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1. Giriş 
       Günümüz rekabet ortamında işletmelerin varlıklarını sürdürebilmelerinin koşulu, hedef 
pazarlarda yer alan tüketicilerin ihtiyacını ürün kalitesini yükselterek sağlamaktır. 

 
Tüketici isteklerinin daha iyi ve istenilen ürünlerin doğru zamanda bulundurulması, 

pazarlama anlayışının özünde varolan bir yaklaşımdır ve su ürünleri pazarlamasında 
işletmelerin tüm bölümleri ve tüm çalışanları tarafından benimsenmesi gereken bir anlayıştır. 
Aksi taktirde, müşteri ve tüketici tatminini sağlamak mümkün olmayacaktır. 

 
Tüketici ve müşteri odaklılığının özünde barındıran pazarlama anlayışının işletmenin 

bütünü tarafından özümsenmesini sağlamak ve diğer taraftan, uygulamaların denetimini de 
belirli kriterlere bağlamak amacıyla, 1950 li yıllardan başlayarak, günümüze kadar olan süreç 
içerisinde “Toplam Kalite Yönetimi” olarak adlandırılan yeni bir yönetim anlayışı 
geliştirilmi ştir.  

 
Dünya üzerindeki hemen hemen tüm işletmeler, üretim süreçlerini geliştirip, buna bağlı 

olarak kalitelerini yükseltmek suretiyle, hedef pazarlardaki tüketici ve müşterilerinin 
beklentilerini karşılamaya çalışmaktadırlar. Rekabetin bu anlamda uluslararası nitelik  
taşıması, Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarının da  önemini arttırmaktadır. İşletmeler ve 
ülkeler arasındaki uygulama farklılıkları, ulusal işletmelerin hem iç hem de dış pazarlardaki 
rekabet gücünü etkilemektedir. 

 
Son yıllarda özellikle AB’ne yapılan uluslararası su ürünleri pazarlamasında AB’nin ön 

gördüğü gıda güvenliği standartları, su ürünlerinin pazarlama süreci içerisinde Toplam Kalite 
Yönetimi standartlarına uymalarını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle pazarlama koşulunun yerine 
getirilebilmesi için üretimin ilk aşamasından tüketiciye kadar olan süreç içerisinde titizlikle 
Toplam Kalite Yönetimi kurallarının uygulanması gerekmektedir. 
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2. Toplam Kalite Yönetimi Kavramı 
Toplam Kalite Yönetimi, kurumsal etkinlik ve sürekli gelişim felsefesi açısından modern 

bir yönetim yaklaşımıdır.Toplam kalite kavramı, kalite güvencesi kavramının bütün üretim 
birimlerine işletmenin tamamına mal edilmesine dayanır. Üretim işletmesinin bütün servisleri 
müşteri ihtiyaçlarından yola çıkarak müşteriyi en fazla tatmin edecek çözümü bulmaya çalışırlar. 
İşletmenin, pazarlama, araştırma geliştirme, satın alma, üretim, satış ve müşteri hizmetleri 
servisleri tam bir koordinasyon ve uyum içinde müşteriyi tatmin edecek sürekli kaliteyi sağlamak  
için  çaba gösterirler. 

 
İlk zamanlarda, günümüz Toplam Kalite Yönetimi anlayışını biçimlendiren unsurlara 

sadece kalite kontrol gözü ile bakılıyordu. Modern kalite anlayışının kalite kontrolünden, 
toplam kalite yönetimine  geçirdiği evrimler, aslında yönetim biliminde yaşanan evrimler ile 
paralel bir seyir izlemektedir. 

