

İstatistik Enstitüsünde ise belediye sınırları içerisinde yapılan 

dini yapılar(Bl..). inşaat ruhsc:::tlarının alınışına göre yeralmaktadır. 

İnşaat başlamasından bir veya iki yıl sonra çini talebinin olabile

ce~i düşünülerek, b~ veriler bir yıl ve iki yıl gecikmeli olarak 

ilişkiye sokulmuştur. 

(80) ; Klli Yılda Dini Yapılar, Diyanet İşleri Başkanlıgı Yay,, 
Ankara, ·ı973. 

(81) DİE 1 nin 11 dini y9pılarıı tasnifinde, cami, mescit, türbe, müftü
lUk binaları, kurslar, kilise vb. binalar yer almaktadır. 
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III.3.3 Çini Talep Fonksiyonunun Belirlenmesine İlişkin 

Regresyon Sonuçlarının İstatistiksel Analizi 

Talep fonksiyonları parametreleri tahminlerinde aile 

biitçe verileri veya piyasa istatistikleri kullanılır(82). Aile •i.it-

çe verileri, bilindiği gj bi ailenin harcamalerında satınaldı[~ı mal.;. 

ların ağırlı{;ını ortaya koyar. Devlet İstatistik Enstitüsü tarafın

dan belirli zamanlarda belirli illere uygulanmış bu tür verilerin 

elde edilmesini amaçlayan anketler mevcuttur. Ancak bu verilerde 

ailelerin çiniye yaptıkları harcamalc:;rı bulmak mümkiin değildir~ 

Zaten bu denli ayrıntılı bir anketin de uygulama şansı yoktur. Bu 

yüzden çini talep fonksiyonunu belirlemede piyasa istatistikleri 

kullanılmıştır. 

Beğenmeli mallara ilişkin talep kendi fiyatı, diğer malların 

fiyatlc::rı ve tüketicinin geliri tarsfından belirlenir(83). Bunlar 

bir malın talebini etkileyen en önemli açıklayıc::.. clegişkenler olma-

larına rağmen başka faktörler de talebi etkileyebilirler. Çini ta

lebini etkileyen faktörler bülüm III.2'de ayrıntılı şekilde açık-

lanmıştır. Çini talebini belirleyen en iyi talep fonksiyonunun sap

tanması için iki küme halinde olmak üzere 83 regresyon denklemi bu-

lunmuş bunların 45 tanesinde (EK 10) fiyatlar ve gelir değişkenle-

ri deflate edilmeden ilişkiye sokulmuş, geri kalan 38 tanesinde ise 

(EK 8 ve EK 9) fiyatlar ve geiir değişkenleri toptan eşya genel fi

yat indeksiyle deflate edilerek ilişkiye dahil edilmiştir. 

(82) 

(83) 

H.Wold ve L.jureen, Demand Anal.vs_~,A ~~~,_=h.ı:ı._]Jcon_9m_etrics, 
john Wiley and Sons, Ine. lkw York, 19 4, s. 4. 
K.C.Kogiku, Microeconomj_~Iodels, Harper and Row, Publishers, 
New York, 19~1, s.l7-18. 
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Sözü edilen 83 denklem arasında en uygununun seçimi sorunun

da birir,ci aşama, bu denklemlerdeki katsayıların işaretlerinin 

teorik bekleyişleri sağlayıp sağ,lamadığına bakmak olmuştur. Ek 10' 

daki regresyon denklem kümesi ele alındı(-;ında trend değişkeni (T) 

ile talep arasındaki aynı yönlü ilişki sağlanmıştır. Gelir değiş

keninde (CG) durum biraz farklıdır. Çininin be~;enmeli mal olduğu 

veya enazından normal mal oldu~u kabul edildiğino göre talebin ge-

lir esnekliğinin(84) pozitif olması beklenir. Bu katsayı teorik 

bekleyişlerin tersine bazı denklemlerde negatif çıkmıştır, ancak 

dikkat edilirse negatif işar6tli oldu~unda anlam düzeyi çok düşük

tür (bkz.EK 10). Yine aynı ekte verilen regresyon denklem kümesin

de çini fiyatına ilişkin katsayılar~n tümü pozitiftir. Halbuki çi

ni gibi beğenmeli malların talebin fiyat esnekliğinin negatif çık

ması gerekirdi. Gerçekten bu durum ancak adi (inferior) mallar için 

sözkonusu olup normal ve beğenmeli mallar için teorik geçerlili~i 

yoktur. Porselen, çini için ikame bir mal olarak kabul edilirse çi

ni talebinin porselen fiyatına göre çapraz fiyat esnekliğinin po-

zitif olması beklenir. Denklemlerden bazıları bu teorik beklentiyi 

(84) Çift logeritmik bir talep fonksiyonunda katsayılar talebin il
gili değişkene göre esnekligini verir. Sözgelimi burada, 

loe; Y= log A+bı log CG+b 2 log ÇF olduğunda Y'nin CG'ye göre 
kısmi türevi alınırsa 

-~l_- = bl b CG 
Y CG 

bulunur. Buradan 

r;Y./'t 
o CG/CG 

elde edilir ki, bu da talebin gelir esnekliği":' 

dir. Aynı çekilde diğer es:1ekliklerin de ilgili değişkene ait 
katsayılar oldugu belirlenebilir (bkz.R.A.j.:Green, s.l37-138) .• 
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sağlarken diğerleri sağlayamamaktadır. Çini ve porselen ikame mal

lar olarak ele alındığında çini fiyatının porselen fiyatı oranı 

ile çini talebinin ters yönlü bir ilişki içerisinds olmaları bek

lenir. Gerçekten çini fiyatlarının porselen fiyatlarına göre daha 

az artması (oranın düşmesi) çini talebinin artmasına neden olacağı 

beklenir. Halbuki EK 10 1 daki bu orana ilişkin katsayıların tümü 

pozitif çıkmıştır. Kütahya'daki çini pazarlayan işletme sayısı da 

talep fonksiyonuna sokulmuştur. Açıktır ki çini satan işletme sa

yısının artışı do~al olarak çini talebini olumlu y~nde etkileye

cektir. O halde bu değişkene ait katsayının pozitif olması bekle

nirken üç denklemin dışındakilerde negatif çıkmıştır. Dini yapı

ların sayısını gösteren değişkene ilişkin katsayı da pozitif çık

ması beklendiği halde denklemlerin çoğunlu§,unda negatif çıkmıştır. 

EK l0 1 da yer alan 45 denklemden 8'i yukarıda tartışılan teorik 

beklen tj_lere ters düşmemektedir. Bunlardan 5 ·1 inde açıklayı cı de

ğişken sayısı bir tanedir. Diğer 3 denklemin hiçbirisinde talebin 

temel açıklayıcı değişkenleri olan gelir ve fiyat birlikte bulun

mamaktadır. Tüm bu tartışmalar sonucu olarak çini talebini teorik 

beklentileri de sağlamak koşuluyla açıklayabilecek bir denklem EK 

lO'daki denklem kümesinde yer almamımtır. 

Regresyon den!-;eA'ı kümesinin bir diğeri ise EK 8 ve EK 9' da ve

rilmiştir. Bu iki kii.me ara sı ndaki fark ikincisinde gelir ve fiyat

lara iLL.şkin verilerin deflate edilmiş olmalarıdır. EK lO' daki denk

lemlerin katsayılarının teorik beklentilerine ilişkin özellikler 

burada da geçerli olduğu için aynı şeylerin yinelenmesini önlemek 

için ylıkarıdaki tartışmaların ışı~;ında EK 9 ı la ilgili olarak kı sa 



- 107 -

bir yorumla yetinilecektir. Gerek EK 9'daki ve gerekse EK 8'deki 

denklemler aynı veri matrisi kullanılarak tahmin edilmişlerdir. Bu 

denklem kümesi'1de tüm katsayıları teorik beklentileri sağlayan 

denklemler ayıklanarak EK 8 oluşturulmuştur. EK 9 incelendiğinde 

buradaki denklemlerde genellikle yalnızca dini yapılara ilişkin 

değişkenin katsayısı teorik beklentileri vermemektedir. Diğer kat

sayıların çoğunluğu teorik beklentileri vermektedir. Dini yapılara 

ilişkin olarak TABLO 6 incelendiğinde 1972-1978 yıllarında, döne

min diğer yıllarına göre yarıyarıya bir düşüş gözlenmektedir. Ama 

bu durum yalnızca belediye sınırları içerisindeki inşaat ruhsatı 

alan dini yapılar için sözkonüsudur.Çünkü bu dönemde, çinicilerle 

yaptıgımız görüşmeler sonucu çini üretiminde herhangi bir düşüş 

söz konusu değildir. Din~ yapılara ilişkin verilerdeki düzensizlik 

bu de~işkene ilişkin regresyon katsayılarının anlamlılığının yitir-

mesini sonuç vermiştir. 

EK 8'de verilen denklemlerin tümünde bütün katsayılar teorik 

beklentilere uygundur. Bununla birlikte adıgeçen denklemlerin bazı 

katsayılarının istatistiki anlamlılık düzeyi oldukça düşük ve bu 

denklemlerin bazıları ise talep teorisinin, bir talep fonksiyomF

da bulunması gerektiğini öngördüğü açıklayıcı değişkenierin tüm11n-:i 

içermemektedir. Talep teorisine g~re bir malın talebinin belirlen~

bilmesi için fonksiyanda gelir ve fiyat değişkenlerinin yer alması 

gereklidir. EK 8'deki denklem 8, 9 ve 10 bu özelliklere sahiptir. 

Ancak bunlar arasında düzeltilmiş determinasyon katsayısı (R2 )~ F 

istatistiği ve D-W istatistiği bakımından en uyp,unu denklem 8' dir. 
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AYP~@a denklem 8'in tüm katsayıları 0.025 anlam düzeyinde t testi

ni geçti[~i halde, diğer iki denklem için bu durum sözkonusu değil-

dir. (bkz .EK 8). Adıgeçen denkleme ait ç;;,klıı doğrusal bagıntı öl

çütü ı (85) denklem 9'a ilişkin M'den küçük olmasına karşılık denk

lem lO'a ilişkin M'den büyüktür. Ancak denklem lO trend değişkeni-

ni içermemektedir. Ayrıca fiyata ilişkin katsayı ancak 0.2 anlam 

düzeyinde t testini geçebilmektedir. Tüm bu karşılaştırmalar top

luca değerlendirildiğinde EK 8'deki denklem 8'in diğerlerinden 

üstün oldu~u ortaya çıkar. Adıgeçen denklem logaritmik olarak aşa

ğıda verilmiştir. 

