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İmalat Sanayinde Hızla Değişen Kavram: Rekabet Edebilen Kalite
Ġrfan ERTUĞRUL1
Özet
Yoğun rekabetin yaĢandığı günümüzde, ülkemizin dünyadaki ekonomi iĢbirliğini sağlaması,
Avrupa Birliğine girmesi, bu yolda ilerleyip, ekonomisi güçlü bir ülke olması, istenen
hedeflere ulaĢabilmesi, Küresel pazar koĢulların her yönünü tanıması, tüm dünyayı etkileyen
değiĢimin getirdiği çeĢitli yapısal önlemleri alması ve gerçekleĢtirmesi için; “Rekabet
edebilen Kalite” kavramını anlamak gerekir. Ġmalat sanayinde ilk gerçekleĢtirilen
verimliliktir. Daha sonra rekabet ortamının sağlanması ve istenmesidir. Böyle bir durumda
gerek ulusal gerekse de uluslararası pazarlarda rekabet Ģartlarına sahip olmak için üretimde
verimliliğin yanı sıra değiĢim ve kaliteye de önem verilmesi zorunludur. Bu çalıĢma ile
bahsedilen kavramların yanı sıra imalat sanayii iĢletmelerinde kalite yönetimindeki değiĢim
ve geliĢmeleri anlatılmaya çalıĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler:Ġmalat Sanayii, DeğiĢim, Rekabet, Kalite Yönetimi

Rapidly Changing Concept in Manufacturing Industry: Competitive
Quality
Abstract
In those days of intense competition, to provide economy co-operation in the world as a
country, to enter the European Union, to be a strong country by this way, to reach the desired
goals, to recognize all aspects of global market conditions, to take various structural measures
from change affecting all the world, It’s necessary to understand the concept of “Competitive
Quality”. The first realized thing in manufacturing ındustry is productivity. The subsequent
one is a desire to ensure the competition atmosphere. In this situation like that, not only
productivity, but also change and quality must be cared to have competition conditions in both
international and national markets. In this study; as well as the concepts mentioned before
changes and developments of quality management are explained for manufacturing ındustrial
enterprises.
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Giriş
Çok hızlı yaĢanan değiĢim ve küreselleĢme, toplumsal sistemin ve
bireylerini etkilemektedir. KüreselleĢme ile ortaya çıkan yeni rekabet
koĢulları, eskiye oranla çok daha sert ve imha edicidir. Çünkü değiĢim
rüzgârları karĢısında tek sabit kalan Ģey, her Ģeyin değiĢken
olduğudur(Aksoy,2003:43). Ġçinde yaĢadığımız yeni yüzyılda en çok
konuĢulan konuların baĢında “DeğiĢim” gelmektedir. Dünyadaki geliĢmeler
doğrultusunda makro ve mikro düzeyde tüm organizasyonlarda değiĢim
kaçınılmaz olduğundan söz edilmektedir (Aktan, 1988: 28-29).
Dünyada, üretim sistemlerindeki ve bunun dayandığı teknoloji
tabanındaki köklü değiĢimlerle bilgi toplumuna geçiĢ süreci yaĢanmaktadır.
Özellikle enformasyon (biliĢim) teknolojisindeki geliĢmelerin bir sonucu
olan ileri otomasyon teknolojisi, yalnızca basit iĢgücünü değil, belirli ölçüye
kadar beyin gücünü de ikame edebilme olanağını vermiĢtir. Bu çerçevede
kaliteli insan gücüne dayanan bilgi yoğun sanayiler ve ileri üretim
yöntemleri hızlı geliĢmenin belirleyicisi olmuĢtur. ĠĢletmelerin rekabet
gücünden uluslararası rekabet gücüne geçildiğinde rekabet gücünün çok
boyutlu olduğu ve ülkenin rekabet gücünün tek tek iĢletmelerin ortalama
rekabet gücünden daha çok Ģey ifade ettiği kabul edilmektedir. Bunlar; ülke
ekonomisinin sahip olduğu birçok kurumsal yapıyı kucaklayan, ülkenin
üretim yapısını, teknolojik alt yapısını, teknoloji üretim kapasitesini ve
dinamiğini, nitelikli insan sermayesini içeren ve ekonomik ortamı da temsil
eden faktörlerle yakından iliĢkilidir. Rekabet, yaĢam kurallarına bağlı bir
iliĢkiler sistemi olarak, tabiat bilimlerinde olduğu gibi, toplum bilimlerinde
de rekabetçi sistemlerin analizi ve dinamiği ilkeleri ile gerçekleĢtirilmenin
yanı sıra, rekabet; sosyal hayatta kimin iyi olduğunun bilinmediği
durumlarda, bunu belirleme yoludur denebilir ve günümüzdeki ekonomik ve
teknik geliĢmeler, üretimden tüketime kadar her aĢamada meydana getirdiği
değiĢimler, mal ve hizmet kalitesinin önemini artırarak çok sayıda kalite
sorununu da beraberinde getirmiĢ ve kalite kavramı birçok ürün yaratıcısını,
giriĢimciyi ve tüketeni içine alan bir durum ortaya çıkmıĢtır(Aksoy, 2003:
43-48).
