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Ö N S Ö Z 

KJ.tahya çinileri Türk kültürUrıi..ln özelliklerini ta

şıyan, üretimi zaman ve emek gerektiren bir el sanatımızdır. 

Bu el sanatımız uzun y-ıllar ihmal edilmiş, ÇOb'liDlu.lcla çini 

üreten işletmeler kendi sorunlarını kendi olanakları ile 

çözv.mlemeye çalışmışlardır. İşletme .:röneticileri üretim ve 

fina.'1.sr:,aYl konularına önem vermişler ve pazarlama konusunu 

ihmal etmişlerdir. 

Eu araştırmanın yapıLuasındaki maaç, çini üreten iş

let:-:ıelerde pazarlama faaliyetlerinin nasıl yürütüldüb,"Ünü, 

bu faaliyetlerin yürütülmesiueleki aksaklıkları belirlemek 

ve Kütahya ç:L.'1.ilerinin pazarlanmasında karşıla..:ıılan sorun

lara çözv.m önerileri getirebilmektir. 

Xütahya'da çini üreten işletmelerden 10 işletme se

çilmiş ve bunların yöneticilerlııe önceden hazırlanan anket 

soruları yöneltilmiştir. Araştırmaya anket sorularına veri

l en ys..nıtlar ,yön vermiş tir. 

Araştırmada birinci elden verilerin yarıında ikinci 

elden verilere de yer verilmiştir. 



L Ç İ N D E K İ 1 E R 

T A 2? 
.,. o 1 A R .l..J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tl" I c~ A 1 ·J: M A 1 A R l>. u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
G İ R İ ş • • . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B i r i n c i B ö 1 üm 

KÜTAEYA ÇÜL1:1ERİ VE, KÜTAHYA'DA ÇİI-iİ UE:&J:3l'i lŞLETr.LELER 

H..L\KKINDA G:SNElı BİLCÜLETI 

S .ı. KJT.4.:tlYA CİNİLERİ HAKXIJ'JDA GBNBL BİLGILEH ........ 
I- KtİTAHYA ÇİI.,iİLEHİH l:N ÖZ SLL.i:KL:SEİ . . . . . . . . . . . . . . 

II- K;]TAHYA Ç.l:r;İCİLİ,-iİ:l'T:f:N TAHİH:.:l.:~Iı CL~LIŞİT.Ü ... ~ .. 
I I I- K:Jrı'AHYA Çli·: lL;:~1~ lN .iN ÜRJ~fr Ü.i :3 lJIUWİ ............ 

ı. Hammadde Hazırlanmas ı ..................... 
.?_.__Çini Hamurı...ı.:tnm Hazırlanması ••••••••••••••• 

XI 

XII 

ı 

3 

3 

7 

lO 

ll 

l ') 
-<-

)• Şekillenc.lirrne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

A) Xalıpta Şekillendirme .... • ............. . 
l3) ş abionla Ş ekillendirn:e . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 



V -

C) Çarkta Ş ekillendirme • • • • • • • • • • • • • • • • • • 13 

D) Preste Şekillendirme • • • • • • • • • • • • • • • • • • 13 

4. 1C1.1rutrrıa • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 13 

.2. Astar lama ve Birinci Pis irinı • • • • • • • • • • • • • 14 

6. Desenleme ve İldnci Pis:irim. • • • • • • • • • • • • • • 14 

IV- ÇİNİCİLİd-İll KÜTAHYA 'lUN 00SYAI, TB EKOHOMİK 

YAPISINDAKİ YEHİ VE ÖNl~IE! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 

ı. Çiniciliğin Kütahya'nın Sosyal Y~J2ısındaki 

Yeri ve Önenıi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 

~Çiniciliğin Kütahya'nın Ekonomik Yapısın-

daki Yeri ve Önemi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 17 

S. 2. Kiİ~CAh'YA 'DA ÇDÜ ÜREIJ:Ll'J İŞL.i:ı"TI.n~:c::m EAiqqNDA 

~~;.~~1~51 BiLG .İL ER • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • 17 

İ k i n' c i B ö 1 üm 

KÜTAHYA ÇİNİLERİ PAZARI VE ÇİNİ U"HJ~TBI'-·f İŞLETI·:IELERDE 

PAZARLAI.iA FAALİY:2.'TLERİiiir·; YıJEU'T-~İLMESİ 

§ .. 1. KÜTAliYA 0İNİLERİ PAZARI •••••••••••••••••••••••• 
-------------------~~--------------·~ 

I- Ki.JTAHYA ÇİNİLERİ PAZARINDA YER ALAN EÜŞTERİ-

23 

Lill1İl-J IqiıJ,ELlKLEiiİ • • • . • . • . • . .• • • . • • • • • • • • • • • • • 23 

ı. Ka,Plama Çinileri P-~-~arırda Yer Alan 

Mü§ie_rilerin Nit elikleri • • • • • • • • • • • • • • • • • 24 

2. Kullanım Çinileri Pazarında Yer Alan 

l~lJJşt eril erin Ni.t elikleri • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 

II- KÜTAHYA çür.tLEHİ PAZARINDA İŞLl~TKELER ARASI 

REKABl:~T ....................................... 27 



- VI 

III- ItJTAHYA Ç.ÜiİLEIÜ PAZARINDA 1.l:ALEP DALGALANIC~SI. 28 

§. 2 •. ÇİNİ ÜRETB1~ İŞLJ?.I:I•!i,J~11~gpE PAZATILAllA FAALİYETLERİ-

I- ÇİNİ IŞLJiTfı'lELEH.i:NDE İŞL~~Tl·,m YÖl'i~TİI,lLElÜlÜN 

"PAZAI-11Afı'lA" ANLAYIŞLAP..I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 29 

II- ÇİN İ ÜRE'I'EN İŞLE'TlVIEiıERDB PAZAH1Af:;.lA KAHkAS I 

BLEI·iL~liLARI • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • 32 

ı. I1:amul Planlama ve Geliştirme • • • • • • • • • • . • • • 32 

A) Çini İşletmelerinde Üret~ni Yapılan 

Çini Türleri ve Çeşitleri.............. 32 

a) Kütahya'daki Çini İşletmelerinde 

Üretilen Çini Türleri ve Ç~ş __ itleri • • 33 

aa) Kaplama Çinileri •••••••••••••••• 33 

ab) Kullanım Çinileri ••••••••••••••• 33 

aba) Süs Eş..Yası Olarak Kullanılan 

Çiniler • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 34 

ab b) Mutfak Eşyası Olarak Kulla-

nılan Çiniler •••••••••••••• 35 

b) Araştırma Kapsamındaki İşletmelerde 

Üretilen Çini Türleri ~e Çeşitleri •• 

ba) Kaplama Çinileri ••o••••••••••••• 

bb) Kullanım Çinileri •••••••••··•··· 

bba) Duvar Tabaklar~ •••••••••••• 

b bb) Vazolar •••••••••••••••••••• 

b be) Diğer Kullc-nı:u11 C!inil eri • • • • 

36 

38 

39 

39 

39 



-VII-

B) Çinilerde Kullanılan 1:/J:otifler ve Renkler 40 

a) ÇiJ:.l::i.:.J.:.erde Kullanılan r.J.Q.t~.:f.~er • • • • • • • 40 

b) Çinilerde Kullanılan Renkler........ 42 

C) Çini İşletmelerinde I\1amullere İlişkin 

Kararlar ............................... 42 

a) Hangi Tür I·,'Iamulden Ne Iüktar Üretile-

ceğine İlig;kin Kararlar • • • • • • • • • • • • • 42 

b) Mamullerin .Boyutlarına ve Biçimlerine 

İlişkin Kararlar •••••••••••••••••••• 44 

c) mamullerde Kullanılan ldotiflere İliş-

kin Kararlar • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 

D) Yeni IVIamul Üretimi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 47 

E) Mamul Farklılaştıı-ma • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 

F) Pazarı Bölümlere Ayırma ·····~·········· 51 
G) lllamullerin Kalitesini Belirleyen Unsur-

lar ve Kalite Kontrol Çalışmaları •••••• 53 

H) Çinilerin Iviarkalanması • • • • • • • • • • • • • • • • • 55 

I) Çinilerde Yer Alan l.Iamule İlişkin Diğer 

Tanıtıcı Bilgiler...................... 57 

a) Çinilerin El İşi Olduğunu Belirten 

Yazı . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 57 

b) Çiniyi İmal Eden İşletmenin Telefon 

I~tunarası • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 

c) Kotiflerin Hangi Yüzyılın Özellikle-

rini Tag;ıdılb-ını Açıklayan Yazı • • • • • • 58 

.9J..JLin.i~erin K~tahy:a 'da Yp._ı:ıılclığını 

Belirten Yazı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 

.·,''' 



-VIII -

e) Çinilerin Türk I"iialı Olduf;ımu Belir-

ten Yazı ............................ . 

f) Cinilerin İmalat Tarihi • • • • • • • • • • • • • • 
g) Çinilerin Şekillendir.me Tahrir ve 

Boyama İşlemlerini Yapan Kişilerin 

İsim ve Rumuzları . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . 

59 

59 

60 

ga) Şekillendiren Kişiler............ 60 

gb) Tahrir ve H::ıyama İşlemlerini 

Yapan Kişiler • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • 60 

J) Çinilerin Ambalajlanması • • • . • • • • • • • • • • • • 63 

K) Çin il erin 1't iketlenmes i • • • • • • • . • • • • • • • • • 66 

1) Llamule Bağlı Hizmetler • • • • • • • • • • • • • • • • • • 66 

2 .• Dağı tım Kanalları ~Fizilr..s el Dağ-ı tım • • • • • • 68 

A) Dağıtım Kanalları . • . . . • . • • • . • • • • • • • • • •• • 68 

.•· 

a) Dağıtı~ Kanallarının Seçiminde Rol 

~ayan h~ m enl e ı... • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 8 

aa) Pazarın Etkileri 

ab) Mamulün Etkileri 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

••••••••••••••••• 

69 
69 

ac) İşletmelerin Etkileri • • • • • • • • • • • • 70 

ad) Aracıların Etkileri.............. 70 

ICaııal T"Lirleri •...............•.. ·....• 72 

ba) Sıfır Aşamalı Dağıtım Kanalı • • • • • 73 

b b) Bir Aşamalı Dağı tım Kanalı· • • • • • • • 7 4 

be ) lk i Aş a11alı Dat;ı t ıra Karıalı ....... 74 

c ) Aracıların Mikt arı • • • • . • . • • • . . . . • • • • • 7 5 

d) Aracıların İşlevleri ••••••.••.....••• 76 



-IX -

da) Perakendecilerin İşlevleri....... 76 

db) Taptancıların İşlevleri ••••••••• 77 

B) Çini Üreten İşletmelerde Fiziksel 

Dağıtım İşlevleri ••••••.••••••••••••••• 79 

a) 

b) 

c) 

d) 

Tas ınıa •••.••..•.•••...•.. ~ ••.••••••• 

Depolama ...........................• 

St ok Den et imi •••.••.••••• o ••••• o • o •• 

Sipariş Alma ve Siparisi Yerine 
* ) 

Getirine ............................. 
J ... Fiyatlandı:rr.rıa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A) Çini İşletmelerinde Fiyat Kararlarında 

Göz Önünde Tutulınası Gereken Faktörler • 

a) Tal~ •...............•.........•.•.• 

b) Pazardaki Rekabet •••••••• o. o •. • •••••• 

c) Maliyet Giderleri • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

B) İşletmelerin Mamullerini Fiyatlandırmada 

Kullandıkları Sistemler ••••••ooo•••••o• 

a) I1:ali;Yeti Veri Olarak Alap Sistem 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

85 

86 

88 

88 

(rllaliyet Artı Si st emi) •••• o ••• o. • • • • 89 

b) Cari Pazar Fiyatını Veri Alan Sistem. 91 

C) İşletmelerin Fiyat Politikaları •• o o.... 93 

4. Satış Çabaları o•••oooooooooo•••••••••••••• 99 

A) Reklaın • • • • • • . • • • . • . • • . . . • . . • • . . . • • • • • • • 99 

B) Kiş is el SatJ.Ş ••• o ••• o o • o......... • • • • • • 101 

C ) Tanı tma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3 

D) öteki Sat ıŞ Çabaları ••••.••••• o • o •• o • • • lO 3 

,,ı· 



X 

SONUÇ VE ÖNERİLER ................................... 
YARtı.HI.ıAIHLAN K.ı\ YNAKLAl~ .......... • ................... . 

ı oş 

i-iv 

EKLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v-xiii 



TABLOLAR 

No Tablonun Adı 

1 Araştırma Kapsamındaki İşletmelerin 

Genel Özellikleri ................ 
2 _Araştırma Kapsamındaki İşletmelerin 

I'.1anıullerinde Yer Alan Tanıtıcı 

Sayfa No 

22 

Bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 

3 1920-1985 Yılları Arasında Kütahya'

da Faaliyette :BuJ.unan ve Kapanan Çi-

ni Pazarlaması Yapan Aracı Kurumlar 78 



A.İ.T.İ.A. 

A.Ş. 

B. 

c. 
Çev. 

Çinikoop. 

İ.l.1J.F'. 

No. 

s. 

s. 
T.C. 

Ya. 

K I S A L T hl A L A R 

Ankara İktisadi ve Ticari İlinıler Akademisi. 

Anonim Şirket. 

Basım. 

: Cilt. 

Çeviren. 

Çiniciler Kooperatifi. 

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. 

Numara. 

Sayfa. 

Sayı. 

Türkiye Cumhuriyeti. 

Yayın. 



G İ R İ ş 

Kütahya çinileri, Anadolu insanının ince zevkinin, 

zek~sının ve yaratıcılı(;ının ürünleridir. Kütahya ili, bu

gün bir çini merkezi durınnundadır. 

Bu araştırmada, Kütahya çinilerinin pazarlanması ko

nusu üzerinde durulmuştur. Araştırma, iki bölümden oluşmak

tadır. 

Birinci bölümde Kütahya çinilerinin ve araştırma 

kapsamındaki işletmelerin genel özelliklerinden sözedilmiş

t ir. Çini üreten işletmelerin pazarlama çalışmalarını ine e

l erneden önce, bu genel açıklamaların yapılmasının, konuya 

bir büt1.1nlük kazandıracağı düşünülmüştür. 

Araştırmanın ikinci bölümünde, Kütahya çinileri pa

zarı ve çini üreten işletmelerde pazarlama faaliyetlerinin 

yür' .. -t tülmesi, konuları üz erinde durulrnuştur. Bu bölümde, a

raştırma kapsamındaki işletmelerin, bütün pazarlama çalış

maları ayrıntılı olarak ortaya konulmuştur. 
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Sonuç ve Öneriler bölümünde ise, araştırmanın kısa 

bir özetinin ardından, Kütahya çinileri_nin pazarlanmasın

da karşıla.şılan sorunlara ve bu sorunlara çözüm önerileri

ne yer verilı.niştir. 

~· ' ' 



B i r i n c i B ö 1 ü m ------ ----

KlfTAHYA ÇİiÜLE'Rİ VE KÜTAINA 'DA Ç.İNİ ÜRBr:f.lEN İŞLETMELER 

HAKKINDA GENlı:L BİIJGİLEH 

I- KÜTAHYA ÇİI'ÜLE'HİNİN ÖZELLtiCLI<.'Eİ 

Çini sözcüğü, Türkçe 'de genellikle yapıların için

de ve dışında duvar kaplaması olarnk kullanılan, pişmiş 

topraktan çeşit li biçimlerde yapılan, yüzeyi renkli. ya da 

desenli olup parlak ve sert saydam bir taba.kayla kaplı kü-

çük boyutta, levhacıklara verilen addır. Buna karşın, Türk

ı er' de c;orek Selçuklu, e;erelcs e Osmanlı dönemlerinde çini

den ko.plar, k~seler v.b. de ya~1ılmıştır. bu anlamda, çini 

s özcü~;ü. büti..i.n seramik eşyanın yapıldıJ;ı bir malzeme adı da 

olmaktadır. L'u ayrım Osmanlıl:::ı.r'ca çini levhaya "k~şt", 

çini eş yaya da "evanİ" adı verilerek belirtilmiştir (1). 

· (1) ~~J?:~ -~~.~!:~~~, SANAT TAHIEI AJ:f~) .LlCJıOPSDÜ)İ, Görsel Ya
yınlar, c.rv, İstanbul, 1981, s.769. 
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Bu çalışmada, Kütahya çinileri kf:lşi ve evani olarak isimlen

dirilr:ıemiş, her ikisi için ele çini t erirıli kullanılmıştır. 

Kütahya'da, çinicilik, tamamen halk sanatı niteli

[;inde, hem kaplama, hem kap kacak yapımı olarak asırlardır 

devam etmektedir (2). 

Kütahya çiniciliği·n-in hemen tamamı artistik seramiği 

kapsamaktadır. Çok sayıdaki mamulleri, kullanıra amacına gö

re veya imalat yönünden gruplandırmak mQmh~ndür. 

Kullanım amacına göre ç.inileri şöyle gruplandırabi

liriz (3): 

- Kaplama çinileri ( karolar): Örneğin; camiler in du

varlarının kaplanmasında kullanılan karo1.!;ı.r, otellerin gi

riş salonlarını.n duvarlarının kaplanmasında kullanılan ka

rolar, şömine ve masaların kaplanması için kullanılan karo-

lar v.s. 

Kulla-rıım çinileri: Örneğin; duvar tabakları, masa 

ve yer vazoları, kf:lseler, saksılar, abajur ayakları, testi

ler, kU.l tabakları v.s. 

İmalat yönünden mamulleri aş a[tıdald .. ş ekilde gruplan

dı rm ak rrrli.ı:ı.künd ür ( 4 ) : 

(2) IJehmet DGI\IT,u, "Türk Çini 8anatı ve KL:tahya", İZrvTİR BU
YuK~} ill:IİE B:F:LEDfiB8l .. Ditiic.rls'I··,··--s:t6·-· tt1art .. i988), s. 30. 

( 3) l'Iehmet AKSUNGUR, "Kütahya 'da Cini Mamullerinin Pazar-
1-a..rım~,_sı", E;.:iKİŞEHİR ANAJX)LU' ÜNİV.:~H0İTE0İ İ.İ.B.F. DER-
" . c· T C I ir "' 1 (!' . 19°6) 6~ ._.-J.,.)- , • v , u • 1az ıran u , s • __, • 

(4) TCie:nbawrı Unternehmensberatung GriiDE (Çev. PEM), Kütahya 
Ş ersmik San~ayi ( Çinic ililf;i) Islahı Ii;'1.lckında Rapor, 
•Jurnmers bach, 1972, s. 31 • 

.. ı· 



_., 5 ·-

- Kaplama çinileri 

- lllakine ile çalışılan düz çini e~ya 

El ile çalışılan düz çini eşya . 

- İçi boş kullanma eşyası. 

Çini terimi çömlek, fayaııs, seremik ve porselen te

rimleriyle ço2Su kez karıştırılmaktarhr. Oysa, bu terinllerin 

her biri farklı marnullerin isimleridir. 

Çömlekt e, genellikle kırmız:ı. kil kullanılır. Çiniye 

göre daha kabadır ve daha di.Işi.i.k sıcaklıktcı. pişirilir. Renk

li sırla renidendirilen çömleklere özel olarak seramik adı 

verilir. S Grarrıik yapımında fırça kullruulmaz. Beyaz kil 

kullmularak ve renkli sırla renklenclirilen fayans ise yak

laşık l200-1J00°C'de pişirilir. Fayans su geçirmez özelliğe 
sahiptir; duvar ve döşeme kaplamacılığında kullanılır. Fa

yans, darbelere karşı çiniden daha dayanıklı, fakat sanat 

yönü olmayan bir mamuldür. Porselen, sırüstü tekniğiyle de

senlemnektedir. Parselenin pişirim sıcal.{lı2'ı çiniden yüksek

tir (l350-l450°C sırlı pişirim). Öte yand~~, çini pişirimi 
sıre~ında yalnızca boya ve sırrın erlinesine karşılık, por-

s elende boya ve sırrın ~ranında hammadde eridiği (s int irleş

me) içindir ki, porselen saydam bir yapı kazanır. Çinide 

desenleıne, yalnızca fırça ile yapıldığı halde parselende 

ço,?;u_rılvJda basma, çıkartma ve benzeri seri desenleme yön-

t emleri kullanı lmaktadır ( 5). 

Kütahya çinileri, tek tck el ile dckorlanmaktadır. 

Sıraltı sü;::;leme işlerinde, fırçadan başka herhangi bir araç 

( 5) I-Ia~sı.u' ATALAY, Kütahya Çinici~ik Scu~5fiinin İncelenıuesi, 
Anadolu [İni versit es i İ. i .lı. P. Ya.ı·ıo. 5, Eskiş ehir, 1983, 
s. 8-9. ~ 

' .;''. 
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kullanılma~aktadır. Desenler çok çeşitlidir ve bunların 

çoğu celeneksel desenlerdir (6). Günümüzde, Kütahya çini

lerinde E:eleneksel motiflerin yanı sıra, geleneksel olma

yan, yaratıcı düşüncenin ürünü yeni desenler de kullanıl

ınal{:tarlır. Ayrıca, tanınmış kimselerL11. portreleri de Kütah

ya çinilerine işlenmektedir. 

Kütahya çinilerinin bir yüzü sırlıdır ve mimaride 

dekoratif amaçla kullanılırlar (?). Çiniler, genellikle bi

naların iç duvarlarının kaplanmasında kullanılır. Bunun ne

deni, çinilerin pişirimi sırasında sintirleşme olayının tam 

olmrunasıdır. Çinilerin nem alma oranı fazla, dış cephelerde 

dayanıklılık süresi seramiee eöre daha azdır. 

Kütahya çinileri, Kütahya 'nın yanı sıra, yurt içinde 

ve yurt dışında pek çok camiinin duvarlarının kaplanmasında 

kullanılmış tır. Dini yapıların yanJ. sıra, dini olmayan ya

pıların (otel, motel, otogar, tren istasyonu, saray, villa) 

duvarlarında da çlı1i karolar kullanılmıştır. Kütahya'da ba

zı çeşmelerde_ ve bazı apartmanların dış yüzeylerinde çini 

süslemelere rastlanır. 

Piş irilen çini hamurunun s ertliğinin az olması ve 

s ık sık rastlanan sır çatlakları, ına.Tllullerin sofra eşyası 

olarak kullanılmasına engel olmaktadır (8). Çini duvar ta-. 

bakları, vazolar, salmılar, iliblolar gibi dekoratif süs eş

yalr-n·ı, turistik ve hediyelik eşya niteliğini taşımaktadır

lar! 

(6) Kienbaurn, s.32. 
(7) Adil ÖZKAN, Çini işçiliGinin Kalitesinde Eğitim Görme

!!.?-n J~'tkilili2li:, :Basılmaınış Yüksek Lisans Tezi, Eskişe
hir, 1988, s.?. 

(8) Kienbaum, s.33. 

.:.'' 
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II- KÜTAHYA ÇİNİCİLİGİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

Kütahya çiniciliği, geçmişi yU.zyıllar öncesine da

yanan bir el sanatı niteliğini taşımaktadır. 

Kütahya çiniciliğinin tarihsel gelişiminin ve deği

şiminin incelenmesinirı, günümüz çinicili{;inin sorunlarının 

anlaşılınasına ışık tutması açısından yararlı olacaktır. 

Kütahya'da 1979 Ağustosunda, Cumhuriyet Caddesi ile 

Balıldı Caddesi 'nin kesiştiği noktada, Karagöz Paşa Camii'

nin güneybatısında, ana cadde üzerinde yapılan P.T.T. kanal 

hafriyatı sırasında elde edilen bulımttüar, Kütahya çini 

sanatı ve tarihi açısından bazı önemli noktaları aydınlığa 

kavuştu .. rmaktadır (9). Buluntuların ve çevreden toplanan 

parçaların incelenmesi sonucunda, Kütahya'nın da İznik gi

bi, XIV. yüzyılda, ilk Osmanlı çinileri ile Osmanlı-Türk 

çini sanatındaki yerini aldıC;ı anlaşılmıştır. XIV. yüzyılda 

Kütahya'da başlayan ilk devir Osmanlı çinileri, mavi-beyaz 

çinilerle devam ettirilmiş, İznik, Şam-işi ve XVI. yüzyıl 

mercan kırmızılı devirleri yaşanmakta il>·en, XVI. yüzyılda 

Kütahya çini atelyelerinde, mavi-beyaz çini yapımı yanında, 

çok renldi orjinal desenli, 'irili ufaklı çok sayıda zengin 

şekilli çini (kullanım çinisi) yapımı XIX. yüzyıl başına 

kadar sürmüşt.ür (lO). 

İzni..l{ 'teki çini ustaları, OsmanlJ .. sarayı tarafından 

desteklenmiştir. İznik çinicileri sarayın ihtiyacı olan çi-

( 9) Faruk ŞAHİE, "Kütahya Qini-Seram.ik ·-~~tı ve Tarihinin 
Yeni Bullmtular Açısından Dej!,'erlendirilmesi", SANAT TA
RİHİ YILI,IGI, İstanbul Üniversit md. Sanat Tarihi Ensti
tüsü Edebiyat I•1akUltes:i Ya. C.IX-X, İstanbul, 1981, 
s.259.., 

(10) ŞAHİN, s.272-273. 

::·' 
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nileri yapmışlardır. İznik çiniciliği, kaplama çinisi yapı

mında çok başarılı olmuştur. Kütahya çiniciliği ise, Osman

lı devleti zamanında devlet desteği görmemiştir. Ustalar 

kendi olanakları ile çini yapımını sürdürmüşler ve kullanım 

çinisi yapımına ağırlık vermişlerdir. 

Evliya Çelebi, 1669-1670 yıllarında Kütahya'ya yaptı

ğı ziyarette, Kütahya'da 34 ayrı çini atelyesi olduğunu be

lirtir (ll). 

İznik, bu sanat kolundaki faaliyetlerini XVII. yüz

yılda sona erdirrniş, 172 5 yıllarında Damat İbrahim Paşa 'nın 

gayreti ile İstanbul Tekfur Sarayı'nda (12) bir çini atel

yesi kurularak faaliyet göstermiş ise de sonuç alınmamış

tır (13). 

Kütahya'daki çini atelyeleri, İznik atelyelerinin faa

liyetlerinin durrnasıyla yeni hız kazanmıştır. Kütahya ustala

rı sert ve beyaz hamura sıraltı tekniğini uygulamışlardır. De

ğişik üslO.pla serbest fırçakullanarakorijinal eserler meyda

na getirmişlerdir. Bu dönemde Kütahya'da yapılan çini ve sera

miklere; fincan, k~se, hokka, matara, ibrik, kandil, sürahi 

ve tabak gibi mamuller örnek olarak gösterilebilir. Bu ma

muller, klasik çini ve seramikten ayrılarak mahalli bir 

(ll) Gönül ÖNEY, Türk Çini Sanatı, Yapı ve Kredi Bankası Ya., 
İstanbul, 1977, s. 70. 

(12) .Talı.sin öz, "Çinilerirniz", GÜZEL SANATLAR, İstanbul, 1940. 
(13)· Faru.lc ŞAHİN, ttKütahya Seramik Tekno}.ojisi ve Çini Fırın

ları Hakkında Görüşler", SANAT TARİHİ YILLIGI, İstanbul 
tl~iversitesi ~a., C.XI, İstanbul 19Ş2, s.l33. 
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sanat karakteri taşır (14). 

lu sırada Kütahya, çinicilik merkezi olarak geliş

meye b8.Şlamıştır. XVIII. yüzyılda ise Kütahya, İznik'in 

;lerini alır (15). 

XVIII. yüzyılda birçok kiliselere ve özel yerlere 

çini yapan Kütahya, hareketlidir. Bu dönemdeki çini usta

larının yabancı uyruklu oldukları, çinilerde kullandıkla

rı renk farklılığından ve konu seçmeler:L."1.den anlaşılmakta

dır (16). XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Kü

tahya'da çini sanatı gerilmneye başlamıştır. Yüzyılın baş

larında üçyüzü aşkın çini ve serrunik atelyesi bulunurken, 

1795 yılında atelyelerin sayısı yüze inmiştir (17). 

XVIII. yüzyıl sonları ile XIX. yüzyılın başlarında

ki durgv.nlu.k: döneminden sonra, Kütahya'da çini imalatı ye

niden canlanma dönemine girmiştir. Bu dönemde imal edilen 

çinilerde, eski İznik çinilerinin motiflerine geniş yer ve

rilmiştir (18). 

Birinci Dünya Savaşı 'ndan sonra sadece iki atelye 

geleneksel çalışmalarını sürdürnıüştür. Görülen bu gerileme

nin nedeni, şekillendirilıaesi güç, pişme - sertliği de; 

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

(14) 

(15) 

I/.'ehmet AKSLi1iGUH, ~Türklerde Çini ve ::3eramik İşletmeci
li <rinin Tarihsel Seyri", 3SKIŞ EH:i:H ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 
İ.İ.B.F •. DERGI:::Jİ, C.I, S.2 (Haziran 1983), s.94-95. 
Do ?,arı KJBAl\J, 100 ~oruda Türkiye ~)cın_atı Tarihi, Gerçek 
Yayınevi, B.3, İstanbul, 1978, s.227. 

(16) DZKAN, s. 5. 
(17) A~.::SGNGUE, "Türkle.rde 
( 18) AlG:fJlWUR, 11TUrklerde 

• • • 
• • • 

, s.95. 
, s.95. 
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daha az har.nmaddeler kullanılmasıdJ.r. Türkiye CUmhuriyeti 

Biri.l"lci Beş Yıllık Kalkınma PlanJ. 'nda, 1920 yıllarında, bu 

e;eleneksel ve tarihi sanatı teşvik etmek amacı ile Kütah

ya' da bir s eraınik fabrikası kurulrnasınJ. öngören bir karar 

alırır.ıJ.:s;;tır. Özel sektör alanında. da; örneğin, Nuri Paşa 

t arafındon, Kütahya' da bü;yi.tk kapas it eli bir çini fabrikası 

açılması için teşebbüse r;eçilmiştir. Ancak, hammaddeler ka

lite balo.mından yeteri kadar incelenmediğinden, bu teşeb

büsler bir sonuç vermemiştir. İkinci DlLl"lya Sava'lı 'nın baş

lrunasıyla, çini ithalatı durdurulduğvndal"l, Kütahya çinile

ri kendi alanlarında rakipsiz çalışma olanağına kavuşmuş

lardır (19). 

Savaş sonrası ithalattaki li::ısı tlc.ımalıır kaldırılmış 

ve porselen kendi pazarını çiniye kapatmıştır. Bu durum, 

çiniye olan olacanüstü talebi ortadon l:aldınnıştır. Cumhu

riyet döneminde, çinicilikteki en hızlı 3"elişme l970'li 

yıllc:trcl.a olmuştill'. Bu dönemde, çini fabrikalarının sayısı 

18'e ve çini pazarlayal"l işletme sayıs:ı. ise 22'ye ula']mış

tır ( 20). 

1989 yılında ise, çini imal eden işletme sayısı 58'e 

ulaşmış, çjni pazarlayan işletme sayısJ. da 50 'yi aşmıştır. 

,;. III- KÜTAEYA ÇİNİLERİNİN ÜRETİT.T SÜTIECİ 

Bu çalışmada, Kütahya çinilerinin üretim sürecine 

ana hatlarıyla yer verilmiçtir. Çini üretim sürecini altı 

aş arnac1 a ine el ey e bil :i.!'iz. 

( 19) Kienbaurrı., s. 30-31. 
(20) ~T~LAY, o,l?-19. 
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1. Hammadde Hazırlan1n-:ısı 

Kuars, feldispat, dolomit, }{aolin, özlü ve beyaz 

piş en killer imalatta kullaı-ıJ_lan esas r::ıadi.lelerdir. Dımla

rın yanı sırc=t, sırlamada kullanılan diC;er maddeler vardır. 

Bu. naddcler, irnalat ş~kline ve ldr.a.yasal terkibe göre deği-

8 ir ( 21) • 
.> 

Çini üretiminde kı..ı_llanılan kil, Bilecik ve Il~ihalıç

çık'clar~, kaolin J3ilecilc'ten, kuars Denizli ve Mu;~la'dan 

çinile:rirı ür et iminde kullanılan eliğer hamm,:ıil.deler de, Kü

tah:ırcı. ve clola;y-laruıdan <.;ıkarılır. Uavi ve 1:ırmızı boyalar 

i the]. edilmektedir. 