Burada; 

Y =Talep edilen çini miktarı (ton), 

T =Trend değişkeni, 

KG=Kişibaşına GS1lli, deflate edilmiş, 

ÇI=Çini fiyat indeksi, deflate edilmiş, 

u =Hata terimi~ 

i =Yıl indisidir. 

Parantezdeki değerler il~ili parametrenin standart sapmasıdır. 

(85) Çoklu doğrusal bağıntı, regresyon modelinin açıklayıcı değiş
kenler arasında doğrusal })ağıntı olmadığı (bkz.EK 2,vii) var
sayımının geçerliliğini kısmen veya tümüyle yitirdiğinde orta
ya çıkan bir sorundur. Bu sorun sözkonusu oldu~unda katsayıla
~a ilişkin standart hatalar olduğundan büyük çıkacaktır(bkz. 
J.Kmenta, Elements ••• ,s.388-389). M katsayısı çoklu do~rusal 
bağıntının ölçUmü·için geliştirilmiştir (bkz~j.L.l'viurphy, Int
:r:,oductor.y Econometrics, Irwin, Homewood, lll~, 1973, s.375='""" 
3m. Bu katsayının formülü EK 8 1 de verilmiştir •. Çoklu doğru
sal bağıntıya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. J.Kmente, ~e
~ts ••• , s.380-39l; T.Ertek, s.l68-176. 
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Katsl!lylları en küçük kareler yöntemiyle tahm.in edilmiş olan bu 

denkleme ilişkin regresyon tahminleri ve gerçek değerler GR.Al!'İK 2' 

de verilmiştir. Bölüm II • .J~2'de açıklandı~,ı gibi enküçUk kareler 

tahmincileri doğrusal regresyon modeli varsayımları geçerli oldu-

ğu sürece sapmasız ve etkindir$ Bu varsayımıara göre ui hata te

rimleri normal dağılmakta ve beklenen de~,eri (Ü) sı tır ve varyan-
2 

sı da (~ 1 dır. Adıgeçen varsayımıara göre log Yi de normal dağıl-

makta ve beklenen değeri yukarıdaki regresyon denklemi ve varyan

Sl:. da cr 2 olacaktır. 

DENKLEM 8'de log T ve log KG değ~şkenlerine ilişkin parametre-

ler 0.005 anlam düzeyinde ve log ÇI'ye ilişkin parsmetre ise 0.025 

anlam düzeyinde t testini geçmektedir. Parametrelerin tümünün sılı

ra eşit olduğu hipotezinin geçcrli~i için kullanılan F testi 0.01 

anlam düzeyinde sıfır hipotezinin kabul edilmemesiyle sonuçlanmış

tır~ Buna göre açıklayıcı de~işkenlerin açıklanan de~işkenin açık

lanmasında anlamlı katkıları olduğu kabul edilmelidir. Çoklu doğ-

rusal regresyon modelinin hata terimlerinin birbirinden bağımsız 

olduğv varsayımı (EK 2), Durbin-Watson testinin ollımlu sonuç ver-

mesi nedeniyle geçerlidir. 

DENKLEM 8' de talebin gelir esnekliğinin:: O. ıı.rı anlam düzeyinde 

(l) 1 den büyük olması (1.206) çininin beğenmeli mol olduğunu göste

rir(86). Ancak be~enmeli mal oluşu gelir esnekli~ini açıklayan bir 

kavramdır. Aynı mal bir kişi için beğenmeli mal oldugu halde bir 

diğeri için normal mal ni teli{S:~nde olabilir. Bu nc.;denle buradaki 

(86) Ho: B = ı ve Ha:6 ) 1 hipotezlerinin testi için t= 1.907 bu
lunmu~ ve 0.10 anfam düzeyinde alternatif hipotez kGbul edil
miştir. 
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tartışmaların genelleştirilmesinin doğru olmayaca(,ı gözönünde tutul

malıdır(87). Bu parametre tahmininin gerçek durumu yansıttığı var

sayılırsa, çini talebinin gelire karşı esnek oldugu kabul edile

cektir. 13una göre kişibaşına GSMH'daki% l0 1 luk bir artış diğer 

faktörler sabit kalmak koşuluyla çini t2lobinde % 12,06 1 lık bir 

artışa neden olacaktır. 

Çini talebini etkileyen faktörlerin tartışıldığı bölüm III.2' 

de çini talebini çami inşaatlarının etkiledigi açıklanmış, fakat 

regresyon ilişkilerinde dini yapılara ilişkin de~işkenin regresyon 

katsayısının işareti teorik beklentilere uygun düşmemişti:r. Bilin

diği gibi camiler halkin destetc!;iyle yapılmaktadır. Ayrıca camiin 

içerisi.nin çini ile süslenmesj_, halkın gelir düzeyi ile yakından 

ilgili olduğu kolayca görülebilir. Bu gerçekten hareketle gelir de

ğişkeninin dalaylı da olsa camiler için çini talebini de bir ölçü

de gösterdiğinin kabul edilmesi yanlış olmayacaktır. Halkın gelir 

düzeyi arttıkça camd.in iç süslemesinde, çini kullanımı gibi lüks 

sayılabilecek nitelikteki harcamal2rı da yapabilecoktir. Bu neden

le cami yapımına ilişkin değişkenin fonksiyanda yer almaması çini 

talep fonksiyonu için önemli bir eksiklik olmadı~ı söylenebilir. 

Çini talebinin fiyat esnekliğinin (-l)'den küçük olmaması, ta

lebin fiyata karşı esnek olmadığını göstermektedi.r. Bu parametre 

tahmininin doğru olduğu versayıldığında çini fiyatlarının artışının 

talep üzerinde etkisi çok az olacaktır. Sözgelimi ÇI~deki % lO'luk 

bir artış diğer faktörler sabit kalmak koşuluyla, talepte ancak 

(87) C.E .. F'erguson ve j .P.Gould, Microeconomic Theorx_, Richard D.Ir-
win, Ine, •. ,. Homewood, Ill., i975., s.42-44-. · 
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% l,l6 1 lık bir azalışa neden olacaktır. Burada gözönünde ,tutulması 

gereken bir konu, ilişkideki fiyat değişkeninin deflate edilmiş ol

masıdır. Esasen ÇI değişkeni.rıdeki değişme cari çini fiyatının top

tan eşya fiyat indeksine göre değişmesini temsil eder .• Bu yüzden 

cari çini fiyatları toptarı. eşya fiyatlarındaki artış oranına eşit 

oldu~unda bu tür artışların talep üzerinde etkisi olmayacaktır. ÇI 

değişkeninin bu özelli~i talep fonksiyonunda yer almasının öneril

diği diğer malların fiyatlarını da içermektedir. Gerçekten çini fi

yatlarının sabit fakat toptan eşya indeksinin arttıLı (diğer malla

rın fiyatları arttığında) durunıda ÇI değişkeninin değeri azalacak 

bu ise çini talebinin artışına neden olacaktır.(regresyon katsayısı 

negatif oldu~undan). ÇI'nin indeks halinde ilişkiye dahil edilm6si 

parametı .... c tahminleri açısından önemli değildir. Ancak bu durumun ön

tahminlerde gözönünde bulundurulması gerekmektedir. Başka bir deyim

le denklemde ÇI değişkenine verilecek de~erlerin adı geçen indeks 

türünden olmasına dikkat edilmelidir. 

Böltim III.2'de sayılan çini talebini etkil6yen faktörlerden 

yalnızca gelir ve fiyat faktörleri fonksiyona dahil edilmiştir. Denk

leme dahil edilmeyen ve zamana bağlı olarak çini talebinin ana e~i

limini belirleyen faktörlerin çini talebine etkileri trend de~işke

ni ile ilişkiye dahil edilmekte, tesadüfi faktörler ise u kata te

riminin içerisinde yer almaktadır. Trend değişkenine ilişkin kat

seyının pozitif alıması çini talebindeki genel eğil5_min pozitif ol

duğunu gösterir. İlerideki bir yıl için öntahminde bulunulurken,söz

ko.nusu yılın alacağı trend değerinin belirlenmesinde dikkatli olmak 

gerekti~~i unutulmamalıdır. Sözgelimi 1985 yılı için trendin saptan

ması gerekti~inde 198C yılına ait trend değeri 19 oldu~una göre 1985 

yılı için trend değeri 24 olacaktır. Buna göre fiyatların ve gelir 
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düzeyinin sabit kaldığı varsayımıyla 1985'te trend değişkenindeki 

artış çini talebini yaklaşık % 5 artırmış olacağı tahmin edilir 

(88). 

Etkinlik katsayı~ı olarak adlandırılabilen sabit terim, açık

layıcı değişkenler (1) değerini (log 1=0) aldığında açıklanan de-
. 

ğişkenin alabilece~i değeri (0.015) gösterir. 

• Çini talep fonksiyonuna ilişkin elde edilen istatistiksel bil

giler çini talebinin gelire karşı esnek oldu{,unu ortaya koymuştur. 

Bu durwn ise çininin beğenmeli mal oluşu tezini doğrular ni telikte::o. 

dir. Çini talep fonksiyonunun burada belirlenen özellikleri geçer

li oldu~:lJ sürece, gelir düzeyi.nde reel artışın (kişi baŞına GSMH) 

çini talebini artıracağının ilçri sürülımesi yanlı,ş olmayacaktır.Ay

rıca çini eşyanın görece fiyatlarındaki artışın talep üzerindeki 

olumsuz etkisi pek önemli olmadığı gibi zaman faktörü de çini tale-

binden yana işlemektedir. 

III.J.4 Gelecek Beş Yıl İçin Çinicilik Ürünleri 

Talebine İlişkin Öntahminler 

Talep fonksiyonunun belirlenmesi, ilgili mal(lar)ın 

tal~p yapısının açıklanmasına yardım etti~i gibi gelece~e dönük 

talep ör.t;eıl::mıinJ::ei.rinil&mümkün kılar. özellikle zaman serisi verile

ri kullanılarak tahmin edilen talep fonksiyonları, dinsmik bir 7a-

(88) 'I'alep fonksiyonu 
şeklinde yazılır 
nırsa yaklaşık % 

üst el o lar 8 k Y=O. 015 T0 " 211 (ZG) l. 206 (ÇI) -O. 
116 

ve T yerine 19 ve 24 de~erleri konup oranla-
S artış oranı elde edilir. 
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pıya sahip oluşları nedeniyle öntahminler için daha uygundur. Mak-. 

roekonomik planlar için gerekli olan talep öntabminleri, talebe 

konu malı üreten sanayii oluşturan işletmelerin üretim planları 

için de vazgeçilmez bir veridir. Çini talebi, makro ekonomik açı-

dan pek önemli olmayabilir, ancak bu sanayideki irşü::tmeler ve dev-

letin bu sanayie ilişkin faaliyetleri açıcnndan gözönünde bulun

durulması gereken bir husustur. 