 
Toplam Kalite Yönetiminde “Müşteri Odaklılığı”, “Mü şteri Tatmini” ve “Müşteri 

Memnuniyeti” kavramları ön plana çıkmıştır. Bu gelişmeyi, modern pazarlama anlayışı ile 
açıklamak da mümkündür. Pazarlama anlayışının özünde var olan “Müşteri Tatmini”, 
TKY’nin ana felsefesinde yerini almıştır. Kısaca TKY; tüm faaliyetlerin yürütülmesi sırasında 
müşteri beklentilerini her şeyin üzerinde tutan ve müşteri tarafından tanımlanan kaliteyi, ürün 
ve hizmet bünyesinde oluşturan bir yönetim biçimi şeklinde tanımlanabilir. TKY, klasik 
anlamdaki yönetim anlayışının alternatifi olarak doğan, gelişen ve gelişimine devam etmekte 
olan modern yönetim anlayışı niteliğindedir. 

 
Tüketici, zevk ve ihtiyaçlarına bağlı olarak ortaya koyduğu talepteki çeşitlilikte 

işletmelerin ürün ve hizmet sunumunda da farklılıklara neden olmuştur. Bu nedenle 
işletmelerin, müşteriye odaklanarak; müşteriyi, çalışanları, ortakları ve toplumu memnun 
edecek biçimde tüm örgüt sistemini yeniden kurması gerekmektedir. 

 
Toplam Kalite Yönetimi işletmelerin rekabet gücünü arttırmak için sürekli eğitim ve 

iyileştirmeyi esas alarak işletmelerin çevrelerinde  meydana gelen her türlü yenilik ve 
gelişmeleri izleyip, bunlara uyum sağlanması görüşünü temel almaktadır. 

 
Toplam kalite içinde yer alan faaliyetler işletmenin kalite sistemini belirler. Bu sistem içinde, 

talep ve müşterilerin beklentilerinin araştırılmasından başlanarak, müşterinin tatmin edilmesine 
kadar olan bütün aşamalarla ilgilenilir. Bu aşama ve faaliyetler, 

   •      Pazar araştırması ve pazarlama, 
• Tasarım ve ürün geliştirme, 
• Tedarik ve satın alma, 
• İmalat planlaması ve geliştirilmesi, 
• Üretim, 
• Muayene, deney ve kontrol, 
• Ambalajlama ve depolama, 
• Pazarlama  ve dağıtım 
 

3. Pazarlama ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi 
TKY, yıllarca yönetim bilimci ve  mühendisler tarafından ele alınmakla birlikte, 

Pazarlama-Toplam Kalite Yönetimi ilişkisi üzerinde etraflıca durulmamıştır. Pazarlama-TKY 
ili şkisi, işletmelerin faaliyetleri ve dolayısıyla başarıları üzerinde etkili olabilmektedir. 
Pazarlama, TKY’nin birincil amacı olan toplam müşteri tatminini maksimum düzeyde 
tutmaya ilişkin önemli bir araç konumundadır.  Pazarlama anlayışının işletmelere sağlamış 
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olduğu pazar ve müşteri yönelimli düşünme tarzı ve bu bağlamda, yöneticilere sunmuş olduğu 
pazarlama araçları, müşteri tatminini gerçekleştirmede son derece önemlidir.  İşletmeler, 
müşterilerin ihtiyaç ve isteklerine cevap verebilecek ürün ve hizmet üretebilmek için pazarı 
yakından takip edebilmeli, geri bildirim sistemi ile de işletme içerisindeki bütün süreçler bu 
amaç doğrultusunda harekete geçirilebilmelidir. Gerçekte de, pazarlama anlayışının gereği 
olan entegre pazarlama faaliyetleri, işletmenin değişik bölümleri arasındaki uyumu ve bunun 
gereğini ifade eder. 

 
Pazarlama, aslında TKY’nin başarısı için ön koşul niteliğindedir. 
İşletmelerin pazara sundukları ürün kalitesinin, müşterilerin kalite beklentilerini 

karşılayabilmesi için, Pazar yönelimli düşünce tarzı ön koşul durumundadır. Kaliteli ürün ve 
hizmet, müşteri bağımlılığı ve artan Pazar payı anlamına geleceğinden, işletmenin karlılığı da 
olumlu olarak etkilenecektir. Kısa  dönemde, ilk ya da ilave yatırım maliyetlerinden dolayı 
karlılık düşmesine karşın, orta ve uzun dönemde artış gösterecektir.  