Eüt8lı.ya 'dan veya cliJer illerelen çıb:ı.n hammaddeler, 

.::ı;e:neJ_liJde karııyonlar la taçanı r. Hanırııcı.ddeler, çini işletme

lerinde teknik bir 1-::ali te kontrolüne tabi tutulmazlar. Çi

ni işletmelerinde ile;ili kiş il er, babo/lan kalma bir usulle 

lcalit e 1-:::ontrolü yaparlar. Bu da, haınmaclde:nin iki parmak a-

rasıno_ 81ınaral-;: ı..lfal.snması işleminin yapılm.:.ı_sıyla yerine 

getirilir. 

Hammaddelerin t emü3 ve yabancı maddelerden arın-

ınış oJ.naları gereklidir. Hainmaddelere karışan yabancı mad

deler, r:a'Tiullerin kalitesini bozar. Bu nedenle, işletmelere 

taşınan harnmaddeler yabancı maddelerden ayıklanır. 

Ear!ırnaddeler, insan eücüyle veya kırıcılarda küçük 

parçalar haline getirilir. Bu işleme, lcaba öC,ütrne denir. 

Sonr2., lcU_çUJc parçalara ayr:Llm:ış olan hmumacldeler, değirmen

de ö,S--i.:ltüllir. ÖiSi.ltülen harn.macldeler ~ :Lnce /Jir elekten geçi-

------------------------
(21) Kicnbanm, s.69. 

.,''. 
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rilir. Ozlü. hammad(.lclcr, çinıentodan t cl:nelerle su ile ka

rıştırılır; önce ince bir elekten, sonra da bir bezden ge

çirilir. 

2. Qini Har.:ıurımu.n Hazırla:nrnag: 

Çini hamuru fabrikaların çamurhane bölümünde ha

zırlenır.- Bu h2.11l.uru hazırle . .mak için teknik bilgi gerek-

lidir. E.-:unur lcarışımına .:;irmesi c;ereken aalzemelerin, ayrı 

ayrJ. ölçürn.li. yapılır. Ölçümt:i. yapılan malzemeler, formtHe 

zöre belirli orar:ı.larda birbirleriyle karıştırılır. Çini ha

muru i:arıgımındEıki malzeme oranlarJ. üretilecek çini çeşidi

ne ve ustaya göre değiş ir (22). 

Hazırlanan karışım; hamur havuzunda sulandırılır·, 

sonra bez süzgeçten süzülür ve dinlenme havuzuna alınır. 

Bunchın sonra, bir bekleme devres i ba~lar. Hazırlanan hamur, 

en az bir hafta bekletilir. Bekleme süresi ne kadar uzun 

olursa, harnurun kalitesi de o kadar yii.ksek olur. Bekletilen 

hamur, taş gibi yaba...11cı maddelerin ayıklanması için elekten 

geçirilir. Sonra, harnur alçı kaplara dold1..ı.rulur. Böylece, 

hamurı.m suymıu çekmesi sağlanır. Üretilecek marııul cinsine 

göre, belirli ölçüde suyunu çeken hamur fabrikanın şekil

lendirme bölümüne ta:;~ınır. 

3. Şekillendirme: 

Kütahya çinilerinin ş ekillfmdirilmesinde dört ayrı 

yöntern I:ullanılmakta.clır {23): 

(22) 
(23) 

ATALAY, s. 41. 
i;,1ehmet AKSUNGUJ:!., "Kü]ahla'da Çinicil_i].< ve Çini Üretimi.,, 
PHOF.DH.SUAT MIHZA 'lUN ANrsr:uı Arıl'.'~AıJ.AN, Anadolu üniver
sites:L r.:t.B.F. Ya.No.42, c.r, Eskişehir, 1986, s.72-73. 

' .;''' 
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A) Kalıpta Şekillendirme: 

I,letal ve alçı kalıı1larla ş ekillendirmede, genellik

. le ç:e~itli biblolar ve küllükler eibi mamullerin şekillen

dirilnıesi yapılır. 

B) Şablonla Şekillendirme: 

Üretimi yapılacak mamul içi ya da dışı sabit olan 

bir J:ıüı ba yerleştirilir. Du kalı ba §abloıı. denir. Şablon

lar ~,rapılmak istenen marnuli.J.n biçimine /~Öre hazırlanır. Her 

türlü t abak tTubımun s ekillendir ilm es inde bu yönt em kulla-.J .:. 
nılır. 

C) Çarkta Şekillendirme: 

(:arkçı ustası tarafından, çarkta yapılan ve tamamen 

tecrübeye ve el maharet ine dayı:ma.n ş ekillendirme türüdür. 

Çarkla, vaz o ve sUrahi Gibi dik marm .. ıJ.ler ş ekillendirilir. 

D) Preste Şekillendirme: 

Genellikle, düz ve lcabartmalı duvar plaka çinileri

nin ::;ıekillendirilınesinde presle şekillendirme yöntemi uygu-

lanır. 

4. Kurutma 

Yarı mamullerin kurutuJJTiasında yetersiz de olsa, 

fırınlrı.rın so[;urken verdikleri ısı.dan faydalanılır. Yarı ma

muıl·er, senellikle e;lineşt e veya imalat yerine yakın bir yer

de raflar üzerL'1.de kurutulur. 

,, .. _..' 
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5. _·.Astarlama ve Birinc.i Pi;:ı_irim: 

Şekillend.iriJ..miş ve kuruttı.lmuş çini üzerine ince 

bir taha.ka halinde astar si..i.rülür. Astarlanınış çiniler fı

rında birinci pişirime tabi tutulı .. :ır. Birinci pişirimi ta

mamlanan yarı mamule bisküvi adı verilir. 

Biskiivi halindeki çiniler fırından alınır. Çatlak 

ve bozulc olan bisküviler ayrılarak at ılır. Kalan parçala

rın tozdaı.'1. arındırıl.ma...sı için sert temiz bir kıl fırça 

ile fırçalanıp, yıkanıp kurutvıması gereJ:ir (24). 

6. Desenıerne ve İkinci Pişirir.n: 

Dos enlerne, genellikle fabrikalcı.rırı cl es enleme bölü

münde çalışan genç kızlar tarafından ,Yapılır. Kimi hanım

lar hı.1 işi evlerinele de yapar. Eşya üzerine yapılacak de;_ 

sen, şekil veya yazıların sınırları (lr.onturlar) özel ola

rak hazırlarunış şablonlar yardımJ.yla odun lcömürii tozu ile 

belirlenir. Bu konturlar üzerinden fırça ile siyah boya 

kull<:ınılarak gidilir. Bu işleme yazma "tahrir" denir. Yaz

ınayla belirlenen sahalar istenen boyalarla doldurulur. Son

ra, sırlama işlemi yapılır ve çiniler ikinci pişirime tabi 

. tutulurlar. 

(24) ·şAHİN, "Kütahya Seramik ••• , s.l39 • 

. . 

.•:.'. 
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, IV- ÇİNİCİLİ:}İN KÜTAHYA 'NIN SOSYAL VE EKOIWMİK YAPISIN

DAKİ YERİ VI~ ÖNErrlİ 

1. Çinici.li?,in Kütahya'pın S~~B;l Yapısındaki 

Yeri ve önemi 

Kütahya ilinin topo;f,Tafik yapJ.sı engebeli bir ara

zi karakterine sahiptir. Kütahya ilinin konumu ve bitki ör

tüsü, halkı tarım mahsullerinden daha çok hayvancılığa, ma

den ve toprak sanayiine ve küçük el sanatıarına yöneltmiş

tir. Özellikle, toprak yapısının böleeye has nitelikleri, 

pişmiş topraktan yapılan mamullerin giderek yaygınlaşması

na neden olmuştur. Çinicilik, önemli bir eleonomik faaliyet 

dalı olarale, halkın ya..r:ı anunda ve çalışma. alanında köklü bir 

sürekliliein do;]masına neden olm~~tur. Kütahya'da değişik 

ekonomik faaliyetler zaman zaman birbirinin yerini almış 

ve bazıları tamamen piyasadan silirı..ıfıiştir. Kütahya çinici

lisi ise hem bir istihdam kaynağı ve bir sanat dalı olarak 

canlılı~~nı korumQ~tur (25). 

Çinicilik Kütahya'da tarihsel kökleri bulunan, yay

gın adeta dame.;asını vuran bir el sanatı ve uğraş dalı

dır •. Teknoloji, hammadde araç ve eereç yönleriyle dışa ~a

ğımlılıc;ı yoktur. Çevre sorunu yaratmayan nadir imal~t sek

törlerinden birisidir. Çinicilik, işçi başına yatırım tuta

rı en az işkolu sayılabilir (26). 

( 25) Ture.;ut EHDEI'fı, "Kütahya Qinic iliT:;i S!),runları ve Gelişme 
İmk~nları", TÜRKİYB'DE SANATUT BUGLilill VE YAniNI (TEB
J.ıİ(~LER), 1. rnusal Sanat Sempozyumu, Hacettepe Üniver
sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ya.No.l (17-19 Nisan 
1985), s.415. 

(26) TC K'JrrAHYA VALİLİGİ, Kütahya İli ilıtiya Sorunları 
(İhti~'aç ve Sorunların Sektö.rel , Kütahya, 
198 5 ,. s • 33. 
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Kütahya çinicili[ti, asırlardır süregeleri zaman dilim

leri içinde, günümüz-Lin ba.şlıca sorunlarından olan iş s izlii;e 

de etl::in bir çare olıı1l:ı.?tur (27). 

Çinicilik, il hallaınn en önenıli ceçim kaynakların

dc-ın biridir. Pek çolc insan, çinicililc r:HJ.11ayiinde görev al

makta ve geçimini bu yolla sa8;larnaktad.ır. Çinicilik sanayii 

içinde bulunduc;u çok sayıda soruna karşın, yaşam mücadelesi 

vennektedir. Çinicilik sanayiinde yer alan işletmelerin bü

yük bir bölümü e;eleneksel ;;rapıya sahip işletmelerdir. 

KU.tahya 'da, çini imal eden işletn1elerde, sürekli o

larak: çalışan ve bu işi meslek edinen çalışanların yanı sm

ra boş z[ımanlarında evlerirıde çinilerin motiflenmesi ve bo

yanması işlerini yapan genç kız ve hanımlar da vardır. Bu 

kişiler, böylece hem boş zamanlarını değerlendirmekte, hem 

de aile bütçelerine katkı saC;lamaktadırlar. 

Kütahya 'cla çiniciliğin turizme olan bü;yük katkısı in

k~r edilemez bir gerçektir. Çiniler, Kütahya'ya gelen yerli 

ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. 

Ancak, KU.tahya çinilerinin yurdı..unuzda ve dış ülkeler

de, etkin .bir şekilde tanıtımı sazlanamamışt;ı.r. Son yıllarda, 

fuar ve sereilercle, Kütahya çinilerinin tanı tımına önem ve~ 

rilmiştir. Kongre ve sempozyumlarda Kti.taJ1ya çiniciliğinin 

sorunları ve çözüm yolları tartışılmaktachr. Büttin bu çalış

malar, ili.rı sosyal yaşamına bir canlılık ~etirmiştir. 

(27) , "Çinicilikte Yurtdışın,dan Gelen Talebin Yüzde 
10 'unu Bile Kars ılayamıyoruz ", DüNYA 'GAZETESI BOLGE RAPO
RU, 18 Temmuz 1986; s.ı • 

.. 

! 

ı 
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2. Çinicili,C:Çin Kütahya 'ı?ın Ekonomik Yapısındaki 

Yeri ve Önemi 

Çi:ni işletmelerinele üretilen çinilerin miktarını ge

rek sayısal olarak gerekse ton olarak saC;lıldı bir ş ekilde 

tesbit edilmesi oldukça zordur. Aneale fırın yalcım süreleri

nin ortalaına 15 ıründe bir olduğunu ve fırındaki mamullerin 

değerini 500.000 TL oldu3;tı kabul edilirse, Kütahya 'ya yılda 

en az 5-6 yüz milyon TL civarında bir para. akışı olmaktadır. 

Bu. sanayinin kullandığ-ı hammaddelerin -Gar.rıc=;rnına yakın bir 

kısmının Kütahya ve çevresinden çıkrı~alcta olduğu gözönüne 

alınJ.rsa, çiniciliğin Kütahya ekonomisine ne denli katkısı 

bultındu,S'U anlamlı bir şekilde açıkça görülür. Ayrıca çini

cilD~ diğer sanayilerde oldus'U gibi döviz darboğazından ve 

kur farkından aşı rJ. g ekilde etkilenmemekt edir. Aksine iyi 

bir ihraç kalemi olup, ihraç edilebilecek mallar arasında 

yer almaktadır (28). 

§. 2. KL)TAHYA 'DA ÇİNİ ÜRETEN İŞLErMELER HAKKINDA GENEL 

BİLGİLER 

Kütahya'da çini üreten 58 işletme vardır. Bu işlet

melerden 42'si, IDitahya Fotoğrafçılar, Çiniciler ve El Sa

natları Derneği'ne, 16'sı da, Kütahya Ticaret ve Sanayi O

dası 'na kayıtlıdır. Ek 2'de, Kütahya Foto.;-rafçılar, Çini

ciler ve El Sanatları Dernet;i'ne kayıtlJ. işletmeler, Ek •

de ise Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı işletme

ler ·liste halinde gösterilmiştir. 

(28) Mehmet AKSUNGUR, "Çmiciliğjn Irl.itahya'nı.n Scsyo...Ekoiıanik Ya-
nunndaki Yeri", ANA ID LU üNfVgHs İTES İ 1.'ÜTAHYA . 
İ.İ.B.F. 15.YIL AEdA~AN~ Anadolu Üniversitesi Ya.No. 
347, Kütahya İ.İ.B.F. Ya.No.4, Kütahya, 1989, s.l66. 

:,' .~ .,' 

1 
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Ara~tırraa kapsamına alınan işletmelerden 6'sı Kü

tahya Ticaret ve Sanayi Odası 'na, 4'ü Kütahya Fotoğrafçı

lar, Çiniciler ve El Sanatları Dern.eğL',ne kayıtlıdır. Al

tı işletme, 20 yıldan daha az bir zamm1dır faaliyette bu

lunan, genç işletmelerdir. En eski çini işletmesi, 1895 

yılında kurulan, Metin Çini Fabrikası'dır. 

Kütahya'daki çini üreten işletmelerin yaşamı, genel

likle kısa olmaktadır. Çünkü; işletmelerin büyük bir çoğun

lu~ tek kişi işletmesi veya adi ortaklık şeklindedir. İş

letmelerin ömrü de, işletme sahibinlıı veya ortaklarının öm

rü ile sınırlıdır. Ayrıca, finansman sıkıntıları, ortaklar 

arasındaki anlaşmazlıklar, üretim ve pazarlamaya ilişkin 

sorunlar, işletmelerin uzun yıllar faaliyetlerini sürdürme

lerine engel olmaktadır. 

İncelenen işletmelerden beş işletme tek kişi işlet

mesi, dört işletme adi ortruclık, bir işletme de kollektif 

ş irkettir. Tek kişi işletmelerinin ve adi ortaklıkların ku

ruluşu ticaret şirketlerine göre daha kolaydır. Kuruluşta 

yapılacak hukuki işlemler, ticaret şirketlerine göre daha 

azdır. Bu nedenle, çini işletmeleri t.ek kişi işletmesi ve

ya adi ortaklık ş eklinde kurulmaktadır. 

Ek 2 ve Ek 3 'de işletmelerin adresleri verilmiştir. 

Çini işletmelerinin kuruluş yerlerini incelediğimizde, ge

nellikle şehrin üç bölgesinde (Eski Sanayi Bölgesi, Lala 

Hüseyin Paşa Mahallesi ve İstiklal Mahallesi) toplanmış ol

duklarını görmekteyiz. Bu bölgelerin yanı sıra şehrin muh-, 

telif yerlerinde de çini işletmeleri de bulunmaktadır. 

,, :,•: ' 
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Araştırma kapsamındaki işletmelerin tamamı bir ima

lathaneye sahiplerdir. l3u işletmelerden be~ işletmenin sa

tış ma;;azası yoktur .• Satış mağazasJ. oları işletmelerden iki 

işletmenin ik iş er, üç işletmenin de birer satış mağazası 

vardır. İncelenen işletmelerden tümü.ntin satış mağazaları 

Kütahya'da ve imalathaneye yakın bir konumda bulımmaktadır. 

Kütahya' da çini satış masazaları ı:;enellikle cadde 

üzerinde bulunrnalctadır. Otogardan, şehir merkezine giden 

cadde üzerinde çok sayıda çini satış mağazası vardır. Mağa

zaların otozara yakın bir konuında kurulmasJ.nın nedeni şehre 

yeni gelen kişilerin özellikle turistlerin dikkatini çeke

bilmektir. İşletmeler-in s atış mağazaları ço2,unlu.kla ş ehrin 

alışveriş merkezlerinde, cad de üzerlerinde bulunmaldadır. 

Bu ma[;azalara, konumları nedeniyle mLişterilerin ulaşması ko

laydır. Müşteriler, değişik işletmelerin çinilerini fiyat, 

kalite ve sanatsal değer açısından karşılaştırma yapma ola

nağına sahiplerdir. 

Araştırma kapsamındaki on işletmeden hiç biri Kütahya 

ili dışında satış mağazasına sahip değildir. Ancak Ertan Çi

ni, geçmiş yıllarda Çeşme 'de "Al tın Yunus Oteli "nde, satış 

mağazası açmıştır. Oteldeki satış mağazasının idrası çok 

yü.ksektir. Ayrıca işletme, bu ma{Sazada çalışabilecek dil bi

len bir elemana sahip değildir. Bu nedenle, nitelikli bir 

satışçıya :.:;ereksinim duyı.ümuştur. Lüks bir otelde çalışacak 

satıs:çıyc::ı_ yi.ücsek ücret ödemek gerekmektedir. İşletmenin mali 

imk~:riları, bunu ödemeye de olanak verrnemi§tir~ Tüm bu finan

sal nedenler, yöneticinin nıa(:;azayı bıralrrııasına neden olmu.stur. . ~ 

Kütahya'da en bÜyük üretim kapasitesine sahip, en mo

dern üretim telr..nolojisi olan işletme, Altın Çini İşletmesi'-
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dir. Araştırma l{apsar:nndaki işletmelerdem Ertan Çini üre

tim teknolojisini geliştirip, üretim kaıJasitesi.ni arttırma 

çalışmaları içindeclir. Alopaşalı Çini ise araştırma kapsa

mındaki işletmeler içinde kuruluş yıl1. en yeni olan işlet

medir. Dv. işletmenin yöneticisi, genç ve dinamik bir şahıs

tır. Yvnetici yüksek kaliteli duvar çinisi üretimi için la

boratuvar araştınnaları ,yaptırma.ktadır. 

tncolenon işletmelerden Altın Çini ve I·::etin Çini Fab

rikası, finansal yönden en c.ıV.çlü olan işletmelerdir. :Du iş

letmelerin yöneticileri, fon kaynaklarının yeterli olduğunu 

s öyleı:ıekt edirler. Diğer s e kiz işletmenin yöneticileri, gö

rüşmeler sırasında fon sıkıntısı çektiklerinden her fırsat

ta söz etmişlerdir. 

Araştırma kapsamındaki, işletmelerin büyüklüklerinin 

belirlenmesinde niteliksel ve niceliksel ölçütlerden (29) 

faydalanılabilir. İnceleme yapıle.n işletmelerin büyüklükle

rini belirlemek için, işletmel.erde .çalışan iş çi sayısı ve. 

geçe!ı yıl yapıları net satışların tutarları öğTenildi. Tablo 

1 'c1e arcıştırom kapsamındaki işletmelerde çalışa..11. el.eman sa

yısı ve 1988 yılındc:t yapılan net satış tutarları eösteril

miş tir. 

Türkiye imalat s ektöründe 50 ve daha fazla iş çi ça

lıştJ.ran i0letmeler, bü,Yük işletme sayılır (30). Tablo l'e 

( 29) İşletmelerin büyi..iJ.::lüklerinin belirlenmesi için nit e-
. liksel ve niceliksel ölçütlerin kulla.rıılması konusun
da ayrJ.nt~.lı l?ilgi için Ikz. : Şan ÖZ--ALP, Küçük İ§'let
mel(~r, E.I.T.I.A. Ya.TTo.90/49, Ankara, 1971, s.39,42. 

(30) Şan i5Z-ALP, Küçij~~:-~.J-etmeler_:, :ı~.İ.T.:t.A. Ya.No. 60/49, 
Ank:;ı,rc~., 1971, s.39: 

:.''. 
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balnldıEıncla t.Tetin Çini Fabrikası (52 işçi) ve Altın Çini 

(133 işçi)yi bi.i.yi.i.1c işletme olarale kabul edebiliriz. Net 

satış tutarı (Yıllık cirosu) en yüksek olan işletmeler de 

yine Al tın Çini ( 300.000.000 TL) ve IiJ:et in Çini (150. 000. OOOTL)' 

dir. Diğer işletmelerde çalışan işçi sayısı 2-30 kişi ara

sında, net satış tutarı da 5.000.000 TL ile loo.ooo.ooo TL 

arasında değişmektedir. İşletmeleri yalnızca, çalışan işçi 

sayısına ve yıllık net satış tutarına göre değerlendirirsek~ 

Altın Çini ve Metin Çini 'yi büyük, diğer işletmeleri de 

ki.içiJJ{ i~letmeler olarak kabul edebiliriz. Ancak değerlendir

me ya:parlcen, nitelik belirten ölçütleri ele dikkate almalıyız. 

İncelenen işletmelerden yalnız ikisinde, sermaye sa

hibinden ayrı bir yönetici vardır. Bu işletmeler, Metin Çi

ni Fabrikası ve Altın Çini'dir. Bu işletmelerde yöneticiler 

bağımsız değillerdir; sermaye sahip veya sahiplerine hesap 

verirler. İncelenen işletmelerin tümtmde sermaye koyan ya 

bir kişidir ya da küçük bir gruptur. Çini işletmelerinin tü

münde işçi ve işveren aynı bölgedendir. Bu işletmeler, bu

lundukları çevrede iş yaparlcı.r~ İşletmeler, genellikle kendi 

bölgelerinin yanı sıra, TUrkiye •nin çeşitli bölgelerine de 

satış yaparlar. Altın Çini arada bir aracı olmaksızın ihra

cat da yapmaktadır. İşletmeler, nitelik belirten ölçütlere 

göre de?};erlendirilc1iğinde incelenen işletmelerin tamamı kü

çük işletme olarak kabul edilir. 

Devlet Planlama Teskilatı 'nın KalJcınma Planlarında 
:> 

Kütahya çinicili~finin Küçük Sanayi ve El Sanatları bölümün

de yer alması da çinicilik sektöründeki ışletmelerin, küçük 

işletmeler oldu.L,"Lt görüşU:nü güçlendirmektedir ( 31). 

(31) ATALAY, s.34 • .. 

' :,•·' 



Tablo ı 

Araştırma Kapsamındaki İşletmelerin Genel Özellikleri 

Çalış anların ::>ayısı 
Satış 

Kuruluş 
!üretimde Satış İş- imalathane Mağazası Net Satış 

İş letmeı;in Adı Hukuki Yapısı Çalışan lerinde Yöneticj Sayısı Sayısı Tutarı 
Yılı İşçi Çal.P~;r. 

Alopaşalı Çini 1986 Tek kişi İşletmesi 3 7 3E ı ı ı 5. 500. OOOTL 

Altın Çini 1983 
Adi Ortaklık 133 5 ı ı ı 300 • 000. OOOTL (2 ortaklı) 

Elhamra Çini · 1960 
Adi Ortaklık 40 2 ı ı 2 ıoo.ooo.ooon ( 2 ortaklı) 

...... t ,., .. .ur an '-Jını 1983 Tek Kiş i İşl_etmesi 20 2 3E ı ı - 40. 000. OOOTL 

Kütahya Çini 1970 
Adi Ortaklık 8 ı 3E ı ı 25.000. OOOTL (3 ortaklı) -

Fabrikası 

Lale Çini 1972 Tek Kişi İşletmesi ll 2 3E ı ı - 3C .000.0001'1 
Fabrikası 

Metin Çini 1895 Tek Kişi İşletmesi 52 2 ı ı 2 1 50. 000. OOOTL 
Fabrikası . 

Nakıs Cini 1976 Tek Kişi İşletmesi 12 - ı ı ı 9.ooo.ooon .. .. 

Öz Çini 1947 Kollektif Şirket 22 - ı ı - 30.000.000TL 

Özen Çini 1957 
Adi Ortaklık 18 131: ı ı 50.000.000TL (2 ortaklı) -

~ ~- -~-----

(3E) Bu kişiler, muhasebe ve büro işlerinin yanı sıra satış işleriyle de ilgilenmektedirler. 

1\) 
1\) 
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PAZAHLA.I.;A F.AALİYETLERININ YÜlcÜTÜ'LMJ~Sİ 

S.l. KÜTAHYA ÇİNİ!JEHİ PAZARI 

Kütahya çinileri pazarı, Kütahya çinilerinin bugün

kü müşterilerinden ve gelecekte müşteri olabilecek kişiler

den oluşur. Kütahya çinilerine müşteri olan veya müşteri 

· olabil ec ok kiş il erin niteliklerini, pazardal;:i rekabet duru

ffillllu, talep dalgalanmalarını ve işletmelerin kullandıkları 

talep talunini yöntemlerini inceleyerek, Kütahya çinileri 

pazarı hakkında bil~:;i edinilebilir. 

I- KLİTAHY.A ÇİNİLElrİ PAZAHINDA Y::EH AL.!\.N MÜŞTERİLERİN 

Her işletme, mamullerini talep eden müşterilerin 

öze-lliklerini çok iyi bilmelidir. ı;iüşt erilerinin özellik

lerini bilmeyen, onların istek ve ihtiyaçlarını dikkate 

almadm1 üretimde bulunan işletmeler, varlıklarını uzun sü

re korüymııazlar. He::c işletmede, pazarlama faaliyetlerinden 

.t·: 
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sortui1lu. olan kişiler, müşteri istek ve il1tiyaçlarını ve 

bunları karşılama yollarını araştırmalıllırlar. İşletmele

rin süreklili.:?;i ve başarJ.sı için, 1.m en önemli koşullar

dan biridir. 

Birinci böli..i.mde, Kütahya çinilerini kullanım amaç

larına (işlevlerine) göre 

T( 1 . . 1 . (1 1 ) ~ .. ap ama çını erı caro ar 

- lCı.ülanım çinileri 

olmrur üz ere, iki ayrı gruba ayırmıştık. Bu iki ayrı grup 

çinilerin pazarını olu.sıturan müşterilerin niteliklerini de 

ayrı ayrı incelemek gerekir. 

ı. Kaplama Çinileri Pazarında Yer Alan Müşterilerin 

Nitelikleri 

Kaplama çinileri (karolar), siparişe göre üretilir. 

İşletme yöneticileriyle yapılan görüşmelerde alınan bilgi

l ere göre karo s atın alan müşterileri ş öyle gruplara. ayı

ra biliriz. 

- İnşaat işleriyle uğraşan kişiler: Bu kişiler mi

marlar, müteahhitler, inşaat firması sorwnluları v. b. ola

bilir. Sözü edilen kişiler, çeşitli binaların iç veya dış 

duvarlarının kaplanmasında kullanılmak üzere, kaplama çini

si (karo) talep ederler. Karoların en fazla kullanıldığı 

yapılar camilerdir. Ayrıca otel, motel, lokanta gibi hizmet 

işletmelerin duvarlarında karolara rastlanır." Bu müşteri 

c;rubmnm, eliğer müşteri gruplarJ.na göre, karo seçiminde da

ha r.:::"syonel davranclıkl.arı işletme yöneticilerince söylen-

r:1 ektedir. 

.. 
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- Kendi y~adıkları ve çalıştıkları mekfuılar için 

kaplama çinileri ( karolar) satın alan kiş il er: Bu müşteri 

grubu, yaşadıkları mekfuıların iç veya dış duvaı ... larının 

kapl[mması için al:ı.r.ada·buluıı.anlar ya da masa, sehpa, soba, 

şömine gibi evlerde veya bürolarda kullmıılan eşyaların 

belirli ;ırüzeylerinin kaplanması için karo satın alanlardır. 

Yöneticilerin söyledieine göre; kaplama çinilerine 

talep, en çok inşaat işleriyle uğraşan kişilerden gelınek-

tedir. 

Kaplama çinilerine, yurdun her ilinden talep gelmek-

tedir. Ayrıca, Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devlet-

leri 'mlen karo siparişleri alınmaktadır. Avrupa ülkeleri 

ve Amerika Birleş ik Devletleri 'nde lVlüslürnan Türkler cami 

yaptırr.ıakta ve bazen bu camiler için Kütahya çinileri sa

tın almaktadırlar. İşletme yöneticileri, bir çok yabancı 

ülkeye yapılan camilerde kullanılmak üzere, çini sattıkla

rını söylemektedir. Çini imal eden işletmelerin yönetici

leri, Orta Do};-u ve Arap ülkelerinden gelen karo talebinin 

yok elenecek kadar az olduğunu söylemektedirler. 

İşletme yöneticileri; kaplama çinileri (karolar) 'ın 

en çok yurt içine satıldığını, ihracatın ise çok sınırlı 

oldu~unu söylemektedirler. 

~- Kullanı~ Çinileri 1?azarında Yer Alan J;Iüşterilerin 

Nitelikleri 

İncelenen işletmelerin yöneticileri, kullanım çini

lerini talep eden en önemli müşteri .;rubunvn yerli ve ya

be.ncı turistler oldu.Jtunu söylemektedirler. Ege, Akdeniz, 

r.: arna.ra L:ıyılarındal·:i turist ik yörelerde Lüt ahya .:ç'ihiler.i .•. 
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se,tına sunulmaktadır. Ayrıca Denizli (Pamukkale) ve Ürgüp 

( Göre;:ıe) ci bi do{;al güzellikleriyle iJ.nlü yörelerimiz de 

Küt&...hya çinileri için önemli bir pazar alanıdır. İstanbul, 

Izmir v;e Lürsa illerimiz, Kütahya çinileri için geniş bir 

pazar }Johı..nsiyeline sahiptir. Ayrıca KütahJra iline turist 

olaraL gelen ki~iler de Kütahya çinileri satın almaktadır. 

Kütahya iline kafilolerle ;.;elen yabancı turistler de önem-

li bir mti.şteri :;rubw.1u oluşturmaktadır. Bu turist grupları-'/'; 

ile genellikle bir gU.nlüZ,'i.1ne gelmekte ve e:uışveriş yaparak 

dönmelct edirler. Bunun en önemli nedeni, ilde turistlerin 

konaJ.~lar:1ası için kaliteli VE3 yeterli sayıda konaklama te-

s is inin bulurımamas ıdır. 

Kullanım çinileri satın alan turistler, alımlarını 

şu awaçlarla yapmaktadırlar: 

Evlerinin dekorasyonu için, 

- Tanıdıklarına hediye etmek için, 

Yaptıkları geziyi hatırlamak için, 

Kolleksiyon merakını tatmin etmek için, 

Gidilen. yerin kültüründen bir sembol edinmek için. 

Kullanım çinileri pazarını oluştur<:ın müşterilerin 

bir 1u.smı da turist olmayan kendileri, aileleri veya tanı

dıkları için alımda bulunan kişilerden oluşur. Bu müşteri 

grubmTL1l1 önemli bir bölümü Kütahya ilinde yaşayan müşteri

lerclir. Ayrıca yurdun de~;işik illerinde, Xütahya çinileri 

satışa s1.mulmaktadır. 

Kı.ülı:.ınım çinilerine, yurt dışında büyi.Jc bir talep 

vardır. Ancak işletmc.ü.er, kapasitele:cinin çok düşük olına

sınd:::m dolayı bu tulcbin büy~Uc bir bölüml.LYlü geri çevir-

m ek t e di Tl D'.c. 
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İnceleme yapılan, Kütahya'da çini imal eden işletme

ler, Kütahya ili dışındaki müşterilere aracı kurumlar vası

tasıyla ulaşmaktadırlar. İşletmelerden bir kısmı kendi sa

tış mağazalarını kurarak Kütahya ilindeki son tüketicilere 

mamul satmaktadırlar. İşletmelerden, biri aracı kullanmaksı

zın ihracat yapma olanağına sahiptir. 