Uluslararası rekabet gücü, günümüzde firmaların ve hükümetlerin karĢı
karĢıya kaldıkları en önemli konulardan biridir. Uluslararası pazarlarda
baĢarı kriterlerinin seçiminde değiĢik sıralamalardan geçilmiĢtir. Bu
konudaki görüĢleri ele alacak olursak; Adam Smith ile ortaya atılan mutlak
üstünlük savı, bir ülkenin ihracattaki baĢarı Ģansını yüksek verimliliğe
bağlarken, David Ricardo ise KarĢılaĢtırmalı Üstünlük tezi ile uluslararası
ticarette her ülkenin, kaynaklarını en verimli olduğu sanayi kollarına
aktararak baĢarı sağlayacağını belirtmiĢtir.
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Sanayide Değişen Stratejik Faktörler
Teknolojik geliĢmenin hızı, üretim öğelerinin ülkeler arasında benzerlik
göstermesi ve küreselleĢme, uluslararası rekabetçi gibi üstünlük kavramını
ortaya çıkarmıĢtır. GeçmiĢ yıllardan itibaren, teknolojinin yaygınlaĢarak,
hayatımızın her alanına girdiği bu dönemde, üretim unsurlarını ucuz olarak
sağlayan ve bunları teknoloji yardımıyla bir araya getiren iĢletmeler, daha
düĢük maliyette rekabet dönemi baĢlatmıĢlardır. Günümüzde ise, rekabette
yeni bir boyut açılmıĢtır: Kalite,Artık ucuz ve bol ürüne doymuĢ toplumlar,
kaliteli ürünlere yönelmiĢlerdir. Zamanla kalite kavramına yenilik, esneklik,
hizmet ve pazara daha çabuk eriĢme gibi kavramlar eklenmiĢtir
(Aksoy,2003:44).
Son çeyrek yüzyılda en çok öne çıkan kavramların baĢında “DeğiĢim”
gelmektedir. Dünyadaki geliĢmeler doğrultusunda makro ve mikro düzeyde
tüm organizasyonlarda değiĢimin kaçınılmaz olduğundan söz edilmektedir.
Çok hızlı yaĢanan değiĢim ve küreselleĢtirme, toplumsal sistemin tüm alt
sistemlerini ve bireylerini etkilemektedir. KüreselleĢtirme ile ortaya çıkan
yeni rekabet koĢulları, eskiye oranla çok daha sert ve imha edicidir. Üretimin
daha çok teknoloji ağırlıklı olması, geliĢmekte olan ülkelerinde, ham madde
üstünlükleri ile katma değeri yüksek ürünlerde geliĢmiĢ ülkelerle rekabet
edebilmelerini sağlamaktadır. Organizasyonları değiĢime zorlayan faktörler
aĢağıdaki gibi özetlenebilir (Etkin Yönetim Liderlik Eğitim Merkezi, 2002):
 DeğiĢen demografik yapı (iĢgücündeki cinsiyet, dil, ırk, kültür
farklılıkları vb)
 MüĢterinin bilinçlenmesi ve beklentilerinin (kalite, hızlı servis, ucuzluk,
ürünün estetik değeri, güvenilir olması vb) yükselmesi,
 Yeni açılan pazarlar ve beraberinde getirdiği pazar payı kapma yarıĢı,
 KüreselleĢtirme ve korumacılık,
 Uluslararası ve bölgesel bütünleĢmelerin rekabet savaĢlarını kızıĢtırması,
 Sıcak savaĢ taktik ve stratejilerinin soğuk savaĢ taktik ve stratejilerine
dönüĢmesi,
 Yeni teknolojik buluĢlar,
 Bilgi
teknolojilerindeki
geliĢmeler:
bilgisayar
kullanımının
yaygınlaĢması; üretim sürecinde robotlardan yararlanılması ve
haberleĢme alanındaki hızlı geliĢmeler,
 Ġnsanların değer ve beklentilerinin giderek benzeĢmesi,
 Ġnsan hakları ve demokrasi alanındaki geliĢmeler dolayısıyla
organizasyonlarda insana saygının önem kazanması,
Yukarıdaki geliĢmelerle birlikte küreselleĢmeyi belirleyen çeĢitliliklerde
hızla değiĢmektedir. Uluslararası sermayenin akıĢ yönü ve üretim
faaliyetlerindeki geliĢmede, belirleyici olan niteliksiz ucuz iĢgücü ve
hammaddenin bolluğu gibi unsurların önemi giderek azalırken, iyi yetiĢmiĢ
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iĢgücünün, geliĢmiĢ bir teknolojik ve ticari alt yapının varlığı ile etkin
iĢleyen bir piyasa mekanizması ve nihai pazarın değiĢen ve geliĢen
tercihlerini yakından takibi ve kolay ulaĢabilme gibi özelliklerin önemi de
artmaktadır.
