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A — GİRİŞ
Bu gün lerd e gerek özel, gerek se kamu işlet mele rinin yoğun bir
dış satım uğraş ı ve rdik ler i dik kat i çekm ekte dir. Bu reka bet ortamı
içe ris ind e işle tme leri n sor unla rını oldu kça sık olara k, çeş itli kur ulu ş
larl a ort ak laş a düz enle dikl eri semine r, açık otur um ve kon fera ns
lard a dile ge tird ikl er ine de tan ık olunm akta dır. Yine çeş itli işletme
ve kur ulu şla rın yö ne tic ilerin in bireyse l açık lama ların a da gaze te ve
de rgi ler de ras tlan ılm akt adı r. Bütün bu topl ant ı ve açık lama lard a ise
bir yand an sor un lar tanım lanı rken , bir yandan da çözüm ler ön eri l
me kte dir. Ge nell ikle sor unla r, sor unla rla karşıl aşan kişi ve kur uluş 
larc a açı k ve doğru ola rak orta ya konu lurken , çözüm lerde ve öne 
rile rde bu başa rı pek sağl anam amış tır. Çünkü sözko nusu görü şlerd e
ge ne llik le konu ya siste mse l açıdan yakla şılma mak tadır . Bunun ye
rine ele alına n yakl aşım lard a :
a - Ya kal ite fon ksiy onu nun alt sist eml erin in optim izasy onun a
gid ilm iş,
b - Ya or taya atıla n gör üşl er yanlış olmuş,
c - Ya da sist emi n en azından bugün için yapısına uygun ol
mamıştı r.
Bu dur um lara örn ek ler ise oldu kça fazlad ır. Anca k biz burada
he rb ir duru ma sade ce bir örne k verm ekle yetin erek , konuya açıklık
ge tirm ey e çalışa cağı z.
a - Bu duru m gaz etel erde sık sık rastl anıla n spe sifik açı kla 
ma lard a gö rül eb ilir. Örne ğin Mil liye t Gaz etes i’nin «YAPI 82» eki, say113

fa 5'de ki «Kalit eli Üretim için Alıcıyı Koru mak Gerek» bu duru ma bir
örn ekti r.
Yazarın ele aldığı nok ta doğ ru olm akla bi rlik te kal ite işle vin in
alt siste mler inde n sadec e biri ni veya birk açın ı ele alm akl a ka lite li
üreti min yapıla mıya cağı açık tır. Bu gibi gö rüş ler «gerek şart» ola rak
ele alına bili r ama bu tip te ki hi çb ir görü ş kal ite fon ksiy on unu n ye 
rine get irilm esi için «yeter şart» olam ama ktad ır. Yazarı n be lir tti ği
gibi amaç, gerek iç gere kse dış paz arla ra kal itel i, can ve mal gü 
ven liği sağl ayac ak mam ulle r sun mak tadı r. Fak at can ve mal gü ven 
liği sağlam anın genel anla mda ka lite li mal üret men in ge rek lili ği sözü
ile olamıy acağı açık tır. Bunun yerin e ka lite li üre timi n maddi tem ell e
rinin orta ya konulması ger ekl idir .
b - Bunun örne ği 7.3.1982 tar ihin de Günaydın Gaz ete si'n de ya 
yınlana n «İhr acat ta Uygu lanan Sta nd art Zor unl ulu ğu İç Piyas ada da
Olmalı» başlık lı yazıda gö rül ebi lir. Bu yazıda İsta nbu l Tic ar et Od ası ’nın «Tür kiye’de birç ok firm ada üret ilen malın son aşam asın da ka lite
kon trol ünü yap aca k biri mle rin olmadığ ına» dik ka t çe kilm işt ir. Bu
açık lamad an hemen bir soru akla gelm ekte dir. Acab a ka lite ko nt ro 
lün olmadığı bi r siste mde son kon trol ün olup olmam ası ger ek iç
gerek se dış satım açısın dan ne ya rar sa ğla ya bili r? Aynı zam and a
pek ta bii di r ki üret ilen malın son aşam asınd a ka lite kon tro l diye bir
durum da söz konusu olamaz . Anc ak bir son kon tro lde n ba hs ed i
lebilir .
c - Bunun örne ği yine İstan bul Tic are t Oda sı'nc a yuk arıd a sözü
edilen yazıda ver ileb ilir. Burad a ilgi li yö ne tic ile r Tic ar et Bak anl ığı'na
«Çeşitli dış sta nda rtla ra uyg unlu k şartı nı kaps ayan ihr ac at an la ş
maları gereği olara k, yaba ncı en sti tül erc e yapıla n ko ntr olle rin Tü rk
Sta nda rtla rı Ens titüs ü tara fından söz konus u en sti tü ler adına ya pı l
masının uygun olacağını» bild irm işle rdir . Anc ak ithalâ tçı ülk ele rde ki
alıcı işlet mel erin yaba ncı en sti tül er yerin e Tür k Sta nd art ları En sti
tüsü nü seçm eleri de yine tart ışm a konus u ola bile cek nit elik ted ir.
Böyle sine duya rlı bir konu da ye tki li kuru luşu değ işti rm ek en azı n
dan bugün için pek sözk onus u ola mıy aca ktır.
B - TÜRK SANAYİİNE DIŞ REKABET GÜCÜNÜ N KAZA NDIR IL
MASINDA SİSTEM SEL OLARAK KALİTE KONTROL
FONKSİYONU NA NASIL BAKILMALIDIR?
Bu bölüm de önce bugü nün modern kal ite anlay ışı ver ilec ek, daha
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sonr a kal ite fon ksiy onu etme nler i ile birl ikte , Tü rkiy e'n in dış rekab et
gücü kaza nab ilme si açısın dan siste msel bir yakl aşım la ince lene cek
tir. Kal ite anlayışın ın tanımı olara k, Ame rikan ve Japo n yön etic iler i
aras ında geçen kon uşm alar ı maka le konusu ola rak alan yazıdan aşa
ğıda ki alınt ı ile girm ek yeri nde ola ca ktı r (').
Bu yazıda Jap on ida rec iler i «Bir mamule kalit eyi, onu kontr ol
ederk en, ko ntr ol safh asın da dahil edemezs iniz. Kalite yi mamul ile
bi rli kt e üret mel isini z» diye tanım lana n tanın mış Ame rikan deyim ini
bir adım daha ileri göt ürm üşl erd ir. Ve onun yerin e «Kalite yi mamul
ile bi rli kt e üretm eden önce onu düşü nerek mamule sind irme k lâ
zımdır» dey imi ni ben imse mişl erdi r.
Bu yak laş ıml ard an da anla şıla bile ceğ i üzere bazı yö ne tic ile ri
mizin uyg ula ma ları nda ki kal ite anlay ışları ile, bugün ün modern ka
lite anlay ışı aras ınd a derin fa rkl ılık lar bulun makt adır.
Bura dan art ık şu can alıcı sorun un cevabı na geç ileb ilir. Tü rki 
ye'n in dış rek abe t gücü kaza nabi lmes i için kal ite fonk siyo nun a nasıl
yak laş ılm alıd ır?
Konu dış satımı yapı lan mallar ın reka bet gücü kaza nabilm esinin
başa rılm ası açısı ndan ele alındığı için, başlıc a iki gruba ayıra rak
inc ele nec ekt ir.
Buna gör e sist ems el açıdan ba şa rı :
1 - Yuk arıd aki ka lite anlay ışına uygun yapının; çatısının kur u
lab ilm esi ve bu etm enle rin koo rdina syon unun sağlanma sı.
2 - Me vcu t ve olası dış sat ımc ılar dak i dış satım isteğ inin, özen
dir ilm es i, yön len dir ilm esi ve dene timi ile mümkün ola bile cek tir.
Bu iki grup lam a ve al t sist em leri bir tab lo'd a gös teril irse , aşa 
ğıd aki gib i sist em sel bir yapı oluş acak tır.