II- KÜTAHYA ÇİNİLERİ PAZARINDA İŞLETMELER ARASI 

REKABET 

Kütahya'daki çini üreten işletmeler, pazardaki rakip 

işletmeleri çok iYi tanımak zorundadırlar. 

Araştırma kapsamındaki on işletmenin yöneticilerine 

diğer çini üreten işletmelerle rekabete girip girmedikleri 

sorulduğunda, üç işletme yöneticisi rekabetin söz konusu ol

madığını, yedi işletme yöneticisi ise şiddetli bir rekabet 

içinde bulunduklarını söylemektedir. 

Diğer işletmelerle rekabete girmediklerini, çalışma

larını başka işletmelerden etkilenmeden sürdürdüklerini be

lirten işletmeler, üretim kapasiteleri diğer işletmelere gö-· 

re daha düşük olan işletmelerdir. Bu işletmelerin, yönetici

leri rekabeti, işletmeleri -birbirlerine düşüren işletmeler 

arası dostluk duygularını zedeleyen bir olay olarak görmekte

dirler. 

Diğer işletmelerle güçlü bir rekabet halinde bulunduk

larını söyleyen işletme yöneticilerinden dördü, bu rekabetin 

hem·fiyat, hem kalite açısından olduğunu söylemektedirler. 

İki işletme yöneticisi yalnızca kalite, bir işletme yönetici

si ise yalnızca fiyat .rekabetine girdiklerini söylemektedir • 

. . 

" :t: ,; 



- 28 -

i~.üc~tmcler, .fi.Yatlal'ı düç U . .rcrek fi;;-at rekabetine, 

ma.ımı.lleı-·in J.a,:ı anıklılı.:-~·ın:ı ve sanat ele ::·erini arttırarak 
1 u 

d ·~ a L::alitc rekabetine ;:;in:ıektcdirlcr. 

İşlet;;;, o s önetic ileri çini,ye rc.tl-ı::iı) L<:Lllar (por::ı elen, 

s erenil=) ür et (;n i§lGtmelerin faali,yetleı·i:ü izlememektedirler. 

lt:tıı.ıelerüür.ı. güçlü rakipleridir. Öz ellikle binaların dış 

:rU.z cfLerinin k:::ı.plo.nmasında, müt ealıl:ıitlcr, duyanıklılığının 

daha f::.~2la olmo.;.;ı nedeniyle seramilli çiniye tercih etmek-

tecü:clc:c. KU .. tahya çinilerinin por:-.Jeleıı V() serarnilden üst·ü . .n 

olcJ.u~;-~t toJ-:: özelliüi çinilerin cl sanatı olması üretimin 

h or rvJ ;:,;.::,;asında, el iş çiliJ_;inin kul1anı1Lı.u~-adır. 1'u öz el lik, 

yalı<:.ülC :ı_ üll:e inu an~U.~rını çinilere çekııic:J~t crlir. 

III- KÜTAHYA ÇİNİLERİ PAZARINDA TAL:E'P DALGALANMASI 

I:cı.pli:lı::ia çinileri ( karolar) 'ın t::ı.r:nJnı sipariş e göre 

ü:cotiLıektedir. Kullanırf, çi:tüleri hou siJ)<:U"işe göre hem de 

pazc'..l" için üretilebilmeldedir. 

Çini üreten işletG~elerirı yöneticileri Nisan, Ma-

yıs, E:J.::;iran, IJ..1 emmuz, At~ust;os, Eylül aylarında çini satış

larının ytUcsek oldut1l)JYtı, dizer aylarda satı~,;ıların dUşille ol-

du~:wıu o \.:iyleınektedirlor. Yı.ücarıda sa;y·ılan, altı ayda satış

ların .~·t.Lks ek olmasınnı nedeni, bu aylo.:ccla ülke turizminin 

c:.:J:ı.1ı olıi:D.:::ıclır. 

Çini iı}letuele:cini:n yöneticiJ.ori, krı.roların kaplan-

r:a.::ıı is~üı un olveriçli mevsiıün ya~~ ayları olduJ"ı.mu söyle-

tı.:::ır:ı ;:;öylc:nol-::tetlirlor. ltı rHxhmlo, kara ~:>atışları da yaz 
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rı. . 
':i ını üreten işletmeler, üret :ilnlerini bütün bir 

yıl slLr<Lirmekte ve sat:ı.:_;;ların az old.u2;tı dönemlerde, mamul-

leri dcpoh-ı.r;ıakt ::H:hrlar. 

işletine yöneticileri, bil:ilnsel bir talep tahmini ya

panıam.0cta, talebi s ezgilerine da,yanaralc t <.:ı.hmin etmektedir

ler. Ülkeler ararn ilişkiler, siyasal çalkantılar, ülkeye 

gelen turist sayısını etkilemekte bu da çini talebinde dal

galanr.ıale:ı.ra yol açmaktadır. Bu. dalc::ı.l<.i.nmalu.rı, çini üreten 

işletc:e ~·öneticile:cinin önceden tahmin ediı;, buna göre ted-

bir e.lnu:ı::n L'lltmki.:ln deJ;ildir. 

§. 2 • _ _Q_~l.İ üın;r.rJ.~l'-; .IŞLl~'l1r.i.811~HDJ~ PAZAHLALlA Flı.ALİYBTLEHİNİN 

Yu-n ~}':r üLivms I 

Ara..ııtırrımda, önce pazarlama kavı'amının, işletme yö

neticileri tarafından nasıl tanımlandığı ve pazarlama faa-

liyetlerinin kirnler tarafından yürütüld:i;i .. JtUne ilişkin bil-

giler so.:;:lc-ınmıştır. DaJ:1.a sonra, her isüctmede pazarlama 

karması cleıııanları ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

Ara;;: tırma kap~:>rır.o.ınc1uki, çini işletnelerinin ;)7 Öneti

cileı··:i.iıin. her biri, :pazarlcmıa kavrarnınJ., c1e[;işik bir şekil-

do ;~~l~:;ılmıı:ıkta ve t<:mJ.mlo.rnektaciırlar. 

:~;jr~~.şıne yapılan on işletme yö:neticj_sinin sekizi 

11 p::.=ı.zarlema" l:e .. vra.nurıı, 11satış 11 1-::avra.rrıı;)rla özdeş bir kavram 

o 1aral: dLi§ünmokt edirler. Bu işlotmelı~r, iJ<::t:;arlanıayı; "Pa

zarlcuna, i.1retti~1imi-:~ ıLc.".!.lln.rın satı.lmasıdır" ş eklinde ta-
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Bir işletme yöneticisi ise "pazarlama" kavramını "sa

tış çabaları" kavramıyla öz d eş bir kavram olarak kabul et

mektedir. Bu düşünceden hareketle işletmesinde pazarlama faa

liyetlerinin hiç yapılmadığını söylemektedir. Bu işletmenin 

yöneticisi mamul planlama ve geliştirme, fiziksel dağıtım ve 

fiyatıandırma çabalarını pazarlama faaliyeti olarak kabul et-

memektedir. 

GörJşme yapılan işletme yöneticilerinden biri, pazar

lama kavramını, doğruya biraz daha yakın bir biçimde tanım

lamıştır. Bu tanım şöyledir: 

"Pazar lama, çok iYi tanı tım ve reklam yaparak alıcıya 

ula:;ımak ve malı değerine göre satmaktır". Bu tanımda; "malı 

d el!;erine göre satmak", yani fiyat landımadarı s öz edilmekte 

ve sat:ı.ş çabaları üzerinde durulmaktadır. 

Çini işletmelerinin yöneticileri, görüldüğü gibi pa

z arlamaıu.n yalnızca bir ya da iki yönünü dikkate almaktadır

lar. Bu işletmelerde, pazarlama kavram olarak bile tam ola-

ra}: bilin.!11emekt edir. 

iLmerikan Pazarlama Birliği 1985 yılında, pazarlamayı 

ş öyle tanımlamıştır (1): 

?azarlama, kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun 

ş ekilde dağişimi sağlamak üzere, malların hizmetlerin ve dü

ş (;_ne eler in yaratJ.lrııasını, fiyatlandırılmasını, dağı tımını ve 

s atı:; çabalarını planlama ve uygulama sürecidir. 

------·---·--------
(1) llhsn C:::i.~'i:.AijCIIıAH, "Pazarlaman1.n TanJ.mı 11 , PAZARLAMA DÜNYA

SI, S. 5 (Eylül/Ek~m 1Sl87 )-s:i~-----
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Ine eleme yapılan çini iş letmeleriniıı hiç birinde ayrı 

l:>ir· pazarlama bölümü ya. da yalnızca pazarlama işleriyle uğra

ça.n, l:igi veya gruplar yoldur. Kütahya'daki çini işletme

leri pazarlama konustına gerekli önemi ver-memektedirler. İş

letrı1e yöneticileri ilk etapta üretimi dl.işürımektedirler. Pa-

zarlc:u:ıa hep son planda kalmaktadır. 

Görüşme yapıları on işletmeden s ekizinde, işletme sa

hü;i aynı zaınanda işletmenin yöneticiuidi:c. tlahip. yönetici

ler, pazarlaı:::ıa dahil işletme ile il~.;;ili tU.m etkinlikleri 

l~ıletmenin hem sahibi, hem de yöneticisi olan kişi

ler, üretilecek mamullerin biçimlerinin, desenlerinin, bo

yutl<:rının bolLrlmırrıesi, ınarıml:Lerln :fiyatlanclırılması, müş

teriler le ili~;;.\ü kurulması, satış çaıxıları gibi pek çok pa

z ı:n·lu.ııia faaliyet ini yürütmekteJ.irler. h:ı.zı çini işletmele

rinele, pazm·lcımu faaliyetlerinin ;;:-ürütülıııesincle, sa.lı.ip yö

ı:eticiyo bi.r' ya da iki eleman yardımcı olmaktadır. Bu ,yö

neticiye ya:cd:ı.mcı oleı.:rı kişiler, genellikle yöneticinin bir 
ı 'ı , -.• .... J. - ) ı ' y ::L:ır: ı \.,;.:arcı. eş , o ;;~u v. b • u. ır. 

Jörüşriıe yapılan çini işletmelerinin ikisinde, işlet-

Fle ~3ahi 1:-i ve işletme yöneticisi, ayrı kişilerdir. Bu işlet

n:c~üc; 1 rıu::;:':!.rl::ı;na faaliyetlerini işletrüe yöneticisi yürütmek-

:\nı:ş t:u-ma kapstownndaki dört işletmede, satış işle-

.·.' .~.' 
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II- ÇİNİ ÜHETEN İŞLETlVLE1i'amE PAZ.ıffiL.AI.lA KARl'ılASI 

J~LBr:lANLAHI 

Pazarleına kanrıası elemanları, mamul planlama ve ge

liştinne, fiziksel dağıtım, fiyatıandırma ve satış çabala

rıdır. 

ı. l\fi~ıul Planl,ama. ve Geliştirm~ 

r:~arnul planlama ve geliştirme, pazarlama karması ele

manlarının ilkidir. Mamul planlama ve geliştirme, pazara 

sunulaesk mamullerin özelliklerinin belirlenmesi, mamulle

rin ti.tl:etici isteklerine uygun biçimde üretimi, kalite 

kontrol, yeni mamul yaratma, mam.ul farklılaştırma, pazar 

böli~rıleme, mamullerin s tandartıa.ş tırılması, derec elendiril

m esi, marl~alanması, ambalajlanması v. b. gibi bir çok faali

yetton oluştır. 

KLi.truı;ya çinileri, beğenmeli ınaı!n.Üle:cdir (2). Ancak 

tc.~Jıchlda:cı kültürel, sanatsal özellikler ve işlevleri yö

nünJen dilter beğenmeli ınrurıullerden (giysi ve süs eşyaları, 

otomobiller, mobilyalar) farklı cjzelliklere sahiptirler. 

A) Çini İşletmelerinde Üretimi Yapılan Çini 

Türleri ve Çeşitleri 

ICütc.:.ı.hya'da, çok değişik türlerde ve değişik biçim

lerde çini üretimi yapılmaktadır. Bu bölümde, önce genel 

olara};:, Kütahya 'da üretimi yapılan mamul türleri ve çeşit-

-------------· .. ·-------
( 2) I~o..nour ATATıAY, ~ 8lı:;J_>:_~_Qj.!_lj._2_giı~:-.E..§l§.Yi:i;nin İnc elenınesi, 

Iiı.:c::ı.d.o:.l.-~-ı. Urı:i.ve:r:üte~:.ıi l • .t • .D.ır. Ya .• Lo..5, Eskişehir, 1983, 
s.')'l. 

. .f.-.; 
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leri ijzcrinde durulacaktır. Ds.ha sonra, araştırma kapsa-

mı:ı:ıd.alı::i on işletmede 'U.ret ilen mo.mul t"Ltrleri ve çeşitleri 

incelenecektir. 

a) Klital1ya' dc:..:ı.ld Çini İşletmelerinde Üretilen 

yini Türleri ve Çeşitleri 

Çinilori, kullanım amacına göre iki ana grupta top-

ı ',:.rr_,;:ı_\- ,., .' i~>ıl·:ı.'; r:ıo"'i; r ( ~) • 
:;u. ~-·" ''• ı.,ca ... >.. .t .v.. _, • 

~ Kaplama Çinileri ( Karolar) 

- Kullanım Çinileri 

aa) Kaplama Çinileri 

Çini işletfuelerinde çeşitli ebat ve özelliklerde 

duvar çinileri l.'Lretilınektedir. Üret i.Eıi yapılan duvar çini

lerinin b:,·L..:?lıca özellikleri ve ebatları şöyledir: 

~)5 --

20 

1~5 

lO 

1n .. rd.'J. 

X 25 cm ebadında düz duvar çinileri, 

X 20 cm ebadında di..i.z, ayet li ve desenli duvar çinileri, 

X 15 · CXtl ebadır.Ld.a düz, ayet li ve desenli duvar çinileri 

X 20 cm ebadında düz, ayet li ve dosenli duvar çiniler i. 

Stmların yanında, Dipariş c Göro daha değiş ik ebat-

(~ ·-~ ... ı. C...·'.. duvar çinileri yapılabilmektedir. 

ab) Kullanım Çinileri 

I~ull:mım çinileri de iki L:;rupta incelenebilir • 

. ~· .. : 
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aba) Süs Eşyası Olarak Kullanılan Çiniler 

Süs eşyası olarak kullanılan çj_ni mamuller, değişik 

ölçü ve şekillerde üretilmektedir. Bu mamulleri kendi ara

larında şöyle sınıflayabiliriz: 

i) Duvar ·r·abakları 

Tabaklar, çeşitli ebatlarda, desenli, zeminli, kazı

ma ve }::abartma teknij·ine tr:öre üretilmektedir. Genellikle 

işletm.olerde ü.ret irrıi yapılan tabale çeşi-t; leri, 5,10,13 ,16, 

17, 20, 22, 25 , 27, 30, 33, 35,37, 40,44 .. ve 50 cm çaplarındadır. 

Ayrıca, sipariş e e;öre dalıa değişilc ebatlarda da, üretim ya

pılabilmektedir. 

ii) Vazolar 

Vazolar, desenli, düz ve sünger basmalı olarak üre

ti1ll18ktedir. Üretimi yapıları başlıca vazo çeşitleri 5,10, 

15,25, 30,35, 40,50, 60 ve 75 cm yüksekliğ-inde olmaktadır. Bu

nun yanında, siparişe göre daha değişik büyUklükte ve bi

çimde vazolar üretilebilmektedir. 

iii) Saksılar 

Srucsılar, desenli, düz ve sünger basmalı olarak 10, 

15~20,25 ve 30 cm yüksekliklerinde üretilmektedir • .Ayrıca, 

cıe:;içik büyült.:lü.lüorde ve biçirıılcrde saksılar da üretilmek-

iv) Di blolar 

Diblo olarak ço.k çeşitli mamuller üretilmektedir. 

na~~ııca lı1LıJ.o türleri olarak; nargile, (küçük ve büyük boy), 

.. 

.f.~.: 
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çeşitli şekillerde ve büyüklükte küllU.k, sürahi, çaydanlık 

ve abajur .:;ibi mamuller sayılabilir. 

Evani) Olarak Kullanılan 

Çiniler 

Gür:ılük yaşu.ntıda mutfak eşyası olarak kullanılan ya 

da kullaıulabilen çiniler bu grubu oluşturmaktadır. 

Uzv .. n yıllar, çiniler, mutfak eşyası olarak kullanıl

mış, halen de kullanılmaktadır. Lu mamullerde, yiyecek mad

deleri saJdanmaktadır. Ç!inilerin mutfak eşyası olarak kul

lanılması, içinde yiyecek maddelerinin saklanması insan 

saclıtı açısıncları sakıncalıdır. Ç:Lni boyalarının kimyasal 

bileşiminde, kurşun bulunmaktadır. Kurşun cla, insan sağlı

ğına zararlı, zehirleyici özellik taşıyan. bir madJ.edir. Bu 

nedenle, mutfa1c e~ıyası biçiminde yapılan çinilere yiyecek 

veya içecel[ r,ıadd.eleri konulmamalıJ.ır. GU..nümüzde, mutfak eş

yası olar;:;ıJc, üretilen mamulleri pek çok kişi, dekoratif 

amaçla }cullr.;.nrnakt adı ı~. 

Deı3 enli, düz ve sünger basmalı olarak üretilen, mut

fa.1:<: eşyası ş eklinde yapılaıı, çiniler in ba-:;ı lıcaları, tabak 

(çeşitli ObatlarJ.a), sü.rahi (saplı ve sapsız), kas e (küçük 

o'rta ve büyük boy), çaydanlık, kavanoz, sütlUk. (kU:Çük, orta 

ve büyük. boy), likör takımı ve yumurtalıktır. 

0 L'·iı~rc.klı' 0-ı.,,'l"''l·- ;.ın·:.ı·snrl .ı..;;ketı'cı' arzu V l...L ._,_ı.. ..1_(.-(,_ t.J. )., \ .. ..1 .. Vç_l ~ol ..._,_ .V V ..... 

ve i:::tc:~J .. erino uygını yerı:i.. mamullerin oLlmırı1esi işletmelerin 

,:cJ.ac o~~i açısından. ,YE.!.~" arlı olabilir • 

. ~ .' .: 
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b) Araştırr.c:ıa Kapsamındaki İşletnıGlerde Üretilen 

Çini Tü.rleri ve Çeşit leri 

Çiniler, kaplama çinileri ( karolar) ve kullanım çi

nil eri olrııak üzere yine iki ayrı .;rupta incelenecektir. 

ba) Kaplama Çinileri (Karolar) 

Araştırma kapsamındaki on işletmeden, 9 işletmede 

karo üı~eti.mi ve pazarlanması yapılınaktaJ.ır. Bir işletmede 

ise karo üretimi deneme niteliğinde yapılıııaktadır. Bu iş

letmede dot;a koşullarından etkilenmeyen, uzu...ı yıllar daya

nabilen ve binaların dış duvarlarının kaple:ı...YI.lllflsında güven

le kullruı:Llabile:n, karo ü.retimini gerçekleştirebilmek için 

çalışrııalar yapılmalı:tadJ.r. Araştırma kapsamındaki işletme-· 

lerden biri sadece karo üretimi yapmaktu., başka mamul üret

wemektcdir. l;u işletme karo üretimi konusunda uzmanlaşmış...: 

tır. 

Karolar, genellikle binaların iç duvarlarının kap

lc::.nLıasında kullanılır. Bir çok işletn1e tarafından üretilen 

çini lw.rolar, dış yüzey kaplr::ıınalarında kullanıldığında, za

ma.ıla döl::üllne ve çat;lamalara maruz kalmaktadır. "Çini karo

lar, binalarJ.n dış y·l.i.zey kaplanıalarındu kullanılamaz, çünkü 
'· 

do:_;;a l;:o:~m.llarındcm etkilenirler, dayaruklılı.kları azdır"; 

ş elclinclc') ,yerlegrniş bir kanı vardır. 0Bmanlı döneminden, gü

nl.tuCtz e l;:a.:J.ar ultJ..;ımış, camilcr:Ln çini d:Lş duvar kaplarrıaları 

vcu-clır. :2v. çinilerde çatlaklara ve dökii.1ınelere rastları.ınaınak-

tt:ıılı:-c. ~:lüzünü ettiE1i.miz yapılar, doCa L:o::;ııı.llarına dayanıklı 

9 j_:,.ı il. o:c:L:ı Erc:d;ilol.ıiJ.oceJ.~ini. ;:öst ermekt e 1;l:i.r. Kimi işletmeler, 

l.bi,;a lcoşulların<1 d"a;/a'nıl:lı çini Ü:C<.;timi.ni eerçekleştinniş..:.. 

tir. 

• •• ı, 
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<)inilerin doğa şartlarına karşı dayanıklı olabilme

leri için çini hamurunun kimyasal bileşiminde dej;işiklik 

yapmak ~erekir. B-unun için de ho.nrur bil3;;;imindeki kaolin 

oranı arttırılmalıcl:ı.r. Ancak kaolin pcı.halı bir maddedir. 

Bu c1a karoların maliyetini ve dolayı::ayla da fiyatını art

t ırmc.üct3.llır. Ç:i.ni işletmelerinin pek ço[;u, bu yüksek mali

yet e katımımak istememektedirler. İşletGEıler, dot;a şartla-

rına day::.nıklı, yf.iksek kaliteli karoları sipariş edilirse 

üretmektedirler. Yüksek maliyeti, fiyata y;.;:,nsıtınaktadırlar. 

Karolar için en önemli pazar camilerdir. Özellikle, 

canıilerin mihraplarında, karolar sıkça l;:ullarıılmaktadır. 

Ayrıca, otel, motel, lokanta, kanıu.ya ait binalar v.b. ya

pılar(la, duvarla:cın kaplanması amacı;yla l::arolar kullanıl-

maktcı.dır. 

Bir duvarın, ya da duvarın bir bölUınüni.tn veya bir 

panom.ıri kaplanmasında kullanılan karoların her biri birbi

rinin ay:rn.sı motiflerden oluşabilir. Kimi zar.aan, da karola

rın h ei' biri bir kompozisyon un elemanı olacak ş ekilde iş-

lenir. 

Karoıaı~ın des e:nlendirilınes inde, geleneks el motifle

rin ,ymn sıra ~reni motifler de kullenılır. Ayrıca, karola

r··a ayet ve ha<lisler de işlenmektedir. 1'\.mlar Arap harfleri 

ile yazılır. Ayetli ve harl.isli karolar, c'];encllikle camiler 

için üretilir. 

Ayetli ve hs.disli duvar lcaıJlı.uııu.lı.:n~ında, t:;eometrik 

veya bit\isol motifler do sıkça lculLaıılmaJdaciır. 

bi bü:.r.'O 

IC<.ll'ClE.ı.r, birıtüarın yanı sıra ua;;:ıa, ş önüne, sehpa gı-

.. e··v ne-. v·-.ı ı ,,, ı·•ı ··ı-· rı V~,.; U..l-, .. W.. .[ .~ ... 

.r· .: 

da kullanılır. 
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l'~arolar, si pari,; e gUre, c1·3[;i~ıilc bo;;ru.tlarda ve deği

ş ik zeometrik ş ekillerde imal .::dil ir. En çok kare şeklin-

deki karolar irnn1 edilmelctedir. Araştırma kapsamındaki iş

letr:ıclerde en fazla, kare şeklinde 15 x 15 ve 20 x 20 cm 

ebaclırıda karoların üretildiği saptannuştır. 

bb) Kullanım Çinileri 

Aracıtırma kapsarnındaki işletmelerde, en çok üretilen 

mamuller, karolar, vazolar ve duvar tab:ıklarıdır. Diğer çi

niler kimi işletmelerde hiç üretilmezl,:en, kimilerinde çok 

az miktarlarda üretilmektedir. Bu nedenle, araştırma kapsa

mındaki işletmelerin itrettikleri mamulleri, duvar tabakla

rı, vazolar ve diğer kullanım çinileri şeklinde sınıflan

dı rrııal: yanlış o lmayacaldır. 

bba) Duvar Tabakları 

Ara.'?tırma kapsamındaki on işletmeelen dokuzı.mda, çi

ni duvar tc:~baj;ı üretimi yapılmaktadır. Sadece bir iŞletme 

duvm~ tabagı ü:cetmemektedir. Çini duval' tabakları ve vazo

lar, işletme yöneticilerinin söylediiSine göre, mUşteriler 

tarafınd::>.n en çok aranan ve satın alınan çinile:rdir. Duvar 

t abn.kları, bulu.nılukları nwldlıılara e:Jt etik açıdan değer ka-

tar lar ve insarılt:cra psikol.o jik doytmı saJ;larlar. 

c;; "i uu'Trre ·t; ,;;,'o··ık} ·.:ı ·eı eolr cle'1·ı· cı ·ı· ı,. ,·,bo.:ı·t;la· rda· i;retı· 1--s....ı...ı.l. ..11 c._ (,,_.\, C-\ .. c~- ' ;s -~ v "'S .. lJı.. '-' \-.:k '-A. 

mektedir. Çüü tabaleların çapları işletmeden işletmeye 

f:.ır1=1ı1ık ;_:;öst sı·8bilı:ıel;:teclir. Ara~tırma :capsarnındaki işlet-

1:1 ~L;:c<:Lo çaı·Jları J.. 3 cm. ile 60 cı,ı aru.::nn~t:ı l.l8[';iş en ölçülerde 

cıuv:n' t:JJ:ı;::}::1a:r·ı i_~:c-ocilıt,elccedi:ı:·. 22-25 ve 30 cm çapındaki 

t (:;tii:c. 
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bbb) Vazolar 

Araştıuna kapsamın..iald on işletmeden, sekiz işlet

mede çini vazo üretimi ya:pılrrıaktaclır. Çini duvar tabağı 

üreten işletmelerin biri dışında hepsi çini vazo da üret-

m ekt edirler. 

j __ :ir işletmenin duvar tabaJdarı ürettiği halde, vaz o 

imal etmeuesinin nedeni, vazoların şekillendirilmesi için 

gerekli olan çimlekçi çarkına sahip olmwııasıclır. Bu işlet

menin yöneticisi ileride bir çark alarak vazo üretimi yap

mayı da planlaım:üctadır. Vazolar, elik rnamullerdir. Çarkta 

ş elcillendirilen mamullere dik mamul denilmektedir. 

Çini vazolar, evlerin ve bürolal'ın dekorasyonunda 

kullı:u:.ılır. Vazolarcıa yc;r almı ınotifler, kiş ilere psikolo

jik açıdan bir doywn saj'larken, içl~rinde bulunan çiçekle- · 

ri mvJıc.=ı.f~::~za etmek gibi fiziksel bir işlevi de yerine getir-

mektedirler. 

Vazolar, det;iş ik biçimlerde ve h.i.,y-LiJ<:lüklerde üretil-

mekt eu.irler. 

b be ) Di3'er Kullartım Çin il eri 

İşletmeler, duvar -Gabc::tkları ve vazoların yanı sıra, 

saks::., gekorlikt ka.vanoz, tütUnlük, şişe, clemlik, kulplu 

veya 1::ulpuuz srcrr.ılüler, külli.U;.:, bard.ak, kase gibi kullanım 

çinileri de üretınekt edirler. I:.'u r;ıamullerin her birini ayrı 

vazolar~ duvar tabak-

L.:ıı'J. ve; k<.:.rolar dışındaki Eı8Jrıı..ı11eri, diJ.er ];:ullanım çini

leri ola:c~:ı.~~ adlandır:t.lmakta uir sakınea ,:=;25rl.üJnemektedir. 

:JijJl' l:lühuum çitıile.ri u.raştırma ktı.rı~ıaıııındaki işletmeler-

d. ' 
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den y2lnızca üçünde üretiln:el;:tc ve bu maınulleri üreten iş

lehıcleriıı, toplam üretim. miktarlarının ~~ 3 'ünü geçmemek-

t edir. 

Diğer h.'llllmıım çinileri daha çok dekorasyon amacıy

la kullanılırlar. İçlerinde fiziksel bir işlevi yerine ge

tirenler de vardır. Örneğin; şelcerlik, küllük, tütünlük 

ei bi. 

Çiniler in bir kısmı (kavanoz, Eıürahi, clernlik, bar

dak) ;ibi mutfak eşyası olara};: dEc kullanı lmaktadır. Aneale 

daha önce de denildiği gibi, çini kaplarda yiyecek veya 

içecek saldarınıası insan sağlığı açısından sakıncalıdır. 

Araştırma kapsamındald, diJi;er kullanım çinilerini 

üreten üç işletmeden iki::3i, duvar tabaJ;ı, vazo ve karo üre-:-

t imi de yapmaktadır. Bir . işletme Ü:: e duvar tabağı vaz o ve 

di;;er lw.llo.nım çinileri üretmekte, ancak karo üretmernekte

d ir. :Jüzü edilen üç işletmede de, diğer kullan:ım çinilerinin 

üretir:ü toplam üretinıL11. çok küçük biJ' yU.zclesini kapsamak-

tadır. 

D) Çinilerde Kullanılan Motifler ve Renkler 

a) Çinilerde Kullanılan· l1~otifl:_er 

[_;_:_tahya tdo.ki çini üretimi yapan işletmelerde yaygın 

·oıar~:J: lcullarnlan motiflerin adları şöyle sıralanabilir (4): 

----·------------------
(4) Merımet ı\KSUNGUR, :~KiJ.tahla'da Çinici*_ik, ve Çini ü:r;etimin, 

PHOF.DR.,SUAT MİB.ZA'NIN ANISINA .ABJVI.AGAN, Anadolu Univer
sitesi Ya.Ho.205,' İ.İ.B.F. Ya.No.42, c.r, Eskişehir, 
1986, s.88 • . . 

., ,'; .~ .: 
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Selçuk, Osmanll., Öznik, Hatai, :Milet, Rumi, Arabesk, 

Haliç içi, Yl.ldiz, Geçme, Klasik, Karma, Elhamra. 

Çinilerdeki başlıca motifler, kompozisyonlarına gö

re şöyle oınıflanabilir (~3): 

i) Bitkisel I·,Iotifler 

Yaprak ve çiçekler, ağaçlar, meyveler ve buketler. 

ii) İnsan Motifleri 

Stilize ve realist insan motifleri 

iii) Hayvan l\1otifleri 

Kuşlar, yırtıcı hayVanlar, evcil hayvanlar, suda ya-

ş ayanlar ve sürü:nge:nl er • 

iv) ~itolojik Motifler 

v) nurni r.·ıotifler 

vi) GeomBtrik r:.totifler 

vii) Mimari Jl.lotifler 

Dini, sivil ve resrı.ıj,. mirnari motifler 

viii) İnsan Yapısı Formlaı~ın Motifleri 

LX) Doüac1an Alınan Motifler 

x) Yazı Motifleri 

Dini ve c>.cleb1 yazılar. 

=~i) L:od ern I,lotifler 

-------·----
"i~ütcı.hya'da ••• , s.fJ9-90.' -·------

.. 

. ./''. 
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' 
b) Çinilerde Kullanılan Renkler 

Kütahya çinilerindeki motiflerde, şu renkler kulla-

n ılır 

ICırmızı, mavi, mor, sarı, yeşil (koyu yeşil, açık 

yeşil, :;:ıefti ,yeşil, çimeni yeşil), mc.vi, pembe, kalıverengi. 

XVI. ve XVII. yU.zyıllarda, çiniye en gü.z el rengi 

veren kırmızı renk ( çinicil er bu kırmızıya, mercan kı.rm:ı:.

z ıs ı veya do mat e.s kırmızıs:t diyorlar) , o devirdeki ustala

rın i...il'Limü ile kaybolmuştur (6). lşletmelerde, geçmiş yüz

yıllarda çinilerde kullanılan ve zamanla yok olan renkle

rin elde edilm es i amacıyla, çalışmalar yapılmalıdır. 