Rekabet- Kalite İlişkisi
Günümüzde, iĢletmelerin karĢı karĢıya kaldıkları önemli problemlerden
birisi de; dinamik, çalkantılı ve karmaĢık çevrede rekabet üstünlüklerini nasıl
yaratacakları ve sürdürecekleridir. Maddi üretim faktörlerinin kolayca
ulaĢılabilir olması, örgütleri rekabet çabalarında maddi kaynaklardan çok
yeteneklere bağlı stratejiler izlemeye yöneltmektedir (Özkara ve Kurt, 2003).
ĠĢletmelerin rekabet gücü dinamik yapılarına, yatırım kapasitelerine, Ar-Ge
çalıĢmalarına ve kullandıkları teknolojilerin uygunluğuna bağlı olarak
yenilik oluĢturma becerileri ile yakından ilgilidir. Rekabet edebilirlik veya
rekabet gücü oldukça dinamik bir olgudur. Ġçinde bulunulan çevreye göre
değiĢken doğası, rekabet gücünün ölçülebilmesini zorlaĢtırmaktadır. Rekabet
genel kabul görmüĢ haliyle, uluslararası anlamda ülkelerin bir ürün için
dünya pazarlarındaki durumlarının karĢılaĢtırılması olarak tanımlanıyor
(Sözer, 2003: 16). Rekabet gücünün standart ölçütlerinin olmamasının
yanında, ölçülebilmesini zorlaĢtıran diğer bir nokta, değerlendirmede
kullanılabilecek ölçütlerin oldukça fazla oluĢu ve bu ölçütlerin farklı
durumlarda ve ağırlıklarda rekabet gücünü etkileyebildiğidir. Bu nedenle
rekabet gücünün belirlenmesine yönelik yapılan çalıĢmalar, her zaman
tartıĢmaya açık ölçütler ve bakıĢ açıları içermektedir.
Rekabet gücüne sahip özellikleri baĢarılı olarak yerine getiren
iĢletmeler, teknolojinin de yardımıyla yüksek rekabet gücünü sağlayabilen
iĢletmelerdir. Rekabetin önem kazandığı günümüzde sanayinin rekabet
gücünün artırmasına iliĢkin stratejiler benimsenmesi kaçınılmaz hale
gelmiĢtir.Özellikle Türkiye’de lokomotif ve geliĢme sektörleri olarak
adlandırılabilecek sanayilerin ulusal ve uluslararası alanda rekabet avantajı
sağlayabilmeleri için kalite yönetimi sistemlerini uygulayarak yeniden
yapılanmayı gerçekleĢtirmeleri gerekmektedir (Aksoy, 2003: 43-48).
Rekabette kalite vazgeçilmezdir. Kalite kavramı artık, ürüne üretim
sürecinden sonra takılan bir aksesuar olmaktan çıkmıĢtır. Günümüz
koĢullarında endüstriyel kuruluĢlar, Pazar payını kaybetmemek amacıyla
kalitesiz üretim yapmamaya özen göstermekte ve kalitenin üretim sürecinde
yaratılabilmesi için, kalite kontrol sistemleri geliĢtirmektedirler (Tan ve
PeĢkircioğlu, 1989: 16). Kaliteyi iĢletme performansının bir boyutu olarak
değerlendirmek zorunluluk haline gelmiĢtir. Günümüzde kalite, iĢletmelerin
daha fazla kar etmeleri için değil, iĢletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri
için zorunlu hale gelmiĢtir. Bugünün rekabet koĢulları altında faaliyet

İ. ERTUĞRUL / Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 4(2): 125-136

gösteren iĢletmelerin, Misyon ve Vizyonlarını belirlemeleri ve buna bağlı
olarak Strateji ve kalite politikalarını planlamaları, uygulamaları ve zamanla
bu politikalarını geliĢtirmeleri gerekmektedir. Ayrıca genel bir kalite
planlama süreci, kalite politikasının oluĢturma süreci özelliğini kapsamalıdır
(Berry ve Thomas, 1991: 180).
Kalite özelliği artık, üretim sürecinin sonucunda belirlenen bir unsur
olmaktan çıkmıĢtır. Endüstriyel kuruluĢlar, pazar payını kaybetmemek
amacıyla kalitesiz üretim yapmamaya geleneksel olarak özen göstermekte ve
kalitenin üretim sürecinde yaratılabilmesi için, kalite kontrol sistemleri
geliĢtirmektedirler Kalite; kaynakların verimli kullanımını sağlayan, ürün ve
hizmetlere kullanım uygunluğunu kazandıran, müĢteri gereksinimlerine
uygun üretim ve hizmet anlayıĢını egemen kılan ve böylece iĢletmelerin
kamusal sorumluluklarını da olumlu olarak gerçekleĢtirmelerine olanak
sağlayan bir performans boyutudur. Kalite bu anlayıĢ çerçevesinde
gerçekleĢtirildiğinde, iĢletme performansına elbette büyük katkı
sağlayacaktır. Bu katkıların ölçülmesi ve bu alanda sağlanan geliĢmelerin
bilinmesi gerekmektedir. Artık kaliteyi iĢletme performansının bir boyutu
olarak değerlendirmek zorunluluk haline gelmiĢtir. Kalitenin iki boyutu
olduğu söylenebilir. Birincisi müĢterinin üründen beklentileri, ikincisi ise
tasarım özelliklerinin ürüne yansıma derecesidir. MüĢteri odaklı kalite fiyat
avantajı ve müĢteri değerleri ile birlikte pazar payında artıĢ sağlayacaktır.