Talep öntahminlerinin yapılması sırssında öntahinini yapılan 

dönemin :; çok" uzun olmama sı gerekir. Söze;elimi belirlenen çini ta-

lep fonksiyonu ile 20 yıllık bir öntahminin büyLik hataları içer

mesi pek do&,aldır. Ama 5 yıllık bir dönem için öntahminde bulu-

nulması halinde yapılabilecek hata oldukça az olacaktır. Gerçek-

ten beş yıllık bi» dönemde ekonomide önemli yapısal de~işmelerin 

olması beklenemez. Bu nedenledir ki, kalkınma planları genellik

le 5 yıllık dönemler için yapılmaktadır. 

Talep öntahminlerinin saptanması am~cıyla önce herbir de~iş

kenin geçmiş yıllardaki genel e~iliminin gelecek 5 yıl içerisin

de de de~işmeyece~i varsayılarak, bu yıl)~~ için bu de~işkenlerin 

alabileceği değerler hesaplarımı ş, sorıra da bu de(ierler talep fonk-

siyonunda yerine kanarak sözkonusu yıllare ilişkin talep öntah-

minleri elde edilmiştir. Fiyat ve gelir de~işkenlerindeki yıllar 

itibariyle değişmelerin bir aritmetik diziden çok, bir geometrik 

diziyi andırmalarından Çitürü trendlerin yarı logaritmik regresyon 

modeliyle(89) saptanması uygun bulunmuştur. Bu yöntemle hesapla-

(89) Kişi başına GSMH örtalımini log KG= -70.092+0.04t ve fiyat in
deksindeki gelişmelere ilişkin ör:talltiıin.se log ÇI= -12. 212+ 
0.009t regresyon denklemleriyle hesaplanmıştır. Burada t, yı
lı ~österen de~işkendir. 
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nan 1981-1985 dönemine ilişkin çini talep ö·ntahminleri: 

1981 için 360 ton, 

1982 için 381 ton, 

1983 için 403 ton, 

1984 için 426 ton, 

1985 için 450 ton 

olarak hesaplanmıştır. Eklemek gerekir ki Çinikoop'tın hamur tesis

leri işletmeye açıldıktan sonra 5 çiniciljkten beklenen şıçrayış 

gerçekleşti~inde çini talebinin(~O) yukarıdaki öntahminleri çok 

gerilerde bırakaca~ı söylenebilirse de çinicilik sanayiinin gele

neksel özelliginin ve statik yapısının bu tür bir gelişme için da

ha uzun bir süreyi gerektireceği gözönU.nde bul undPrtılmalıdır. 

(90) Daha önce tartışıldıgı gibi çinicilik ürünlerinde talep faz
lasının olması nedeniyle üretimdeki artış dolayısıyla talebi 
de artıracaktır. 



s o n uç 

Onsekizinci yüzyıldan itibarin yalnızca Kütahya'da yaşamını 

sürdürebilen çinicilik sanayiinde Cumhuriyetin ilanı yıllarında 

sadece iki olan çini imalat işletmesi sayısı 1980 1 de 18 olmuştur. 

Yarım yüzyılı aşkın bir zaman aralı~ında çinicilik sanayii, üre

timini hem miktar olarak ve hem de kalite olarak artırmayı başa~.ı ,,1 

mı ştır. :;El §ana tı 11 niteliği korunarak işletmeler çini üretimin-

de yeni teknikleri benimsernek suretiyle ~eçmiş yıllara göre daha 

verimli çalışma düzeyine ulaşmışlardır. Bölüm II.3.5'te belirle

nen üretim fonksiyonu adıgeçen sanayiin üretim yarısına ilişkin 

- 116 -
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bazı bilgileri ortaya çıkartmıştır. Bu bulgulara göre üretim fonk

siyonunı.ın homojenlik derecesinin 1. 501 olarak saptanması ~ini ü-

retimine katılan emek ve sermaye faktörleri miktarları 2 misli 

arttığında bu faktörlerin meydana getirdi~i katma değer 2.83 mis

li artacaktır. Bu durum ise çinicilik sanayiinde ölçeğe göre ar

tan getirinin oldu~unu belirlemektedir. Çinicilik sanayiindeki 

atıl kapasite varlığı ve imalat işletmelerinin yeterince büyük 

olmamaları, ölçeğe göre artan getiri iddiasını doğrı.üar ni te lik-

tedir. Bu nedenle çini imalat işletmelerinin daha fazla üretim 

yapmala~:-ının maliyetleri düşiireceği konusu nda adıgeçen işletme-

lerin aydınlatılması gerekmektedir. 

Bölüm IIoJ.5'teki üretime ilişkin bulgulara göre emek yeri-

ne sermayenin marjinal ikame oranının 0.25 ve faktörlerarası ika-

me esnekli~inin ise 0.5 olarak belirlenmesi el sanatı olma özel

liğine sahip çinicilik sanayiinin gerçek durumunu yansıtmaktadır. 

KUtahya'da 1926 1 da ı olan çini pazarlayan işletme sayısının 

bugün 22'ye ulaşmış olması çi4i talebindeki gelişmeleri göster

mektedir. BölümIII'te incelemeye konu 1962-1980 döneminde gerçek

leşen (efektif) talepteki artış yaklaşık % 400 oranında olmuştur. 

Bölüm III.J.J'teki belirlemelere göre çini talebi gelire karşı es

nek olup diğer faktörlerin değişmeme si koşulııyla sabit fiyatlarla 

kişibaşına GS1ffi'daki% lO'lu~ bir artış çini talebinde % 12.06'lık 

bir artışa neden olacaktır. Bu durum çininin beğenmeli mal oluşuy

le tutarlıdır$ Gelire karşı esnek olan çini talebi fiyata karşı 

esnek de~ildir. Belirlenen fiyat esnekli~i, di~er faktörler değiş

mediğinde, toptan eşya fiyat indeksine göre çini fiyatında % lO'luk 
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bir artış (azalış) çini talebinde % 1.16'lık bir azalışa (artış) 

neden olacağını göstermektedir. Trend değişkeninG ilişkin esnek

liğin pozitif olması ise zaman içerisinde çini talebinin artış 

meylinde olduğunu belirlemektedir. 1962-:-1980 döneminde çini tale

bini etk;Ll.eyen faktörlerin gelecek 5 _yılda değişmeme-si koşuluyla 

1985 yılı için çini talebi öntahmini 450 ton.olsrek hesaplanmış-

Emek yoğun ve özel beceri isteyen çinic.::\,:lik sarıayiinde insan 
~'':'. ··.~ . 

faktörünün önemi açıktıre Anketteki- işgücttfi€r:,:Liişkin ~orulara alı-
·.·' . . c 

nan cevaplardan, özellikle çini eşyaya (vazo vb.) çarkta şekil ve

ren çarkçı ustaları ile ço&;unıuğunu kadınların oluşturduğu desen

lernede çalışanların temininde güçlüklerle karşılaşı'idığı anlaşıl

maktadır. Bu tür işçilerden bir kısmının ücretleriO daha yüksek 

oldu~u porselen sanayiine geçmeleri ve çini ime~at işletme sayı-
·., 

sındaki artışlar bu sorunun büyümesine n~.cden olmı::ıştur. Çarkçı ve 

desenıerne işçilerine talebin artışına karşılık bu saha için nite

likli işçi yetiştirme girişimleri ihtiyacı karşılayc:ıcak düzeyde 

başarılı olamamıştır. 

Bu sorunun çözümü için Kütahya Endüstri Mesl.ek Lisesinde çi

.nicilik bölümünün açılması.ve bu elemanlara ödeneu ücretin yeter

ıli, düzeyde olması gereklidir. Ayrıca desenlernede çalışabilecek 

ge.p,ç kadın işçilere yönelik kısa süreli kursların açılması da ge

rekmektedir. Bu kurslar adıgeçen okul tarafından düzenlenebi~eçe-
·.::· ,• 

ği gi?i, Çinikoop tarafından da düzenlenebilir ~ BU' tüı.· . l.cursların 

düzenlenmesi Çinikoop'un uzun dönemli proj_.sı-].J3~in·de yer almaktadır. 

'-öte yandan Fatih Lise~ünde sü:"rdürüırn.ekte~ .ol-an seçm~l.i, çi~icilik 
.-dersi,ıin,. Kütahya':d~·ki dİg~r iise~.ere de ,konmasında, bu sanatın 

daha da yaygınlaştırılması açısından yararı olacaktır. Tüm bu eği-

\ 
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tim faaliyetleri yürütürürken eğitilmekte olan kişilerin çini ima

lat işletmelerinde uygulama yapınalsrının sağlanması, sözkonusu eği

tim faaliyetlerinin etkinlikleri açısından zorunludur. 

Bütün çinicilerin üzerinde durduğu bir başka sorun, hammadde

lerin yeterli miktar ve nitelikte elde edilemeyişidir. Çini hamu

ru bileşimini olı.ışturan maddeler genellikle Kütahya çevresindeki 

ocaklardan çıkartılmaktadır. Ocakların ilkel yöntemlerle işletil

meleri nedeniyle çıkartma işlemi hem talebi karşılayamamakta ve 

hem de büyük kayıplara yol açmaktadır. Hammaddeye ilişkin olarak 

sorunun bir başka yanı ise hammadde kalitesidir. Kaliteli bir çi

ni için hamur, sır ve boya üçlüsünün birbiriyle uyum halinde olma

sı gereklidir. Halbuki hamuru oluşturan kaolin~ kil, kuvars ve te

beşirin kimyasal bileşimleri bu hammaddelerden alınan herbir par

tide farklılık göstermekte ve bu nedenle de hamur ile sır ve boya 

arasındaki uyum bozulabilmektedir. Bu uyurnun yeniden sağlanabilme

si için gerekli denemeler ise hammadde ve işgücü kayıplarına yol 

açmaktadır. Bu maddelerin laboratuvar analizleri yapılabildiği tak

dirde bu tür kayıpların önüne geçilecektir. 

Çinicilik sanayiinin yeterli miktar ve kalitede hammadde te

mini sorununun çözümü, yapımı devam etmekte olan Çinikoop'un ha

mur hazırlama tesislerinin üretime başlamasıyla gerçekleşecektir. 

Bu tesisler, çinicilere çini hamuru, sır, boya ve birinci pişiri

mi yapılmış (bisküvi) duvar çinisi temin edecektir. Çinikoop çini 

hamurunu yeterli miktarda üretebileceği gibi laboratuvarında gerek

li analizleri yapacağı için hamurun istenilen niteliklere sahip ol

masını da sağlayacaktır. Ayrıca hamurun bUyük miktarlarda üretile

ceğinden dolayı ölçek ekonomilerinden (economies of scale) yarar

lanılması sonucu maliyetlere olumlu etkisi olacaktır. Çini imalat 
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işletmelerinin yeterli miktar ve nitelikte çini hamu.runu daha dü

şük maliyetlerle edinmeleri) bu işletmelerin el işçilif';inde uzman

laşma larını sağlayarak daha ksliteli çini üretimi gerçekleşebile

cektir. 