C) Çini İşletmelerinde l:lamullere İlişkin 

Kararlar 

a) Hangi Tür Mamulden Ne Miktar Üretileceğine 

İlişkin Kararlar 

Araştırma kapsamındaki işletrııcleı··in tamamında hangi 

tU.r mamulclen, ne miktarda, üretileceği kom.ıslmdaki kararı 

işletrne yöneticisi vennektedir. 

Söpariş e göre yapıları üretimde üretilecek mamul tü.

rünü vo miktarını, r:1üşteri belirlemell:tedir. l3u tür üretim

de i;;le:tıüe yöneticisi ile müşteri üretilecek mamul türü, 

miktc.rı ve JJıamullerin no l-:adar si..Lce sonra müşteriye t eslinı 

------~------· 

A. Tuı"c;ut :'mDBi;ı, "Lütc.ılıya Çinicili.~i Gorvı1ları ve Ge
l_i_::.;;:.ıe İmlöJ.nları ıı, ı. :JLJ0iü.; 01UL\l' ::.Jİ1.110ZYUKU, Güzel _ ............ .._ --
0an:::.tlr<.r l;'aki.5.lt os'i Ya.ho .ı, Anlu.ıra, 17-l9 Nisan l985. 

,. 

.. .f.~.: 
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edileceği konusunda önceden anlaşırlar. Siparişe göre üre

timde, alınan çinilere ilişkin kararlarda herhangi bir güç

lükle karşılaşılmaz. Üç işletme sadece sipariş üzerine ça

lışmaktadır. Beş işletmede ise, si~arişe göre yapılan üre

tim, toplam üretimin % 70-%80 • ini kapsamaktadır. Sadece bir 

işletmede toplam üretim içindeki siparişe göre yapılan üre

tim, yıllık üretimin % 5 ile % lO'u arasında değişmektedir. 

Araştırma kapsamındaki işletmelerin yöneticilerine 

hangi tür çinileri, ne miktarda üretecekleri konusunda na

sıl karar aldıkları soruJ.muştur. 7 işletme yöneticisi, bu 

kararı geçmiş yol satışlarını inceleyerek aldıklarını söyle

mektedirler. İşletme yöneticileri, önce geçmiş yıllarda han

gi çeşit mamullerden ne miktarlarda satıldığını incelemekte

dirler. Daha sonra yönetici, gLi.nün ekonomik koşullarını, ül

ke turizmindeki hareketliliği veya durgunluğu ve geçmiş yıl

lardaki deneyimlerini dikkate alarak gelecek yılda satışla

rın, geçmiş yıllara göre nasıl bir durum alacağına tahmin 

eder. Bu tahminler ışığlnda, üretilecek maınul türleri ve mik

tarları belirlenir. Görüldüğü gibi. işletme yöneticileri üre

tim kararlarını alırken, kendi deneyimlerine ve sezgilerine 

dayanmructadırlar. Talep talmininde istatistiksel yöntemler 

kullanılmamru{tadır. Çini işletmelerinin yöneticilerinin eği

tim düzeyleri bilimsel ve istatistiksel yöntemleri kullana

rak talep tahmini yapmaya yeterli değildir. 

İşletme yöneticilerinin, müşterilerin istek ve ihti

yaçları konuslında yaptığı kişisel gözlemler de üretime iliş

kin karar alınırken etkili olmaktadır • 

.. 

.ı:.; 
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b) l:laınullerin Bo;y1.ıtlarına ve Bici.ınlerine 

İl:i..şkin Kararlar 

Üretilecek çinilerin boyutlarını ve biçimlerini be

lirlerken en önce, s:iiparişler dikkate alınır. Sipariş ve

ren müşteriler, hangi boyutta mamul istediklerini işletme

de sipariş almakla görevli kişiye söylerler. Kimi işletme

lerde, üretilecek mamullerin ölçütleri ve biçimleri belir

lidir. Lu ölçiitlerin ve biçimlerin dışında üretim yapılmaz. 

Ö:cnecin; bir işletmed~, tabaklar, 13-18-22-25 ve 30 cm. ça

pında üretilmektedir.İşletmeden çini satın alınak isteyen 

mU.şt eriler bu beş ayrı ölçüde üretilen tabaklar arasında 

seçim yapmı:tl\: zorundadır. 40 cm. çapında taba.k ta1ep 

edildi~inde işletme bu talebi geri çevirir. 

Çini üreten işletmeler, Li.retecekleri mamullerin 

boyutlarını ve biçimlerini belirlemeden önce, pazar araş

tırması, mühendislik araştırması yapınazlar. Mamullerin bo

yutlarına ve biçimlerine ilişkin kararla:ı."', ço~ıu kez tesadü

fi olaı"'ak alınmaktadır. 

Bir işletme yöneticisi, üretilecek çini vazoların 

yükseldil:::lerinin fırının yapısını:.ı göre belirlendiğini söy

lcmiçtir. Fırınlarır.ı. içleri üst üste dizilmiş raflar şek

lindoL1ir. l.b rafların belirli bir yi.U:::sekliği vardır. Eğer 

çini V?"zonun y;J!.L:;s ekli ci rafların ;J'i.iJ:ı:;; okli[;in.den fazla olur

sa, va:jolar raflara sıjrnaz. Bi5ylo bir Llur·wiıcla vazoların fı-

rında pi~.JiriJ.ııwui inıl~m-ısız olv.r. Du. ne(lonle,. vazoların yi.U;:-

s e:dikJ.eri raf'lara .::;öre ay;:ırlarımald ad ır. 

Ara;:tırma kLLpsamındaki işletı:rıelerdeıı birinde, işlet

me ~,-öneticisi, JilG.nıullerin boyutlarını ve biçimlerini belir-. 

·• ,f: .; 
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lcrkcn, müşteri istek ve ihtiyaçlarını hiç dikkate alına

dıklarını söylemiştir. SUzü edilen yönetici, ürettikleri 

her L!.amulü sattıklarına .:;öre, müşterilerin istek ve ihti~ 

yaçlarını araştın:1aya gerek olmadığına inanına.ldadır. 

İşletme yöneticileriyle yap·ılan. görüşmelerde, yöne

ticil8rin hepsi, söz birliği etmişçeDine, ürettikleri her 

mamulü satabildiklerini söylemişlerdir. İşletmeler, satış 

c;üçlü~~L çekmeınektedirlel'. Her işletme daha fazla üretim 

yapabiluc çabası içindedir. Daha fazla üretim yapabilme 

çabası, kimi zmnan işletmeleri 1-;::alitesiz ve az zaman alan 

mamuller üretıneye yön el tmekt edir. Bu. cla, işletmelerin, kı .... 

sa Llöner:.ıde karlılığını sa(;lasa bile uzun clöneınde varlıkla

rını yitirmelerina neden olmaktadır. 

c) Mamullerde Kullanılan l\1otiflere İlişkin Kararlar 

Her işletmenin arşivinde,. pek çok çini motifi vardır. 

Çinilerde, genellikle işletme arşivinde bulunan geleneksel 

motifler kullanı-lır. Aynı zamanda, motiflerin, değişik bi

çimlerde bir araya getirilmesi ile farklı kompozisyonlar da 

elde edilmektedir. 

Araştırma kaps~~ındaki işletmelerden birinin yöneti

cisi, işletmesinde çinilerde sürekli aynı kompozisyonları 

kullandıklarını söylemektedir. Bu işletmenin yöneticisi, sü

rümü iyi olm1, müşteriler tarafından daha çok ilgi gören çi

ni motiflerini ve kompozisyonlarını sürekli olarak kullandık-

larını söylemektedir. 

İşletmelerde hangi motiflerin ve kompozisyonların ma

mullerde kullanılacağına yönetici karar vermektedi,r. Bu karar, 

l 
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bir pazar araştırmasına dayanmamakta, tamamen sezgisel ola

rak alınmaktadır~ 

Bir çok işletme yöneticisi, "ürettiğimiz her mamulu 

satarız" felsefesini benimsemiştir. Bir işletmede, sözü edi-· 

len fels'efeden hareketle, daha fazla zaman alan motifler ye

rine, basit desenler tercih edilmektedir. Böylece, daha kısa 

zamanda, daha fazla Uretim yapmak mümkü.."'l olmaktadır. Bazı 

işletmelerde, Elhamra ve Selçuk gibi, liiyU~ bir dikkat, be

ceri ve uzun zaman gerektiren motifler çok ender olarak kul

lanılmaktadır. Bu da, sanat değeri yüksek, nitelikli mamul

lerin giderek azalmasına neden olmaktadır. 

Kimi işletmeler, daha fazla k~r elde edebilmek kaygı

sıyla estetikten ve sanat duygusundan uzak mamuller üretmek

te ve çini sanatında ya.zlaşmaya neden olmaktadırlar. Bu iş

letmeler kısa sürede, büyük k~r elde etmek istemektedirler. 

Bu işletmelerin, gözden ırak tuttukları önemli bir konu var

dır. Bu konu da, aşırı k~r elde etme çabasının, işletmenin 

imajına ve geleceğine olan olumsuz etkileridir. 

Beş işletmede sürekli Osmanlı dönemine ait geleneksel 

motiflerin kullanıldığı belirlenmiştir. Bu işletmelerde, ki

mi zaman Osmanlı döneminde çinilere işlenen kompozisyonların 

benzerleri kullanılmaktadır. Kimi zaman da geleneksel motif

lerden yeni kompozisyonlar meydana getirilmektedir. Bu yeni 

kompozisyonların bir kısmı son derece başarılı olurken, bir 

kıs~u da başarısız olmaktadır. Sözü edilen beş işletmenin 

yöneticileri, çini sanatının en önemli özelliğinin gelenek

sellik olduğw1u savunmaktadırlar. Bu yöneticiler, çinilerde 

modern ve özgün motiflerin kullanılmasına karşı çıkmaktadır-

" ./: ,; 
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lar. Bu tür çalışmaları, çini sanatımızın gelenekselliğine 

gölge düşüren çalışmalar olarak görmektedirler. 

Araştırma kapsamındaki diğer beş işletmede hem ge

leneksel hem de yeni mot'ifler kullanılmaktadır. Bu işlet

melerin yöneticileri, geleneksel motiflerin yanı sıra yeni 

motiflerin de çiniciliğimize renk kattığına, yeni ufuklar 

açtığına inanmaktadırlar. Özgün ve yeni çalışmalar, işlet

melere yeni pazarlar kazandırmaktadır. 

Çinilerinde hem geleneksel, hem de yeni motifleri 

kullanan işletmelerden birinde geleneksel ve yeni çalışma

lar eşit ağırlıkta yapılmaktadır. Diğer 4 işletmede çini

lerde geleneksel motifler yeni motiflerden daha çok kulla

nılmaktadır. 3 işletmenin yöneticisi çinilerde kullanılan 

motiflerin ve kompozisyonların yüzde kaçının geleneksel, 

yüzde kaçının yeni olduğunu söyleyememektedir. 1 işletme 

yöneticisinden ise tahmini olarak şu rakamlar alınmıştır: 

% 70 geleneksel motifler ve geleneksel kompozisyo~ar 

% 15 geleneksel motifler yeni kompozisyonlar 

% 15 yeni motifler ve yeni kompozisyonlar 

D) ":{eni Mamul Ür et imi . 

Yeni mamul kavramı, çok değişik biçimlerde tanımla

nabilir. Çinicilikte yeni mamul kavramıyla şimdiye kadar 

yapılmamış veya zamanla terkedilmiş değişik çini eşya ve 

be~irli bir şekilde üretilmekte olan eşya üzerine yeni de

senlerin konması anlaşılmaktadır (7). 

(7) EANSUR ATALAY, Kütahya Çinicilik Sanayiinin incelenmesi, 
Anadolu Üniversitesi Ya.No.ıo, Eskişehir, 1983, s.go • 

. r:.; 



- 48 -

Çini üreter. işletmelerde, üç ayrı biçimde ortaya 

çıkan yeni mamullerden söz edilebilir: 

- Geçen yüzyıllarda yapılan, ancak günümüzde hiç 

bir işletmenin yapmadığı motifler araştırılır ve kullanı

lır. 

- Başka işletmelerin kullandığı motifler taklit edi

lebilir. Taklit edilen motifler, taklit eden işletme açı

sından yenidir. Çinilere yenilik dereceleri açısından dik

katle bakılacak olursa, bu yenilikler içerisinde en büyük 

payı, gerçek yenilikler değil, taklitlerin teşkil ettiği 

görülür (8). 

- Başka işletmelerce üretilen mamul türleri taklit 

edilebilir. Örneğin; karo ve duvar tabağı ._üreten işletme

nin, vazo üretimi yapması gibi. Vazo, sözü edilen işletme 

açısından, yeni bir mamuldür. 

- Biçim, motif veya yapım tekniği açısından diğer 

mamullerden farklı orijinal mamuller yaratılabilir. 

Araştırma kapsamındaki işletmelerden, altısında yeni 

mai·nul üretimi, ancak sipariş gelirse yapılmaktadır. Diğer 

işletmelerde ise zaman zaman yeni mamuller üretilmektedir. 

Çini işletmelerinde .yeni motifli veya yeni biçimde 

mamul üretme fikirleri, şu kişilerden gelmektedir: 

i) İşletme yöneticileri:İşletmelerin çoğunda yöneti

ci,· müşteriyle doğrudan ilişkiye girdiğinden, müşterilerin 

istekleri ve ihtiyaçları konusunda bilgi sahibidir. 

(8) AKSUNGUR, "Kütahya • • • , s.?O. . . 

.'!: .; 
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ii) İşletmelerde, çini üretiminde görevli kişiler: 

Özellikle tahrir (çizim) işini yapan, işçi kızlar kendi 

beğenilerine göre yeni motifler yaratmaktadırlar. Araştır

ma kapsamındaki işletmelerden birinde, motifleri yaratan 

kişi grafiker ve ressamdır. Diğer bir işletmede, yeni mo~ 

tifleri, ressamlar çizmektedir. Bununla birlikte işletmede 

işçi olarak çalışan genç kızların çizdikleri desenler de 

mamullere işlenmektedir. Vazo üretiminde, vazoları biçim

lendiren çarkçı da kendi zevkine göre yeni biçimlerde va

zolar üretmektedir. Çini işletmelerinin hemen hemen hepsin

de yenilik çalışmaları yapılmaktadır. Ancak bu çalışmalar, 

plansız ve rastgele olmaktadır. Çarkçı o anda düşündüğU, 

dilediği, içinden geldiği biçimde bir mamul üretebilmekte, 

eğitim görmemiş, sanatçı kişiliği olmayan bir işçi kız, ken

di zevkine uygun bir desen çizmekte ve bunu mamullerde kul

lanabilmektedir. Araştırma kapsamındaki işletmelerden yal

nızca ikisinde, mamullerin biçimlerini ve mamullere işlene

cek motifleri yetkili kişiler belirlemektedir. 

iii)Müşteriler: Müşterilerden gelen siparişlere göre 

yeni mamul üretimi yapılabilmektedir. İşletmeler olanakları 

·elveriyorsa müşterilerin ist.ekleri doğrultusunda yeni mamul

ler üretmektedirler. Üretim kararlarında her zaman için si

parişler ön plandadır. 

iv)Çini sanatına ilgi duyan, bu konuda araştırma ve 

çalışma yapan amatör kişiler. 

v) Rakip işletmeler: Gemellikle rakip işletmeler tara-. 

fından pazara sunulan ve pazarda tutulan yeni ınamuller, di

ğer işletmelerce de taklit edilmektedir. Çoğu kez işletmeler, 

kendileri yeni mamuller yaratmak yerine yaratılmış mamulleri 
' 

... /.'. 
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taklit etmeyi tercih etmektedirler. Finansal olanakları sı

nırlı işletmeler, diğer işletmelerin mamullerini taklit 

ederek, risk altına girmekten kurtulmaktadırlar. 

İşletmelerde, daha kaliteli ve nitelikli mamul üre

timi için yapılan araştırma geliştirme çabaları çok sınır

lıdır. 

E) Mamul Farklılaştırma 

Tüketicinin belirli bir marka mamulü, başka birine 

tercihini satlamak için daha başka bir deyişle, bir markayı 

diğerinden üstün kabul etmesini satlayacak mamulün kendisin

de naket yapısında, fiyatında ve satış koşullarındaki fark

lılıklar "mamul farklılaştırma" olarak adlandırılabilir. 

Mamul farklılaştırmada dikkat edilmesi gereken husus, üre

tici işletme yöneticilerinin farklılaştırma kararlarını ve

rirken kendi görüşlerine değil de, hedef olarak saptanan 

tüketici kitlenin görüşlerine önem vermeleridir. Yapılacak 

farklılaştırma ile sağlanmak istenen üstünlük ancak tüketi

ci bu yönde düşünüyorsa olabilir. Tüketici için bir üstün

lük faktörü olmayacak farklılaştır.manın satışları arttırma

ya hiç bir etkisi olamaz (9·). 

Görüşme yapılan on çini imalat işletmesinden, yedi

sinde mamul farklılaştırmasına gidilmektedir. Yedi işletme 

yöneticisi, mamullerinin diğer işletmelerin mamullerinden 

farklı ayırıcı özelliklere sahip olduğunu söylemektedir. 

( 9) Ttmçdan BALTACIO:}LU, İşletmelerde Satış Artırma Çabaları, 
A.İ.T.İ.A. Muğla İŞletmecilik Yüksek Okulu Ya.No.5, Anka-
ra, 1980, s. 29-30 • 

. . 

•/'. 
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Görüşmeler sırasında bir işletme yönetiqisi, kendi 

işletmesinin mamullerinde kullanılan motiflerin büyük bir 

itinayla işlendiğini ve kendi çinilerinin diğer işletme 

mamullerinden sanatsal değer açısından üstim .olduğunu sa

vunmaktadır. Bir işletme yöneticisi ise mamullerinde, di

ğer işletme mamullerine göre daha yüksek kaliteli ve yük

sek maliyetli boya kullandıklarını söylemektedir. 

Araştırma kapsamındaki işletmelerden biri de üstün 

kaliteli mamul üretiminin yanı sıra, fiyatlarını da rakip

lerinkinden düşük tutmaktadır. Bu işletme, Kütahya' daki çi

ni işletmeleri içinde finansal olanakları en yeterli olan 

işletmedir. İşletmenin üretim tekniği moderndir. Üretim es

nasındaki zaiyat oranı en aza indirilmiştir, üretim kapasi

tesi de diğer işletmelere göre daha yüksektir. Bütün bu ay

rıcalıklar, işletmenin yüksek kaliteli ve düşük fiyatı ma

mul üretimini kolaylaştırmıştır. Sözü edilen işletme, Kü

tahya'daki çini imalatı yapan işletmeler arasında en büyük 

pazar payına sahip olan işletmedir. 

F) Pazarı Bölümlere Ayırma 

Pazar bölümlenmesi, 'bir pazarın aynı özellikleri ta

şıyan alıcı alt gruplarına göre kısırnlara ayrılması olup, 

hedef olarak seçilen bu alt gruplardan herbirine ayrı pa

z arıama karması ile ulaşılır (lO). 

İşletme Jröneticileriyle yapılan görüşmelerde, hiç 

bir işletmede bilinçli bir pazar bölümlernesi yapılmadığı 

görülmüştür. 

(10) Philip KOTL"SR (Çev:. Yaman ERDAL), Pazarlama Yönetimi, 
B.3, C.I, Beta Basım Yayım Dağıtım ve Bilimsel Yayın
lar Perneği Ya., İs~anbul, 1984, s.l82. 

" .1'.; 
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Işletmelerden birinin yöneticisi sürekli yüksek ka

liteli manıul ürettiklerini ve mamulün kalite ve fiyatına 

göre pazarı bölümlere ayırmadıklarını söylemiştir. Diğer 

işletmelerde, bilinçli olmamakla birlikte pazar bölümleme

si yapılmaktadır. Pazar, yurt içi pazarı ve yurt dışı paza

rı olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır. 

Yurt dışına sunulacak mamuller, yüksek kaliteli ve 

yüksek fiyatlı olmaktadır. Dokuz işletme, doğrudan ihracat 

imkanlarına sahip olmadıkları için, aracı kurumlar vas ı ta

sıyla ihracat yapmaktadırlar. 

Ayrıca, ihraç edilecek çiniler, daha büyük bir özen

le ve kaliteli ambalaj malzemeleri kullanılarak, koruyucu 

ambalaj yapılmaktadır. 

Yurt içine pazarlanaca~ mamuller ise, genellikle 

yurt dışına pazarlanacak mamullerden daha düşük kaliteli, 

daha düşük fiyatlı olmakta ve daha kısa dağı tım kanalları 

kulla~ılmaktadır. Bu mamuller, daha iptidai bir şekilde 

runbalajlanmaktadır. 

Pazar, mamul türlerine göre de bölümlere ayrılabi

lir. Eu tür bölümleme için· hangi tüketici gruplarının, han

gi türde çini mamulleri tercih ettiklerinin araştırı.lırıası 

gerekiidir. Sözü edilen araştınnaların gerçekleştiı-ilebil

mesi için, işletmelerin iyi bir pazarlama ve i$tatistik 

bilgisine sahip elemanlara, bunun yanında da, güçlü. finan

sal kaynaklara ihtiyaçları vardır. İşletme yöneticilerinin 

bilgi düzeyleri ve işletmelerin finansal kaynakları, bir 

pazar araştırması .yapmaya yeterli değildir • 

. ~ . . 
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G) Mamullerin Kalitesini Belirleyen Unsurlar ve 

Kalite Kontrol Çalışmaları 

Pazarlamada, kalite denildiğinde anlaşılması gere

ken, bir ürünün tüketicinin istek ve gereksinmelerini kar

şılama derecesidir. Böyle bir anlayış pazara yönelik bir 

kalite benimseyiş~i ortaya koymaktadır. Bunun içerisinde 

ürlnün tasarım kalitesi kadar, teknolojik özellikleri, şek

li, ambalajı ve markası gibi tüketicide daha fazla tatmin 

yaratacak unsurlarla donatılmasının özel bir önemi vardır (ll). 

Kutahya'daki çini işletmelerinde mamullerin kalitesi, 

hamurun kimyasal bileşimine, mamullerde kullanılan motifle

rin s~~atsal değerine ve işleniş zorluğuna göre belirlenmek

tedir. Kalite belj,rlenirken, mamullerin tüketici gereksinme

lerini karşılama derecesi dikkate alınmamaktadır. 

Kalite kontrolü, üretimde, kusurların kaynağında be

lirlenerek, düzeltici önlemin, sorunun telafisi mümkün ol

mayan bir hale gelmeden önce alınması ve sorunun tekrar et

mesine neden olan aksaklığın ortadan kaldırılmasını sağla

yacak şekilde yapıldığı takdirde verimliliği arttırır. Çün

kü bu şekilde kalite kontrolü hammadde, malzeme, enerji ve 

işgücü gibi üretim kaynaklarının gereksiz kullanımını önle

yecek, tasarruf sağlayacaktır (12). 

Araştırma kapsamındaki işletmelerden yalnızca birin

de kalite kontrol çalışması yapılmaktadır. Bu işletmede ka

li te kontrolü üretim tamamıandıldan sonra yapılmaktadır •. 

·(ll) Günal ÖNCE, "Kalite Faktörü ve Pazarlamadaki Rolü", 
PAZARLAViA DÜNYASI, S .ll (Eylül/Ekim 1988) s. 24. 

(12) Nurettin PEŞKİHCİOJ.LU, "Kalite Verinılilik !lişkileri", 
VBR.ü:ILİLİK (AYLIK .BÜLTEN), C.XV, S.ll (Kasım 1986), s.l6. 
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Yapılan kalite kontrolün amacı işletmenin kalite standart

larına uymayan mamullerin, pazara sunulmcu'nasını önlemektir. 

Bu işletme, pazarda yaratılan kaliteli marka imajını sars

mamak için, kalite kontrol çalışmalarını sürdürmektedir. 

Kalite kontrol, üretimin her safhasında ,yapılmadığından, 

üretim kaynaklarının ekonomik kullanımı sağlanamamaktadır. 

Örneğin; biçimlendirme hatasi taşıyan bir mamulün, ancak 

tüm üretim aşamaları tamamlandıktan sonra kalite kontrolu 

yapılmaktadır. Oysa, kalite kontrol, biçimlendirme işlevin

den sonra yapılsa, mamul daha ilk üretim aşamalarında ayık

lanacaktır. Böyle bir kalite kontrol sistemi uygulandığında 

üretim maliyetleri düşecek, bu da fiyata ve işletme karına 

olumlu bir biçimde yansıyacaktır. 

Kütahya'daki çini işletmeleri küçük işletmelerdir. 

Küçük işletmelerin en ayırdedici özelliği, kalite kontrol 

tekniklerini uygulayabilecek bir uzman kadrosuna ve kalite 

kontrolü fonksiyonunu yerine getirebilecek bir bölüme sa

hip olmamalarıdır (13). 

Kalite kontrolü için üretim ve tasarım mühendisliği . 

ile malzeme teknolojisi bilgilerinden ve ölçme tekniklerin

den büyük ölçüde yararlanılması gereklidir. Diğer yandan 

muayene ve test sonuçlarının aneıizi ve yorumlanmasında is

tatistiki yöntemlere başvurulmalıdır (14). Kütahya' daki çi

ni ür et en işletmelerde, bu tür bilimsel bir çalışmayı yür·lJ.

t ebilecek bilgi düzeyine sahip eleman yoktur. Araştırma 

(13) Olgun KIRÇIL, "Küçük İşletmeler ve Kal i te Kontrol Grur.ı
ları", VERII\1Lİ:Lİİç (AYLIK BÜLTEN)., C.XVI, S.ll (Kasım 
1987), s.ll. 

(14) , "Kalite Kontrolu Nedir?", VERİMLİLİK (AY-
LIK }.ÜLTEN), C.XI, S_.lO (Ekim 1982), s.l3. 
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kapsamındaki işletmelerden yalnızca birinde, mamullerin 

kalite kontrolünü yapan bir eleman mevcuttur. Bu kişi de, 

çini ;yapım ustasıdır. Kalite kontrolunu bilimsel bir bi

çimde değil, deneyimlerine dayanarak yapmaktadır. 

H) Çinilerin Markalanması 

Marka, üreticilerin ya da satıcıların, mallarının 

kLmliğini belirleyen ve malları rakiplerinkinden ayırt eden 

bir isim, simge, şekildir ya da bunların bileşimidir. Marka 

adı ise, bir malın adını oluşturan bir ya da bir grup söz

cük ya da harft ir; markanın sesle belirlenebilen söylenebi

len parçasıdır (15). 

Kütahya çinileri, üreticilerin markasını taşımakta

dır. rı:arkalama işlemi, soğuk damga ve koyu renk boya ile 

yapılmaktadır. 

Markalar, duvar tabaklarının arka yüzeylerinde, dik 

mamullerin (vazo, saksı, sürahi v.b.) altında yer almaktadır. 

Çini duvar kaplamalarll1da her bir karoya, ayrı ayrı 

marka yazılmaz. Sadece kaplanacak yüzeyin, en alt sağ köşe-· 

sinde yer alan karoya işletme ismi, koyu renk boya ile ya

zılır. 

Araştırma kapsamındaki bir işletmede çinileri marka

lama işlemi hiç yapılmamaktadır. Beş işletmede üretilen kul

lanım çinilerinin tümüne marka vurulmaktadır. 

Bir işletmenin yöneticisi, mamullerine kimi zaman 

markaladıklarını kimi zaman da markalamadıklarını söylemek-

(15) İlhaı."1. CEI1lALCILAR, Pazarlama, Beta Eı:ısım Yayım Dağı tım 
A.Ş.' Ya. No .54, İstanbul, 1986, s. 258-259. 

•'•'' 
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tedir. Bu işletmede sistemli ve bilinçli bir markalama iş

lemi yapılmamaktadır. 

İki işletmede, sadece yüksek kaliteli ve yüksek sa

natsal dağere sahip mamuller markalanmakta, düşük kaliteli, 

niteliksiz mamuller ise markalanmamaktadır. Markalı olan 

defolu mamuller, piyasaya sürülmeden işletmede kırılıp atıl

makta, defosuzlar ise piyasaya sürülmektedir. 

Araştırma kapsamındaki bir işletmede, markalama, sa

dece yatık mamul diye adlandırılan tabaklarda yapılmakta, 

dik mamul diye adlandırılan vazo, sürahi, saksı v. b. mamul

lerde: yapılmamaktadır. İşletme yöneticileri markalama işle

mini şu nedenlerden dolayı yapmadıklarını söylemektedirler~6). 

- Yatık mamuller dışındaki mamullere marka vurmak 

güç olmaktadır, 

- Maliyetleri arttırıcı bir çalışmadır, 

- Zaman alıcıdır, 

- İşçilerin okuma yazma oranlarının düşük olmasın-

dan kayn~~lanmaktadır. 

Gösterilen bu nedenlerin yanı sıra, önemli bir neden 

de mamullerin yapım tarihinl.n eski olduğu ve mamulün tarih1 

değer taşıdığı izlenimini vermektir. Çünkü tarih1 değer ta

şıyan çinilerde, marka adı yazılı değildir. 

Mamulleri markalamayan veya bir kısmını markalayıp 

bir kıswını markalayan işletmelerde, markalamanın önemi 

yeterince anlaşılmamıştır. Bazı işletmelerde, markalama, 

fazla zaman alıcı ve maliyeti arttırıcı,,gereksiz bir işlem 

o-larak gör'J.lmektedir. · 

(16) AKSUN&UR, "Kütahya'da ••• , s.67. 

,, :,''. 
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I) Çinilerde Yer Alan !ı:Iamule İlişkin, Diğer 

Tanıtıcı Bilgiler 

Kütahya çinilerinde, markanın yanı sıra, mamulün 

özelliklerine ilişkin bilgiler veren yazılar bulunmaktadır. 

Sözü edilen yazılar şu konularda olabilmektedir: 

~-Çinilerin El İşi Oldu(:un:u Belirj; en Yazı 

Kütahya çinilerinin en önemli özelliği, tahrir ve 

boyama işlerinin tamamen el işçiliğine dayanmasıdır. Çini

lerin, el çalışması olduğunu belirten yazı tabakların arka

sında, vazo, saksı v.b. gibi dik mamullerin de altında yer 

almaktadır. M.amullerin el iş i olduğunu belirt en yazı İngi- . 

lizce, ıtHand Made" şeklinde yazılmaktadır. Bu yazı, ya so

ğuk damga ile vurulur veya elle yazılır. 

Araştırma kapsamındaki işletmelerden üçünde üretilen 

tUm maınullerde, "Hand Made" ibaresi yer almaktadır. Bir iş

letmede ise, yatık mamullerde, bu ibare yer alırken, dik 

mamullerde yer almamaktadır. "Hand Made" ibaresinin yer al

dığı mamullerde, marka da yer almaktadır. 

Özellikle, yabancı turistler, el işi olan mamullere 

ve geleneksel sanatlarımıza büyük ilgi duymakta ve satın 

almaktadırlar. r•~amullerin el işi olduğunu belirten yazının, 

çinilerde, İngilizce olarak bulunması çok olumludur. Çini

lerde yer alan "Hand Made" ibaresi, çinilerin, en önemli ve 

müşterileri en çok çeken özelliğini vurguladığl için önem

lidir. Bu ibarenin üretilen tüm çinilerde yer alması gerek

lidir. Araştırma kapsamındaki yedi işletmenin mamullerinde 

"Hand tıiade" ibaresi bulunmamaktadır • 

.. . 1'.; 
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b) Çiniyi İmal Eden İşletmenin Telefon Numarası 

Araştırmatkapsamındaki işletmelerden yalnızca iki

sinde üretilen mamullerde, işletmelerin telefon numarası 

yer almaktadır. Diğer işletmelerin mamullerinde telefon nu

marası yer almamaktadır. 

c) Motiflerin Ha~gi Yüzyılın Özelliklerini Taşıdı

ğını Açıklay an Yaz ı 

Çinilerde kullanılan motiflerin ve kompozisyonların 

hangi tarih döneminin özelliklerini taşıdığını açıklayan 

yazı, araştırma kapsamındaki işletmelerden yalnızca birinin 

mamullerinde kullanılmaktadır. Bu işletme, ürettiği mamul

lerin % 50'sine eski dönemlere ait motifler işlemekte ve 

mamullerin belirli bir yerine, bu motiflerin hangi dönem 

motifleri olduğunu yazmaktadır. Bu işletmenin çinilerinde 

marka adı ve "Hand Iiiade" ibaresinin altında Achr XVI gibi 

açıklayıcı bilgiler yer alır. ("Achr XVI"nın anlamı, 16. An

tik Çağdır.) 