I 1) «JAPON VERİMLİLİĞİNİN SIRLARI», Koç Holding A.Ş. Eğitim ve Geliş
tirm e Yayınları No. 1, İstanbul, 1982.
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Kolite Yapısının Oluşturulması

Dış Satımcıların Özendirilmesi Yönlendirilmesi ve Denetimi

1 - Araç ve gereçlerde bağımsızlık sağlanması
2 - Modern bilgi iletişim sistemin in sağlanması
3 - Çalışanla ra ömür boyu istihdam
4 - Otomasyonun özendirilmesi
5 - Ücre t yönetiminde eşitlik yaklaşımı
6 - Sorumluluğu geliştir me
7 - Önleyici bakımın oluşturul ması
8 - Yan sanayiinin eğitimi , yönetimi, denetimi ve uyumunun
sağlanması
9 - Politik alarda devamlılık, tutar lılık
10 - Standardizasyonun oluşturu lması
11 - Raporlamanın gelişti rilmes i
12- Geri besleme anlayışının oturtulm ası
13 - Pazarlama araştırm asına önem verme
14- Hammadde denetimi
15 - Pro düktivit e-Kalite anlayışı
16- Alet ve ekipmanları n aşırı yüklenmemesi
17- Teçhizatı doğru yönetme ve ayarlama
18 - Koordinasyonun işletme içi ve dışında sağlanması
19- iş arkadaşlığını oluştur mak
20- Temizlik, sessizlik ve düzenin sağlanması
21- Araç, gereç ve elden geldiğin ce hammaddede bağımsız
lığının sağlanması
22- Mamul tasarımı ve dağıtımına önem verme
23- Stok kontrola özen gösterme

1 - Hükümet ve işletmece dış satım eğitimi yapma
2 - Dış satımı yapılacak ülkeler hakkında bilgi toplama
3 - Hükümetçe kalite li mala teşvik verme
4 - Hükümetçe dış satımı yapılacak mallara, şartla ra göre,
uygun kredi ve vergi iadesi sistemi oluşturma
5 - Yasalarla ihracatın kalite uygunluğu açısından dene
tim sistemini oluşturma
6 - Kalite konusunda eğitime önem verme

Tablo 1 : Sistemsel Açıdan Kalite Kontrol Yaklaşımı

Tab loda n da anla şıla bile ceğ i gibi, ka lite li mal ürete bilm ek için
özen gö ste rilm esi gereke n kon ular çok büyük boy utta dır. Gerçekt e
bu etm enl erin tama mı bile kali teli üreti m yapa bilm ek için yete rli de
ğil dir . Bu cüm le ile anl atıl ma k istenen ise, sözko nusu tablo da be lir
tilm eye n daha başka kısta slar ın olduğ udur . Anc ak burada sayılmay an
etm en lerl e bir lik te, dış satım da kal iteli mal üret ebilm ek için başarı,
bun lara bir bütü n ola rak bakıld ığında mümkü n ola bile cek tir. Bunun
ye rine kon abi lec ek herh angi bir yakla şımla kali teli malın üre tile bi
lec eği ni bek lem ek ise büyü k yanıl gılar a neden olac aktır .
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