Aynı biçimde kalite standartlarına uygunluk, verimlilik ve kalitesizlik
maliyetlerinde azalma yaratarak düĢük maliyet ve rekabetçi üstünlük
yaratacaktır. DüĢük maliyetle pazara giren iĢletme ise yüksek karlılık ve
büyüme sağlayacaktır. Bu artan geliĢme döngüsü kalite iyileĢtirmelerine
yapılan yatırımlarla doğru orantılı olarak geliĢme gösterecektir. Aynı
zamanda, kalite müĢteri gereksinimlerini tam karĢılanması olduğu
unutulmamalı, çünkü bu gereksinim; fonksiyonellik, güvenirlik, estetik
görünüĢ olarak sayılabilir (Menipaz, 1994: 561).
Rekabette Kalite Yönetimi’nin Etkisi
Teknik, ekonomik ve rekabet Ģartlarındaki değiĢmeler, üretimden
tüketime kadar olan her aĢamada meydana getirdiği değiĢimler, mal ve
hizmet kalitesinin önemini arttırarak çok sayıda kalite problemini de
beraberinde getirmiĢtir (Aksoy, 2003: 45). ĠĢletmeler yoğun rekabet
Ģartlarının baskısı ve hızla geliĢen teknoloji sayesinde, sürekli olarak yeni ve
daha geliĢmiĢ ürünler üretmektedir. Bu geliĢme süreci ile ürün kalitesine
yönelen geniĢ kapsamlı bir yaklaĢım doğmaktadır. Günümüz rekabet,
ekonomik ve toplumsal Ģartları içinde kalite kavramı, tüketici ihtiyaçlarına
ve kullanım amacına uygun olarak ĢekillenmiĢtir. Artık günümüzde, hedef
kitle olarak kabul edilen tüketicilerin, satın alma kararlarını verirken göz
önünde bulundurdukları temel değiĢken kalitedir. Bu anlayıĢ mamul
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üretiminde tüketici ihtiyaçlarını en yüksek düzeyde karĢılayabilme
noktasında toplam kalite anlayıĢını ve toplam kalite araçlarının iĢletmelerde
hızla kullanılmaya baĢlamasına neden olmuĢtur. Artık kalite globalleĢen
yoğun rekabet ortamında, rekabet stratejisinin en değerli unsuru olmuĢtur.
Hızla geliĢen teknoloji ile üretimde kaliteyi ihmal etmek, kalitesiz üretim
maliyetinin büyüyen boyutunu görmemektir (Aydemir, 1999: 212).
Toplam Kalitenin sistematik uygulaması olarak tanımlanan Kalite
Yönetim Sistemi’nde (KYS); takımdaki her bireyin katılımı ve
sorumlulukların paylaĢımı sağlanarak, beklentilerin karĢılaması için bir plan
doğrultusundaki sistematik uygulamalaresas alınmaktadır. Böylece hızda,
kalitede, maliyette, hizmette/üretimde ve rekabette üstünlük sağlama ilkesine
yönelik tüm gereklilerin karĢılanması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede
organizasyonların yapısı, uygulanan yöntemler ve stratejiler, iĢlemler ve tüm
alt yapı değerlendirilerek, üstünlük ilkesini sağlamak hedefine ulaĢılmanın
gereklilikleri de yerine getirilmektedir. KYS’nin gereği gibi kurulabilmesi
için toplumsal ve yasal beklentileri tanımlama, izlenecek politikayı
belirleme, iyi bir planlama, koĢulların iyileĢtirilmesini sağlama, baĢarılı
katılımcı bir yönetim anlayıĢı, hedeflere uygunluğun denetimi esas
alınmaktadır. Buna bağlı olarak organizasyonlarda Ģeffaflık, önlem
geliĢtirmede hızlılık, yetki ve sorumluluklarda belirginlik, tedarikte özen,
kontrolde etkinlik, girdilerde azalma, rekabette üstünlük ve kaliteye yönelik
gerekliliklerde ayrıcalıkları yakalama kolaylığı da sağlanmaktadır. Sistemin
hedefleri doğrultusunda; kuruluĢların dinamizmi ve yapısını geliĢtirmek, tüm
çalıĢanların katılımının sağlandığı kalite güvence sistemini kurarak, üretim
ve hizmette sıfır hatayı esas almak, toplumsal güveni kazanabilmek, kaliteyi
yakalamak esastır. ÇağdaĢ toplumların yurttaĢlarına ait beklentilerin
karĢılanması çerçevesinde önleyici etkinlikleri geliĢtirerek; hizmet standardı
ve performansı arttırmak, maliyeti düĢürmek, ülkesel boyutlu “kalite
anlayışına bağlı toplum” kavramını yaratmak, hizmet kalitesine yönelik
olanakları belirlemek üzere koĢulları ve sonuçları değerlendirmek
gerekmektedir. Bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluĢları ile yöneticilerinin,
toplum ve çevre üzerindeki olumsuz etki ve iz düĢümlerini önlemeye yönelik
eylem planı geliĢtirmek esastır (Topal, 2000: 206).