 
 

                                                                    Toplam Kalite 
 
 
 
 

Pazar Yönelimli                                                                                         İşletme Karlılığı 
Düşünce 
 
Şekil.  Pazar yönelimli düşünce tarzı ve işletmenin karlılığı ile toplam kalite ilişkisi (Kılıç 2000) 

 
Pazarlama, işletme içerisinde herkesin sorumluluğu haline gelmeli, işletmede çalışan 

herkes kendisini müşterinin yerine koyabilmeli ve onun gibi düşünüp, hareket edebilmelidir. 
Ancak bu şekilde, müşterinin memnun kalması sağlanabilecektir.  

 
4. Su Ürünleri Pazarlaması 

Dünya nüfusunun giderek arttığı ve beslenme sorunlarının çoğaldığı günümüzde yeterli 
gıda temin etmenin yanı sıra kaliteli ve güvenli gıda üretimi de büyük önem taşımaktadır. 
Daha kaliteli bir üretim için, günümüzde, işletmeler adeta bir seferberlik başlatmışlar ve bu amaca 
erişmek için eski alışılmış yöntemleri terk ederek yeni düşünce  ve yöntemler benimsemişlerdir. 

 
Su ürünleri pazarlamasında birincil amaç ürünlerin bozulmadan ve tazeliğini yitirmeden 

tüketicilerin kullanımına sunmak olduğundan su ürünleri pazarlamasında dağıtım zincirinin 
iyi organize edilmesi gerekmektedir. 

 
Su ürünleri pazarlaması, gelişmekte olan ülkeler için, gelişmiş ülkelerden çok daha fazla 

önem göstermektedir. Üretilen ürünlerin hem yurt içi hem de yurt dışında yeni pazarlara 
ihtiyacı vardır. Ayrıca  ülkemizde  dengesiz ve yetersiz beslenme olduğundan su ürünlerinin 
insan gıdası olarak tüketilmesinin özendirilmesi ve sağlanması konusu da önemlidir. Bunun 
için yeni pazarlama felsefesi ile toplam kalite yönetimi felsefesinin birlikte organizasyonu 
gerekmektedir. 

 
İnsan beslenmesinde değerli bir gıda olan su ürünlerinin işlenmesi, depolanması ve 

pazarlamasında kalitenin güvenilir bir şekilde korunması bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de son yıllarda çok önemli bir boyut kazanmıştır. 
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İç piyasaya kaliteli su ürünlerinin sunulmasının yanı sıra dış pazar imkanlarının 
geliştirilmesi ve bu pazarda iyi bir yer edinilebilmesi, her şeyden önce belirli standart ve 
kalitede, süreklilik arz eden mal üretimine bağlıdır. 

 
Tüketicinin gıdadan beklediği; temiz, değerli, yeterli ve kaliteli olmasıdır. Özellikle su ürünlerinin 

çabuk bozulabilme özelliğinden dolayı bu beklentilerin karşılanması daha da önem 
taşımaktadır. Su ürünleri, avlandığı veya değerlendirildiği üretim kaynağından çıkışta taşıdığı 
kaliteyi tüketiciye ulaşıncaya kadar korumalıdır. Bu her aşamada denetimi gerekli kılmaktadır. 
Denetimler, mevzuat gereği, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de devletin çeşitli kurumları 
tarafından yapılmaktadır. 

 
Bu denetimlerin devlete ve çeşitli kuruluşlara bırakılmadan üretim ve pazarlama yapan 

su ürünleri sanayii ve işletmelerinin de TKY felsefesi içerisinde kendi kontrollerini 
geliştirmesi, buna göre belirli düzenlemeler ve planlamalar yapması gerekmektedir. 