Çini üretiminde ilkel teknoloji kullanıldığı bir gerçek olmak

la birlikte, çiniciliğin özelliği ileri teknolojinin uygulanma ala

nını sınırlamaktadır. Çini üretim sürecinin desenıerne aşamasına ka

dar olan 1.~ısmında (hamur hazırlanması ve şekillendirme) ileri tek

noloji kullanılmalıdır ki, Çinikoop bunu büyük ölçüde gerçekleşti

recektir. Desenıerne konusunda porselen sanayiindeki desenıerne yön

temleri gibi ileri teknolojilerin uygulanması, çininin orijinalite

sini ol uşturarı "el sanatı ıı olma özelliği yönünden mümkün değil dir. 

Yurtiçi talebin büyük bir kısmı ve yurt dışı talebin ise tamamına 

yakın bir kısmının çininin ;•e ı sanatı" özelliğinden kaynaklandığı 

çini pazarlayan işletmelerle yapılan arıketle saptanmıştır. Bu ne

denle dcssnlemenin el iJo yapılmasına özen gösterilmeli, fakat atel

ye içi düzenlemeler yardımıyla işgücünün daha verimli çalışması ger

çekleştirilebilir. Bunun için işçilerin eğitilmesi yanında işyerin

de fiziksel ortamın (aydınlatma~ havalandırma vb.) iyileştirilmesi 

gerekmektedir. 

Çinicilerle yapılan görüşmelerde pazarlamaya ilişkin sorı.mla

rının tam anlamıyla bilincinde olmadıkları saptanmı,:;ıtır. Bunların 

çoğunl u§;u çini reklamının gereksizliğine inanmakta dır. Özellikle 

dış piyasalar için önemli olan ambalajlame. hiç yapılmamaktadır~ Da

ha fazla üretmek ve daha fazla satmak koE~sunda çinicilerin çoğun

lu€;unun bir gayretinden sözetmek mümkün değildir. 

Bu sanayiin devamı, gelişmesi ve ülke ekonomisL1e daha önemli 

katkılarda bulunabilmesi için özellikle dışa açılması zorunluğu var-· 
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dır. Bunun için alınacak tedbirlerin başında çinicilerin bu konuda 

bilinçlenmelerinin saglanması gelmektedir. Çinikoop, Ticaret ve Sa

nayi Odcısı ve Çiniciler Derneği ortaklaşa çinicileri sözkon·usu ko

nularda aydınlatacak ve çinic:Llerin sorunlarına pratik çözLtın öneri

leri getirebilecek toplantılar düzenlemeleri gereklidir. Gene bu ku

ruluşlarca iç ve dış çini piyasalarına ilişkin pa~arlama araştırmE

ları yaptırılmalı ve elde edilen sonuçlara göre çini üretimini yön-

lendiren somut öneriler çinicilere sunulmalıdır. Topluca yapılması 

gerekli bir başka faaliyet ise özellikle dış ülkelere yönelik tanı

tıcı renkli broşürlerin hazırlanmasıdır. 

Hammadde (çini hamuru) üretimi açısından çiniciler arasında 

gerçekleşen işbirliğinin diğer sahalarda da gerçekleşmesinin sağ

lanması gerekir. Ancak bu işbirligi için yeni örgütlerin kurulması 

yerine kurulmuş örgütün (Çini.koop) faaliyet alanının genişletile

rek dikey ve yatay bütünleşmenin sağlanması daha uygun olacaktır. 

Hammaddeyi temin edecek olan Çinikoop'un böyle bir örgütlenmeyle 

pazarlamayı da tekelden yürütmesi sonucu bugün karşılarramayan dış 

taleplerin de hiç degilse bazılarının mevcut üretim kapasitesiyle 

karşılanabileceği, çinicilerin bir kısmı tarafından da kabul edil

mektedir. 

Çiniciler T.Halk Bankasının esnaf ve sanatkarlara verdiği kre

diden yarerlanmaktadır. Ancak bu büyük ve işletme ihtiyacına göre 

kontrollü kredi sağlanması bu sanayiin gelişmesi için gereklidir. 

Özellikle bazı işletmelerin çini üretimi için gerekli araç, gereç ve 

makine yönünden eksiklikleri vardır. Bu gibi işletmelere eksiklikle

rini tamamlamaları koşuluyla sanayi kredi sağlanması uygun olacaktır. 

Çiniciliğe yapılabilecek hizmetlerden birisi de çinicilerin ve 

ilgili kuruluşların bu sanayiin sorunlarının bilincinde olmalarını 

sa~lamaktır. Bu konuda bu çalışma olumlu bir adım atabilmiş ise ça

lışmanın amaçlarından birisi gerçekleşmiş olacaktır. 
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EK 1 

ÇİNİCİLIK S.ANAYİİN İNCELBNMESINE İLİ Ş".KİN 

ANKET J:ı'O RMU 

ışyerinin kimliği . . 
~~:~in;n_ü_n_v_a_n_ı _____ : ·-------------
Telefon: 

Soruları Cevaplayanın Adı, Soyadı: 

Mesleği : ~----·-----
İşyerindeki durumu: -------

. B>· İşyerinin Hukuki Durumu: 
- J!'erdi mülkiyet - Kollektif Ortaklık - Anonim Ortaklık 
- Adi ertaklık -Komandit Ortaklık - Limited Ortaklık 

- Kooperatif Ortaklık 

4~ Ortak Sayısı : 

5. İş Sahib(ler)inin 

Adı, Soyadı --~---------·~~~=------

6. İşletmede üretilen mamuller 

1. İşyerinin kuruluş yılı 

8. Kurucusu şimdiki sahipleri değilse devralındığ,ı tarih 

9o İşyeri kurulduktan sonra faaliyet konusunda meydana gelmiş 
belli başlı değişiklikler ve tarihleri 

10, 
"' 

İşyerinin yıllık çalışma süresi ------------ ay • 

·'· _; 
. : :. j -:: . " - . :. 1 

1 •. . . . 
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ll. İstihdam Durl®U (1980 yılı itibariyle) 

Bölüm 

Çamurhane 
Şekillendirme 

Desenıerne 

J:i'ikir işçisi 
ücretsiz çalışan 
aile fertleri 

Ilkbahar Yaz Sonb8Tiar Kış 

---- -···---~=---~--·---------

Net; Ücretsiz çalışan aile fertleri çalıştığı böliline dahil edi
lecektir. 

12. Su ve Enerji tüketimi (1980 yılı itibariyle) 

Enerji 
Türü 

Çam odı...ınu 

Linyit 
Fuel oil 
Mazot 

Benzin 
LPG gazı 
Elektrik 
Su 

Kullanıldığı 
yer ve amaç 

Tüketilen 
miktar 
(yıllık) 

Ortalama 
fiyat 
TL/ton 

Teminine 
ilişkin 
Düşünceler 

--~-~-----

13· Üretimde kullanılan diğer faktörler:------------------------

lf4.. Aşağıdaki çini desen tekniklerinden hangisini uyguluyorsunuz? 
Tek renk sırlı desensiz çini. 

- Kabartma çini. 
Sıraltı renkli çini. 



1~. Kullanılan ham;::ıa,~de, malzeme ve yardımcı :madde (1980 yılı itibariyle): 

--- . ....-,....-,...--........._~ ---~-____ _...__..__ •.- ..........-.----=--.-,. . ...---...........--------,--...-..-- . . . ...-...-..-.. -... - --+ • 

JI:Tadde KullanıldıiSı j T~k ... Eti1enl O~ta lama !Temin ed~i~~i,ğ_i i ~ler ,_q:emir-:.._ Du~-1 
yer ve amaç 1 nııktar fıyat ı \v·~.ı. b ,~ lDıger : ++ı 1 , ,,. 1 .., ; z _ 

-~· ·--- -- ~-'kg/ yıl TL ~~u va -Y_aj i ller j _~__"na ı "~o o.y j . or 1 
Kuars (taş) 
Do lo mit ( ku.'ll, 

kumduk) 
Kaolin 
Kil (Llaya) 
Te be gir 
-r ~ v 

h.ıreç 

Soda 
Boraks 
SUlyen (Kurşun 
o ksi t) 
Un 
Ht:zır sır 
Os m 
Af]ı boyası 
Ant im uan 
J?otas (?ot8SJ1:]1 
bi lı;:arboa8t) 
l~ro:::o. o ksi t 
Kobc.lt oksit 
BakıT oksit 
(CL' u-va 1) 
Göztaşı 
Alçı 
Ocak mc:lzeme-· 
leri 

f-J 
[\) 
-(::>. 



J6!" Sabit sermaye varlığı (Makine VG tesisler) (1980 yılı itibariyle): 

----, •• • + - • -.... .,. 1 tu • • ~__,____.._ __ ~- ~ --- --~..-..._....______..... ____ ____... 

Adet Kullanıldı[ı Yaşı Ömrü 
yer ve amaç 

Kullandığı 
enerji 

Qimdiki acen
ta fiyatı 

---·-·-· .1ı. *' -- _.,.- -+ V -

Kırıcılar 

Öğütücüler 

Eleme tesisleri 
Sırça değirmeni 

Yaş değirmen (duble) 
Çamur değirmeni 
Merdane 
Ts~ıt araçları (İş

letme içi) 
Karıştırıcı 

Ş ekillend:iJ:•me 
- Kalıplar 

- ÇArklar 
- Presler 
Yuvarlak fırın 
Daney fırını 

1--' 
f\) 

IJl 
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17. Üretim (1980 yılı itibariyle) 

Mamul cinsi Yıllık üretim 
kapasi te si 

----~~--------·-··-----·-

Duvar çinisi (Duvar 
kaplama) 

Duvar tabağı 

Vazo 
Diğer çini eşya 
(Kül tablası, k~
se, saksı altlığı, 
biblo, testi vs.) 

Yıllık 
üretim 
miktarı 

Ortalama 
fiyatı 

·~····-····------· ·--~~---. .-~---~····· 

Üretimde 
sor.l yıllar
daki geliş
meler 

18. Jı1aaliyet konusuna yenilerini eklemek gereği dvy1..ıyormusunuz? 

- Evet - Hayır. 

19. Niçin?------------------------------------------------------

20. Temin ettiği.rı.iz hammaddelerden kal i te yönünden _yetersiz olan
lar hangileridir? 

-------~-------~~- ·----~-·~--~~----·-· ---~~-

21. Rakip işletmelerin ve di~er sanayi kollarının (porselen sana
yii gibi) hammodde temininde olumlu ve olumsuz etkileri ne
lerdir? 