Çini pazarının önemli bir kısmını oluşturan müşteri

ler Kütahya Çinilerini, kö~enleri geçmiş yüzyıllara dayanan, 

geleneksel motifleri taşıdıkları için satın almaktadırlar. 

İşletmelerde yapılan görüşmelerde, müşterilerin en fazla ge

leneksel motiflerle süslenmiş çinileri tercih ettikleri gö

rülmüştür. 

Çini sanatında, diğer sanatlarda da olduğu gibi ge

çen zamanla birlikte bir takım değişiklikler de olmuştur. 

Yüzyıllar itibariyle, çinilerde kullanılan motifler, renk

ler değişmelere uğramıştır. Her yüzyılda, çinilerde kullanı

lan motifler, o dönernin sanat anlayışını, yansıtan, belirgin 

.f.~ ' 
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özelliklere sahiptirler. Geleneksel mo~ifli çinilere, mo

tiflerin, hangi yüzyılın özelliklerini taşıdığının yazıl

ması, tüketiciYi aydınlatmayayönelik bir çabadır. Bu tür 

açıklayıcı bir bilgi, müşteri gözünde işletme itibarını 

ve işletmeye duyulan güveni de arttırır. 

d) Çinilerin, Kütahya'da Yapıldığını Belirten Yazı 

Bu yazıya, araştırma kapsamındaki on işletmeden, 

dördünün mamullerinde rastlanmaktadır. Sözü edilen işlet

melerin çinilerinde el ile yazılan ya da soğuk damga ile 

vurulan, "KÜTAHYA" yazısı yer almaktadır. Bu dört işletme

den birinde, marka ismi ve Kütahya yazısı sadece yatık ma

mullerde yer almaktadır. Diğer üç işletmede üretilen mamul

lerin tümünde "KÜTAHYA" yazısı yer almaktadır. 

e) Çiniler in Türk l~~alı Olduğunu Belirten Yazı 

Bu yazıya, sadece bir işletmenin çinilerinde rast

lanmıştır. Bu işletmede ür et ilen çinilerde, "KÜTAHYA • ya

z ısının altında, "TURKEY" yazısı da yer almaktadır. 

f) Çinilerin' imalat Tarihi 

Çinilerin imalat tarihi, iki işletmenin çinilerinde 

yer almaktadır. Bir işletmede imal edilen her çiniye tarih 

basarken, diğer işletme sanat değeri yüksek çinilere tarih 

yazmakta, düşük kaliteli çinilere tarih yazmaıriaktadır. 

Sanatsal değeri yüksek olan çinilere, geçen yıllar 

tarihi değer de katar. Çinilerin yapım yılı eskidikçe, de

ğerleri de artar. Osmanlı döneminde yapılmış bazı çinilere, 

bugün değer biçilememektedir. 

" .ı: . 
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Çinilere, imalat tarihinin yazılması şu yararları 

sağlar: 

- Yıllar itibariyle çiniciliğimizdeki gelişmelerin 

ve değişmalerin izlenmesi kolaylaşır. 

-.Yüksek sanatsal değere sahip, kaliteli mamul satın 

alan kişiler, ileride çinilerinin daha da değer kazanacağı

nı düşünerek psikolojik.doyum sağlarlar. Çini mamulün gide

rek artan yaşı, sahibi için övünç kaynağı olur. Çini_lerin 

yaşının ispatı da, çininin belirli bir yerinde tarih yer 

almasıyla mümkün olur. 

g) Qinilerin Şekillendirme, Tahri~ye Boyama İs~emle

rini Yapan Ki§ilerin İsim ve Rumuzları 

ga J Şekillendiren Kiş il er 

Araştırma kapsamındaki işletmelerden .. birinde çini

leri şekillendiren kişinin rumuzu, çinilere yazılmaktadır. 

Bu işletmede şekillendirme işlemini yapan kişi, Kütahya'da 

büyük isim yapmış, şekillendirme işleminin bütün incelikle

rini çok iyi bilen bir u..stadır. Bu usta, "Yunus Usta" adıy

la tanınır, çinilere de bu şekilde yazılır. Çinilerde yer 

alan "Yunus Usta" ismi pek çok müşteri için, garanti nite

liği taşır. 

Araştırma kapsamındaki dokuz işletmede üretilen ç~ı

lerde şekillendirme işlemini yapan kişinin adı yer almakta

dır." 

gb ) Tahrir ve Boyama İşlemlerini Yapan Kişiler 

Araştırma kapsamındaki işletmelerden, üç işletmede, 

üretilen çinilerde, tahrir (motiflerin çizimi) ve boyama ,. 

• :t:' .; 
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işlemlerini yapan kişilerin rumuzları yer alır. Iıiamulün 

belirli bir yerinde (tabakların arkasında, vazoların altın

da) yan yana iki rumuz görülür; bunlardan ilki tahrir işle

mini yapan kişinin, diğeri ise boyama işlemini yapan kişi

nin rvmuzudur. Bir işletmede, rumuz yerine tahrir ve boyama 

işlemlerini yapan kişilerin kod numaraları yer alır. Başka 

bir işletmede üretilen çinilerde is e, sadece, boyama işle

mini yapan kiş inin rumuzu yer alır. 

Çinilerde şekillendirme, tahrir, boyama işlemlerini 

yapan kiş il erin rumuz veya kod numaralarının yer alması, 

işletme yönetimine bir takım kolaylıklar sağlamaktadır. Bu 

işlemin sağladığı kolaylıkları işletme yöneticileri şöyle 

sıralamaktadırlar: 

- Hangi mamulde, hangi işçilerin çalıştıığnın bilin

mesi, 

- İşçilerin verimli çalış ıp çalışmadığının takip e

dilmesi, 

- Verimli çalışan, başarılı olan işçilerin ödüllen

dirilmesi. 

Çinilerde yer alan rumuz ve kod numaraları, sadece 

işletme yönetimine bir takım yararlar sağlar. Bu işlem, tü

keticilere yönelik bir çalışma değildir. 

Bütün bu açıklamalardan sonra, araştırma kapsamında

ki işletmelerin her birinde mamullerinde hangi tür, tanıtı

cı bilgilerin yer aldığını inceleyelim: 

·•' ~ 
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Tablo 2 

Araştırma Kapsamındaki İşletmelerin Mamullerinde Yer Alan Tanıtıcı Bilgiler 

M AMULDE Şekillen-YER ALAN "Han d Yapım Tahrir Boya 
TANITICI Marka Tel no "Achr •• " Kütahya Turkey 

Yılı 
di ren Ru.muz Rum uz 

İŞL~- İLGİ Made" Rumuz 
~:ENIN 

ADI 

~lopaşalı Çini X X X X X X X X 

~ltın Çini X X X X 

Elhamra Çini X X 

Ertan Çini X X X 

~ütahya Çini - - - - - - - - - -
ıı.ıale Çini X X X 

X X X 
~I et in Çüı.i X (Kod) 1 {Kod) 

~akış Çini X X X 

kiz Çini X X 

f)zen Çini X 
-

(X) Bu işaret, hangi işletmenin mamullerinde hangi tanıtıcı bilginin kullanıldığını 
belirtmek için kullanılmıştır. Örneğin, Özen Çini'de üretilen çinilerde sadece 
marka yer alar. Öz Çini'de üretilenlerde marka ve yapım yılı yer alır. 

0'\ 
1\.) 
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Tablo 2 1 de görüldüğü gibi en fazla tanıtıcı bilgi 

"Alopaşalı Çini"nin mamullerinde yer almaktadır. "Kütahya 

Çini Fabrikası"nın mamullerinde ise mamulü tanıtmaya yöne

lik hiç bir yazı yer almamaktadır. Mamullerde yer alan ta

nıtıcı bilgiler, işletmeden işletmeye değişmektedir. İşlet

melerin benimsediği ve çinilerinde en çok kullandıkları ta

nıtıcı bilgi markadır. Kütahya Çini dışındaki tüm işletme

lerde kullanılmaktadır. Çiniyi şekillendiren kişinin rumuzu 

da sadece "Ertan Çini"nin çinilerinde vardır. Diğer işlet

melerde bu tanıtıcı bilgiye rastlanmamaktadır. 

J) Çinilerin Ambalajlanması 

Ambalajlama, bir malın kabını ya da örtüsünü belir

leme ve üretme işidir (17). 

Malların taşınma ve satış için hazırlanması olarak 

da tanımlayabileceğimiz runbalajın üç temel işlevi vardır. 

Bunlar koruma, satışları artırma,taşıma ve monipülasyon gi

derlerini azaltmadır. Bunlardan satışı artırma işlevi son 

yıllarda büyük önem kazanmıştır (18). 

İncelenen işletmelerden, dokuzQ~da ambalaj yapılmak

tadır. Bu işletmelerden yalnızca biri karolar hariç her bir 

mamulü için ayrı ayrı ambalaj yapmaktadır. Ambalaj için, 

üzerinde marka ve işletmeyi tanıtıcı bilgiler yer alan kar

tonlar ve naylon poşetler kullanılmaktadır. Bu işletmede, 

ayrıca toptan satışlarda ve mamullerin imalathaneden satış 

(17) CEi';:ALCILAE, ~~-arJ.aına, s.262. 
(18) Olcay BAYKAL- Ori:ıan PAZAECIIC- İlyas GÜLiviEZ, Küçük Sana

yiin Yeri Önemi ve Pazarlama Uygulamaları, Milli Pro
düktivite tlierkezi Ya.NÖ.328, Ankara, 1985, s.98 • . . 

,•/.'. 
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mağazasına taşınmasında mamulleri hasardan kortunak için ko

ruyucu a~balaj yapılır. Belirli sayıda mamul, aralarına çe

ş i tli ambalaj malzemeleri konularak, bir kutuda, ko.lide ve

ya sandıkta toplu olarak ambalajlanır. Bl ambalajlama ş ekli, 

koruyucu ambalajlruna olarak adlandırılır. 

Sekiz işletmede, sadece koruyucu ~nbalajlama yapıl

maktadır. Toptan satılan mamuller, gideceği yere hasara uğ

ramadan götürülmaleri için, karton kutulara veya sandıklara 

konur. Kimi zaman, mamullerin arasına, mukavva parçaları, 

talaş veya naylon kabarcıklar konur. r~iamuller, yurt içinde 

uzak mesafelere veya yurt dışına taşınacaksa koruyucu amba

laja daha çok özen gösterilir. Genellikle, yakın mesafelere 

taşınacalc mamuller, iptidai şekilde am.balajlanır. Bu işlet

melerde her bir mamul ayrı ayrı ambalajlanmamaktadır. Pera

kende satışlarda mamuller, çoğu kez, ambalaj k~ğı tlarına, 

kimi işletmelerde gazete k~ğ.ltlarına sarılarak müşteriye 

sunulur. El emeği, göz nuru dökülerek yaratılan bir ma.mulün, 

aynı özenle ambalajlanması gereklidir. 

Araştırma kapsamındaki bir işletme, çinileri hiç bir 

biçimde ambalajlamamaktadır. Bu işletmede ambalajı, müşteri 

yapmaktadır. Müşteriler, ambalaj malzemelerini, işletmeye 

getirmekte ve mamulleri dilediği şekilde ambalajlamaktadır. 

Böylece, imalatçı işletme ambalaj sorumluluğundan da kurtul

muş olmaktadır. 

İncelenen işletmelerden, dokuzunda ambalaj, , mamulle

ri koruyan ve taşımada kolaylık sağlayan bir araç olarak ka

bul edilmektedir. Anıbalajın, satışları .artırma işlevi ,göz 

ardı edilmektedir~ BU işletmenin yöneticileri, koruyucu 

ambalaj dışındaki a~balajı, gereksiz ve maliyeti arttlrıcı . ' 
bir unsur olarak görmektedir. 

" ,f',; 
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Ambalajın satışları artırma görevi, son yıllarda bü

yük 'önem kazanmıştır (19). Ambalaj mamullerin tüketici gö

zündeki saygınlığını arttırır. Çinilerin (karolar hariç) 

her birinin, hem kırılmayı, çizilmeyi önleyici bir şekilde, 

hem de müşteriyi mamul e çekecek bir ş ekilde ambalajlanması 

gereklidir. 

Ambalaj ın üz erinde, marka ve mamulü tanı tıc ı diğer 

bilgiler yer almalıdır. 

Ambalajı, yalnızca en son tüketici açısından ele al

mamak gerekir. Ambalajlaınanın, dağıtım kanalında yer alan 

işletmeler açısından da önemi vardır. Ambalaj tasarımının 

özellikle perakendecilerin sergileme raflarına uygun olması, 

kolayca yerleştirilebilmesi gibi özellikler taşıması gere

kir ( 20). 

Pek çok perakendeci işletmede, raflarda ambalajsız. 

olarak sergilenen çiniler tozlanmaktadır. Satıcı, mamulü 

müşteriye sunmadan önce, mamulün tozunu almak gereğini duy

maktadır. İyi seçilmiş bir ambalaj, hem mamulü dış etken

lerden koruyacak hem de mamule bir saygınlık kazandıracak-

tır. 

Üretici işletme, etkin bir ambalaj seçebilmek için, 

araştırma yapmak ve ambalaja karşı tutumları değerlernek zo

rundadır (21). Çini işletmelerinin, hiç birinde ambalaj a

raştırması yapılmamaktadır. 

(19) BAYKAL-PAZARCIK-GÜLMEZ, s.98. 
(20) BALTACIOGLU, s.l+8. 
(21) Leyla ÖZDEN, ·~~bala~lama Ar~tırması", PAZARLAMA DER

GİSİ, S.4 (Haziran 1976), s.35. 

.. .~ ' 
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K). Çinilerin Etiketlenmesi 

Etiket, mala ya da malın üreticisine ilişkin yazılı 

bilgiler verir. Etiket, ya rnalın üzerinde yer alır, ya da 

doğruda~ mala iliştirilir (22). 

Araştırma kapsamındaki işletmelerden sadece dördün

de üretilen mamuller etiketlenmektedir. Bu etiketler doğru

dan çinilerin üzerine yapıştırılır. Fiyat etiketleri, hem 

satıcıya, hem de müşteriye kolaylık sağlar. Satıcı her ma

mulün fiyatını aklında tutmak veya fiyat sorulduğunda, lis

teye bakmak külfetinden kurtulmuş olur. Üzerinde fiyat eti

keti olan mamulü satın alan tüketici aldatılma korkusundan 

kurtulur. İşletme mamullerine güven duyar. Mamullerin üze

rinde fiYat etiketinin bulunması, pazarlık olayını da orta

dan kaldırır. 

Araştırma kapsamındaki işletmelerden altısı, mamulle

rine fiyat etiketi yapıştırmamaktadır. Bu işletmelerin yöne

ticileri, etiketlernenin, işletmeye fazladan bir maliyet ge

tireceğini düşünmektedirler. Ayrıca etiketlema işlemi, za

man alıcı bir işlem olduğundan altı işletmede,yapılmamak

tadır. 

1 ) Marnule Eağlı Hizmetler 

Mamul e bağlı hizmetlerin başında teknik hizmetler ve 

garanti gelir. M:amullerin üretirninden önce ve sonra yapılan 

pazarlama araştırmaları, teknik hizmetler arasında sayılır. 

Teknik hizmetlerin en önemlisi yerleştinnedir. Marnulün na

sıl kullanılacağının gösterirni, mamulün·garanti süresi 

(22) CZMALCILAR, Pazarlama, s.263. 
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içinde onarılınası, garanti dışında bakım ve onarımının ya

pılması da teknik hizmetlerdendir. Ayrıca, üretici ya da 

satıcı, özel olarak, sözlü ya da yazılı malın kalitesine 

ilişkin garanti verebilir (23). 

Araştırma kapsamındaki işletmelerden sekiz işletme

de.mamule bağlı hizmetler hiç görülmemektedir. Diğer iki 

işletmede ise, mamule bağlı bir takım hizmetler görülmek

tedir. 

Kullanım çinileri için hiç bir hizmet söz konusu de

ğildir. Ancak, karelarda durum farklıdır. Karaların, duvar

lara kaplanması, önemli bir işlemdir. Bu işlemin, kaplama 

işinde tecrübeli kişiler tarafından yapılması gerekir. A

raştırma kapsamındaki iki işletme, karoların, kaplanması 

işleminde müşteriye yardımcı olur. Sözü edilen iki işletme

den biri sadece karo üretmektedir ve bu konuda uzmanlaşmış

tır. İşletme, karoların üretiminin j•anı sıra, kaplama işini 

de üzerine almıştır. Müşteriye, bildirilen satış fiyatının 

içinde, kaplama hizmetinin fiyatı da yer almaktadır. Bu iş

letmenin, sürekli çalıştığı kaplamacı ustalar vardır. Satı

lan karoları, işletmenin ustaları, gerekli yerlere kaplamak~ 

ta ve emeklerinin karşılığı olan ücreti, imalatçı işletmeden 

almaktadırlar. Ustalara verilecek kaplama ücreti pazarlık 

usulüyle belirlenmektedir. Karo kaplanınasında müşteriye yar

dımcı olan diğer işletme, müşteriye kaplama işini yapacak 

eleman temin etmektedir. Bu hizmet için de ayrı bir ücret 

talep etmemektedir. IGüşteri ile kaplama işini görec-ek kişi

ler yüzyüze getirilmekte ve bu kişiler kendi aralarında kap

lama fiyatını belirlemektedirler. İşletme, artık bu aşamada, 

aradan çekilmektedir. 

( 23) C~::I.iALCILAR, :P.::ı .. z<::ı.rlama, fJ. 266-267. , -----
.t:. 
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2. Dağıtım Kanalları ve Fiziksel Dağıtım 

Dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım, pazarlama kar

ması elemanlarından biridir. Üretilen her mamulün müşterile

re ulaştırılması gerekir. Işletmelerde, dağıtım kanalları 

kullanılarak ve fiziksel dağıtım işlevleri yerine getirile

rek mamullerin müşterilere ulaştırılması sağlanır·. 

A) Dağıtım Kanalları 

Dağıtım kanalları, bir malın üreticiden tüketiciye 

geçineeye kadar satın alınması ve satılmasıyla ilgili kuru

luşların tümü olarak tanımlanır (24). 

Çini işletmelerinin, mam~llerinin dağıtımında yer alan 

aracı kurumlar işletmeden işletmeye farklılık göstermektedir. 

a) Dağıtım Kanallarının Seçiminde Rol Oynayan 

Etmenler 

Dağıtım kanalları hakkında karar verecek yönetici, pa

zarı, mamulü, aracıları ve işletmesi.rii çok dikkatli bir şe

kilde analiz etmelidir. Ancak bu analizler sonunda varacağı 

kararlardan iyi sonuçlar bekleyebilir. Dağıtım kanallarının 

seçiminde etkili olan faktörler dört başlık altında incele

nebilir (25). 

( 24) Ol c ay BAYKAL_ İlyas GÜLMEZ, Küçük ve Orta Boy İşletmeler 
İçin Pazarlama, Milli Prodüktivite I·~terkezi Ya.No.368, 
Ankara, 1988, s.55. 

( 25) Birol TENEKECİOGLU, Pazarlamada Fiziksel Dağı tım ve Tür
kiye'deki uy~ama, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi Ya.No-128/78, Eskişehir, 1974, s.ll9. 
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- Pazarın etkileri 

- Mamullin etkileri 

- İşletmenin etkileri 

- Aracıların etkileri 

aa) Pazarın Etkileri 

Kütahya çinileri pazarı, çok geniş bir coğrafi alana 

yayılmıştır. Çiniler, ülkenin değiş ik bölgelerine ve hatta 

yurt dışına pazarlarunaktadır. Geniş bir coğrafi alana ve çok 

sayıda tüketiciye mamul satmak isteyen üretici işletmeler, 

bir veya iki aşamalı dağ:;ı. tım kanallarını tercih etmektedirler. 

Belirli bir bölgeye veya az sayıda müşteriye mamullerini pa

zarlayan işletmeler, doğrudan dağıtım kanalını kullanmaktadır

lar. 

ab) Mamulün Etkileri 

Çini üreten işletmeler, karoların pazarlanmasında doğ

rudan dağıtım kanalını, kullanım çinilerinin pazarlanmasında 

hem dobrrudan, hem de bir ve iki aşamalı dağıtım kanallarını 

kullanmaktadır lar. 

Karoların pazarlanmasında imalatçı işletme, müşteri 

ile daha yakın ilişkilere girer. Kimi zaman karoların yüzey

lere kaplanınası için gerekli elemanları bularak, müşteriye 

yardımcı olur. Karoların üretimi siparişe göre yapılmaktadır. 

Doğrudan dağıtım kanalında, sipariş konusunda, son kullanıcı 

ile iletişim kurmak daha kolay olmaktadır. 
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ac) İşletmenin Etkileri 

Finansman kaynakları bakımından kuvvetli olan işlet.

meler, zaYıf işletmehere göre daha az aracıya ihtiyaç duyar

lar (26). Böyle imalat işletmeleri, kendi satış mağazaları 

kanalıyla, mamullerini perakendecilere ve son tüketicilere 

satmaktadırlar. Böylece, işletmelerin kendi satış mağazala

rı, taptancı veya perakendeci işletmelerin işlevlerini üst

lenmiş olurlar. İmalatçı, kendi perakende satış mağazasını 

kullanmaya karar verirse, satış mağazasının seçimi, kira için 

anlaşma, mağaza için araç ve gereç sa~lama, mağazada çalışa

cak personelin yönetimi gibi ek masrafları gerektiren sorun

larla karşılaşmaktadır (27). Kısa dağı tım kanalları işletme

ye yü.ks ek bir maliyet getirmekte ancak, dağıtımı denetleme 

olanağı sağlamaktadır. 

Kimi işletmeler, ellerindeki finansal kaynakları, fi

ziksel dağıtım işlevleri için harcamaktansa, üretim kapasite

sini arttırmak amacıyla harcamayı daha rasyonel görmekte ve 

fiziksel dağıtım işlevl~rini aracı kurumlara yüklemektedirler~ 
' ' 

Kısaca, işletmel~rin finansal olanaklarının, dağıtımı 

kontrol etme arzularınıri ve işletme yönetiminin sezgilerinin 
ı 

dağıtım kanalının seçim~de etkili olduğunu.söyleyebiliriz. 

ad) Aracıların Etkiileri 

Ülkemizin değişiki yörelerinde, özellikle turistik yö-
' relerde ve yabancı ülkel~rde, çini talep eden müşteriler var-

• • il 

dır. Çini üreten işletme~erin, değişik yörelerde bulunari ve 
ı 

i 

(26) TENEKECİOGLU,- s.l21'!· 
( 27) TENBKSCİOGLU, s. 1161. 



- 71 -

çok sayıda olan müşterilerin her biri ile tek tek iletişim 

kurması, onlardan mamul siparişlerini alması, mümkün değil

dir. Ayrıca küçük çini imalat işletmeleri, taşıma, depolama 

ve kin'li zaman koruyucu ambalajlama gibi fiziksel dağıtım iş

levlerini yerine getirememektedirler. imalatçı işletmelerin 

yapamadıkları fiziksel dağıtım işlevlerini aracı kurumlar 

yerine getirmektedir. 

Çini imalat işletmeleri, doğrudan ya da dalaylı dağı

tım yapma kararlarını kendileri alırlar, ancak aracıları ken

dileri seçmezler. Aracılar, imalatçı işletmeleri seçerler. 

İnceleme yapılan, on işletmeden birinde çinilerin da

ğıtımında, yalnızca doğrudan dağıtım kanalı kullanılmaktadır. 

Bu işletme mamullerini aracı kullanmaksızın pazarlamaktadır. 

Dalaylı dağıtım kanalını kullanan imalatçı işletmele

rin yöneticileri, perakendeci ve taptancı işletmelerin, en 

uygun satış koşulları sağlayan işletmelerden mamul aldıkları

nı söylemektedirler. 

imalatçı işletmeler, mamulün satış bedelini, peşin ola

rak ödemeyi kabul eden her aracıya satış yapmaktadırlar. Yal

nızca kredili satışlarda, borcunu ödeyebilme yeteneğine sahip 

olduklarına inandıkları işletmelere mamul vermektedirler. 

Araştırma kapsamındaki işletmelerden hiç birinin, ara

cılarla aralarında, yazılı bir. anlaşma yoktur. İki çini üre

tim işletmesinin yöneticileri belirli aracıların, arad~ bir 

Jrazilı anlaşma olmadığı halde, mamul alımlarını yalnızca ken

di işletmelerinden yaptıklar,ını söylemek~edirler. imalatçı

aracı ilişkisinde dostluk, arkadaşlık, akrabalık bağları ö

nemli rol oynamaktadır. Özellikle Kütahya'daki perakendeci 

./' 
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ve taptancı işletmeler, yakınları olan imilatçı işletme yö

neticilerinden mamul almayı tercih etmektedirler. 

İnceleme yapılan işletmelerin yedisinde, birlikte ça

lışılan aracıların sık sık değiştiği, sürekli birlikte çalı

şılan aracıların o~nadığı söylenmektedir. 

Çini üreten işletıneler için önemli olan, üretilen ma

mullerin satılmasıdır. Mamullerin tüketicilere ulaştırılma

sında görev alan aracıların nitelikleri, aracıların müşteri 

gözünde yarattıkları imaj, linalatçı işletme için önem taşı

mamaktadır. 

b) Çinilerin Dağıtımında Kullanılan Kanal Türleri 

Çinilerin pazarlanmasında üç tUr dağı tım kanalı kulla

nılmaktadır. Bu kanal türlerini şöyle sıralayabiliriz: 

- Sıfır aş anıalı dağıtım kanalı 

- Bir Aş ama lı Dağı tım Kanalı 

İki Aş arnalı Dağıtım Kanalı 

İncelenen işletmelerden, sıfır aşamalı dağıtım kanalı 

yedi işletmede, bir aşamalı dağıtını kanalı sekiz işletmede, 

iki aşarn.alı dağıt ırn kanalı da yine yedi işletmede kullanıl~ 

mak:tadır. 

Çini üreten işletmelerden bazıları tek tür dağıtım ka

nalını kulla'l'lırken, bazıları da değişik dağıtım kanallarını 

birlikte kullanmak:tadırlar. İncelenen işletmelerden, bir iş

ı etme ,yalnızca sıfır aş am alı dağı tım kanalını, bir işletme 

de yalnızca iki aşamalı dağıtım kanalmı.kullanmaktadır. İki 

işletme bir ve iki aşamalı dağıtım kanallarını, dört işletme 

sıfır, bir ve iki aşamalı dağıtım kanallarını kullanmaktadır. 
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ba) S ı fı r Aş anıalı Dağıtım Ka..11alı 

En kısa ve en yalın dağı tım kanalı türüdür. Bu kanal

da, üretici ile tüketici arasında aracıya yer verilmemekte

dir. :Duxıdan dolayı, üretici taptancılık ve perakendecilik ku

rumlarının fo:nks iyonlarını yapmaya ve ole.sı riskleri yU.klen

meye zorunludur (28). 

işletmelerde, direkt dağıtım ka..11:alı, daha çok siparişe 

göre üretilen karoların pazarlanmasında kullanılır. Karolar 

dışında, kullanim çinilerinin, pazarlanmasında da direkt da

ğı tım kanalı kullanılmaJet adır. Kullanım çinilerinin, direkt 

son tüketicileri satışı, satış mağazası olan işletmelerde da

ha çok yapılma'l{tadır,, Araştırma kapsaınındal-ci işletmelerden 

dördünU.ı1 satış mai3azası vardır. İki işletmenin bir, iki işlet

menin de ikişer tane satış macazı:ıHı bulunmaktadır. İşletmele

rin satış mağazaları Kütahya'dadır. Ladcli yetersizlikler nede

niyle, irnalat çı işletmeler, turistik yörelerde kendi satış ma

ğazalarını açamamaktadırlar. Satış ma~;azalarından son tüketi

cilere yapılan direkt satışlar, işletmelerin toplam satışının 

5~ 3 'ünü a§ınamaktadır. Satış mağazası olmayan işletmelerden 

ikisinde, direkt dab"l..tım kanalı ile yapılan kullanım çinileri 

satışları, toplam satışların% l'ini geçmernektedir. 

Araştırma kapsamında, sadece sıfır aşamalı dağıtım ka

nalını kullanan bir işletme vardır. Sözü edilen bu işletmenin, 

satış mağazası yoktur. İşletme yalnızca kara üretimi yapmak

tadır. Ke.ro üretiminde uzmanlaşmış durum.dad.ır. Karolar, si

pariş e göre yapılmaktadır. İşletme üretiminin 1s 80-90 kada-

( 28) Lustafa IiiAZLUi\:, Pazarlamada Dağ-ı tım Kanallarının Önemi ve 
İşle.tmelerin K&rhlığı Açısından S~_ç_~ni Sorunu, Adana İk
tisadi ve 'I' icari İlimler Akademisi Ya. No. 45, Adana, 197 4, 
s. 40 •· 
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rını cami karoları oluşturmaktadır. Ayrıca otel, banka, ev 

gibi binalar için de kar9 üretimi yapılmaktadır. 

bb) Bir Aşamalı Dağıtım Kanalı 

Bir aşamalı dağıtım kanalında yalnızca perakendeciye 

yer verilmektedir. Üretici işletmeler, mamulleri direkt ola

rak perakendeciye satmaktadırlar. Perakendeciler de ilave e

decekleri bir kar marjı ile son tüketicilere satış yapmakta

dırlar. 

Üreticinin yetki ve sorumluluğu yalnızca taptancılık 

kurumunun gerektirdiği fonksiyonları yerine getirmek ve risk

leri yüJ.r.J.enmekle daha sınırlı hale gelmektedir. 

İki aşamalı dağıtım kanalında yer alan perakendeciler, 

Kütahya'da, turistik yörelerde ve ülkenin değişik bölgelerin

de çalışabilmektedirler. İşletmelerin, Kütahya·ilinde bulunan 

aracı kururnlara yaptıkları satışlar, genellikle yıllık satış

ların % 25 ve ~ 30'u arasında değişmektedir. Bir işletmede ise 

Kütahya'daki .aracılara yapılan satışlar, toplam satışların 

% 50'si kadardır (29). İşletme yöneticileri, Kütahya ilind~ 

~aaliyet gösteren aracı kurumlardan, en çok perakendeci işlet

melere satış yaptıklarını söylemektedirler. 

be) İki Aşamalı Dağıtım Kanalı 

Bu dağıtım kanalında, üretici ile tüketici arasında, 

farklı fonksiyonları olan iki tür aracı girmektedir. İki aşa

malı dağıtım kanalında yer alan aracılar, taptancılar ve pe

rakendecilerdir. Üretici işletme mamullerini toptancılara sat

makta, toptancı da perakendecilere satış yapmaktadır. 

(29) Yüzdeler, İşletme yöneticilerinden yaklaşık değerler ola
rak alınmıştır. 

ct:.; 



- 75 -

Çinilerin pazarlanmasında yer alan toptancılar, ima

lat çıdan mamul alırken, mamullerin salıipliğini de alırlar. 

Bu nedenle, bu toptancılara, tüccar taptancılar denilmektedir. 

Dağıtım kanalında yer alan toptancılardan, bir kısmı 

Kütahya'da faaliyet göstermektedirler. Kütahya ilinde satış 

mağazaları ve depoları vardır. mamullerin perakendeci işlet

melere ta..']ınrnası işlevini üzerlerine alamazlar. Diğer bir kı

sım taptancılar ise, bir işletmeye sahip değillerdir. Bu top

tancıların bir taşıt aracı (kamyonet) vardır. Toptancılar, 

Türkiye'nin değişik yerlerindeki perakendeci işletmeleri do

laşmakta ve siparişler almaktadırlar. Daha sonra, bu aracılar, 

değişik imalatçı işletmelerden, siparişlere uygun mamuller sa

tın almakta ve mamulleri, sipariş sahibi perakendecilere gö

türüp satmaktadınlar. Sözü edilen ikinci tip toptancılar, ge

nellikle turistik yörelerdeki perakendecilere, kimi zaman da 

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hediyelik eşya satan mağaza

lara hizmet vermektedirler. Bu toptancılar, İzmir veya İstan

bul'daki ihracatçı işletmelere de mamulleri götürüp satmakta

dırlar. 

c) Aracıların Mikt arı 

Araştırma kapsamındaki on işletmeden dokuzu, ürettiği 

çinilerin pazarlanmasında yoğun dağıtımı kullanmaktadırlar. 