Uygulamada her iĢletme bir biçimde bilgiyi yönetmektedir. Ancak
günümüzün rekabetçi ortamında, baĢarı ile baĢarısızlık arasındaki fark,
iĢletmenin bilgi yönetiminde ne kadar baĢarılı olduğun altında yatmaktadır.
ĠĢletmelerin bilgi akıĢı ve iĢ süreçlerindeki problemler kendisini, hata ve iĢ
tekrarları, yaratıcılıktan yoksunluk, müĢteri odaklı yapılaĢmadan uzaklaĢma,
yavaĢlayan iĢ süreçleri, koordinasyonsuzluk olarak göstermektedir. Bu
belirtiler, iĢletme
süreçlerinin toplam kaliteden
uzaklaĢtığının
göstergesidir.Süreçlerde karĢılaĢılan problemler iĢletmelerin maliyetlerini
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büyük ölçüde arttırmakta, aynı zamanda pazardaki rekabet güçlerini
azaltmaktadır. KarĢılaĢılan güçlükleri yenmenin temel Ģartı; biliĢim
teknolojileri kullanılarak oluĢturulan bir alt yapının üzerine kurulan bilgi
yönetim sisteminin toplam kalite yaklaĢımı esaslarına göre yürütülmesidir.
Drucker, bilginin stratejik değerini belirtirken, aslında onun kalitesini
vurgulamakta ve bilgi yönetiminde, toplam kalite anlayıĢından uzaklaĢılması
halinde sahip olduğu “Stratejik Değeri” yitireceğini vurgulamaktadır (Ġlhan,
2001).
Geleneksel kalite kontrol de, bir üretim sürecinin belli aĢamalarında
ve/veya sonunda üretilen ürünün muayenesi ve hatalı ürünlerin ayıklanarak
müĢteriye ulaĢmasının önlenmesi esasına dayanır. Daha sonra ayrılan (hatalı)
her ürünün maliyeti, sağlam ürünlerin üzerine yüklenmektedir. Toplam
kalite bir ürün veya hizmetin ilk aĢamasından müĢteriye teslim edilene kadar
geçen süreçte yapılacak tüm iĢlemlerin hatasız olmasını sağlamayı hedefler.
Dolayısıyla hatalı ürünlerin üretilmesi önlenebildiğinden maliyetler de
düĢmektedir. ĠĢletmelerde üretilen hatalı ürünler, o iĢletmenin maliyetlerine
düzeltme veya hurda maliyeti olarak etki etmektedir. Yükselen maliyetlerle
Ģirketin rekabet gücü de azalacaktır. Toplam kalite de bir ürün veya hizmetin
ilk aĢamasından müĢteriye teslim edilene kadar geçen süreçte yapılacak tüm
iĢlemlerin hatasız olmasını sağlamasını amaçlamaktadır. Günümüzde
rekabete dayalı ortamda, üretim iĢletmeleri ürünlerini zamanında, hatasız ve
ekonomik olarak üretmek zorundadırlar. Optimize Üretim Teknolojisi,
Malzeme Ġhtiyaç Planlaması, Üretim Kaynakları Planlaması, Tam
Zamanında Üretim, Yalın Üretim gibi modern üretim kontrol sistemleri de
bu amaçla sıfır hata programları uygulamaktadırlar.
Hatasız ve ekonomik mal üretmek için, iĢletmelerin yapılmıĢ hataları
aramak yerine, hataların oluĢ sebepleri üzerinde durmaları gerekmektedir.
Ancak bu sayede istenilen kalite seviyelerine ulaĢırlar. Ürün üretirken amaç,
hatalara meydan vermeyecek Ģekilde üretmek ve hatalar oluĢmadan önlem
almak olmalıdır. Kabul edilebilir hata düzeyli üretim yerini artık “sıfır
hata”yı hedefleyen ve ona ulaĢmak için sürekli geliĢme içerisinde olan
üretime bırakmalıdır. Bu da ancak Sıfır Hata Program’larının eksiksiz bir
Ģekilde uygulanması ile sağlanacaktır (Sıfır Hata ve Hata Önleme Tekniği
Olarak Pokayoke, 2007).Sıfır hata sadece bir slogan değildir.Bir iĢletmelerin
dünya seviyesinde rekabet edebilmesi için Ġstatistiksel Kalite Kontrol
kullanarak ulaĢabileceklerinden daha yüksek kalite standartlarına
ulaĢmalarında kalite geliĢtirme araçlarından faydalanarak uygulanan, her
Ģeyi kapsayan genel bir programdır. Sıfır hatanın hedefi sıfır müĢteri
Ģikâyetidir. Bu nedenle, iĢletme faaliyetlerinde sıfır hataya ulaĢmak için
kullanılacak tekniğin seçimi ve uygulanması önem taĢımaktadır. Ayrıca bu
tekniklerin baĢarılı sonuçlar verebilmeleri için yönetim ve çalıĢanlar
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tarafından desteklenmeleri gerekir. Hızla geliĢen teknolojiye ayak uydurmak
ve müĢteri memnuniyetini sağlamak için müĢterilerin kaliteli ve hatasız
ürün/hizmet taleplerini yerine getirmek, iĢletmelerin en önemli amacıdır.