22. 

23. 

24. 

İşletme tam kapasite çalışıyor mu? - Evet. 

Çalışmıyorsa srbepleri nelerdir? 

İ şletme, teknaLj ~ =-~rgani za s yon" yönün::-::ün 
uygun mudur? Afsaklıklar nelerdir? 

- Hayır. 

şartlarına 

1 

---------------+--------------------------------~~--------------
---------r----· __ ,_·-~--~-··-~·--·------·~·-··-----

25. Teknolojik yenilikleri gerekli görüyormusunuz? Bunlar neler 
olabilir? 

-~------
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26. İşgücü temininde g'Uçlüklerle karşılaşılıyor mu? 

27. Hangi tür işgücü kıt bulunuyor? 

- Çini ressam],. 
- Çarkçı. 
- Dekor işçisi. 
- Düz işçi. 
- Fırın ustası. 

28. Vasıflı işçi yetiştirilmesi bakımından orta dereceli bir teknik 
okula gerek var mıdır? Yoksa işyerindeki eğitim yeterli olur mu? 

.... ,. ---··~--------·-~·-·~· ·-·--,·-· ----~.~-------

29. Tatbiki güzel sanatlar okulu ile ilişkiniz var mıdır? 

-----·-----
30. İş Kanunu tatbikatı açısından ne gibi problemleriniz vardır? 

---·--·----------~-

31. Çinicilikteki vasıflı işgücünü kullanan ba9ke sanayiler var 
mıdır? Hangileridir? 

~~--------------------~---~·--~------

32. Kalite kontrolü nasıl ve ne ölçüde yapılmaktadır? 

33. Üretimde ıskarta oranını etkileyen faktörler~ 

- Hammadenin istenilen kalitede olmayışı 
- Elden düşürme vs. gibi kazalsr. 
- Dekor işçiliginin kalitesiz oluşu 
- Sırdaki bozukluklar. 
- Diğer faktörler. 

34. İç ve dış piyasalara mal sevkiyatında ambalajlall1a konusunda ne 
gibi problemler.~karşılaşılmaktadır? 

35. Piyasada kalite faktörünün önemi nedir? 



36s Fabrika satışları~ 

- Perakende. 
- Toptan. 
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- Satış şubesi vasıta~ıyla. 

37 •. Mamul fiyatlarının belirlenmesinde rol oynayan faktörler: 

- Maliyetler. 
Piyasadaki talep durumu. 
ÖncU işletmelerin fiyatları. 
Çinicilerle ortaklaşa fiyat tesbiti. 
Işletmelerarası fiyat rekabeti. 
Mevsimler. 
Pazarlık usulü. 

38.- İmalat artıklarını değerlendirme imkanı var mıdır? Nasıl? 

---·-··----

39. Yan tirünler var mıdır ve nelerdir? 

·---·-·-~-~-·-----

40• İhracat imkanları nelerdir? 

~.J--'---~--------·-------~----~-··.-·~----~·---~~-------------

41. Sizce çını satışlarının arttırılması için hangi tedbirlere 
ihtiyaç vardır? 

--··---------~--"-~~--~--.. ·-·-· .•. ~·------~-----· 

42• Porselen sanayıın gelişmesinin (KUtahya ve Türkiye'de) çini
ciliğe ne yönde etkileri olmuştur? 

-------------------------~~-w··,.-·~·--··-,--.--

43• Halkın satınalma gUcUndeki değişmelerin çini satışlarına et
kileri nelerdir? 
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44. Turizmin etkileri hissediliyor mu, nasıl? 

45. Çiniciler şirket veya kooperatif şeklinde birleşerek Türkiye' 
nin büyük şehirlerinde satış mağazaları açabilirler mi, dü
şünceniz nedir? 

46.. Reklam konusunda düşünceler nelerdir? 

------~-·-~--·~---~-~-··~------

47. Değişik firmaların imalatları arasında önemli farklar var 
mıdır? 

--"··"~-------------· -~--~···--------~-----

48. Çini fabrikaları arasında maliyet açısından avantajlı olanlar 
var mıdır ve bu avantajın sebebi nedir? 

--~······-·-~--··-------~~------

49. Çinicilik için neler yapılmalı~ 
Devletten beklenilenler : 

------------------~----=----·------ --~-----.. ----------
-----~-----~---~~~~---·-~·· --------
Oaa ve Dernekler gibi meslek kuruluşlarından beklenenler~ 

Eğitim kurumlarından beklenilenler : 
·~------·~- ...... ____ ,.,_,..._=-·-

Halktan beklenilenler 

--------·-··-··-·· 
Özel düşünceler 

----------- ---· --- -
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56. Kredi kullanıyor musunuz? 

57. Kredi aldısınız kuruluşlar (Bankalar vb) nelerdir? 

----·------~---·~ .. -· ------

--·------·----o·~-~--·----~~----·-~----·----

58. Kredi ile ilgili ne gibi problemleriniz vardır? 

-----·---------
------------~~---~~ .. --.-·,.&.~~~-----

59. Evlerde çini işlenmesi hakkındaki görüşleriniz nelerdir? 

60e Çiniciler arasında bir teşkilatıanma gerekli midir ve ne şe
kilde olabilir? 

--------- ·---------... ~-·~· ----· -~~·--·-0------
·--------------·~---- .... - ~~--· ·-·-~-.. ~.~· 
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EK 2 

ÇOKLU REGRESYON MODELİNİN VARSAYIMLARI 

Bilindiği gibi birden fazla açıklayıcı değişkene sahip olan 

regresyon modeli çoklu regresyon modeli olarak adlandırılmakta ve 

genel olarak aşağıdaki gibi gösterilmektedir: 

Burada 9 

Yt= Bağımlı değişkenin (t)'inci gözlem değeri, 

xit=(i)'inci açıklayıcı değişkenin (t)'ir.ci gözlem değeri, 

ut= Hata teriminin (t)'inci değeri, 

b.= (i)'inci açıklayıcı değişkene ait katsayı, 
ı 

i= Açıklayıcı değişkeni gösteren indis, 

(i= o ' ı ' 2' ••••...• ' k) 

t= Gözlemigösteren indis, (t= 1,2, •••••. , T). 

Bu model matris gösterimiyle aşağıdaki şekilde c:österilebilir; 

Y= X b + u 

Burada; 

-
'ı xıı · • • .xıK 
~ 

• 

lı x2ı •••• x2K \ 

ı 
X= i • • • i • 

ı ı • • • 

ı f • • • i 
ı 1 
ı XTı • •. ·~K 

1 
) i 
1. J 

• 

• 
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ı 

j 

~ u 
ı ı 
1 
1 

; b ı . ı 1 

ı 

\ı 

' u2 1 
!: 

! 
U== f • • b=: ı • 

ı 
1 

• 

! 

' • 

• 

:b 1 

. K 1 
tu : T 

• i 
-ı ~ 

Modelin temel varsayımları şunlardır: 

(i) ut hata terimleri normal olarak dagılmışlardır. 

(ii) Hata teriminin beklenen (ortalama) de~eri sıfırdır: 

E (ut) = O . 

(iii) Hata teriminin varyansı sabittir ve dolayısiyle de (t)'den 

bağ;ımsızdır: 

= 

(iv) Hata terimleri birbirlerinden bağımsızdır. Bu yüzden hata 

·terimleri arasındaki kovaryanslar sıfıra eşittir. 

(v) Hata terimleri modeldeki açıklayıcı değişkenlerden bağım

sızdır~ Başka bir deyimle hata terimi ile herbir açıklayı

cı değişken arasındaki kovaryans sıfıra eşittir. 
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(vi) X matrisindeki elemanlar sabit varsayılır. Başka bir deyim

le alınacak değişik örneklerde yine aynı değerlerin buluna-

cagı kabul edilir. Bu durum Xit'nin rastnal olmadı~ını ifa

de eder. Bu nedenle de Yt 1 deki değişmelerin ( değ,işik örnek

lerde) kaynağını hata terimindeki değişmeler oluşturur. 

(vii) Açıklayıcı değişkenler arasında do~rusal bir ilişki söz ko

nusu değildir. Açıklayıcı değişkenler arasındaki do~rusal 

(ı) 

olmayan ilişkiler bu varsayımı geçersiz kılmaz. Modelin mat

ris gösteriminden görülebileceği gibi b katsayı vektörünün 

tahmini olan b= (X'X)-l X'Y formilliinde (X'X) kare matrisi-

nin tersinin bulunabilmesi için X1 X determinantının sıfırdan 

farklı olması zorunluğu vardır. Bu durum ise X matrisinin 

kolonları arasında (yani açıklayıcı değişkenler arasında) 

doğrusal ilişkinin olmadığını ifade eder. Çoklu doğrusal ba-

ğıntı bu varsayımın kısmen veya t8mamen geçersiz olduğu du-

rumlarda sözkonusudur(l). 

Çoklu Regresyon modelinin ayrıntılı açıklaması için bkz:j.johna
ton, s.l21-169; T.Ertek, s.l36-167; j.Kmenta, ElEments •.•••• , 
s.347-405; H,.H.Kelejian ve W.E. Oates, Introduction to Econo
metr~~s Prlpci§les and A2~Jications, New York: Hsrper ana rtow, 
1"9'7"4; s.l21-13 • · 
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EK 3 

KlviENTA YAKLAŞIMINA ILIŞKİl; VARY.A.fJ.S :B 10RMÜLLERİ 

Fonksiyon 6'nın parametre tahminlerine ilişkin varyans hesap

lamaları için kullanılacak formUller 8 no'lu formül (~) yardımıy

la belirlendi. Aşağıda b, v ve p parametreleri tahminlerine iliş-

kin varyans formtilleri verilmiştir. 

r 213 
iT(")·~~ 4 var p ,_.:-:--7 

. 's : \ 2 
1 

' ~ 
' 'l 
j 

i 
( 
i 
~ 
\ 

- t 

\ 
\ 

264 1 
62 

r..Oo v ( 13 2 , S 3 ) 

J 3 

. 
2(62+63) ~ 

.. 
! Cov ' 

6263 
ı 
ı 

' 1 

Var(S .. ) 

'ı! 2(62+63) 
-. 

264 
. 

.. 

-2\ 
62 

t' . Cov(S2,b4) 
; 

J\_6263 ı 2 !; 

(63,64) • 

(:*) Adıseçen formtil Böltim II.3.3'te verilmiştir. Buradaki varyans 
ve kovaryansların sayısal değerleri Ek 4'dedir. 