İmalatçı işletmeler, mamullerinin dağı tımıyla uğraşmak iste

yen tüm aracılara mamul vermektedirler. Kütahya çinilerinin 

dağxtım kanalında çok sayıda taptancı ve perakendeci yer al

maktadır. 

".r",• 
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d) Aracıların_İşlevleri 

Toptancı ve perakendeci işletmelerin, imalatçı işlet

melere ve son tüketicilere dönük işlevleri vardır. Tablo 3'
de 1920-1985 yılları arasında faaliyette bulunan ve kapanan 

aracı kurumlara ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

da) Per~~endecilerin İşlevleri 

Perakendeci işletmeler, mamulleri, imalatçıdan veya 

topt~~cılardan satın alırlar ve son tüketicilere satarlar. 

Eğer taşıma işlevini toptancı üstlenmişse satın aldıkları 

mamulleri mağazalarına taşırlar. 

Perakendeciler, son tüketicilere en yakın olan aracı 

kurumlardır. Tüketicilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusun

da, toptancılara ve imalatçı işletmelere siparişler verirler. 

Çinilerin dağıtılmasında görev alan perakendecilerden 

çoğu çinilerin yanı sıra, diğer hediyelik süs eşyala~ını da 

satmaktadırlar. Bu perakendeci işletmelerde görev alan satış 

elemanları, çinilerin satışı için özel bir satış çabası har

camamaktadırlar. Kütahya'da, sadece çini satan perakendeci 

işletmeler de vardır. Perak~ndeci işletmeler, değişik imalat

çılar tarafından üretilen, değişik kalitedeki ve değişik fi

yatlardaki çinileri satışa sunarlar. Müşteriye, kalite ve fi

yat konusunda s eçim yapma ş ansı tanırlar. 

Perakendecilerin önemli bir işlevi de Kütahya çinile

rini· mağazalarda sergilemeleridir. Başarılı bir sergileme, 

son tüketicilerde satın alma isteği yaratabilir. Etkili bir 

dağı tım için perakende.ci işletmelerin imillatçı. işletme tara

fından denetimi ve desteklenmesi gerekir. Ancak işletmelerin 

.. 

" .f: .; 
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finansman yetersizlikleri ve çok sayıda perakendeci ile ça

lışmaları denetimi ve destekleyici çalışmaları olanaksız kıl

maktadır. 

db) Taptancıların İşlevleri 

Çinilerin, dağıtım kanalında, iki ayrı tür taptancı 

kullanılmaktadır. Bunlardan biri, Kütahya'da faaliyet göste

ren değişik imalatçı işletmelerden büyük miktarlarda alım 

yapıp, bu mamulleri depolayan ve perakendecilere, istedikleri 

türde mamulleri, istedikleri zaman ve miktarda sunan taptancı 

işletmelerdir. Bu aracılar, genellikle mamuller imalatçıdan 

alıp kendi işletmelerine taşımakta, ancak mamullerin peraken

deci işletmelere taşınması işlevini üzerlerine almamaktadır

lar. Bu taptancı işletmelerin yaptıkları en önemli işlev de

polama işlevidir. Perakendeci işletmelerin çoğu depolara sa

hip değillerdir. Toptarıcı işletmeler, çini satışlarının çok 

az olduğu kış aylarında çinileri depolarlar ve satışların çok 

olduğu yaz aylarında mamulleri perakendecilere satarlar. De

polama işlevini 'yerine getiren toptancılar, imalat yapan iş

letmelerin de yükünü hafifletmiş olurlar. Küçük imalatçı iş

letmeler, depolama işlevini gereğince yerine getirememekte

dirler. Depolama işlevinde uzmanlaşmış toptancılarla çalışmak, 

imalatçılara da kolaylık sağlamaktadır. Böyle toptancılarla 

çalışan işletmeler, depolama işlevinin bir bölümünü toptarıcı 

işletmelere yüklemektedirler. 

Çinilerin dağıtım kanalında yer alan başka bir tür top

tancı ise belirli bir yerde faaliyette bulunmayıp sürekli do

laşmaktadır. Eu. toptancılar, önce Tlırkiye'nin çeşitli böl

gelerindeki değişik perakendeci işletmelerin siparişlerini 

·--- ------~--------------------' 
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Tablo 3 

1920-1985 Yıiları Arasında Kütahya'da Faaliyette Bulunan ve 

Kapanan Qini Pazarlaması Yapan Aracı Kurumlar (30). 

Çinileri Pazarlayan Aracı Kururnlar Dönem Sonu 
İtibariyle 

Yillar Açılan Kapanan Çalışan 
İşletmeler 

1920-1930 ı 1. 
1931-1940 ı ı 

1941-1950 4 3 3 
1951-1960 4 1 6 
1961-1970 7 2 ll 

1971 3 ;..,. 14 
1972 2 
1973 4 ı 19 
1974 ı 20 
1975 2 2 20 
1976 2 7 17 
1977. 2 15 
1978 2 .. 17 
1979 4 21 
1980 3 2 22 

(x) 1981 9 7 24 
(x) 1982 7 31 
(x) 1983 lO 41 
(x) 1984 6 4 43 
(x) 1985 7 3 47 

(x) Kütahya Fotoğrafçılar ve Çiniciler Derneği Kayıtları 

( 30) AKSUNGUR, "K.üt aJ1Ya 'da ••• , s. 79. 

,. 

.. ı:.; 
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almaktadırlar. Daha sonra, Kütahya 'daki imalatçı işletmeleri 

dolaşarak, siparişlere uygun mamulleri satın almakta ve bu 

mamulleri istek sahibi perakendecilere taşırnaktadırlar. Gezi

ci toptancılar, perakendeci işletmelerin istek ve ihtiyaçla

rını imalatçı işletmelere bildirerek, önemli bir işlevi yeri

ne getirmiş olmaktadırlar. Bu taptancı türü olmasa, imalatçı 

işletmelerin, ülkenin değişik bölgelerinde yer alan peraken

decilere mamul satması çok zor ve çok yüksek maliyetli bir 

işlem olurdu. Bu tür toptancılar, taşıma işlevini yüklendik

lerinden, perakendeci işletmeleri taşıma maliyetinden kurta

rırlar. 

Kütahya çinilerinin pazarlanmasında kullanılan her iki 

tür taptancı da çinilerin salıipliğini üstlenmektedir·. ma
mullerin sahipliğinin toptancılara devrinden sonra, mamuller

de meydana gelen kırılma ve hasarların maliyeti taptancı iş

letmeY.e yüklenmekt edir. 

B) Çini Üreten İşletmelerde Fiziksel Dağıtım İşlevleri 

Fiziksel dağıtım, en uygun maliyette ve tüketicilerin 

isteklerine uygun biçimde, hammaddelerin, yarı bitmiş ve bit

miş malların fiziksel hareketini sağlayacak işlevlerin düzen

leştirilip yönetilmesidir (31). Kütahya'da çini üreten işlet

melerde, fiziksel dağıtım bilinçli ve sistemli bir biçimde 

yap ılma..lct ad ır. 

Bu araştırmada, çini üreten işletmelerde yapılan ta

şıma, depolama ve stok denetimi, sipariş alma ve siparişi ye-

( 31) CErt:ALCILAR, Pa~ ariama, s. 287 • 

.. . f.'.; 

------------- ----
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rine getirme işlevleri 'incelenmiştir. Koruyucu ambalajlama 

işlevi, mamul pl~lama ve geliştirme bölümü içinde, ambalaj

lama başlığı altında incelendiğinden bu bölümde yeniden söz 

edilmeyecektir. 

a) Taşıma 

Pazarlama açısından, taşıma işlevi, malların isteni

len miktarda, aranılan zamanda ve kabul edilebilir bir mas

rafla üretim noktalarından tüketim noktalarına hareket etti

rilmesidir (32). 

Araştırma kapsamındaki çini itreten beş işletme, mamul

lerin taşınması işlevini hiç bir şekilde üstlenrnemektedir. Bu 

. işlevi, taptancılar perakendeciler ve son tüketiciler üstlen

mişlerdir. Böylece, imalatçı işletmeler, hem taşıma maliye-

t inden, hem de ta.<] ıma sırasında mamullerde meydana gelebile

cek zararların maliyetinden kurtulmuş olmaktadırlar. 

Dört imalatçı işletme, imalatı tamamlanan çinileri ken

di satış mağazalarına taşımakt~dırlar. Satış mağazaları, Kü

tahya ilindedir ve imalathaneden çok uzak değildir. imalatha

neden mağazaya yapılan taşıma işleminde, genellikle işletme

nin kendi aracı kullanılmaktadır. Bu taşıma işleminin maliye

ti ve taşıma sırasında mamullerde meyda...vıa gelen zarar imalat

çı işletmeye aittir. 

İncelame yapılan işletmelerden birinde, genellikle ta

şım~ işlevinden müşteriler sorumlu olmaktadır. Ancak, yeni 

alış-veriş ilişkisine girilen bir aracı kurumla, olumlu iliŞ-

( 32) TENEKECİOGLU, . s. 46 • 

. . 

.. ·•'' 
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kiler ku.rabilmek için, ilk satılan mamuller, müşterinin sa

tış mağazasına imalatçı işletme tarafından taşınmaktadır. 

Böyle bir durumda, taşıma işleminin maliyeti yine müşteriye 

aittir. Yalnızca, müşteri taşıma aracı bulma ve mamulleri 

taşıt aracına yükleme külfetinden kurtulmuş olmaktadır. 

Arada bir aracı olmaksızın, doğrudan ihracat yapabi

len bir işletme, ihraç edeceği mamulleri gemiye kadar kendi 

o lanaklarını kullanarak taş ımaktadır. 

Dağı tım kanalında, taptancı kullanılmıyorsa, yurdun 

çeşitli bölgelerine yapılan satışlarda mamuller, şehirler 

arası otobüslere, iffiaıatçi işletme tarafından taşınmaktadır. 

Bu mamuller, perakendeci işletmelerin bulunduğu yörelere oto

büslerle taşınır. Müşteriler, mamulleri kendi yörelerinde~~: 

otobUs terminalinde teslim alırlar. Taşıma masrafları müşte

rilere aittir. 

Çini üreten işletmeler, üretilen mamullerin taşınması 

işlevini zorunlu kalmadıkça yüklenmek istemezler. Çünkü taşı

ma işlevi oldukça yüksek bir maliyet gerektirmektedir. 

b) Depolama 

Depolamanın iki amacı vardır. Bir yandan malların ko

runmasını sağlamak, öte yandan müşteriye iyi hizmet etmek ve 

malların ekonomik bir şekilde dağıtımını sağlayarak işletmeye 

yararlı olmaktadır (33). 

İncel~ne yapılan işletmelerden ikisinde, mamul depola

rı vardır. Bir işletmenin bir.,diğer işletmenin de üç adet ma-

( 33) TENEKECİOGLU, s. 75 • 

.. 
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mul deposu vardır. Bir d.epoya sahip olan işletmenin, deposu 

fabrikada bulunmaktadır. Üç depoya sahip olan işletmenin de

poları cla, fabrikanın çok yakınında bulunmaktadır. BU işlet

meler, araştırma yapılan işletmeler içinde en bUyük ·üretim 

kapasitesine ve pazar payına sahip işletmelerdir. Bu işlet

meler, diğer işletmelere göre daha fazla finansal olanaklara 

sahiptirler. Sözü edilen i..lci işletmede, üretimi tamamlanan 

mamuller, kışın depolarda toplanmakta, yazın ise satışa sttnul

maktadır. Depoya sahip olan aracılar, kışın da imalatçıdan 

mamul alıp depolamaktadırlar. Ancak, deposu olmayan aracılar, 

alımlarını, ilkbahar ve yaz aylarında ya~naktadırlar. 

Ara~tırma kapsamında yer alan işletmelerden sekizinin 

mamul deposu yoktur. Üretimi tamamlanan mamuller, atelyelerin 

veya ma3azaların belirli bir yerinde toplanmaktadır. Bu iş

letmelerde, üretimi tamamlanan mamullerin uygunsuz koşullarda, 

depolarunası yüzünden, mamullerde hasar da meydana gelebilmek

tedir. Aracı işletmeler, üretimden kısa bir süre sonra mamul

leri alarak kendi depolarında korumaktadırlar. 

c) Stok Denetimi 

Fiziksel dağıtım sisteminde, önemli işlevlerden biri 

de, stokların ölçüsvnü ve çeşidini etkin biçimde denetlemek

tir. Stok denetiminin amacı, bir yandan stok yatırımını ve 

stoktal:i dalgalanmaları en aza indirmek; öte yandan, sipariş

leri za'Tianında karşılamaktır (34). 

İnceleme yapılan, çini üreten işletmelerden dokuzunda, 

stok denetimi yapılmamaktadır. 

(34) CEIGı.LCILAR, Pazarlama, s.291-292 • 

. . 
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Bir işletmede stok denetimi yapılma~tadır. Stok say.L

mını, kalite kontrol işini de gören bir eleman yapmaktadır. 

Bu eleman, her gün stoktaki mamul çeşitlerini ve sayılarını 

belirleyerek bir kart.a işlemektedir ve işlediği kartı, her 

gün yöneticiye sunmaktadır. Yönetici, müşterilerden mamul 

siparişi geldiğinde önce günlük stok kartını incelemekte, is

tenen mamuller işletmede mevcutsa siparişin hemen yerine ge

tirilmesini sağlamaktadır. Eğer, müşterinin istediği mamuller 

depoda mevcut değilse, bu mamullerin üretimi yapılmaktadır. 

Ancak işletmede, her mamul türünden ne kadar stok bulundurul

ması gerektiği, stokların hangi düzeye düşünce yenileneceği

ne ilişki..11 belirlenmiş kesin rakamlar yoktur. İşletme üreti

minde siparişleri esas almakta ve siparişler dışındaki üre

tim kararlarını, yönetici geçmiş yıllara ait tecrübelerine 

dayanarak almaktadır. 

d) Sipariş Alma ve Siparişi !.~E~n_e ... Geti:rme 

Bütün işletmelerde, sipariş alımı ve yerine getiriJıne

siyle ilgili işlemler birbirine benzemektedir. 

Sipariş işleminin ilk aşaması, müşterinin yöneticiye 

sipariş vermesi ile başlar, İşletme yöneticisi, müşterinin 

istediği nitelikleri ta~ıyan mamuliin, işletmede üretilip üre

tilemeyeceğine karar verir. Eğer yönetici, siparişi almaya 

karar verirse müşteriye istediği fiyatı ve üretimin ne kadar 

süre içinde tamamlanacağını bildirir. Kimi. zaman müşterinin 

istediği nitelikleri taşıyan maınul~er, işletmede mevcut ola-· 

bilir. Böyle bir durumda, hemen mamuller, müşteriye teslim 

edilir. 

.ı:.: 
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Araştırma kapsamındaki işletmelerin yöneticilerinden 

biri, sipariş işlemlerinde çok ihtiyatlı davranmaktadır. Bu 

işletmede, sipariş alındıb~ anda, sipariş tutarının yarısı, 

müşteriden tahsil edilir. Kalan yarısı da sipariş teslim e

dildiği zaman tahsil edilir. 

Çini imal eden işletmelerde, mi~teri siparişleri bir 

karta işlenmekte ve bu karta, sipariş kartı adı verilmekte

dir. Sipariş kartında, sipariş numarası, sipariş veren müşte

rinin adı, sipariş edilen mamul miktarı, maınulün nitelikleri 

ve mamuıün hangi tarihte· tamamlanması gerektiğine ilişkin 

bilgiler yer almaktadır. 

3. Fiyatıandırma 

Fiyatlandır.ma, herhangi bir işletmenin malına koyacağı 

fiyatı belirlemesi demektir. Başka bir deyişle, fiyatıandırma 

belirli bir malın f~yatının belirli durumda saptanmasıdır (35). 

İşletme yöneticilerinin, mallarına koyacakları fiyatların iş

letme malıarına olan talepten işletmenin sağlayacağı k~ra, 

müşterisinden rakiplerine kadar pek çok konuda etkili olaca

ğını bilmelidirler (36). 

İşletmeler_açısından, fiyatın önemini azaltan sınırla

malar da söz konusudur. İşletmenin malını farklılaştırması ya 

da etkin reklam çabalarına girişmesi, tüketiciler üzerinde 

fiyattan daha etkili olabilir. Bu nedenle, işletmelerin p~ 

(35) Rıdvan KARALAR, Yönetsel Ekonomiye GiriŞ (Ders Notları), 
Eskişehir, 1986, s.211. 

(36) BAYKAL-GÜLMEZ, s.66. 
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zarlama eylemlerinin başarısında, fiyat önemlidir, ama başa

rının tek sırrı değildir (37). 

A) Çini İşletmelerinde Fiyat I~arlarında Göz önünde 

Tutulması Gereken Faktörler 

Fiyat kararlarında, işletmelerin göz önünde bulundur

ması gereken başlıca faktörleri talep, pazardaki rekabet, ma

liyet giderleri ve devlet olarak dört bölümde inceleyebili

riz ( 38). 

a) Talep 

İşletmelerin, mamullerini fiyatlandırırken, gözönünde 

tutmaları gereken en önemli faktör taleptir. 

Üretimin yöneldiği tek hedef ttllieticidir. Tüketicisi 

olmayan, yani başkalarının ihtiyaçlarını karşılamayan mal ve 

hizmetlerin üretimini düşünmek imkansızdır. Tüketicilerin ü

retim üzerindeki etkilerinden dolayı üreticiler, ancak till~e

ticilerin istedikleri ve ödeme gücüne sahip oldukları malları 

üretmeye devam edebilirler (39). 

Çini i~eten işletmelerin yöneticileri, mamulleri fiyat

landırırken, mamullerinin özellilclerini, çinilerin gelir ve 

talep esnekliğini, çinilerin yerine ikame edilebilen mamulle

rin fiyatlarını gözönünde bulundurmalıdırlar. 

Çini talebi, fiyata karşı esnek değildir. Çini fiyat

larının artışının talep üzerindeki etkisi çok az olur (40). 

( 37) C:S~·,TALCILAR, Pazarlama, s. 317. 
( 38) Rıdvan KAR ALAR, İşletmelerde FiY;at 'Kararları ve Türkile '-

den Örnekler, E.İ.T.±.A. Ya.No.96/53, Eskişehir, 1972, 

(39) 
(40) 

s.7. 
KARA))AR, İşletmelerd,e ••• , 1972, s.7. 
ATALAY, s.95. . 
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Fiyat esnekliği düşük olan malların talebi, fiyatlardaki de

ğişmelerden pek fazla etkilenmez. Bu gibi mallara fiyat ko

nurken veya yeni fiyat ayarlamaları yapılırken talebin nor

mal y'Li.ks eklikt eki bir fiyat karşısında, fazla bir azalma 

göstermeyeceğini göz önünde tutmak gerekir (41). 

Çini talebi, gelire karşı esnek olup, diğer faktörle

rin değişmarnesi koşuluyla sabit fiyatlarla kişibaşına Gayri 

Safi Milli Hasıladaki % 10 'luk bir artış, çini talebinde 

% 12,06'lık bir artışa neden olacaktır. Bu durum çininin be

ğenmeli mal oluşuyla tutarlıdır (42). 

Bir işletmenin, imal ettiği malın yerine, başka bir 

malın geçebilmesi, fiyat kararlarını önemle etkiler. Fiyat

lar konurken, ikame edici malların da kollanması ve fazla 

yüksek olan fiyatların talebi, diğer ikame edici mallara kay

dırılacağının bilinmesi gerekir (43). Çini zorunlu ~htiyaç 

malı olmadığı gibi porselen, fayans, seramik gibi bazı mamül

lerle belirli bir ölçüde ikame edilebilir olması nedenlerin

den dolayı talep fazla olmasına karşılık fiyatlar aşırı dere:

cede artmamaktadır. Gerçekten 1962-1980 döneminde çini fiyat

ları 17 misli artmışken, porselen fiyatları 32 misli artmış

tır ( 44). 

b) Pazardaki Rekabet 

Çinicilik piyasasında, tam rekabet koşullarının geçer

li olduğu söylenemez. Fakat tekelci bir piyasa olmadığını 

(41) KARALAR, İşletmelerde 
(42) ATALAY, s.ll2. 
(43) KARALAR, İşletmelerde 
(44) ATALAY, s.95. 

. . . ' 
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söylemek ise oldukça kolaydır (45). 

Kütahya'da çini imalatı yapan 58 işletme vardır. Bu 

işletmelerden 16 işletme, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasına 

kayıtlı, 42 işletme ise Kütahya Fotoğrafçılar, Çiniciler ve 

El San'atları Derneği'ne kayıtlıdır. Kütahya Ticaret ve Sa

nayi Odası'na kayıtlı işletmeler diğerlerine göre, daha bü

yük üretim kapasitesine ve daha yüks.ek satış gelirine sahip 

olan işletmelerdir. Pazarda çok sayıda ve değişik coğrafik 

alanlara yayılmış çok sayıda müşteri vardır. Pazarda birçok 

alıcı ve satıcı olduğundan ve bu satıcı ve alıcılardan hiç

biri pazarın rrJyük bir kısmı üzerinde söz sahibi olmadığın

dan, her iki tarafın da, fiyatlar üzerinde denetim olanağı 

sınırlıdır. 

Değişik işletmelerde üretilen çiniler, genellikle bir

birlerine benzer niteliktedirler. Ancak kimi işletmelerde, 

hamur kalitesi ve desen yönünden diğer işletme çinilerinden 

farklı üst:ün nitelikli mamul üretilmektedir. Rekabetten kaçma 

ve talebi artırma yollarının en önemlilerinden birisi de ma

mul farklılaştırmasıdır (46). 

İşletmelf?r fiyat kararlarını alırlarken, pazardaki 

rekabetin etkisinden kurtulamazlar. Sözgelimi, herhangi bir 

işletme, mamullerine olan talebi arttırmak için fiyat deği

şikliği yapmak isterse, bu değişikliğin etkili olması, işlet

menin faaliyet gösterdiği pazarın yapısına geniş ölçüde bağ

lıdır (47). 

(45) ATALAY, s.94. 
(46). KARALAR, ]:şletmelerde 
(47) KARALAR, İşletmelerde 

.• . 1'. 

. . . ' . . . , s.ll • 
s.lO • 
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c) Maliyet Giderleri 

Çinilerin fiyatlandırılmasında, maliyetler işletmele

rin temel aldığı önemli bir faktördür. İşletme yöneticileri, 

üretilen marrıullere, katlanılan maliyetleri geçecek ölçüde 

bir fiyat koyarlar. Her işletmede, satış gelirlerinin mali

yetlerini karşıla~ası ve belirli bir oranda kar sağlaması is

tenir ve ma~mulleri fiyatlarkan bu amaç doğrultusunda hareket 

edilir. 

Çini üretimi için gerekli olan, toprak, kaolin, kuars, 

tebeşir, kil, boya ve sır gibi hammaddelerin, satın alınış_ın

dan doğan giderler, işçilerin ücretleri, mamullerin fiyatla

rına yansıyan giderlerdir. 

Çini üretimi yapnak, rizikolu bir iştir. Her işletmede 

üretimin belirli bir oran; bozuk ve hatalı olduğundan satışa 

sunulmamaktadır. Zaiyat oranı işletmeden işletmeye değişmek

tedir. Kimi işletmelerde"- bu oran % 50'ye ulaşmaktadır. İş

letme yöneticileri, zaiyattan dolayı meydana gelen zararları, 

sağlam mamullerin maliyetine,yüklemektedirler. 

B) İşletmelerin Mamullerini Fiyatlandırmada 

Kullandıkları Sistemler 

İşletmelerin fiyat kararlarında ilk adım, çeşitli fak

törleri göz önünde bulundurarak, belirli verilere göre, elve

rişli bir fiyatı elde etmektir. Kabul edilen esaslara göre, 

doyurucu bir ktlr sağlayan fiyatlara ulaşmak; bazı fiyatıan

dırma sistemlerinin uygulanmasını gerektirir (48). Çini üre-

(48) KARALAR, İşletmelerde ••• , s.21. 
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ten işletmelerde, çinilerin fiyatlandırılmasında şu sistem

ler kuılanılmaktadır: 

a) T11aliyeti Veri Olarak Alan Sistem 

(Maliyet Artı Sistemi) 

Araştırma kapsamındaki işletmelerden, altı işletm~nin 

yöneticisi mamullerini fiyatlandırırken maliyetleri veri ola

rak aldıklarını söylemektedirler. Ancak, görüşmeler sırasında 

bir işletme dışında, diğer işletmelerin yöneticilerinden bu 

konuda ayrıntılı bilgi almak mümkün olmamıştır. 

Bir işletmenin yöneticisi, maliyet artı sistemini na

sıl kullandığını açıklamıştır. 

İşletme yöneticisi, önce belli sayıda mamul (örneğin 

duvar tabağ:ı.), üretmek için harcadığı hammaddenin maliyetini 

hesaplamaktadır. İşçilik giderleri ile zaiyat giderlerinin 

toplmnının hammadde giderlerine eşit olduğu kabul edilmekte

dir. Ayrıca, hammadde giderlerinin % 40'ı oranında da k~r he

saplanır. Hammadde giderleri, zaiyat giderleri ve elde edil

mek istenen k~ payı toplanıp, üretilen mamul miktarına bölü

nür. Böylece bir birim mamulün fiyatı tesbit edilir. 

İşletmenin yöneticisi hammadde giderleri dışındaki gi

derlerinin, üretilen birim başına düşen tutarını tam olarak 

hesaplayamamaktadır. Sözünü ettiğimiz işletmede, mamullerin 

motiflerinin çizim ve renklendirme işini yapan kızlar, parça 

başına ücret almaktadır; Birim başına çizim ve boyama işçi

liği gideri belirlidir; ancak birim başına şek~llendirme 

işçiliği · giderini saptamak zordur. İşletme , -yön~ticisi., 

birim başına genel imalat giderlerini yükleme oranını 

.. 
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hc:!sapla:-.aayı da çok külfetli bir iş olarak görmek

tedir. J3u' nedenlerden . dolayı, :işletme yöneticisi ki

şisel deneyimlerine ve sezgilerine dayanarak, kabaca bir ma

liyet hesabı yapmakta ve bu maliyetleri temel alarak mamul

leri fiyatlandırrnaktadır. İşletme yöneticisi, mamul satışla

rında.11. tsttminka.r bir k~ elde ettiğini söylemektedir. 

Fiyatları, maliyetlere göre belirleyen işletmelerden 

beş işletmede, çini fiyatları, piyasa fiyatlarına göre olduk

ça yüksektir. İşletme yöneticileri, ,yi.i.ksek fiyatların neden

lerini değişik şekillerde açıklamaktadırlar. 

rEaırn.ülerine yU.ks ek fiyat koyan işletmelerden birinin 

yöneticisi yüksek kaliteli çini üretimi için, pahalı hammad

deler kullandıklarını ve bu nedenle de maliyetlerin yüksek 

olduğtınu söylemektedir. Bu yönetici özellikle, boya fiyatla

rının ;yi.i.ksekliğinden yakınmaktadır. Sözü edilen işletmede, 

çinilerin renklendirilmesinde kullanılan boya;tarın büyük bir 

bölümü dış ülkelerden ithal edilmektedir. İşletme yöneticisi, 

kaliteli çini üretimi için, kaliteli boya kullanınanın zorunlu 

olduğunu söylemektedir. 

1\'iamullerine yüksek fiyat koyan, diğer dört işletmede 

ise ~~~sek sanatsal değere sahip çiniler üretilmektedir. Bu 

işletmelerde genellikle, çinilere ağır desenler işlenmekte

dir. Çinilerin işlenmesi ve boyarunası nitelikli eleman ve u

zun z&~an gerektirmektedir. Bu nedenle işçilik giderleri, do

layışıyla da maliyetler artmaktadır. Maliyetlerdeki artışlar 

da doğal olarak çinilerin satış fiyatına yansımaktadır. 

Ihaliyeti veri alarak fiyatıandırma yapan bir işletme

de, ise çini satış fiyatları diğer çini işletmelerine göre 

.. 
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düşüktür. Bu işletmede de yüksek nitelikli mamul üretilmek-

t edir. Ar..cal-r işletme, üreti.ın teknal oj is ini değiştirmiş ve 

modern hamur hazırlama makinaları ve modern ısısı ayarıanan 

bir fırın almJ.ştır. Üretim teknolojisindeki bu gelişmeden 

dolayı mamullerdeki zaiyat oranı, toplam üretimin % 15'ine 

hatta % 10 'una inmiştir. Üretim sırasında meydana gelen zai

yatlar işletmelerin en önemli maliyet vnsurlarındandır. İş

letr.ıe, maliyetlerinde meydana gelen bu önemli azalma nedeniy

le 1989 ;yılında, 1988 yı~ında kullanılan fiyat listesinin 

aynısı kullanılmaktadır. Böylece, diğer çini işletmelerinde, 

çini fiyatları arttırılırken, bu işletmede fiyatlar sabit 

kalmıştır. Sözü edilen işletme yurt dışına da çini ihraç et

mektedir. Bu işletmede, ihraç edilen çiniler için, yurt içi

ne satılan çinilerden farklı fiyatlar belirlenmiştir. İhraç 

edilen çinilerin fiyatları daha yüksektir. 

Çiniler, insanlara estetik açıdan doyum sağlayan, sa

natsal değerler taşıyan mamuller olduğwıdan, fiyatlar belir

lenirken, malj_yetlerin temel alınması doğru değildir. Fiyatı 

belirleyen unsurlar maliyet giderlerinden daha çok, çinilerin 

sanatsal değeri olmalıdır. Ancak, bir çininin sanatsal değe

rinin objektif olarak belirlenmesi ve o çiniye bir fiyat bi

çilmesi oldukça zordur. 

b) Cari Pazar Fiyatını Veri Alan Sistem 

İşletmelerin fiyat lideri ve endüstrinin takipçisi ol

mayı arzu edip etmediklerine karar verıneleri gerekir. Bu ka

rar, genellikle, rakiplere kıyasla işletmenin ekonomik gücü

nün bir fonksiyonu olmaktadır. Uygulamada birçok küçük işlet-

, me fiyatın saptanmasında hiçbir alternatifleri olmadığı için 
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endüstrideki bir veya birkaç rakip işletme tarafından sapta

nacak fiyatları takip etme gereğini duyarlar (49). 

Araştırma kapsamındaki işletmelerden, dört işletmenin 

yöneticisi, maınullerini fiyatlandırırken, cari pazar fiyatı

nı temel aldıklarını söylemektedir. 

Çini üretiminde, birim baş~na düşen maliyet giderleri

nin hesaplanmasındaki güçlüklerden daha önce söz edilmişti. 

Bu gü.çlükler nedeniyle bazı işletmeler, maliyete göre fiyat 

belirlemek yerine, diğer işletmelerin fiyatlarını benimsemek

tedirler. 

Çini imal eden işletmelerin bir kısmı arasında, fiyat 

konusunda, biçimsel olmayan bir anlaşma söz konusudur. Bu iş

letmelerde üretilen aynı türde ve benzer nitelikli çiniler, 

aynı fiyata satılmaktadır. İnceleme yapılan işletmelerden 

dördü, bu anlaşmaya göre :hareket etmekte ve mamul fiyatlarını, 

diğer işletmelerin mamuılerinin fiyatlarına göre belirlemek

tedirler. Bu işletmeler, yüksek maliyetli ve yüksek kaliteli 

çini üretimi yerine, maliyeti ve kalitesi yüksek olmayan çi

ni .üretimini tercih etmektedirler. Yeni mamul veya mamul fark

lılaştırma çalışmalarına gerek duymamaktadırlar. 