 
Su ürünleri sektörüne hammadde kaynağı temininde ve halka ürün satışında başlangıç 

noktası olan balıkçı teknelerinden, balıkhaneler ve balık satış yerlerine kadar tüm alanlarda 
sağlık ve hijyen kuralları çerçevesinde güvenilir bir pazarlama süreci içerisinde TKY  
felsefesi ile ürünler kontrol edilerek, kalitesiz ve sağlıksız ürünün piyasaya girişi önlenmelidir. 
Bu da su ürünlerinin güvenirliliğinin arttırılması yolunda önemli bir adım olacaktır. 

 
Üretilen ürünün kalitesi, devamlılığı ve fiyat istikrarı gibi önemli unsurlar yıldan yıla 

daha çok önem kazanmakta ve büyük ölçüde alıcıların tercihlerini değiştirmelerine neden 
olmaktadır. Bu nedenle üretilen ürünlerin ilk üretim aşamasından,  tüketiciye kadar olan süreç 
içerisinde ürünlerin kalitesinin aynı olması sağlanmalı ve bütün pazarlama zinciri içerisinde 
güvenirliliğini sürdürmelidir. 

 
Teknolojinin ve pazarlama anlayışının değiştiği ve geliştiği günümüzde bunlara uyum 

sağlayacak düzenlemeler hayati önem kazanmıştır. İhracatın büyük bir bölümünün gelişmiş 
ülkelere yapıldığı su ürünleri sektörü, bu ülkelerin koyduğu standartlara uymak zorundadır. 
Böylece su ürünleri pazarlamasında standartlara uyulduğundan ihracat artacak ve ülkeye daha 
fazla girdi sağlanmış olacaktır. 

 
5. Su Ürünlerinde Toplam Kalite Yönetimi Kriterleri  

Son yıllarda, dünyada geçerli olan ve ülkemizde de uygulamaya konulan ISO 9000 
serisi, standartlarda kalite güvencesi sistemlerini teşvik etmiş ve bu konularda yapılacak 
çalışmaları zorunlu hale getirmiştir. Yeni standartlar kalite kavramında önemli değişiklikler 
getirmiş, muayene kavramından toplam kalite kontrol kavramına geçişin yol ve yöntemlerini ortaya 
koymuşlardır. 

 
Bu çerçevede, su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinde kritik noktalar ile üretim akışı 

içinde tehlike oluşturan ve risk yaratan noktalarda yapılması gereken kontroller ve denetimler 
bulunmaktadır. Söz konusu kontrol ve denetimlerin üretimin her kademesinde bilinip yapılması gereğini 
ortaya çıkarmıştır. Üretilen mamullerden kusurlu olanların ayıklanmasını sağlayan muayene yöntemleri 
yerine kusurlu ürün üretimini önleyecek yöntemlere geçilmesi kalite ve kalite kontrol anlayışındaki 
önemli gelişmelerin göstergesidir. 

 
Su ürünleri çabuk bozulan ürünler olduğu için mikrobiyolojik ve toksikolojik risklere açık 

ürünler olması, avlamayı ve hasatı takiben uygun koşullarda muhafazasını ve taşınmasını 
zorunlu kılmaktadır. Su ürünlerinin uygun olmayan şartlarda değerlendirilmesi iç tüketimde, ürünü 
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işlemede, ihracatta maddi kayıplara neden olmaktadır. Burada en büyük sorun, su ürünlerinin 
bulunduğu doğal ortamdan tüketiciye ulaşıncaya kadar olan zincirde aksamalar ve kopmalar 
olmasıdır. Bunun için yapılması gereken  en önemli hareket, diğer üretim ve imalat sanayiinde 
olduğu gibi üretilen ürünün kalitesini koruyabilmektir. Bu şekilde yapılacak toplam kalite 
yönetimi çalışmaları su ürünlerindeki maddi kayıpları en aza indirecek hatta toplam kalite 
yönetiminin ana felsefesi olan üretimde sıfır hataya ulaşmakla maddi kayıpların önlenmesini 
sağlayacaktır. 