EK 4 

Çinicilik sanayiine Cobb-Dou;~la:::: üretim fonksiyonu lıyc;ulamasına 

ilişkin regresyon sonuçlGrı ve ilfP,ili ir=.ıtatistikler 

Denklem Açıklanan Sabit Log Iı log K No De~işken Terim 
~~~------~~~~--------~-----~~ 

ı log Y 3. 53 

2 log Y 2.280 

3 log V 2.187 

4 log V -0.136 

5 log V 25.589 

6 log V 4.436 

7 log(Y/L) 3.532 

8 log(Y/L) 2.284 

9 log(V /lı) 2.198 

10 loc;(V /L) 3.393 

ll log(V /L) -3. ~7 4 

12 log(V /IJ) 4.867 

ı. 2088 

(0.119) 

1.2928 

(0.153) 
1.280a 

(0.246) 

2. 94"2 
b 

(0.977) 

-0.537n 
(2.440) 

2.496f 
(4.879) 

0.209e 
(O. 119) 

0.292(1_ 
(0.154) 

o. 5 37a 
(o. 164) 

0.4708 

(0.14.9) 
o. 688a 

(0.158) 

-2.260 h 

(2.604) 

0' 

0.259c~ 

(0.264) 
f o. 27 4-

( o. 244) 

-5.372e 
(3.390) 
-0.953n 
(4.861) 

log_ :::: loıo· =>e 

y 

V 

Y/L 

V/L) 

L 

K 

K/L 
Ivl/L 

:::: Gayri safi gelir 

== ı .. atm8 değer (Y-M). 

:::: Adam-saat b8']ına gayri safi geliı" 

= Adam-saat haşına katma de~er 

:::: Çalısı ılan adam-saat 

:::: Makina, araç ve zereçler toplamı 

:::: Sermaye-emek oran~ 

:::: Adam-saat başına malzeme tilketimi 

Parantezdeki de~erler standart hatnlardır~ 

log(~'JL) 

0.280e 
(0.191) 

0.338e 
(0.204) 

0.278e 
( 0.191) 

0.337e 
(0.205) 

0.259g 
(0.264) 

3.008° 
(ı. 358) 

l.445h 
(1.814) 

log(n/L) 

o. l89h 
(0.216) 

o. l89ı-·. 
(0.216) 

a,0.005; b,O.Ol; ct 0.025; ct.,0.05; e,O.l; f,O.l5; g,0.2; h,0.25; 

k,0.3; 1,0.35; m,0.4 ve n,0.45 anlam dUzevinde il~ili re~resvon 

e -0.292 
(Ö.l66) 

-2.oı5b 
(0.700) 

-1.517 
d 

c en .• 761) 

-0.064n 
(o. 305) 

-0.524d 
(0.264) 

o.ı6on 
(0.641) 

-0.355 
d 

(o. ı 78) 

... 
( loe;t)..( lôgL) 

2.047d 
(o. 910) 

ı. 933 
(0.992) 

0.910 

.. . ~ ._ 

0.916 

0.953 

0.891 

0~236 

0.286 

o. 4-76 

0.433 

o. 638 

0.728 

5.35d l.540d 

J.36r 1.790d 

ı. 72r 

3. 27l" 

1.42r 

ı.o5r 

2.86r 

5.63d 

2.34r 

ı. 3lr 

ı. 734~ 
(ı. 9 3) 
ı. 537b 

1.878(_ 

ı. 5 48d 

ı. 409d 

ı. 628° 

2.J36d 

1~·--~--~~~--~--~--------------~--~--~~~---
F -testi içi_n: b,O.Ql. ve __ d,0~_65 anlamlılık düzeyini ve r ise•'.o ... ~ an-
lamlrl:ik düzeyinde sıf'ir hipd-tezinin kabul edildiğini ifade edör. 

D-YI :::: Dlırbin-r!atson 1statistiği, parantezdeki Lfaele Von-Neuroann 
v-o ra rn dır. 

b,O.Ol; c,0 .. 025 ve d,0.05 anlam düzeyinde otokorelasyon olnl3dığı-
nı eösterir.. . 

x ::::: Otokorelasycn olup oliııadığı belli de~til. 

R2 = Dete-rmi'hasydr.ı.<katsayısı 
F - - ci= · P ıts·ıa" t·:is t Jığ-1 

• J . .. 1" 

. ~ 
. .. ;" .. '· · . 

-· .· . (" 

. . . . • -. . • • . ! ·: . ·~ ""'1 
•. •,_ '":. _:,_ . _il 

~ . : .-

.... _ .. 
t ·._:ll! 

. -. , .... 

.. 
• .. 

.··. ;-: 
, 



vı:r, 5 ..LJJ. ... 

Err 4 ,r.,.,.!: _ _:_ D""G~--'·.c.·-::-~ıTT-,;J" -r---=-ş,,r··]\'r -vA·,--:-.:A-·-s- 7 0VAP'.rt, ~:c-ı i\ıJ.A•,.Qt:..,r· --~ JJ.ı:ık~J. _tı; ._l~ı~'cD ,.ul:'J.ı.l.L:/ __ )...ı_l, "-~ l• --- J:~ ü ~•--->..!.lU _, J...Lc_.J 

_. __ --··--------------~--- ... - .,.._..-...---.. - -- - - ... -
~- --~·-~ ·-·-

ln Y ln V ln(Y/1) ln(V/1) ln 1 1n K 1n( V /Y) 1n(K/L) 1n(li1/1) A.O 
------· . -~ 

~-- ---
1n Y 0.724 0.932 0.160 0.366 o. 5 65 o. 464. 0.209 -o. ıo1 -0. 195 8.362 

1n V 1.221 0.200 0.488 0.732 0.585 0.291 -0.147 -0.250 7.975 

1n (Y/1) 0.092 0.132 0.068 0.095 0.041 0.027 -0.014 5. 245 

1n (V /1) 0.253 09234 0.215 0.122 -0.019 -0.070 4.859 

1n 1 0.497 0.369 o. 168 -0.128 -0.180 3 .. 117 

1n K o. 4°33 0.123 0.064 -o. 183 6. 938 
1--' 

1n (V/Y) 0.083 -0.04.6 -0~057 -0.389 w 
-:ı 

1n (K/L) o. 192 -0.003 3.821 

ln (M/L) 0.208 4.046 



V log V•logA- ~ p 

EK 6 
log ~ bL-p + ( 1-b) K-P -~ 

. 1 
fcnksiy onu parametre tahminlerine ilişkin 
regresyon senuçları vs ilgili istatistikler 

_.... - ~--=- . . • - -~--- .. -- . .-.....-....-.-- . . 2 . ------.......-
Denkle'"l! log A '>-· v p Cf R :C' 

·~ --~. - . --~ - ·---~~--~ 

D-D ~ ESS 
~ ~ 

-----·1 O. OJ6 O. l l-3~ l 768 -·- - · --~~---~-- o.--.· c:r 
9 o.ıo o.889 ıı.56 ı.414 o.880 ı.884 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ll 

12 

1.699 a.ı 

0.032 o.ı 

2.161 D. 2 

1.020 0.2 

2.472 0.3 

1.639 0.3 

2.662 0.4 

ı. 995 o. 4· 

2.478 0.5 

(ı. 287) 
a 2. 94-4 

(0.300) 
1.525a 

(0.160) 

2 

ı 

2.966a 2 
(0.298) 
ı. 501 a 

(0.147) 
2.960a 

(O.S64) 

ı 

2 

ı. 486a ı 
(0.14.6) 

2.972a 
(o.. 294) 

2 

0.33 0.882 

0.50 0.876 

o .. 33 0.884-

0.50 0.889 

0.33 0.885 

0.50 0.889 

0.33 0.887 

ı. 4-94a ı o. 50 0.882 

b 11.47 

11.39b 

ll. 49 b 

11.56b 

ll. 51 b 

ll.56b 

ıı. 5 3b 

ıı. 4 7b 

1.42ld 

ı. 459°-

ı. 4-11 d 

ı. 494d 

1.404d. 

ı. 4-62d 

1.375d 

ı. 427d 
(0~152) b d 
ı. 450a ı o. 50 o. 880 ı ı. 44 ı. 4.80 

(' (0.14~) h b d 
2.59~ 0.6 1.48Ja ı O.JO 0.885 11.51 1.416 

4. 4-36 -0.618 t ( ~: ~~-~~- -0. 208g ~L1.8W0.891 ll. 58 b l~ 557d 

0.873 2.038 

0.866 2.130 

0.875 ı. 978 

0.880 1.896 

0.876 1.972 

0.880 ı. 906 

0.878 ı. 920 

0.873 2.033 

0.871 2·.067 

0.876 ı. 974 

0.883 1.850 
( 5 • 48 6) ( 6. 8 3 3) ( 2. o 18) ( 4-6 647) 

-~~...-..-.......--- . --~------- . - ----. .-....._ ... __ . • ---~----...4- ==------- * ---· ·-~ 

log A= Sa bit te:cim 9 etkinlik pa:cc:metresinin lo e; ari tma sı, C: 
b = ~meğe iJişkin dağı~ım katsayısı, 
v = Olçe~e göre getiri parametresi) 

I--k t . ı-(} p = ,_ame parame :ı:·esı, p= ~ 
,.,('ls ·ı t , ı · t ı rr -~0, ~~ ,[ a a ,.care e rı o ı) am ı . ~ J 

= Emek ile sermave arasında
ki ikame esnekli~i, 
Diğer semboller için bkz. 

!~ 4
n· . . lt . l . ..ıı t . r. = u z;e ı. mı ş ~e ermına s-
yon katsayısıt 

ı 

ı-ı 
VJ 
{D 



lo~ Y= lcryA+b lo~ ~- _!_ 
o b 2 o p 

Denklem 1 0' A - ı c.' T b No Oc:> oo JJ 

EK 7 
. ....__\ 

log\ bK-p + ( 1-b ~-:··:i··}- l fontsiycnu pa::. .... arııetre tahminle:."ine 
' j 

V p G-

ilişkin regresyon sonuçla~ı ve il-

gili istatistikler 

R2 F D-VI -2 R 

ı 3.260 o. 946a 
(0.148) 

· -~-~ --~- ~ cr • ·· · ~ - --.. · b · c 
0.618 2 0.33 0.910 10.92 1.489 0.895 0.1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

3.054 

3.401 

3.212 

2.775 

3. 294. 

3.207 

2.764. 

3.321 

3.24A 

0.879a 
(0.177) 
0.9138 

(O. 180) 
0.949a 

(O. 143) 
o. 8648 

(0.163) 
0.90la 

(0.178) 
a 0.949 

(o o 14 3) 

o. 864 8 

(0.162) 

c8:176) 
0.949 8 

(0.146) 

0.5 

0.9 

o. ı 

0.5 

0.9 

o. ı 

0.5 

0.9 

o. ı 

(0.342) 
d 0.744 

(O a 4 14.) 
0.610e 

(0.396) 
1.252d 

(0.668) 
ı. 65 6d 
iU·'tf4) 

1.3006 

(0.788) 
O.l88d 

(0.100) 