Bu fiyatıandırma sistemini uygulayan işletmeler, kendi 

aralarında kalite ve fiyat rekabetini kaldırmışlardır. Sözü 

edilen işletmeler, geleneksel üretim ve pazarlama anlay~şına 

s ahip işletmelerdir. Fiyatları belirlerken cari pazar fiYa

tını veri alan sistemi kullanan yöneticileri mamullerini fi-

(49) Tuncer TOKOL, Pazarlama Yönetimi, Kkademi Kitabevi Ya. 
No.2, Bursa, 1983, s.ııo. 

" ./': 
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yatla.ndırmak için, fazlaca bir uğraş vennezler. Yapacakları 

tek ş ey, diğer işletmelerin fiyatlarını izleyip, bu fiyatla

rı u:ırgu.lamaktır. 

İşletmelerin benimsedikleri fiyatlar, ne çok yüksek, 

ne de düşük olmaktadır. Bu sistemi benimseyen işletmelerin 

yönetic:Lle1 .. i, satış gelirlerinin, her zaman için maliyet gi

derlerinin üzerinde olduğunu ve do~urucu bir k~r elde ettik

lerini söylemektedirler. 

Çini işletmeleri, fiyatlandırrnayı en kolay olan biçim

de yapmayı tercih etmektedirler. İşletme yöneticilerinin eği

t :im düz ey leri, mamul fiyatlarının belirlenmas i için, matema

tiksel işlemler ve analizler yapmaya yeterli değildir. 

c) İşletmelerin Fiyat Politikaları 

İşletmeler, amaçlarına ulaşabilmek için değişik fiyat 

politikaları uygularlar. Görüşme yapıl~~ işletme yöneticileri, 

uyguladıkları fiyat politikaları ile hangi amaçlara ulaşmayı 

planladıkları konusvı:da bilgi vermeınişlerdir. Ancak bu işlet

melerin yöneticileri, uygulad.ıkları fiyat politikalarını a

çıklamışlardır. 

Araştırma kapsarnındaki işletmelerden, altı işletmede, 

çini satışları liste fiyatına göre yapılmaktadır. Bir işlet

mede, yalnızca özel tabaklar için fiYat listesi düzenlenmiş

tir. Özel tabaklar (special teller), kalite ve sanat yönünden 

üst"LL."l nitelikler taşıyan tabaklardır. Özel tabakların fiyat

ları, normal tabaklarının fiyatlarının birkaç misli olabilmek

tedir. Ek 4'de bir çini üreten işletmenin, Ek 5'de de bir top

tancı işletmenin fiyat listelerine yer verilmiştir. 
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Sekiz işletmede, tek fiyat politikası uygulanmaktadır. 

Tek fiyat politikasına göre kalite, miktar, ödeme, satın al

ma ye ri ve zeına:ru. bakımından aynı ş artlarla mal alan müşte

rilere a~u fiyatlar uygulruıır. BLmlara uygulanacak indirim 

ve diğer haklar, tamamen birbirinin aynı olur (50). 

Tek fiyat politikası uygulandığında, alıcıların işlet

meye karşı güvenleri artar. Pazarlık gücü olmayan işletmeler 

ya da kişiler rekabet üstünlükleri olııadığ.ı duygusuna kapıl

mazlar. Bu uygularnada zamandan artırım sağlanır (51). 

İki işletmede, pazarlıklı (değişen) fiyat politikası 

uygulanmaktadır. Pazarlıklı (değişen) fiyat politikasında, 

aynı şartlarla alım yapan müşterilere, değişik fiyatlar uygu

lanır ( 52). Pazarlıklı fiyat politikasını benimseyen işletme

lerden birinde yalnızca kaplama çinisi (karo) üretimi yapıl

maktadır. Karoların metrekaresi 40.000 Tl,-42.000 TL'dan pazar

lıkla 32.000 TL' sına kadar ine bilmektedir. Fiyatlar, müşteri 

ve satıcı yakınlığı, alıcıların pazarlık gücü gibi etkenlere 

bağlı olarak değişmektedir ( 53). Pazarlıklı fiyat politika

sında, rakiplerin davranışlarını izlemek ve fiyatları buna 

göre değiştirmek imkanı vardır. Böylece, müşterilerin rakip

lere kayma tehlikesinin önüne geçilebilir. İleride büyük bir 

müşteri olacağı umulan alıcılara bazı üstünlükler sağlamak, 

ancaıc pazarlıkl:t fiyatlarla mtirrı.kün olur ( 54). 

(50) Y~P~LAR, Türkiye'de ••• , s.46. 
(5l) C:sT~·:ALCILAR, Pazarlama, s.347. 
(52) KARALAR, !ürkile'de ••• , s.46. 
(53) Mehmet OLUÇ, Pazarlama Prensipleri ve Türkiye'de Tatbi
~' İktisat F.3;kül t esi Ya., İstanbul, 1957, s. 437. 

(54) KARALAR, f~rkiye'de ••• , s.47. 

,. 

,, .~· ~ 
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İncelenen üç işletmede indirimli fiyat politikası uy

gulanmaktadır. indirimli fiyat politikasını benimseyen işlet

melerden biri pazarlıklı fiyat politikasını, diğer ikisi de 

tek fiyat politikasını uygulayan işletrnelerdir. 

İndirim, imalat Çl. veya toptancıların, alıcılarına lis

te fiyatları üzerinden çeşitli şekillerde yaptıkları fiyat 

düşürrneleridir. Bu politikaların uygı..ı.la.nmasında, dört çeşit 

indirimden söz edilebilir. Bunlar miktar indirimi, ticari 

in dir im, peşin ödeme indirimi ve mevs imli~ indirimdir ( 55) • 

İncelenen üç işletmede, indirimli fiyat politikası uygulan

maktadır. İki işletmede miktar indirimi, bir işletmede ise 

peşin ödeme indirimi yapılmaktadır. 

Mikt ar indirimi yönt eminin uygulanmasındaki amacı, 

dağıtım kanalında yer alan aracıların ve en son tüketicilerin 

daha çok alımda bulunmalarını sağlamaktır. Spekülasyon ama

cıyla yapılacak alımları bir kenara bırakacak olursak, dağı

tım kanallarındaki herbir işletmenin k~rını maksimize edebil

mesi stok devir hızını yükseltıneye çalışması ile olabilir. 

Böyle olunca bu işletmeler, mikt.ar indiriminin yararını pekiş

tirebilmek için kendilerine miktar indirimi tanıyan işletme

lerin ma~ullerinin satışlarının artırılınasına çalışacaklardır. 

Miktar indirimi iki türlü olrrlaktadır (56): 

- Bir defalık indirim 

- Kümülat if indirim 

(55) KARALAR, Türkiye'de ••• , s.60. 
(56) BALTACIOGLU, s.49. 

' ,f.'.: 



- 96 -

İncelenen işletmelerden birinde bir defalık indirim 

bir diZ~crinde ise kümUlatif indirim yöntemi uygulanmaktadır. 

Ki.imüla'tif i.rıdirim yönter.ni.nde, belirli bir dönem boyurı.

ca yapılacak satın almalar toplamına göre bir indirim uygu

lanmaktadır. Böylelikle dağı tım ka:nalJ.ndaki işletme, üretici 

işletm~;ye bağlanmak istenmektedir. Çünkü, her bir satın aJına 

miktarı aynı dönem içerisinde daha öne e ya:rmJ.ş olduğu sa tın 

alma mü:tarlarına eklenmekte ve indirim oranı da buna göre, 

eski alımlara da uygulan~ak üzere yüklenınektedir (57). 

Bir işletmede, kümülatif indirim yöntemi şöyle uygu-

lanır: 

İşletmede yıllık alım tutarı 2.000.000 TL'nı geçmeyen 

müşteriler alımlarını indirimsiz fiyattan yaparlar. 2.ooo.oom~ 

ile 40.000.000 TL arası tutarda yıllık alım yapan müşterilere, 

mağaza toptan fiyatı uygulanır ve liste fiyatı üzerinden % 20 

oranında indirim yapılır. Alımları 40.000.000 TL'nın üzerinde 

olan mltşterilere fabrika toptan fiyatı uygulanır ve liste fi

yatı üzerinden ~s 40 oranında indirim yapılır. 

Etr başka işletmede bir defalık m:ıi.ktar indirimi poli

tikası yerleşmiştir. Bir defalık miktar indirimi, bir kereli.K: 

alımların fiziksel miktarı veya toplam değeri üzerinden uygu

lanır (58). İşletme yöneticisi "Geniş bir alanın kaplanması 

için karo sipariş edilerse indirimli fiyat uygulanır" diyerek 

indirimli fiyat politikalarını açıklamaktadır. 

(57) BALTACIOGLU, s.50. 
(58) KARALAR, Türkiye'de ••• , s.60 • 

. 1: ' 
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İncelenen bir diğer işletmede müşterilere, peşin öde

me indirimi yapılmaktadır. Alıcılar:ı .. peşin ödemeye teşvik 

etmek e .. macıyla peşin sat:tşlarda veya belirli bir süre içinde 

ödeme şartıyla yapılan satışlarda, liste fiyatından bir in

dirL~ yapılır. Buna peşin ödeme indirL~i denir. İmalatçılar, 

peşi.-."1 ödeme indirimi yoluyla sattıkları malların bedellerini 

kısa bir süre içerisinde alabilirler. Peşin ödeme indirimi, 

nakit bru~ımından sıkıntı çeken işletmeler tarafından daha 

çok uy{:;"V .. lanır. Di;ğer indirimler gibi, bu indirim de önemli 

bir rekabet aracıd.ır (59). 

L~tün işletmelerde, coğrafi fiyatlama politikaların

dan, üretim yerinde FOB fiYati.ama politilrası uygulanmaktadır. 

Kaınulü satan üretici işletme, taşıma aracına yükleme Irialiye

tini üzerine aldığında ve bu noktada mülkiyet mamulu satına

lana geçtiğinde FOB fiyatlama söz konusu olmaktadır (60). İş

letmelerde üretilen mamuller, üretim yerinde, taşıt aracına 

yüklenir ve bundan sonraki taşıma giderleri müşteriye ait olur. 

Aracıtırma kapsamındaki, sadece kaplama çinileri (kare

lar) i~eten işletmede, çini siparişi alındı3ı zaman, sipariş 

tutarının yarısı müşteriden ta..l-ısil edilmektedir. Sipariş ta

mamlanıp, müşteriye teslim edildiğinde ise sipariş tutarının 

diğer yarısı alınmaktadır. 

İncelenen işletmelerden, yedi işletmede hem peşin hem 

de kredili çini satışı yapılmaktadır. Üç işletmede ise bütün 

satışlar, peşin olarak yapılmaktadır. 

(59) KARALAR, 11ir~iye'de •• ~, s.64. 
(60) C::!;1•i[ALCILAR, Pazarl~, s.346 • 

. \': . 
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Kredili satışlar, eski ve itibarlı müşteFilere yapıl

maktadır. Kredili satışlarda, mal müşteriye teslim edilince, 

müşteriden bir miktar kapora alınmakta ve geri kalan tutar 

için bir ay ile beş ay arasında, müşteri gU.venilirliğine gö

re değişebilen vadeli senet yapılmaktadır. 

Çini üreten işletmelerde, defolu mrunullerin satışında 

değiş ik fiyatıandırma politikaları izlenmektedir. İncelenen 

işletmelerden dördünde çinilerin fiyatı, defo yüzdelerine gö

re belirlenmektedir. Bir işletmede defolu çiniler, defosuz 

çinilerin yarı fiyatına satılmaktadır. Bir başka işletmede 

defolu mamullerin satışında pazarlıklı fiyat politikası 

uygulanır. Diğer bir işletmenin yöneticisi defolu çinileri, 

müşterilerine hediye ettiklerini söylemektedir. 

1· Satış Çabaları 

Satış çabaları, işletmelerin tüketiciyle kurmak zorun

da oldukları iletişim sürecidir. İşletmeler, pazarlama karma

sının diğer üç bileşeni olan mamul, dağıtım ve fiyatıandırma 

uygularnaları ile tüketicinin ihtiyaçlarına ve isteklerine uy

gun mamulleri, uYgun yerlerde ve uygun zamanlarda ve kabul 

edebilecekleri fiyat düzeymde vermeye çalışmalda satışlarını 

artırmaya ve bu yolla amaçlarına ulaşınaya çalışırlar. Ancak, 

istenen sonucun alınabilmesi tüketici ile işletmeler arasında 

gerekli bilgi alış verişinin varlığıyla olabilir. Tüketici 

istek ve ihtiyaçlarına ne kadar uygun mamul ve olanaklar ve

rilmeye çalışılırsa çalışılsın eğer tüketici bundan haberdar 

edilemezse çabalar sonuçsuz kalır. İşte tüketici ile işletme 

arasında gerekli olan köprü satış çabaları olarak adlandırı

lan bir dizi faaliyetle kurulabilir. Satış çabalarını oluş

turan bu faaliyetler şöyle sıralanabilir: 

.ı: ' 
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- Hckl~ı 

- Kiş ts el Satış 

- Tanıtma 

- Öteki Satış Artırıcı Çabalar 

Bu satış çabalarından biri ya da birkaçı hatta hepsi 

birlikte kulle.nılabilir (61) .. 

Satış çabaları, işletme yöneticileri tarafından, gi

der kalemleri olarak kabul edilmekb.edir. Gerçekte satış çaba

ları başka bir açıdan ele alındığında; pazarlama faaliyetleri 

içinde bir gider şeklinde değil, yatırım olarak irdelenmeli

dir (62). 

A) Reklam 

Heklam, malların, hizmetlerin ya da ticari düşüncele

rin pazara sunulduğu konusunda bir araç kanalıyla ve sunan 

kişiilin adını belirtmek suretiyle ve bir ücret karşılığında 

sunulması ve geliştirilmesidir (63). 

Kütahya'daki çini imalat işletmeleri radyo, televizyon, 

gazete, dergi gibi geniş kitlelere hitabeden iletişim araçla

rı kanalıyla reklam yapmamaktadırlar. Araştırma kapsarnındaki 

işletmelerden ikisi Kütahya telefon rehberine firma reklamı 

vermişlerdir. İki işletme, katolog, bir ba<şka işletme broşür 

ve katalog bastır.makta, bir diğeri ise takvim ve broşür bas

tıraralr reklfun faaliyetlerini sınırlı bir ş ekilde yürütmekte.;. 

(61) BALTACIOGLU, s.55. 
(62) T<:1.Cengiz PINAR, Pazarlama Politikaları ye Stratejileri, 

Ege tİrıiversitesi.İktisadi ve Ticari ;Bilimler Fakültesi 
Ya.No.64/6, Izmir, 1970, s.210. 

(63) KOTLER, C.II, s.299 • 

.. . f.' . 
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dir. D0rt işletme is e hiç bir reklam yapmama.kt adır. Bıı dört 

işletmeden birindı:ı katolog basımı için hazırlık yapılmakta

dır. Rel~laın yapmayan üç işletmenin yöneticileri reklamın pa

halı bir satış çabası olduğurıu. ve mam-vı fiyatlarını ;yükselt

mekten başka bir işe ;:,raraınadığını söylemektedirler. BU yöne

ticiler, ürettikleri her mamulü satabildiklerinden ve satış 

güçlü[:U.yle karşılaşmadıklarından reklama gerek duymadıkları

nı söylemektedir ler. 

Telefon rehberlerinde Jrer alan, ç:ini iTT!al eden işlet

melerL11. reklaınlarında, işletmenin adı, adresi ve telefon nu

marası yer alır. Bu reklamlarda, işletmelerin çinilerinin ka

litelerinin yüksekliğini vurgQlayan sözlere de yer verilmek

tedir. 

Broşür, işletmeyi ve işletmede üretilen çinilerin ni

teliklerini, hedef kitleye tanıtmak amacıyla bastırılmakta

dır. İşletmelerin bastırdı&,ı:ı.. broşürlerde işletmelerin ismi, 

adresi, telefon nu.ı11arası. bulunmaktadır. Broşürler renklidir 

ve kuş e k~cı tlara basılmaktadır. Broşürlerde, çinilerin yapı

mına ve çini örneklerine ait fotoğraflar :ır er almaktadır. Araş

tırma kapsamındaki tanıtıcı. broşi..i.r bastıran iki işletmeden 

birinde, broşürlerin yazıları Türkçe'dir. Diğer işletmenin 

broşürlerinde hem Türkçe hem de İngilizce ;>razılar yer almak

tadır. 

Katologlarda, işletmelerde üretilen değişik desenli 

çini~erin fotoğrafları, kod numaraları, bu.ı~ların boyutlarına 

ilişkin bilgiler yer almaktadır ( Ek 6 'da bir işlet

menin kat o lo ğuna yer verilmiş tir). Müşteri bu katologlardan, 

sipariş verebilmektedir. 111üşteriler, lcatologlardan seçim y&-

.f:. 
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para.'!{ istedikleri çinilerin kod numaralarını ve miktarlarını, 

imalatçı işletmelere posta aracılığıyla veya telefonla da 

bildirebilirler. 

Broşürleri ve katologları, işletme yöneticileri, müş

terilerine ve müşteri olabileceğini tahmin ettikleri kişile

re bizzat kendileri vermekte veya pasta aracılığıyla gönder

mektedirler. Bir i~letmenin yöneticisi, toplumda önemli ve 

saygın bir mesleğe sahip, geniş dost ve arkadaş çevresi olan, 

yurtiçinde veya yabancı ülkede yaşayan tanıdıklarına çok sa

yıda broşür ve katalog gönderdiklerini söylemektedirler. Yö

netici, sosyal çevresi geniş olan kişilerden yararlanarak, 

daha geniş bir kitleye ulaşabilmeyi, böylece pazar payını 

arttırınayı istemektedir. 

B) Kişisel Satış 

Kişisel satış, satış yapmak amacıyla bir ya da daha 

çok sayıraki olasıl alıcılarla karşı karşıya gelerek konuş

mak. görüşmek ve sonuca ulaşmaktır (64). 

Araştırma kapsamındaki işletmelerden yedi işletmede a

lıcılarla karşı karşıya gelip, görüşme yapan, siparişleri a

lan işletme yöneticileridir. İşletmelerde yöneticiye yardımcı 

olan yönetici işletmede olmadığı zaman onun görevlerini yer~

ne getiren kişiler de vardır. Bu kişiler eanellikle yönetici

nin oğlu, kardeşi ya da yakın akrabası kişilerdir. Bu yedi 

işletmede, satış faaliyetlerini yürütmesi için satışcı ele

manlar görevlendirilmemektedir. 

(64) KOTLER, C.II, s;299 • 

. . 

.• ,f: . 



- 102 -

Üç işletmede, satış işlerini ~rürütmeleri amacıyla, 

satış cıla.r görevlendiriln:işt ir. Bir işletmenin beş,: .:ilFi iş

letmenin de ikişer tane satışcı elemaı·ıı vardır. Bu elemanlar 

işletmelerin satış rı.ağaze.larında görev yaparlar. Yaptıkları 

satış, tezgahta satış olarak rd.telendirilmektedir. Satış gö

rüşmeleri, imalatçının satış mağazasında yapılmaktadır. 

Araştırma kapsamındaki s at ış cı kullanan işletmelerden, 

birini:"'l yöneticiı:.ıi, satış cıları satışa sunulan çinilerin ni

telikleri konusunda bilgilendirdiklerini söylemektedir. 

İşletmelerde çalışan satış cılara asgari Uc ret veril

mektedir. Ayrıca prim veya ikramiye alınamaktadırlar. 

Aylık şeklinde ücretlendirmenin bir takım üstünlükle

ri ve sakıncaları vardır (65). 

Aylık şeklinde i.icretlendirmenin üstünlükleri şöyle a

çıklanabilir: 

- Bu Ucretlendirme biçimi kolaydır. 

- Satışçılar, çabalarını kısa sürede parasal gelir el-

de etmeye yöneltecekleri yerde, uzun süreli amaçlara 

yönelirler. 

- Satışçılar, gelecekleri açısından güvenlik duyarlar • 

.Bu Ucretlendirme yönteminin sakıncaları da şunlardır: 

- Olağanın üstündeki çabaları değerlemez. 

- Aylık, değişmez maliyet elemanıdır. Satışlar azaldı-

ğında,. sorunlar ortaya çıkabilir. 

(65) }..'rdoğan TAŞKIN,·Satışcıların Yönetimi, Der.Ya. İstanbul, 
1987, s.Jl-32. 

./' .: 
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c) ıra...'1ı tma 

Ta..'1ıtma, bir ücret ödemeden bas:ı.n ve yayın araçların

dan ~rararlı:marak işletme, yöneticileri, mamul ve hizmetleri 

hakkında haber niteliği olan bilgiler vermektir (66). 

Tanıtma çalışmalarında gazete, dergi, radyo, televiz

yon gibi iletişim araçları kullanılabilir. 

Televizyonda, yayınlanan çeşitli programlarda, eski 

bir T-L'i.rk Sanatı olan çinicililc konusu işlenınelde ve imalat 

işletmelerinin yöneticileriyle çinicilikle ilgili röportaj

lar yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli dergi ve gazetelerde, çini 

işletmelerinin imal ettiği manr..ıllerin sergilendiği, sergile

re ve fuarlara ilişkin bilgilere yer verilmektedir. Çinicilik 

konusunda düzenlenen sempozyum ve toplantılara ilişkin haber

lerin 'Jrer aldığı yayınlar da önemli bir tanıtma işlevi gör

mektedir. 

D) Öteki Sat:tŞ' Çabaları 

Öteki satış çabaları rekl~~, kişisel satış ve tanıtma 

dış ında kalan, malın sat ış ını temin ve art ırma ile s atış çının 

etkinliğini isteklendiren, .normal yürüti..Uen çalışmalardan da

ha çok arasıra görülen sergiler, fuarlar, eösteriler, malın 

kullanılışını ya da işleyişini açıklayan pazarlama faaliyet

leridir (67). 

Kütahya (Durnlupınar) Samsun ve Mersin fuarları çini i

mal· eden işletmelerin katıldıkları milli fuarlardır. Ayrıca 

(66) BALTACIOGLU, s.l26. 
(67) KOTLER, C.II, s.299. 
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işletmeler, uluslararası İzmir Fuarı'na katılmaktadırlar. 

Eir işletmenin ,yöneticisi, "MLi.nih Elsanatları Fuarı"

na yeni teknoloji almak amacıyla katıldıklarını söylemekte

dir. Ee .. şka bir işletme, Hollanda ve Macaristan 'da düzenlenen 

fuarlara, Belçika'da Brüksel-Fuarına katılmaktadır. Bir di

ğer işletr.!lenin yöneticisi, Birleş ik Arap Emirlikleri 'nin baş

kenti Abudabi 'de düzenl,~nen "İslfun Ülkeleri Sonballar Fuarı "na 

katıldıklarını ve çinilere karşı ilginin çok büyük olduğunu 

söylemektedir. 

Bugünkü uluslararası fUarlar uygulamasında, fuarlarda 

ürünleri sergilenen işletmelerin yükürnlülü.kleri çok azdır. 

Bütün yt~mlülük, istenilen mamullerin, belirli sürede göste

rilen depolama yerine teslimden ibaret kalıaaktadır (68). Sa

nayi ve Teknoloji Bakanlığı, çinilerin dış ülkelerdeki fuar 

yapılan yerlere ula.ştırılması ve sergilenmesi ile ilgili bü

tün ;y-f.~kUmlülü.k ve soru.Y!llulukları karşılıksız olarak üstlen

mektedir. İşletmeler, dilerlerse fuarlara bir temsilci gön

dermekte, istemezlers e göndermemekt edirler. Çini imal eden 

işletmelerin temsilcilerinin fuarlara katılması, teşhir edi

len mamuller hakkında, fUarı ziyaret eden kişilere bilgi ver

meleri açısından yararlı olur. Ancak, çini imal eden 1Ş+etme~ 

ler, yabancı dil bilen, dış ülke formalite ve uygulamalarında 

tecriibeli elemanlara sahip olmadıkları~dan bazen uluslararası 

fuarlara tems.Uci göndereınemektedirler. Oysa uluslararası pa

zarlara katılma işletmelerin uluslararası pazarlara açıiabil

mesi baleımından oldukça önemlidir (69) •. Uluslararası fuarlara 

katılma çini imal eden işletmelere şu .:n;ırarları sağlar; 

(68) Yıldırım KILKIŞ, "Uluslararası Fuarlar ve Türkiye", PA
ZARLlU:ı/IA DERGİSİ, S.3 (Mart 1976), s.43-44. 

(69) KILICCŞ, s.39. 

. • .1.". 
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- Çini.lerin yeni pazarlara sunvımasını sağlar. 

- Yabancı tüketiciler:i..ı."l çinilere karşı tepkileri an-

laşılır. · 

- Çinilerin, diğer ülkelerin benzer el sanatları ile 

karşılaştırılması olanağ:ı. yaratılır. 

- Ülkeler arasınd~~i sosyal, politik, kültürel ilişki

lerin geliştirilmesine i~{~~lar sağlanıro 

- Ülkelerin turis·tik değerlerinin tanı tılması ve dola·. 

yısıyla tuı·izmin geliştirilmesi imkfulları elde edi

lir. 

Araştınna kapsamındaki beş işletme fuar ve sergilere 

katılınamaktadır. Bu işletmelerden ikisinin yöneticisi önecici 

yıllarda İzmir Uluslararası Fuarına katıldıklarını ancak ar

tık katılmayı düş"LL"lmodiklerini söylemektedirler. Katılınama 

nedeni olarak, bir işletme yöneticisi finansal yetersizlikleri 

diğeri de uzman. eleman yokluğunu göstermektedir. 

Fuar ve sergilere katılmak, çini imal eden işletmele

rin ulusal ve uluslararası pazarlara açılabilmeleri için bir 

fırsat olarak görülmeli ve değerlendirilmelidir • 

.. ~·.· 



. SONUÇ VB ÖN:ERİLER 

Çinicilik geleneksel bir el sanatımızdır. Kütahya'da 

çini üretimi XIV. yüzyılden beri yapılmal.;:tadır. XVII. yüzyıl

da, İznik'teki çini atelyeleri kapanınca, Kütahya, bir çini 

üretim merkezi durumu.'1.a gelmiştir. GU.ni.J.mü.zde Kütahya'da çini 

üreten işletmelerin büyük bir çoi;'ıJ.nluğu tek kiş i işletmesi 

veya adi ortaklıktır. Çini üretimi yapan işletmeler sınırlı 

mali olanakları, düş iik ür et im kapas it eler i ve geleneks el üre

tim teknikleri ile yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadır lar. 

İşletme yöneticileri, @.nümüzün zorlu ekonomik koşul

ları altında işletmelerinin finansal ve üretimle ilgili so

runlarıyla ilgilenmekte, kimi zaman, üretim işine bizzat ka

tılnıakta veya denetlemekt edirler. Bu arada pazarlamaya gerek-· 

li önem verilmernekte ve pazarlama sorunları ihmal edilmekte

dir. Pek çok işletme yöneticisi, işletmelerinde pazarlama so

runları olduğunun bile farkında değildir. 

Kütahya çinilerine, yurt dışında ve turistik yörelerde 

büyi~ talep vardır. Yurt dışından gelen çlııi talepleri çok 

yüksek miktarlarda .olrriaktadır. İşletmelerin kapasiteleri, bu 

talepleri kendi başına karşılamaya yetmemektedir. 

,f:.; 
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Çini Ur et imi yapan işletmelerde, "ne üretirs ek onu 

satarız" anlayışı hakimdir. Bu nedenle, ti.Uceticilerin istek 

ve ihtiyaçları dikkate aJ.ınmaksızın üretim yapılmaktadır. 

İşletmeler, pazar haJr,_ıcında çok sınırlı bilgilere sahiptir

ler. Pazar bölürnlenmesi ve hedef pazarın seçimi gibi çalış

malar bilinçli bir biçimde yapılmamaktadır. 

İşletmelerde alınan maınullere ilişkin kararlar her

hangi bir bilimsel araştırmaya dayanmadan, yöneticinin sez

gi ve tecrübesine göre alınmaktadır. 

KLi.tahya' da çok çeşitli niteliklerde çini üretimi ya

pılmaktadır. İşletmelerde yüksek sanatsal değere sahip, da

yanıklılık derecesi yilicsek çinilerin yanı sıra düşük kalite

li, sanatsal değer taşımayan çiniler de üretilmektedir. Dü

şük kaliteli çinilerin uluslararası pazarlarda rekabet ede

bilme şansı hiç yoktur. Bu çiniler, yurt içinde alıcı bul

maktadır. 

İşletmelerde çinilerin desenlenmesinde genellikle ge

leneksel Türk çini motifleri kullanılr.naldadır. Bazı işletme

lerde bu motifler, başar:ı.lı bir biçimde çinilere işlenmekte

dir. Ancak sanat duygusundan uzak, incelikten yoksun, gelişi

güzel bir biçimde desenlenmiş çinilere de sıkça rastlanmakta

dır. Bir çok işletmede daha fazla üretim yapabilmek için, ~i

niler fazla emek istemeyen, kolay motifler kullanılarak de-

s enlenmekte bu da çini sanatımızda yozlaşmalara neden olmak

tadır. Çinilerin özellikle yabancılar ta.rafından talep edil

mesinin en önemli nedeni, çini motiflerinin taşıdığı sanat

sal ve kültürel değerlerdir. Bu özelliğfn yok olması çini ta

lebinin de giderek azalmasına neden olabilir • 

.. . f.".: 
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Araştırma kapsamındaki işletmelerden hiç birinde üre

tim sürecinde ve üretim sonrasında kalite kontrolu yapılma

maktadır. Kalitesiz hammadde kullanlinı, hatalı sırlama ve 

hatalı pişirim ve daha bir çok teknik nedenler yüzünden üre

timde zaiyat oranı çok olmakta, bu nedenle mamullerin mali

yeti ~Jksek, üretim miktarı az olmakta ve talep karşılanama

maktadır. 

İşletmelerde ambalajlama işine gereken önem verilme

rnekte ve çoğu kez ihmal edilmektedir. Earka araştırma kapsa

mındaki işletmelerden biri dışında hepsL~de kullanılma~tadır. 

Ancak, markalama işlemi bilinçli ve sistemli bir biçimde ya

pılmamaktadır. Etiket kullanırnı yaygın değildir. Çinilerde 

yer al~~ namule ilişk~~ tanıtıcı bilgiler işletmeden işletme

ye değişiklik göstermektedir. 

İşletr.2elerin dağı tım kanallarında yer alan aracı ku

rumları seçmeleri ve bu kurumların çalışmalarını denetlemele

ri miillli~Jn olmamaktadır. Araştırma kapsamındaki işletmelerden 

hiç biri Kütahya ili dışında, çLni müşterilerinin yoğun oldu

ğu bir yörede satış mağazası açacak güce sahip değildir. 

Fiziksel dağıtım işlevlerinin yerine getirilmesi bilim

sel bir biçimde yapılamamaktadır. Çob~lukla üretim yapan iş

letmelerin yerine getiremedikleri taşıma ve depolama işlevle

rini aracı kurumlar üstlenmektedir. Hatalı ambalajlama ve uy

gunsuz koşuııarda depolama yüzünden çinilerde hasar meydana 

gele bilmektedir. 

Iv:amullerin fiyatlandırilmasında işletme yöneticilerin 

sez;::;ileri ve tecrübeleri büytik rol oynanıakta ve işletmelerde 

en basit fiyatıandırma yöntemleri seçilmektedir. 
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İşletmelerde satışı artırıcı çabalara gerekli önem 

verilmemektedir. Kişisel satış reklam, öteki satış artırıcı 

çabalar ve tanıtma çalışmaları sınırlı bir düzeyde yapılmak-

tadır. İşletmelerin finansal olanakları, çinilerin 

tanıtımının yurt içinde ve yurt dışında etkili bir biçimde 

yapılması için yeterli değildir. 

Yapılan araştırma sırasında incelemeye konu olan çini 

işletmelerinin büyük çoğunluğunun tek şahıs işletmesi veya 

adi ortalelık olması, bunların sınırlı finansal olanaklara sa

hip olmaları ve pazarlama konusunda nitelikli eleman temin 

edememeleri, bu işletmelerin sorunlarını kendi başlarına çö

zümlemelerini engelleyici nedenlerdir. 