 
Gıda güvenliği sorunlarının önlenmesini esas alan bir gıda kontrol sistemi olan HACCP 

(Hazard Analysis Critical Control Points)  uluslararası otoriteler tarafından gıdaların neden 
olduğu hastalıkların kontrolünde en etkili sistem olarak kabul edilmiştir.  

 
Dünyada geniş bir alanda kabul gören HACCP, ürün güvenirliliğinde etkili, üreticiden 

tüketiciye tüm gıda zincirine uygulanabilen bir sistemdir. Bu sistemde, ürün güvenirliliğinin 
arttırılmasının yanı sıra, kaynakların en iyi şekilde kullanımı ve sorunlara zamanında 
müdahale mümkündür. Bu şekilde gıdaların güvenirliliğinde artış sağlanacağından, 
pazarlamada ulusal ve uluslararası pazarları sürekli canlı tutacaktır.  

 
Gelişmiş batılı ülkelerde HACCP prensipleri  su ürünleri işleme, üretim, dağıtım ve satış 

aşamalarında yer almaktadır. Bu nedenle Avrupa Birliği de 1991 yılında ülkemiz için HACCP 
kavramını su ürünlerinde mecbur olarak yürürlüğe koymuş ve bunun ötesinde, su ürünleri 
ithalatının ancak HACCP programlarını uygulayan ülkelerdeki tesislerden yapılmasına izin 
vermiştir. Bu nedenle de ülkemizdeki su ürünlerini üreten, işleyen ve pazarlayan firmaların  
HACCP prensiplerini uygulanma zorunluluğu vardır.  

 
6. Toplam Kalite Yönetiminin Sağlayacağı Faydalar 
   Rekabetin arttığı, tüketicilerin kaliteli ve ucuz olan malı talep eder hale geldiği 

günümüzde, Toplam Kalite Yönetimi, şirketler için can simidi haline gelmiştir. Öyle ki bunu 
uygulayan işletmeler, diğerlerine karşı avantaj sağlamakta ve bu acımasız rekabette onları 
geride bırakmaktadırlar. 

   
   Tüketicilerin kaliteli mala olan taleplerinin artması ve rakiplerin de çoğalması, 

işletmeleri yeni yöntemler bulmaya zorlamıştır. Toplam Kalitenin temelini oluşturan, Toplam   
kalite   yönetimi felsefesinin ülke ekonomisine, işletmeye ve tüketiciye sağladığı faydalar 
burada ortaya çıkmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

 
1. İşletmeye sağlayacağı faydalar 
• Hata yapılarak kazanılan tecrübeye güvenmekten ziyade potansiyel tehlikeleri 

önceden haber verir 
• Gıda zincirinin her aşamasında kullanılır 
• Geleneksel muayene ve kontrol sistemlerinden daha etkilidir. 
• Gıda işletmelerine güvenli gıda üretmek için yasal zorunlulukları karşılamada 

güvenirlik sağlar 
• Üretimin belirli  plan ve programlara göre yapılmasını sağlar, 
• En önemli faydası güvenli gıda üretimidir 
• Kayıp ve atıkları en aza indirir, 
• Verimliliği ve geliri arttır, 
• Üretim maliyetini düşürür. 
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2. Ekonomiye sağlayacağı faydalar 
• Kaliteyi teşvik eder, kalite seviyesi düşük üretimle meydana gelecek , zaman ve hammadde israfını 

ortadan kaldırır 
• Sanayiyi belirli hedeflere yöneltir, 
• Üretimde kalitenin gelişmesine yardımcı olur, 
• Yanlış anlamaları ve anlaşmazlıkları ortadan kaldırır, 
• İthalatta ve ihracatta üstünlük sağlar, 
• Rekabeti geliştirir, 
• Kötü ve kalitesiz malın  piyasadan çekilmesini sağlar. 