0.250d 

(0.117) 
0.-1908 

(O~ 119) 
0.309d 

(0.169) 

2 0.33 o. 910 

2 0.33 0.906 

4 0.20 0.912 

4 0.20 o. 918 

4 0.20 0.908 

0.6 2.50 0.912 

0.6 2.50 o. 918 

0.6 2.50 0-906 

ı 0.50 0.912 

10.92b 

l0.87b 

b 
ıo. 94 

ll.02b 

10.90b 

b 10.94 

ll.02b 

10.87b 

10.94b 

ı. 635d 0.895 

1.885d 0.889 

ı. 476d 0.897 

d 
ı. 634 o. 904 

1.882d 0.893 

ı. 475c 0.897 

ı. 632d o. 904 

1.906d 0.889 

ı. 4.82c 0.897 

-......-.,._~---·-- -- ----. .... ~.-....~-............. ~-_, ... _______ .............._ _____ ·'*·---. .--~~-&. - ---.~...-..-------

b= sermaye ile malzeme arasındaki da~ıtım katsayı~ı, 
:;- == sermaye ile malzeme arasu:ıdaki ikame esnekliği, 
Diğ~er semboller için bkz. EK 4- ve EK 6. 

1-' 
VJ 
I.D 
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EK8 

Çinicilik Sanayii Ürünleri Talep Ponksiyonunun Belirlenmesine İli· 
kin Regresyon Katsayıları ~e İlgili İstatistikler 

(Teorik Bekleyişleri Sağlayan Regresyon Denklemleri) 

Denkl. Sabit 
No Terim log T log KG log ÇI log PI log EI? log DS 

ı 4.190 

2 -9.138 

3 4. 14 5 

4 ı. 402 
5 4.049 

6 -4.585 

7 4. 4.77 

8 -4.230 

9 -4.338 

ll -9.213 

o. 499a 
(0-.043) 

a o. 4·34 
(0.054) 
0.191° 

(0,~075) 

o.505a 
(0.046) 
o. 211 a 

(0.031) 
o. 212a 

(0.033) 

12 2.146 0~102h 
(o. 145) 

= log e 
= Trend değişkeni, 

a 1.809 
(0.103) 

a --·0.:1{76-
(0.208) 

l.206a 
(0.108) 
1.200a 

(0.117) 
a 1.844 

(0.109) 
ı~ 831 a 

\0.110) 

ı -0.062 
(o. 138) 
-0~116° 
(0.047) 

_ d n -0.112 0.029 
(0.055) (0.166) 
-0.-093g 
(o. 0-9 3) 

log 
T 
KG 
ÇI 
PI 
}[]1 

::::: Kişibaşına GSMH, c,efls te edilmiş, 
= Çini fiyat indeksi, deflate edilmiş, 
= Porselen fiyat indeksi, deflate edilmi~?, 
= (Çini fiyatı/Porselen fiyatı)ilOO, 

0.406a 
(0 .. 094) 

O.l03d 
(0.057) 

-0.076~ 0.015 1 
{0.06:3) (0.035) 

k -0.054 
( 0.080) 

0.114° 
(0.050) 

DS = Kütahya 1 daki çini pazarlayc:m işletme sayısı, 

log GY 

o. 018n 
(0.092) 

0.389° 
(0.16ll:; 

0.887 

0.947 

0 .. 526 

0.901 

0.906 

-o. 983 

0.889 

0.988 

0.988 

0.951 

0.949 

0.933 

0.880 

0.94-4 

0.498 

0.895 

0.875 

0.-986 

0.,985 

0.945 

o. 94-3 

0.920 

·--

D-\V 

0.489 

1.173 

0.771 

0.668 

1.850 

1.823 

ı. 213 

0.707 

GY ::::Türkiye'ye gelen yabancılar, 

,-

1 ~--
İiiİ ::::: 1= (---

i ı=ı 
L 

-, 

~ l-R2) t 2 
/ ( T-K-1) i i __ :. 

2 -R 

t değeri; İiiİ'nin mutlak değ~rine bakılır. 

Diğer semboller için bkz. EK 4. 

F 

133.44 

303.75 

18.86 

15 4. 72 

Oo473 77.11 

0.94-8 214.07 

0.008 64~07 

o. 82 4-11. 67 

0.850 288.17 

o.oıı 155.27 

0.004 148.86 

0.878 69.63 

ESS 

0.368 

0.172 

1.558 

0.325 

0.305 

0.039 

0.364 

0.039 

0.039 

0.162 

0.167 

o. 219 

ti , i değişkenine ait 



EK 9 

Çinicililc Sanayii ÜrUnJeri Taley F'onksiyonvnun LelirlGnmesine İlişkin Re.:;resyon ı=atsayıları 

ve İle; ili istatistik ler (ki;? i başına GSl'IH ve fiyat la ı" defla te edilmiş) 

----------~----~--....... ~---- -- --~" --~--.__.._--~~------· -----~----.-_,_,._ ...... __________ _., ____ "~-~----..,..._---~- ._,_...,_" -" ~~" ~ ........... .._ __ ..... __ -",.,_ .......... ~- ...... -----"-~--

log KG log ÇI log PI log lJF log DS log GY log DYt-l log DYt_2 R 
--~- ...... 

ı 3.242 o. 4.11 I 0.260 

2 5.939 -0.15711 
0.033 

(1.166) 
_c. 

3 4.559 0~3471. 0.257 
(0.317) 

4 5.331 -0~024r 0.020 
( 00' 28~) \. . . . ~ 

5 5.557 -0.073h 0.060 
(0.296) 

6 4."875 0.4338 O.l23c 0.966 
(0.047) (o. 051) 

7 5. 784 0.5lla -OZ3le 0.05Jh -0.287b 0.970 
(0.074) (0.169) (0.071) (0.106) 

8 4.229 0.29le -0.209f 0.060g 0.250 8 -0.250e 0.974 (0.167) (0.164) (0.069) (0.171)(0.111) 
--.............___..... ...._ -------~~.......___-~"~- .....___. __ ... _ .... .,--~ ... ~---.. --- ---~--------..,.__ ____ ·"- "--~~ .... -----...'Lo--------------4"--.... .....-..- ...... ---~"-

DYt-ı= Bir yıl önce inşaat rclLsatı alı~mış dini yapıların sayısı, 
DYt_2= İki yıl önce inşaat ruhsatı alınmış dini yapı~aayJlsı, 

:Jiğer semboller için bkz. EIC 4-ve EK 8. 

ı-ı 
_ı:::. 

ı-ı 



EK 9 (Devam) 

--~~~.-...... ...........--...cıo ... ..._________ ...... ~--· ~.- .......... ------=~~-~...-.-a.,_.__ --.-...-....--

D~nkl. ~a?~ t lcgT logKG logÇI logPI logHF logDS logGY logDYt l logDYt 
2 

R 
.l~oe .~.erım - -

--- ~--.:-:::1:)~· -----------------~-~~-. - ~-- .. ---------~----··~-----~---~~----~-~--~~---
9 -3.451 0.237 1.0818 -0.122 8 o.oıom o.007r -0.052 0.994 

(0.081) (0.164) (0.080) (0.034) (0.091) (0.060) 
ıo -4-.258 0.219° 1.0998 -0.4-97m 0.497m 0.366m o.ooor 0~024n -0 .• 045k 

(0.099) (0.203) (1.300)(1.309) (l.321) (0.053) (0.108) (0.067) 
ll 6 a b 5.14 0.438 0.120 

(0.041) (0.044) 
12 a r 6d 5.187 o. 44.J -0.015 o. ll 

(0.059) (0.119) (0~061) 

13 d 6ı d e 3.877 0.247 -0.04 0.108 0.242 
(0.136) (0.115) (0.058) (0.153) 

14 -4-.523 0.184° 1.2228 -0.086n -O.l05h ·0.005r 0.022n 
(0.082) (0.292) (0.366) (0.139) (0.058) (0.098) 

15 -6.214. O.l55e 1.2668 -0.910k 0.763k 0.79lk -O.Ol5n 0.04.8 1 

(0.094) (0.306) (1.322)(1.288) (1.308) (0.066) (0.107) 
16 -4.777 O.l75d 1.2648 -0.1611 0.032r -0.007r 0.029m 

( o. 08 6) ( o. 2 9 7) ( o. 3 7 3) ( o. 2 5 9) ( o. o 6 3) ( o. o 9 9) 

17 3.288 0.203f 0.124° 0.270e 

18 
( o .. ı 5 5 ) ( o . o 4.8 ) ( o. ı 7 4 ) 

4.036 o.232e -0.124 1 o.087g o~28ıe 
(0.169) (0.240) (0.087) (0.180) 

b a e 19 -3.362 o. 223-. ı.. 135 -0.166 -0.006n 0.020n 
(0.043) (0.091) (O.fi78)' (0.103) (0.111) 

-0. l-29e 
(0.086) 
-O.l69e 
(0.118) 

h -0.045 
(0.058) 

0.995 

a -0.253 1.974-
(0.073) 
-O. 255 8 o. 97 4-
(0.077) 
-0.211b 0.978 
(0.078) 

m 0.022 0.994 
(0.070) 

ı 0.036 0.994 
(0.075) 
0.0311 

(0.072) 0.994· 

0.971 

o. 97} 

0.994 

----~- - ·""'-------~-~~--- ·-- •• ----~------..... • .. ....._ ~~---~~ ---- -- « ---~-

/'. 



EK 9 (Devam) 

-----"- -~ ,-,~~~-- -- _. _ _._._...,_ --------~- _______ ,_, ___ ~ ""~~--- ... --------'----~----~ -~-- . ...___ -
Denkı.Sabit ı 7 T ı KG ı ÇI 

No. Terim 06 og og 

·--w-:..3:5~ o. 232 6- ~-ı.o968 -o. ı3sg 
(o. 084) (o. ı94) (o. 134) 

6 a h 
2ı 4.50 0.403 o.ıı3 

(0.064) (O.ı55) 

22 3.654 0.238 6 0.042 111 

(O.ı36) (O.ı59) 
c 6e 23 0.024. o. 298 o .. 25 

(O.ı21) (O.ı67) 

24 -4.725 o. ı 79d ı. 2408 -O. ıı6h 
(0.083) (0.294,) (O.ı40) 

25 -7.926 1.849a -0.438f 
(O. 109) (O. 342) 

f 26 0.433 0.491 
(0.427) 

1ogPI 1ogNF ıogDS ıogGY ıogDYt-ı 1ogDYt_2 

o.089I - o.oo3r o.oı3-ri -o-.o5ıK ~" 