Sıfır Hata Programı, iĢletmelerin bu amaca ulaĢabilmeleri için izlemeleri
gereken yöntemlerden biridir. ġirketler Sıfır Hata Program’ını uygulayarak,
hem maliyetleri düĢürürler, hem de müĢterilerin istedikleri kalitedeki
mamulleri ilk seferde hatasız olarak yaparlar. Sıfır hata programı gerçekte
hataları bulmak yerine onları önlemeyi amaçlayan kalite teminat yöntemidir.
Sistem, üründeki hataları bulmak yerine üretim sırasında hataların
önlenmesini felsefe olarak kabul eder. Rekabet gücünü arttırmanın temelinde
sürekli geliĢme, yani Kaizen yatar. Bunu sağlamak için ise belirli tekniklerle
donatılmıĢ tüm insan kaynaklarını aynı doğrultuda seferber etmek
gerekmektedir. Yani öncelikle insan faktörü değerlendirme dâhiline alınır ve
bir yaĢam tarzı olarak kesinlikle sadece iĢletme için değil genel geliĢim için
kalite bilincinde olmaları sağlanmalıdır. ĠĢletme ile iliĢkide olan herkesin
(çalıĢanlar, müĢteriler, tedarikçiler, yöneticiler v.b.) kaliteyi bir felsefe olarak
algılamaları sağlandığında iĢletmenin gerçek bir TKY için sistemi baĢlatan
bir tetiğe sahip olması sağlanabilir Sürekli geliĢmeyi iĢletme açısından ele
almak gerekirse, Kaizen sayesinde (Ertuğrul, 2006: 365):
 ĠĢletmenin tüm faaliyetlerinde bir canlılık meydana gelir.
 Topluluğun aynı amaç ve hedef doğrultusunda çalıĢması sağlanır.
 Departmanlar kendiiĢlerini daha etkin ve verimli biçimde yürütür.
 EtkileĢim içinde olan departmanların ortak sorunları en kısa yoldan ve
kalıcı biçimde çözümlenir.
 ÇalıĢanların bilgi ve beceri düzeyi yükselir, motivasyonu artar.
 Prodüktivite ve diğer temel rekabet unsurları daha hızlı bir geliĢme
gösterir.
“Sürekli geliĢme” süreci içindeki bir Ģirket hem kısa vadede, hem de
uzun vadede performansını yükseltir. Hızlı prodüktivite artıĢı ve yüksek
rekabet gücü ile sağlanan pazar payı artıĢı Ģirketin gelirlerini arttırır ve yeni
yatırım imkânları yaratır. Artan kapasite ve üretimin sağladığı ek mali
avantaj, tekrar rekabet gücüne yansır.
Kalite Yönetimi VeRekabet Gücü Olarak İşletmelerin Öncelikleri
Kalite yönetim bileĢeni müĢteri gereksinim ve beklentilerinin doğru
olarak benimsenmesindeki yöntemlerden birisi teknolojik araĢtırmalarının
yapılmasıdır. Ayrıca, buna bağlı olarak, tedarikçi firmalarla Pazar iliĢkilerin
geliĢtirilmesidir. Bunların olabilmesi için, ürün veya hizmet kalitesinin
yükselmesi için girdi kalitesinin sağlanması gerekir.
KüreselleĢmenin etkisiyle teknolojik yenilikler çabuk eskimekte veya
dünyanın herhangi bir yerinde çıkan bir yenilik çabuk taklit edilebilmektedir.
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Bu nedenle firmaların rekabet üstünlüğü sağlayabilmelerinin bir koĢulu da
sürekli yeni ürün ve hizmetleri piyasaya sunmalarıdır. Bunun içinde Ar-ge
çalıĢmalarına ayrılan payın artması veya en azından yeterli düzeyde olması
gerekir (Doğan ve ark., 2003: 119).
Küresel Rekabet ve Teknoloji
Dünya genelinde artan küreselleĢme eğilimi ve buna bağlı olarak
geliĢen rekabet ortamında göz ardı edilemeyecek en önemli faktör kuĢkusuz
teknoloji olacaktır. Bilimsel çalıĢmaların uygulamaya konulmasıyla hayatın
hemen her alanında etkili olan teknoloji, sanayi devrimi sonrasında önce
insanların makineleri yönetmesi anlamındaki mekanizasyon daha sonrada
makinelerin makinelerle kontrolü anlamındaki otomasyon yoluyla mal ve
hizmet üreten iĢletmelerde her zaman önemli etkileri beraberinde getirmiĢtir.