    3. Tüketiciye sağlayacağı faydalar 

• Ürünün kullanılmasını ve kalitesinin anlaşılmasını kolaylaştırır. 
• Etkin kontrol geliştirmeye sistematik olarak yaklaşır. 
• Ürün güvenlik problemini önler 
• Karşılaştırma ve seçim kolaylığı sağlar, 
• Fiyat ve kalite yönünden aldanmaları önler, 
• Ucuzluğa yol açar, 
• Tüketicinin bilinçlenmesinde etkin rol oynar. 
 
7. Sonuç 
İnsan gıdası olarak tüketilecek su ürünlerinin sağlıklı ve kaliteli olması, her şeyden önce 

avlanma, yetiştirme-pazarlama sürecindeki her aşamada hijyen kurallarının uyulmasına 
bağlıdır.  

 
Su ürünleri kaynaklarından yıllar itibariyle gıda sanayiinde giderek daha fazla 

yararlanıldığı ve ürünlere ticari değer kazandırıldığı görülmektedir. Üreticilerin ürettikleri 
ürünü pazarlaması günümüz koşullarında yeterli değildir. Üretilen ürünün kalitesi, devamlılığı 
ve fiyat kararlılığı gibi önemli unsurlar yıldan yıla daha çok önem kazanmakta ve büyük 
ölçüde alıcıların tercihlerini değiştirmelerine neden olabilmektedir. Bu durumda ülkemiz su 
ürünleri üreticilerine düşen görevler önemlidir. HACCP sisteminin Türkiye’de su ürünlerinde 
uygulamaya konma zorunluluğu, Toplam Kalite Yönetiminde yol almayı sağlamıştır. Uzun bir 
süreç gerektiren HACCP için tüm üreticilerin, çalışmaların sürdürülmesinde çaba göstermesi 
gerekmektedir. 

 
Çeşitli şekillerde işlenmiş su ürünlerinin uluslararası pazarlarda gittikçe daha fazla önem 

kazanmaya başlamış olması, özellikle ülkemize özgü ürünlerin, gelişmiş ülke tüketicileri 
tarafından tercih edildiği anlamına gelir. Uluslararası pazarımızın bu ülkelere yönelmiş olduğu 
göz önüne alınırsa, su ürünleri üreticilerimizin  de bu konuda çalışmaya başlamaları gerektiği 
ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan firmalar AR-GE birimlerinin kullanılarak  işletmelerin uzun 
vadede kazançlı çıkmalarına ve pazarlarını geliştirerek tüketicilere uzun vadeli ve güvenilir 
ürünler sunmaya devam etmeleri, hem işletmeye üretimin sağlanması açısından finansman ve 
hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. 

 
Sonuç olarak işletmeler TKY felsefesine uygun çalışmalarla gıda üretiminde hatasız 

ürün ortaya koyacak, pazarlamada güvenirliliği sağlayacak, tüketiciye sunumda gıda 
güvenliği standartlarına uyarak insan sağlığını korumada önemli adımlar atmış olacaklardır. 

 
Pazarlama, üretimin devamı özelliğini gösterdiğinden üretime yön vermektedir. Üretilen 

ürünler insan ihtiyaçlarına göre belirlenip pazarlanır. Üretimde TKY standartlarına uygun 
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üretim yapıldığında, ürün pazarlaması olumlu etkilenecektir. Pazar alanının genişlemesi, 
üretimin yeniden arttırılması ihtiyacını ortaya çıkaracaktır. Pazarlamanın karşılıklı etki ve 
tepkileri, ekonomik gelişmeyi hızlandıracak. Bu yüzden pazarlamanın üretim üzerinde büyük 
etkisi olacaktır. 
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