(0.220) (0.050) (0.096) (0.061) 

o. 689° 
(0.303) 
o.ooır 

(0.255) 

0.530f 
(ı. 300) 

0.304g 
(0.290) 

o. ı57° 
(0.067) 
0.137d 0.218 8 

( o "• o 6 7) ( o. ı 60) 
O-,.ı87b 0.097k 

(o. 062) (o. 111-9) 
-o.ooıı ... o.o27m 
(0-.060) (0.098) 

~- --- ---- . ------------

-0.237a 
(0.077) 
-0.203° 
(0.079) 
-0.206b 
(0.068) 
o.o26m 

(0.070) 

R 

0.994 

0.975 

0.978 

0.985 

0.994 

0.977 

0.278 



EI~ lO 

-Çini,C·:i:·l:tki ·Sanayii Ürünleri ;.r3lep :i?cnksiycnunun Belirlenınesine İlişkin Regresyon Katsa0rıları ve 

İlgili İstatistikler (Kişibaflına GSMH ve fiyatlar cari oL~rel.;: alınmı:~tır) 

- --~-~-~----· ·*'"-'·--~-~-~--------~- ....... c..~-~-------~ ....... --~--·'- ....._ ____ ....................... ___ _____,_ .. ....____ __ ..... __..... •. ---- _____ ___,._ _______ ~--"'-<Co~-- ---' .... ..-.....- ··• ~-~a-_ .. _______ ~ _..._ ___ ...._.__,. ____ ...... _____ ......__---------. --~~~ 

Denkl. Ss bit 
Eo. Ter La 

logT logCG logÇE1 logPF loglJF logDS logGY logDYt-l logDY.t_ 2 
R 

--ı 4.190-~4998~~·- • . -~~--~-~-~~--- ----~--~- --- ~~-~- o-:9-42-

(4.296) 
2 2.137 0.350 8 

(0.034) 
3 3. 4-70 

- a 0.448 
(0.025) 

4 4.433 o. 3948 

(0.052) 
5 4-.55 9 0.347 :f 

(O. 317) 
6 2. 794 0~9608 

(0 .. 096) 
7 ı. 402 0~5808 

(0.047) 
8 5.331 

9 5.557 

10 3.014 o.2928 o~ ıs28 

(0.039)(().028) 
~ -.-........ --~.-----.....~.... --* -~----..._ __ _... ____ ...._ __ ,.......__.-...,0 ____ ~-----

CG= Kişi başına cari falctöı'"' fisratlarıyla GSWH, 
ÇF= Cari çini toptay fiyatı, 

P:B1
:= Cari porselen perake no.e fiyatı, 

Diğer semboller için bkz. EK 4, EK 8, E~( 9. 

-0.024 r 
(0.284) 

-0.073n 
(0.296) 

0.929 

0.975 

0.879 

0.257 

0.925 

0.949 

0.020 

0.060 

0.984 

ı--ı 
_t:,. 

~ 



EK 10 (Devam) 

Denkl.Ssbit 
No. 'I'erim logT 1ogCG 1cgÇF 1ofPF logNF 1ogDS 1ogGY logDYt-l logDYt_ 2 R 

iı . 3. 668 o. J05 8 o. 1~-~------~--~ 
(0 .. 030) (0.022) 

~ ---~--"~--~~-~~----~~- - a -~ ~- .. --
-0.140 0.991 
(O.Ot;O) 

12 3.065 0.219b 0.172 8 oQ109f -0.115° 
(0.079) (0.022) 

13 3.138 0.235~ 0~185~ 
(0.083) (0.027) 

d 6 a 14 1.871 0.147 8 0.2 5 
(0.070) (0.033) 

15 2.500 0.153d O.l64g 
(0.073) (0.172) 

d 1 e 16 3.940 0.143 -0.137 0.477 
(0.069) (0.253) (0.307) 

17 3.703 0.325 8 0.1608 

(0.037) (0.026) 

0.129k 
(0.216) 
o.oı9r 

(o. 215) 

0,2628 

(0.084) 
0.332° 

(o o 14 5) 
o.047n 

(0.228) 

18 2.116 0.175 8 0.255 8 0.265 8 

(0.043) (0.028) (0.061) 

( O o O 9 2 ) ( O e Ü 4-~ ) 
-0.082h o.ıısf -o.ı3ob 
(0.105) (0.094) (0.049) 
-0.092 0.070g -0. 004-r 
(0.081) (0.075) (0 .. 055) 
-0.063k 0.036m -0.002r 
(o. 09 6) (o. 09 5) (o. 05 7) 

r n 1 -0.009 0.017 0.024 
(0.097) (0.090) (0.056) 

d a 68 h 19 ı~9os o.l38 0.247 0.24 o.o5s 
(0.064) (0.031) (0~067) (0.075) 

c 68 68 f g 20 1.808 0.142 0.2 8 0,2 9 -0.091 0.070 
(0.064) (0.035) (0.069) (0.079) (0.074) 

21 2.449 0.148° O.l66g O.l30k 0.338° -0.063k 0.037m 
(0.066) (0.173) (0.216) (0.134) (0.094-) (0.094) 

22 4.067 0.165° -0.1201 0.442° 0.023r Oo037n -0.021n 0.016n 
(0,064) (0.253) (0.298) (0.217) (0.240) (0.094-) (0.091) 

23 3.884 O.l42d -0.129k 0.486e 0.033n .-O.Ol2n 0.02lm 0.025 1 
co.o65) co.ı27))(0.277) (0.152) (O.OB8) (0.074) (0.053) 

24 4.006 0.164° -0.1111 0.452 8 0.019r -0.024m 0.021m 
(0.061) (0.227) (0.268) (0.162) (0.084.) (0.075) - . ~ . . -~--"-----~---'""- .. ~----------~- . .. - . -- -· . ---

0.992 

0.993 

0.996 

0.996 

0.997 

-0.123° 0.989 
(0.050) 
-0.002r 0.995 
(0.044) 
o.ooor 0.995 

(0.045) 
0.003r 0.996 

(o. 044) 
r o. 004- 0~996 

(0.046) 
-0.005 0.997 
(o. 044) 

0.997 

-o.oo6n 0.997 
( o • ..9..1;.~)_, ___ ~ .... , ____ ----



EIC 1J (Devam) 

. --... ..... -- -----------~--~ ........ ~------------ ... - ~-~ _,.__..__._...-....-..........__ ...... _~_ ~ ... ----..-.. -..~~~ ..... -._,__ __ -~· .. -~~----------..------ - ---~-.-~..........._ _____ 
Denkl. Sabit 1cPT 1ogCG logÇF 1ogPT 1ogNF log DS 1ogGY logDYt_1 1ogDYt_2 R Ho. Ter im o 

- -·----~--· -- . 
25 1.147 O.l76d 0.438b -0.267 8 e 6 e 6 f -0.147 0.1 o -o.o 4 0.994 

(o. 084.) (0.145) (0.150) (0.104)(0.0901 (0.058) 
26 4 .• 025 0.143d -O .. l55k b -O.Ol3r -0.007r o.02ln 0.0241 0.997 0.528 

(0.066) (0.227) (0.175) (0.144) (0.927)(0.084) (0.054) 
27 2.824 o. 194° o. 15 68 o. l59e -0.093d 0.991 

(o. 086) (0.249) (0.096) (0.051) 
28 2.824. o. 194 o 0.1568 -o.oo1r o.159e -0.093 6 0.991 

(0.090) (o. 030) (0.110)(0.103) (0.053) 
29 0.534 o. 145d O. 4B9 a -0.331 o -O.l31f 0.187d -0.032k 0 .. 994 

(0.079) (o. 140) (0.137) ( o. 108 ) ( o. 088 ) (0.052) 
30 4.150 0.166 b -0.135 k 0.4808 -o.oo1r -O.Ol9n o.019n -0.007n 0.997 

(0.060) (0.223) (0.151) (0.147) (0.089)(0.085) (0.040) 
31 ı. 078 0.24.4 8 0.490 8 -0.337b 0.990 

(0.036) (0.107) (0.115) 
32 4·· 379 o. 1688 -0.176f 0.512 8 0.020n 0 .. 9S7 

(0.026) (0.142) (0.097) (0.096) 

33 4. 67 4· -0.2928 o. 7968 0.987 
(0.080) (0.09'7) 

34 1.208 0.3608 0.4438 0.985 
(0.016) (0.059) 

35 3.800 ·-0. 129 v.598e o.1ı61 0.987 
( o. 3 ı 6) ( o. 38 6) (0.218) 

36 3.650 0.2J6 8 0.293 8 
o. 994-

(0.028) (o. 024) 

37 3.922 o. 2218 o. 281 a d 0.995 -0.055 
(0.02'7) (o. 024.) (o. J 30) 

~........._._~ ...... ~ ._ ______ --*-' ___ ..... -

~-. ...-- ........ -----~·- u- ~-..-..--.....-. ~ ~~--=------- -~-------~-.,_ _______ 



EK lO (Devam) 

-----.------ - - • ..., ----"S'- ~----~---··~~----

Denkl.Ssbit 
No. Terim logÇF logT logCG logP~? 

JB--·;.-6Ô6.. o. ~--~~-~-~~-0. 275 8 --~-----· 

(0.060) (0.025) 
39 3.6so o.ıss8 0.2B7a 

(0.062) (0.030) 
40 3.909 0.2278 0.275a 

(0.031) (0.027) 
b 6 a 41 3.507 0.170 0.2 8 

c o:-o6o) - c o. 027) 
b a 42 3.522 0.173 0.275 

(0.063) (0.033) 
43 3.500 0.302a 

(0.079) 
_o 

44 2.572 0.156~ 
(0.14-2) 

45 3.140 o. 628 2 ~o. l85a 
(0.062) (0.060) 

logNF logDS logGY logDYt-l logDYt_ 2 R 
-~-~--~--~---~-~-----:ıı.~~~~---r-.. -.. ~-~-~---

o.o57 -0.044 o.996 
(0.070) (0.033) ~-~ : 

~0.056h 0.062h -0.0518 0.996 
(0.076) (0.071) (0.035) 

ı -0.032 
(0.076) 

b 
o. 4-33 

(o. 15 5) 

o.075f 
(o. 068) 

f 
o.o8ı 

(0.071) 

0.358c 0.216c 
(0.164) (0.175) 

e -0.051 0.995 
(0.036) 
-0.039g 0.995 
0.037 

-0.04-0g 0.996 
(0.038) 

0.962 

o. 965 

0.985 

- ... , ..... ~------.-...-.......-.-_...--~ ... --- . .., __ .....__.._._._.._~~-~-----~.,..._.- --- * ...... ---....--.....-.......-._.. ----...-· -· -~~-. ....-.~~-...._ _.. ·-·~~~~-~-

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