Günümüzde ise, özellikle bilginin iĢlenmesi, saklanması ve iletilmesi
amacıyla kullanılan teknolojilerin iletiĢim teknolojileriyle bütünleĢmesi
hemen tüm alanlarda devrim niteliğinde değiĢimlere sebep olmuĢtur. BiliĢim
teknolojileri olarak adlandırılan söz konusu teknolojilerin özellikle iĢ
dünyasında izlenen yöntemler üzerimde büyük etkileri olmuĢtur. Yüksek
teknolojinin hızla geliĢmesi ve artan uluslararası rekabet küresel
ekonomilerdeki yapısal değiĢimin arasındaki en önemli etken olarak
görülmektedir. Buna göre rekabet, teknolojik geliĢmeye neden olmakta,
geliĢtirilen yeni teknolojiler yeni fırsatlar doğurmakta ve piyasalar değiĢen
talebi karĢılayabilmek için yeni mamuller üretmektedirler. Yani, genel
olarak ekonomide yaĢanan değiĢim ve dönüĢümler büyük ölçüde teknolojik
ilerlemeye bağlıdır (Bulut, 1994: 4-18).
ĠĢletmelerin rekabet gücünün yükseltilmesi için, ürünlerde ve rekabet
süreçlerinde kalitenin yanı sıra yenilik ve teknolojik geliĢme hızının
artırılması büyük önem taĢımaktadır. Bu amaçla; bugün en üst düzeyde
rekabet gücüne sahip iĢletmelerin ortak özellikleri aĢağıdaki baĢlıklar altında
toplanabilir (Aksoy, 2003: 43-48):
 Sorumlu yönetim: Hedeflere ulaĢabilmek için gerekli olan sistemlerin
geliĢtirilmesi ve demokratik bir idarenin oluĢturulması konusunda üzerine
düĢen görevlerin bilincinde bir yönetim anlayıĢı.
 Müşteri odaklı çalışma anlayışı: “DıĢ” ve “Ġç” müĢterilerin gereksinim,
talep ve beklentilerini tam olarak kavrayan ve karĢılayan bir anlayıĢ
içinde faaliyet göstermek.
 Yüksek motivasyonlu iş gücü: ĠĢletmeyi hedefe ulaĢtırma konusunda en
çok çaba gösterenlerin çalıĢanlar olduğuna inanılarak, çalıĢanların
gösterdikleri çabaların uygun bir Ģekilde tanınması ve ödüllendirilmesini
sağlamak.
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 Katılımcı yönetim anlayışı: Problem çözme, fikir üretme, öneri geliĢtirme

ve karar almada tüm çalıĢanların görüĢlerinin dinlendiği bir yönetim
süreci oluĢturmak.
 Hedef birliğinin sağlanması:Tüm çalıĢanların ortak amacı gerçekleĢtirme
yönünde birleĢmelerini sağlamak.
 Gerçek verilerle hızlı karar alma ve uygulama: Gelecek için verilen
kararlarda görüĢlerini gerçek verilere dayandıran ve kararlarını
rakiplerine göre daha hızlı uygulamaya geçiren bir yönetim stili
oluĢturmak.
 Nitelikli işgücü için eğitim: Yüksek performansın ancak yüksek kaliteli
elemanlarla yapılabileceğine inanan ve çalıĢanların düzeyinin
yükselmesine yönelik eğitim faaliyetlerine öncelik ve önem tanımak.
 Sistem içinde çalışma: Saptanan hedeflere ulaĢmak için bir sistem içinde
hareketi sağlayacak plan ve programların gerçekleĢtirildiği, kendi iç
dinamikleri ile çalıĢabilen bir sistem yaratmak. Yukarıda sayılan bu
özellikleri baĢarılı olarak yerine getiren iĢletmeler, teknolojinin de
yardımıyla yüksek rekabet gücünü sağlayabilen iĢletmelerdir.
ĠĢletmelerin rekabet gücünden uluslararası rekabet gücüne geçildiğinde,
rekabet gücünün çok boyutlu olduğu ve ülkenin rekabet gücünün tek tek
iĢletmelerin ortalama rekabet gücünden daha çok Ģey ifade ettiği kabul
edilmektedir. Bunlar; ülke ekonomisinin sahip olduğu birçok kurumsal
yapıyı kucaklayan, ülkenin üretim yapısını, teknolojik alt yapısını, teknoloji
üretim kapasitesini ve dinamiğini, nitelikli insan sermayesini içeren ve
ekonomik ortamı da temsil eden faktörlerle yakından iliĢkilidir. Bir ülkenin
rekabet gücü, o ülkenin ürettiği malların -ister iç tüketim, ister ihracat için
olsun- diğer ülkelerin mallarıyla kalite ve fiyat bakımından yarıĢabilecek
düzeyde olmasını ifade etmektedir. Rekabet gücü; üretim ve verimliliğin
artması, yaĢam standartlarının iyileĢmesi ve istihdamın geliĢtirilmesi için bir
ön koĢuldur. Uzun vadede bir ülkenin rekabet gücünün, dolayısı ile
ekonomik baĢarısı ve yaĢam standardının tamamıyla verimliliğe bağlı olduğu
belirgindir. Eğitime daha fazla yatırım yapan ülkelerin, ekonomik yarıĢta
avantaj sağlayacakları kesindir. Bir ülkenin ve vatandaĢlarının yaĢam
seviyelerinin artması, firmaların rekabet ettikleri alanlarda uzun dönemde
artan ve yükselen verimlilik seviyelerine ulaĢmaları ile mümkündür. Bu da
ancak artan kalite ve etkinlik ile sağlanabilir (Çiftçi, 2003).