Sorunların en etkin çözüm yolu bu işletmelerin kendi 

aralarında kooperatif şeklinde örgütlenmeleridir. 1977 yılın-.. 
da "Sınırlı Sorumlu Çinikoop Kütahya Çiniciliği tiretim Pazar-

lama ve Tüketim Kooperatifi"nin kurulması Kütahya çinielliği

nin gelişmesi içi~ atılan önemli bir adım olmuştur. Bu koope

ratifin hamur hazırlama tesisinde kaliteli çini hamuru üreti

mi gerçekleştirilmiş ve bu hamur, ortak işletmelere düşük fi

yattan satılmıştır. Böylece, kooperatif ortağı işletmelerde 

üretilen çinilerin kalitesinde, bir ölçüde yükselme sağlan

mıştır. 

Çinikoop, ortak işletmelerin pazarlama sorunlarına et

kili çözümler getirememiştir. Bu kooperatif 1986 yılında, fi

nansal ve kooperatif yönetimine ilişkin sorunlar yüzünden fa

aliyetini durdurmuştur. 

·.. .f: . 
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Kütahya çinicilieinin ,.::;elişebil.ınesi için Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı 'nın desteğiyle Çinikoop 'un finansal ve yö

netime ilişkin sorı..ınlarına çözüm bulunması ve bu kooperatife 

işlerlik kazandırıL~ası gereklidir. 

Çini üreten işletmelerin, varlıklarını sürdürebilme

leri için geleneksel üretim ve pazarlama anlayışından kurtu

lup, tüketici istek ve ihtiyaçlarına uy~-un üretim yapma an

layışını benimserneleri gerekir. Çinikoop'un bu anlayış doğ

rul tusunda, ort aklara aşağıda sayılan hizmetleri vermesi pa

zar lama sorunlarına önemli ölçüde çözüm getirecektir: 

- Kaliteli hamur üretimi, hamur sır ve boyanın ortak

lara düşük fiyatla satılması. 

- Çini üretiminde .kullanılan kalıpların hazırlanması 

- Ortak işletmelerin makineleri için yedek parça te-

mini. 

- Ortak işletmelerin, modern ağaç ve elektrik işleri 

için merkez atelyeler kurulması· 

- Kooperatif bünyesinde pazar araştırması yapacak bi

rimin oluşturularak piyasadaki arz-talep gelişmelerinin ya

kından izlenmesi ve tüketici istek ve ihtiyaçları doğrultu

sunda üretime yönelmenin sağlanması. 

- Pazarın böli.J.rrılere ayrıJınası, hedef pazarın belirle-. 

n erek, bu pazara ulaş~bilmek içi..11 uygun pazarlama karması bi

leşenlerinin seçi~nesi. 

- Kalite kontrolü ve stok kontrolü konusunda ortak iş

letmelere yardımcı olunması. 

- Ortak işletmelerde üretilen çinilerin kalite yönün

den derecelendirilmesi •. 

. . . ı.·.: 
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- Satı.şa sunulan çini:l ere kooperatif ürünü olduğunu 

belirten markanın konulması. 

- İşletmelerin üretti\':leri çinilerin en uygun biçimde. 

ambalajlanması. 

- Çinilerin et iketlenr·tesi. Bt ikotlerde marka, çininin 

üretim yılı, el işi olduğuna Kütahya'da üretildiğine ve Türk 

malı olcluöma ilişkin bilgilQr yer almalıdır. Ayrıca, etiket

lerde her çininin kalite derecesi de gösterilmelidir. 

- Hedef pazara doC;rudmı er iş iınin sağlanması, bunun 

mUmkLLrı olmadığı durtımlarda dağı tı.m kanalında yer alan aracı

ların kontrol edilmesi. 

- Ortak satış ünitelerinin kurulması ve kooperatif 

ürünlerinin iç ve dış pazarlarda satışına tanı tımına yardımcı 

olacak satış ve tanıtım merkezlerinjn oluşturulması ve bu 

merkezlerde dil bilen,tecrübeli elemanların görevlendirilmesi. 

- Ortak işletmelerin UrUnlerinin yurt içi yurt dışı 

fuar ve sereilerde tanıtılması. 

- Reklam ve halkla ilişkiler çalışmalarının yapılması. 

- Kooperatif ürünlerini tanıtıcı broşür ve katalogla-

rın bastırılması. 

- Çini işletmelerind.e çalışan personele yönelik semi

ner ve kursların düzenlenmesi. 

Kütahya çiniciliğinin gelişimi için üniversite sanayi 

işbirliğine de ihtiyaç vardır. Anadolu Üniversitesine bağlı 

KU.tahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Kütahya Mes-

1 ek .Y~iks ek Okulu, çini işletmelerine çalışmalarında rehber

lik etmelidir. Çiniciliğin sorunlarının tartışıldığı kongre

ler, sempozyumlar düz~nlenrnelidir. 

Kütahya çiniciliğtnin yurt içinde ve özellikle yurt 

dışında tanı tır..nnı sağl~ak konusunda Sanayi ve Ticaret Ba-

kanlıı~:ı ile Kül tür Bakanlığı •na önemli görevler düşmektedir • 

. f:: 
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Beta Basım Yayım Dağıtım ve Bi
limsel Yayınlar Derneği Ya.,· 
İstanbul, 1984. 

: 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, 
Gerçek Yayınevi B.3, İstanbul, 
1978. 

: Pazarlamada Dağıtım Kanalları
nın Önemi ve İşletmelerin Ka.r
lılığı Açısından Seçimi Sorunu, 
Adana İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi Ya.No.45, Adana, 
1974. 

: Pazarlama Prensipleri ve Türki
ye' de Tatbil~i!_, İktisat Fakül
tesi Ya., İstanbul, 1957. 

: "Kalite Faktörü ve Pazarlamadaki 
Rolü 11 , PAZARLAMA DÜNYASI, S .ll 
(Eylül/Ekim 1988). 

: Türk Çini Sanatı, Yapı ve Kredi 
Ban.'l{ası Ya., İstanbul, 1977. 

: :',Qinilerirniz 11
, GÜZEL SANATLAR, 

İstanbul, 1940. 
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ÖZ-ALP Şan 

ÖZDEN Leyla 

ÖZKAN Adil 

PINAR :M.Cengiz 

PEŞKİRCİOGLU Nurettin 

ŞAHİN Faruk 

ŞAHİN Faruk 

T.C. KÜTAHYA VALİLİGİ 

TAŞKIN Erdoğan 

TENEKECİOGLU Birol 

TOKOL Tuncer 

. . 

" .f:.; 

: Küçük İş1:,etmeler, E.İ.T,İ.A. 
Ya.No.60/49, Ankara, 1971. 

: "Amba_l,ajl.CJ.!11!3-•. Are§.tırması", PA
ZARLAILA DEHG-İS İ , S. 4 (Haziran 
1976). 

: Q.i_ni İşçiliğinin Kalitesinde 
Eğitim Görmenin Etkililiği, 
Bas ılmamış Yük s ek Lisans Tezi, 
Eskişehir, 1988. 

Pazarlama Politikaları ve Stra
tejilerj,, Ege Üniversitesi İkti
sadi ve 'ricari Bilimler Fakülte
si Ya.No.64/6, İzmir, 1970. 

: "Kalite Verimlilik İlişkileri", 
Vh1ÜMLİL:i:K (AYLIK BÜLTEN), C.XV, 
S.ll (Kasım 1986). 

: :•Kütahya Seramik Teknolojisi ve 
Çini Fırınları Hakkında Görüş
ler", SANAT TARİHİ YILLIGI, İs
tanbul Üniversitesi Sanat Tarihi 
Enstitüsü Edebiyat Fakültesi Ya., 
c.xr, İstanbul, 1982. 

: ttKütahya Çini-Seramik Sa.natJ. Vf':.. 

Tarihinin Yeni Buluntular Açı
_sından Değerlendirilmesi", SA
NAT TARiHİ YILLIGI, İstanbul 
Üniversitesi Sanat Tarihi Ens
titüsü Edebiyat Fakültesi Ya. 
C.IX-X, İstanbul, 1981. 

Kütahya İli İhtiyaç ve SorunlarJ. 
lİhtiyaç ve SorunlarJ.n Sektörel 
Araştırması), Kütahya, 1985. 

Satışcılar.ın Yönetimi, Der.Ya., 
İstanbul, 1987. 

: Pazarlamada Fiziksel Dağıtım ve 
,'~ürkiye • deki Uygu,lama, E. İ. T. İ.A. 
Ya. No .128/78, Eskişehir, 1974. 

: Pazarlama Yönetim~, Akademi Ki~a
bevi Ya.No. 2, Bursa, 1983 • 
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EKLER 

EK 1 

KÜTAHYA ÇİNİCİLİGİNDE PAZARLAMA UYGULAMALARINA 

İLİŞKİN ANKE.r SORULARI 

1- İşletmeniz ne zaman kurulmuş tur? 

2- İşletmenizin hukuki ~apıs~ nedir? 

- Tek kiş i işletmesi-

- Adi Ort akl ık 

- Kollektif Şirket 
- Komandit Şirket 

3- İşletmenizde çalışan eleman (yönetici-memur-işçi) sayısı 
nedir? 

4- İşletmenizin geçen yılı (1988 yılında) yapt~ğl·net satış

ların değeri nedir? 
5- Pazarlama denilince ne anlıyorsunuz? 

6- İşletmenizde ayrı bir pazarlama bölümü var mı? Pazarlama 
faaliyetlerini kim, kimler ya da hangi böli~ yürütmektedir? 

PAZARA İLİŞKİN SOHULAR 

1- Türkiye'de mamullerinizi nerelere pazarlıyorsunuz? 

2- Başlıca müşterileriniz kimlerdir? 

3- İşletmeniz, pazarda bir. rekabetle karşı karşıya kalıyor mu? 

4- Diğer çinici işletmelerle hangi alanlarda (fiyat, kalite ••• ) 

rekabete giriyorsunuz? 

5- Çinilere olan talepte mevsimlik dalgalanmalar oluyor mu? 

Satışlarınızda belirgin bir artışın görüldüb~ zamanlar 

.var mı? 

6- Talep tahmini yapıyor musunuz? Nasıl yapıyorsunuz? 

7- Pazar için mi yoksa siparişe göre mi·üretim yapıyorsunuz? 

(Pazar-Sipariş-Her ikisi de) 

.. 
-V-
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MAMUL PLANLAlıTA VE GELİŞTİRl\fEYE İLİŞKİN SORULAR 

1- İşletmenizde üretilen çini çeşitleri nelerdir? (Eaplama 

çinileri, dekoratif süs eşyaları, vaz olar, tabaklar ••• 

gibi) 

2- Hangi çeşit çinilerin üretileceği konusunda nasıl karar 

alıyorsunuz? 

3- Çinilerinizin boyutlarını, şekillerini, çinilerinizde kul

lan~lacak motifleri rerucleri nasıl belirliyorsunuz? 

4- Çinilerinizde sürekli geleneksel dizayn renk ve motifler 

mi kullanılıyor, yoksa yeni özgi.in çalışmalar var mı? 

5- Özel günlerin anısına yeni mamuller üretiyor musunuz!- Bu 

mamuller ne gibi özellikler taşıyor? 

6- Çinide modadan s öz e de bilir miyiz? 

7- Çinilerinizin belirli bir yerinde çininin Uretildiği tarih, 

marka, etiket, işleyen kişinin arınası gibi bilgiler yer 

alıyor mu? 

8- Çinilerinizi kullanılan hamurını veya boyanın kalitesi, ya

pıldığı tarih veya san.atsal değer yön'linden derecelendiriyor 

musunu.z? 

9- Mamullerinizin kalite yönünden ~ olması gereken standart

lar s öz konusu mu'? 

10- Mamullerinizin çeşitleri, boyutları, dizaynları, fiyatları, 

kaliteleri, pazarladığınız bölgdere, müşteri özelliklerine 

göre farklılık ta~ıyor mu? (Pazar Bölfunleme). 

ll- ~~balaj yapıyor musunuz? Nasıl bir a~balaj yapıyorsunuz? 

Ambalaj yapmıyorsanız yapınama nedeniniz nedir? 

12- I'fiamulleriniz, diğe~ işletme mamullerine göre farklı, ayırı

cı özelliklere sah~p mi? 
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13- IEamullerinizde, zaman zaman değişiklik yapıyor musunuz? 

Mamullerinizde değişiklik yapmanıza neden olabilecek du

rumlar nelerdir? Mamullerinizin hangi özelliklerinde de

ğişiklikler yapıyorsunuz? -Nasıl yapıyorsunuz? 

14- Mamullerinizin satışından sonra maınule bağlı bir takım 

hizmetler sunuyor musunuz? (Örneğin, mamulün gideceği ye

re kadar taşınması, yerleştirilmesi ya da kaplama çinile

rinde duvarl~~ın kaplanması gibi ••• ) 

DAGITIM KANALLARI VE FİZİKSEL DAGITIMA İLİŞKİN SORULAR 

A- DAGITI11 KANALLARI 

1- Mamullerinizin en son kullanıcJ.ya gelinceye kadar kaç ara

CJ.dan geçmekte, yani kaç kez el değiştirmektedir? Bu ara

cJ.ların türlerini (toptancı, perakendeci ••• gibi) ve sa

yılarJ.nı söyler misiniz? 

2- Birlikte çalışacağınız aracıları nasıl seçiyorsunuz? 

3- Dağıtım kanalınızda yer alan aracı. kuruluşları sık sJ.k de

ğiştiriyor musunuz? -Neden? 

B- FİZİKSEL DAGITIM İŞLEVLERİ 

1- Mamullerin taşınmasında hangi araçlar kullanılıyor? 

2- Mamullerinizi depoluyor musunuz? -Bu depolar nerede bulu

nuyor? 

3- Stok denetimi yapılıyor mu? -Yapılıyorsa nasıl yapılıyor? 

4- Siparişi alma işlevini işletmenizde kim üstlenir? -Sipa

rişle ilgili belgelerin düzenlenmesi ve siparişin yerine 

getirilmesi nasıl yapılır? 

5- Hangi maldan ne zaman ve ne miktar üretileceğine ilişkin 

bir üretim programı yapıyor musunuz? 

- vii -



FİYATLANDIRl\iAYA İLİŞKİN SORULAR 

1- çinilerinizin fiyatını belirlerken hangi faktörleri göz 

önünde bulunduruyorsunuz? (Maliyetler, sanat değeri, ta

şıdığı tarihi değer, ant;ika değeri, talep, diğer işletme 

fiyatları ••• ) 

2- Ç~~ilerinizin fiyatının içinde bulunan maliyet unsurları

nı sıralar mısınız? 

3- Fiyatlandırmayı nasıl yapıyorsunuz? 

4- Çinilerinizin fiyatları, diğer işletmelerin çinilerinin 

fiyatlarına göre yüksek mi, düşük mü, yoksa,,.yakın mı'? 

5- Mamullerinizin fiyatı pazarlandığı değişik bölgelere göre 

farklılık gösteriyor mu, nasıl? 

6- Mamullerinizin fiyatları müşterilere göre farklılık gös-

teriyor mu, nasıl? 

7- Toplu satışlarda indirim yapıyor musunuz? 

8- Peşin mi kredili mi satış yapıyorsunuz? 

9- Defolu mamullerin satış fiyatını nasıl belirliyorsunuz? 

SATIŞ ÇABALARINA İLİŞKİN SORULAR 

1- Reklam yapıyor musunuz? Yapmıyorsanız nedeni nedir? 

a) Mamullerinizin reklamını kim yapıyor? 

b) Hangi reklam araçlarını kullanıyorsunuz? 

c) Reklam kampanyanızda ne tür şekil, resim ve metinler 

kullanılıyor? 

d) İşletmenizin yaptığı reklamlar, rakiplerinizinkinden 

farklı mı, nasıl bir fark söz konusudur? 

2- Kişisel satış 
' 

a) Satış elemanlarınız. var mı? -Nitelik;Leri nedir? 

b) Satış elemanlarınızı eğitiyor musunuz? -Nasıl? 
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c) Satış elemanlarınızın ücretlendirilmesinde hangi yön

temleri kullanıyorsunuz? 

3- Öteki satış çabaları 

a) Dağıtım kanallarınıza yönelik satış artışını amaçlayan 

çalışmalar yapıyor musunuz? 

4- Tanıtma faaliyetlerinizde fuarlar, sergiler, yıldönümleri, 

to:plantılar • • • gibi kaynaklardan yararlanıyor musunuz? 

İHRACAT 

1- İhracat yapıyor musunuz? 

a) İhracat yapıyorsanız ihracata yönelme nedenleriniz ne

lerdir? 

b) İhracat yapamıyorsanız ihracat yapmanızı engelleyen 

etmenler nelerdir? 

2- mamullerinizin ihracatını hangi yollarla nasıl gerçekleş

tiriyorsunuz? 

3- İhracat yaparken dış pazar koşullarını göz önünde tutarak 

mamulunuzde değiş ik lik yapıyor musunuz? 

4- İhracat için çini işletmeleri arasında işbirliğini gerekli 

görüyor musunuz? 

GÖRÜŞ VE ÖNERtLER 

1- Pazarlama yönünden diğer işletmelerle işbirliği sağlayacak 

bir örgütlenmeye gitmek mümkün müdür? -Bu konudaki görüş

leriniz nelerdir? 

2- Çinikoop hakkında görüşleriniz nelerdir? Yararına inanı

yer musunuz? 

3- Kütahya çinilerinin ulusal ve uluslararası pazarda iyi bir 

yer alabilmesi. için neler yapılmalıdır? -Bu konudaki gö

rüşleriniz nelerdir? 
.. 
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:EK 2 

Kiita!ı;ya Foto trafç;ı.lar _J Qinic.iler y_e El San' atları Derneğin e 

Kayıt]-ı Çini İmalatçılarının İsim ve Adres.~ 

(Tarih: 1.11.19881 (1) 

Sıra 

No 

ı 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

ll 

12 

13 

14. 

15 
16 

17 

Ad.ı ve Soyadı 

İhsan ERDEGER 

Hüseyin YAYLA 

Yusuf MARIM 

Ahmet BARUTÇUOGLU (ASALI) 

Fatma SEVİ 

Ahmet KERKÜK-Enver ERTAl'·r 
( ELHAlYIRA ÇİNİ ) 

muamrner ImTAN (ERTAN ÇİNİ) 

Kemal KAYHAN 

Mustafa CURA 

Kerim ERİJ.ıBA YLI 

Yılınaz İUEGÖL 

Hamza ÜSTÜNKAYA 

Perilıan DÜNJ.IEZ 

Brtu[irul MERSİN 

Ayhal1 TUZCU 

Hiis eyin KAYL'iAK 

AlıJnet Şevki ŞAHİN 

ADRES İ 

G·azikemal Mah.Sağlık Sok.No:4 

L.H.P.Mah.Sariayi Sok.No:2/A 

Sultanbağı Mah.Aydoğdu Sk. 
No:28 

Çamlıca Mah.Hasan Tüzün Sk. 
No:2 

İstikl~l Mah.Hal Sok.No:l4/B 

İstikl~l Mah.Hisarlı Ahmet 
Cd.No:llO 

43 Şeker Evleri Ekber Yemen 
Sk. No:6 

İstikllll IV!ah.Okul Sk.No:8/B 

Kazancılar Çarşısı (Dericihan) 
No:46 

Sultanbağı Il1alı.Fakı Sk.No :104 

Osmangazi Mah. Seymen Sk. 
arkası bilal1.o 

Sultanbaeı Mah.Çay:.sırası 
No:40 

Osmangazi IV'.ıah.Kalkan Sk.No :14 

L.H.P.Mah.Eski Sanayi Cd.No:l8 

İstikl~l Mah.Hal Sk.No:20 

Eski ~)anayi Bölgesi No: 301 

Hülı::tlıne·!i Cad. No: 34 

(1) Bu Liste Kütahya Foto~Tafçılar, Çi~iciler ve El San'atları 
Derrıeğinden alınmıştır • 
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·ıs 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Mustafa KAYGISIZ 

Ahmet Fuat GÜREL 

Ul vi PAKSOY (KÜTAHYA 
ÇİNİ FABRİKASI) 

Hacirke KURTULt.Ş 

Ali İhsan ÖREN 

Alaattin ÇINAR 

İsmail PAKSOY 

Yusuf BİLGİN 

Ali KOCAOGLU 
(AiıOPAŞALI ÇİNİ) 

Zeki KÖK 

Tahsin ÖZÇELİK 

Ka dir Gaffar ADIGÜZEL 

L.H.P. Mah.Serap Sk.No:8 

lVIal tepe Malı. Yankı Sk.No: 7 

Eski Sanayi Şerit Sk.No:4 · 

İstikl~l Mah.Karakas Sk.No:8 

Eski Sanayi Çarşısı No :16 · 

Ba11çelievler Mah.Şen Sk.Bilano 

Eski Sanayi Şerit Sk.No:4 

Saray Mah.Birsel Sk.No;lO 

Akdemirler İşhanı Zemin Kat 
No:ll 

Bahçelievler Mah.Buket Sk. 
Bil an o 

1'vl.Çelebi Malı.Hafız Ahmet 
Efendi Cd. No: 23 

30 Servet DÖNT.~EZ-Hava TO LAR 

Eski Sa.YJ.ayi Gönye Sk. No :4 

Abdurrahman PaşaOad.No :73 

1\rl. Çelebi Iılah. Yulaf Sk. 
No:l3 (Çinikop Karşısı) 

31 Ayşin ill.IUT 

32 Hidayet GÜIVTÜŞ 

. 33 Nihat DELEN 

34 Esma IroRIG\1AZ 

35 Halil ÇABALAR 

36 Mehmet ÖZ TAŞ' 

37 Mi.lcahit Seydi AKAR 

38 Ad em UYAR 

39. Hüseyin TETİK 

40 Dv.rsun ATALAY 
41 .İsmail Hakkı ERTAN 

42 Ali Osman YAVUZ 
.. 

.• ,f.' .; 

Bahçelievler lVIah.Elif Sk.No:l 

Eski Sanayi Cad.No:23 

Evl.Çelebi I.Iah.Gökmen Cad. 
No:? 

Yeni Sanayi Bitesi 12.Sk. 
No:47 

L.H.P. Mah.Talip Paşa Cad. 
No:l5/A 

Pa..cıamsultan Mah.Hilal Sok.No :7 

Atatürk Bulvarı No :67/B 

Eski 0arı .. ayi Çarşısı No :ll/A-B 

Eski Sarıayi Çarşısı No: 46 

Yıldırım' Bey Mah.Ekberyemen 
Sk.No:6 

Meydan Kah. Dabla>k Cad.Bila No. 
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EK3 
Küt,alıya Ticaret v,e Sanayi Q9-!3-SJ.!J.a. Kgııtlı _Q:i.ni İ§letmeleri (2) 

Sıra 

!f2_ İŞL_E!!'§~~Nİ!j ~*-·-----
1 ALTIN ÇİNİ: Hasa.YJ. TAŞPOLAT 

ADRES İ 

Atatürk Buıvarı Ali Kalfa 
Çarşısı 

2 :Elııine ÇİNİCİOGLU-Metin ÇİNİ Saray Iılah.Şehitlik Cad.No:20 
FA13RİKASI 

3 ERTUGRUL ÇİNİ-Ertuğrul MERSİN Lalahüseyinpaşa Mah.Eski 
Sanayi Çarşısı No :16 

4 EVLİYA ÇİNİ-Ahmet BARUTÇUOGLU Yeni Tahıl Pazarı Karşısı 
No:30 

5 GÜVEN ÇİNİ FABRİKASI-Kadir 
ADLn:I 

Sanayi Bölgesi No:312 

6 GÜVEN ÇİNİ SANAYİİ VE !DİMİTED LalahüseyinPaşa IYiah.No: 301 
ŞİRKETİ 

7 HUZUR ÇİNİ-Yılmaz İNEGÖL Osman Gazi Mah.Faruk Nalçacı 
Sk.No:l2 

8 İ7,NİK ÇİNİ SANAYİ VJ~ TİCARET Atatürk Bulvarı No: 41/B 
LİTJİTED ŞİRKETİ 

9 LALE ÇİNİ-Hüseyin YAYLA ' 
Lalahüseyinpaşa Mah.Eski Sa-

lO NAKIŞ ÇİNİ-Nahide CUF~ 

ll ÖZ ÇİNİ FABRİKASI KOLLh~{TİF 
ŞİRKETİ Halit BALABAN, Mehmet 
ÜSTÜNKAYA 

12 ÖZEN CİNİ-Mustafa Rıfkı 
YÜKSELENLER 

13 RAI-mmT RÜTAHYA ÇİNİ SANAYİ VE 
TİCARET LİMİ'l'ED ŞİRKETİ 

14 SAYLAM SERAMİK SANAYİİ VE Tİ
CARET ANONİlVI ŞİHKETİ KÜTAHYA 
ŞUBESİ 

nayi Çarşısı No:2/A 

Cu~huriyet Cad.No:94 

Eski Sanayi No:309 

Eski Sanayi Bölgesi No:40 

Atatürk Bulvarı No:49 

Alipaşa Mah.Palanga Sok. 
Karagöz İşhanı No:2/l-10 

(2) Bu bilgiler Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Rehberinden 
derlenmiş-Gir. 
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15 Siyami ADLIM 

16 th·TAL TİCARET-Itehmet Ali ÜNAL 

Eski Sanayi Bölgesi No:301 

Eski Sanayi Bölgesi Şerit 
Sk. No:6 
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EK4 

~ir~--

~.&:jlf-
ft-/j~ırıı~ · 
:~.,~~11 1 

'. DEK~OLY~SI 
l.Ocak.l989 dan geçerli özel tabaklar 

i'iat Liateaid ir 

o 

l6c• Ö1e1(apeo1a1 teller) ••••••••••••7.5oo.- +KDV 
Ucıa Özel( ll .. ) •.• ~ •..•••• 12.5oo.- +KDV 
25cıa özel( ll ll ) •.......... 15.ooo.- +KDV 
3ocıa Öıel( " ll ) .~~~~t~ .... ~5.ooo.- +KDV 
3ooıa Öael ( lt 1 ) zemli 3 .•.....•..• o.ooo.- +KDV 
4ocıa Özel( . ll • ) .~~~~~~ ..•. ao.ooo.- +lC DV 
4ooıa Öael( ll .. ) .~~~~~ ••••• 9o.ooo.- +KDV 

lôcıa Özel Sipar1~ler •••••••• ll.5oo,- +-l<lY 
Ucıa Öael " ........ l8,5oo.- +KDV 
25cm özel .. ........ 25.ooo,- + KD'I 
3ocıa Özel ll ........ 4o.ooo.- +KDV 

3ocıa Telı:li Resiıa ......... 5o.ooo~- -ı{( DV 
3ocna Çiftli resili .......... 95,ooo.- +KDV 
Jocna ~fçlU resim ......... 135. 000,- +KDV' 
4ocna telııli reaiıa ......... ~oo,ooo,- + KD'I 
40011 çittli resiıa ......... 25o.ooo,- +KDV' 
4ocm liçlii resina •••• ! •••• 275.000,- +KDV 

Not: Keadiııizce arıısı olan ya~adıgıııız ıııelt4nların 
EV-doğa giizellitleri tabiat naaıızaraları,dagi~eıı ya
'}antıııızda dönüııı ııoctaaı olan yerin:Q'iııi tabaiıelara , 
aslına uygun (sır altı)tekni~i ile nacli pazarlıia~ 
t!Sbiilir, 

· tıııaU~=~+~~tanPI~lra~ende 
İbrahinı-Ali li.~AO .... LiJ • lar 

•• •' 1 

Bırııılar ve Oecor Atölyeei: Altrtamirler 1~hanı· Tlf:3üöö1 . 
Satı:J \!ubeei : .Uopa..,a Mh. Caaıhbahçe No:d Tlt: 5174~ 

----------------- ~ J T & H Y A -----~----------, .. 
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EK 5 

KÜTAHYA'DAKİ BİR TOPTANCI İŞLEr!viENİN 1989 YILINA AİT FİYAT LİSTESİ 

CİNSİ FİYAT I CİNSİ FİYATI 

1:? cm. TA BAK 4.000 10 cm. KAVANOZ LÜX 4.500 

16 cm. TABAK 5.000 15 cm. KAVANOZ LÜX 12.500 

22 cm. TABAK 8.500 20 cm. KAVANOZ LÜX 2:>.000 -
25 cm. TAEAK 1o.ooo 35 cm. KAVANOZ Ltix 70.000 -
30 cm. TABAK 13.500 ORTA KARPUZ KAVANOZ 35.000 

35 cm. TA BAK 30.000 BÜYüK KAHPUZ KA VANOZ 45.000 

40 cm. TAPAK 40.000 YILDIZ TAKIMI 15.000 
YILDIZ TAKII-ili LÜX 17.500 

M İN İK PUDRİYER 2.000 15 cm. TU'l'UNLÜK (GENİŞ) 8.500 

ORTA PUDRİYER 3.000 10 cm. GÖZYAŞI ŞİŞE 2.000 

BÜYÜ".K PUDRİYER 4.500 15 cm. GÖZYAŞI ŞİŞE 4.500 

15X15 FAYANS 4.000 20 cm. GÖZYAŞI ŞİŞE 5.500 

20X20 FAYANS 5.000 25 cm. GÖZYAŞI ŞİŞE 7.000 

BÜYüK YUVARLAK FAYANS 5.000 BİBLO DEMLİK LÜX 5.000 -
10 cm. VAZO 2.250 BÜYÜK DEI.VlLİK LÜX 9.500 -
15 cm. VAZO İNCE 3.750 BİBLO DEMLİK Ltix 3.500 

15 cm. VAZO ATA 5.000 10 cm. ARSLANAGZI 3.000 

20 cm. VAZO İNCE 6.000 15 cm. ARSLANAGZI 4.500 

20 cm. VAZO GENİŞ 1o.ooo 20 cm. ARSLANAGZI 7.000 

25 cm. VAZO İNCE 6.500 BÜY'LİK ÇUKUR KÜLLÜK 4.500 

25 cm. VAZO GENİŞ . 14.000 . 25 cm. KAVANOZ 25.000 

30 cm. VAZO İNCE g.ooo TENCERE ORTA 35.000 

30 cm. VAZO GENİŞ 22.500 KUTU ŞEKERLİK 8.500 

KÖŞELİ Ş EKERLİK 8.500 10 cm. TOI'!IBUL KAVANOZ 5.000 
10 cm. SAKSI 5.000 
TÜTÜNIIÜK 15 cm. DAR 7.500 
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EK6 

KÜTAHYA'DA ÇİNİ ÜRETEN BİR İŞLETMENİN KATOLOG ÖRNEGİ 
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Üretimin her asmda, tarihi 
gelenekiere sad kalarak, çamu
ru elle yoğurdu elle şekillendir
dik, pişirip elle desenler çizdik, 
göz nuru ve 1 pınannı renk 
renk çiniler cömertçe dök-
tük. Çiçekleri altına gizledik ve 
ateşe teslim , sonra ateşin 
içinden de ldiğimiz çiçek-
ler demetini su çalıştık. 
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By being true to the histarical tra
ditions at every step of production, we 
rolled the mud up with our hands, ga
ve shape with our hads, cooked, drew 
designs with our hands in the light of 
the eye and the heart honestly on the 
tiles as various colours. We hid the 
flowers under the glaze and put them 
in the fire,, then tried to present the 

· bu nch of flowers we could pick from 
the fire. 
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h=40 cm 18 
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• KROKi 



L~ araştırmanın yöneti· iliğini üstlenen ve araştır

manın yürütü.lmesinde, pazarı 1 a konusundaki engin bilgisi 
ll . 

ile bana yol gösteren, Sayın of .Dr. Ilhan Cemalcılar'ı 

saygı ve rahmetle anmak isti) rum. 
ı . 

Ayrıca çalışmalarımda, eğerli görüşlerinden yarar-

landı2ırn Sayın Prof .Dr.Birol nekecioğlu 'na teşekkür etme

yi bir borç bilirim. 

Bu çalışmaya büyük kat· ları olan Alopaşalı Çini, 

Altın Çini, Elhamra Çini, Ert 1 Çini, Kütahya Çini Fabrika

sı, L~le Çini, Iıietin Çini FabJ

1

. kas ı, Ilal~ış Çini, Öz Çini ve 

Özen Çini işletmelerinin sayın: yöneticilerine teşekkürleri
mi sunarım. 

Eskiş ehir, 5.12.1989 Güler YÖNT1'1'ı1 
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