Kalite-Rekabet Açısından Ürün Geliştirme
Uluslararası pazarların beklentileri açısından teknolojik geliĢmeleri
izleyebilmenin dıĢ satım üzerinde etkisi büyüktür. Alt düzeyde teknoloji ile
çalıĢan iĢletmelerin kendi pazarlarına veya beklentileri daha az pazarlara
bağlı oldukları bir gerçektir. ĠĢletmelerin bu açıdan sorunları iki boyutludur.
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Birincisi; teknolojik geliĢmelerden haberdar olmak, Ġkincisi; teknolojinin
transferi açısından bilgi sahibi olmalarıdır. ĠĢletmelerin uluslar arası ortak
giriĢimlerde bulunmaları kolaylaĢtırılarak önleri açılmalıdır. Ancak, yüksek
düzeydeki üretim araçlarına yönelmek yanlıĢtır. ĠĢletmelerin, büyüklükleri,
kaynakları ve yeni teknolojiye kendilerini uyarlayıp uyarlamayacakları
noktalarından çok iyi değerlendirme yapmaları gerekir. Ayrıca görünüĢe, dıĢ
zorlamalar olmadan iĢletmelerin teknolojik atılım yapma eğilimleri kısıtlıdır.
Ancak kalite beklentileri, daha da önemlisi, çevreyi korumaya iliĢkin
geliĢmeler dolayısıyla terk edilmesi gereken eski teknoloji nedenleri ile
iĢletmelerin eldeki olanaklarını zaman zaman iyileĢtirmek zorunda oldukları
(veya olacakları) ortadadır (Esin, 2003: 120-121).
Sonuç
Ticaretinin giderek serbestleĢtiği ve rekabetin önem kazandığı
günümüzde sanayinin rekabet gücünün artırılmasına iliĢkin stratejiler
benimsemesi önemlidir. Özellikle ülkemizde e geliĢme sektörleri olarak
adlandırılabilecek olan sanayilerin ulusal ve uluslararası alanda rekabet
avantajı sağlayabilmeleri için kurumsal ve sektörel alanlarda Rekabetçi ve
Üstün olma stratejilerininsürekli olarak analiz edilmesi, bu stratejilerin
uygulanabilmesi için gerekli olan esnek iĢletme yapılarının oluĢturulması
gerekmektedir. ĠĢletmelerin rekabet gücünün belirlenmesinde birden fazla
faktör vardır. Bu faktörlerin neler olduğunu kesin olarak belirlenmesi
mümkün olmamakla beraberKalite ve Standartlara Uygunluk ile kalite
anlayıĢı ve uygulamalarının benimsendiği ve sürekliliğinin sağlandığı
iĢletmeler rakipleri karĢısında üstünlüklerini koruyabileceklerdir. Fiyat
rekabetinden çok, kalite rekabeti, ürün çeĢitlendirmesi, modern tasarım ve
görüntü, artan ölçüde önem kazanmaktadır. Porter’a göre rekabet
avantajlarını ülkeler değil, firmalar yaratır. Bu nedenle iĢletmelerin rekabetçi
stratejileri önemlidir (Erkan, 1995: 85).
Yapılan çalıĢmalar da göstermektedir ki; Ġyi rekabet eden bir ĠĢletme
yönetiminin temel hedefi, iĢletmenin fırsatlarından en iyi Ģekilde
yararlanılarak maliyetleri en aza indirmek ve kaliteli çıktıyı üretmektir. Bu
hedefin sağlanabilmesi, ancak kalite uygulamalarının doğru ve kararlı
uygulaması ile mümkün olacaktır. Açıklanan bilgiler bize gösteriyor ki
iĢletmelerin rekabet ortamında baĢarı yakalayabilmeleri için sürekli bir
değiĢime ve yeniliğe açık olmaları gerekmektedir. Açık olan bir durum;
değiĢmeyen tek Ģey değiĢimdir ve yenilik olmadan etkin bir değiĢim
yaratılamaz. Rekabetin en önemli faktörü olan kalite için söylenmesi
gerekenler; ĠĢletme içinde kalite herkesin iĢidir. Kaliteyi sağlamak; nihai
müĢteriyi memnun etmek ve çalıĢanı memnun etmekten geçmektedir.
ÇalıĢanın memnuniyetinde insan kaynakları yönetimi önemli rol
oynamaktadır. Rekabette, sadece ürüne yönelik uygulanan süreçlerin,
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tekniklerin geliĢtirilmesi kalite uygulamalarının baĢarılı olmasını sağlamaz.
Bu geliĢmelerle birlikte birey kalitesinin de geliĢtirilmesi gerekmektedir.
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