
Bülent Dokuzluoğlu 
Yönetim Danışmanı 



KALANLAR GİDENLER  
YENİ GELENLER 

• 10 yıl önce 500 büyük firma listesinde yer 
alanların yarısı,  

   bugün o listede yer almıyor. 

 

• 10 yıl önce bilinmeyen firmalar  

bugün 500 büyük firma listesinin yarısını       
oluşturuyor. 

 

• Kalıcı olan şirketlerin ortak özelliği “Vizyoner 
Olmak”… 



Frederick Taylor  
(d. 1856 ö.1915) 

• Bilimsel yönetimin babası.  

 

• Taylor sisteminde bir işin 

 

 düşünme,  

  

 yapma ve  

  

 denetleme aşamalarının  

 

 ayrı kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.  



Kalitenin  
Tarihsel Gelişimi 

 

I. Dünya Savaşı 1915 

Kalite kontrol işlemleri, üretim bölümünün 
sorumluluğundan ayrılarak bağımsız bir birim 
halinde işletme örgütü içinde yerini almıştır.   

 



Tarihsel Gelişimi 

II. Dünya Savaşı: 1940  

“Toplam Kalite Kontrolü” anlayışı yaşama geçmiştir. 
Böylece kalitenin kontrolü, tasarım aşamasından 
başlayarak ara girdiler, proses içi ve son çıktı a 
şamalarını izlemek suretiyle geliştirilmeye 
başlanmıştır 

 

2000’li yıllar: 

TKY’nin bir uzantısı olan müşteri ve çevre odaklı bir 
yönetim anlayışını getirmiştir. Bu yeni kalite anlayışı 
ise Stratejik Toplam Kalite Yönetimi’dir.  



   Kalite nedir? 
 
 
 Kalite küreselleşmenin tek pazar haline getirdiği 
dünyamızda bir amaç değil,  

 
yüksek rekabet gücünü sağlayan  en önemli 
araçtır.  

 
Kalite değişimdir. 



Dr. Edwards 
DEMING 

1961 

 
Japonya'nın II. Dünya Savaşı 
sonrasında endüstriyel 
gelişmesinde bu çalışmalar 
önemli rol oynamıştır.  
 
Hizmet ve ürünlerin 
kalitesinde sağlanan 
iyileşmenin giderleri 
azaltacağını ve verimliliği 
artırarak pazar payını 
artıracağını savunmuştur. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Japonya
https://tr.wikipedia.org/wiki/II._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1


EDWARD DEMING ( 1900 – 1993 )  
 

YEDİ ÖLÜMCÜL HATA  
 
•Amaçlarda Sebatsizlik  
 
•Kısa Vadeli Kazançlara Odaklanma  
 
•Performans Değerlendirme Hataları  
 
•Yönetimin Sık Değişmesi  
 
•Görünen Rakamlarla Hareket Etmek  
 
•Yasal Yükümlülük Ödemeleri  
 
•Aşırı Arıza-bakım Masrafları  



FİYAT ODAKLI ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇMEK  
 
Fatura Fiyatlarına Odaklanmaktan Vazgeçin. 
 
Toplam Maliyete Odaklanın Ve Toplam Maliyeti Minimize Etmeyi 
Hedef Alın.  
 
Üretim Ve Hizmetleri Kalıcı Olarak İyileştirin.  
 
Kaliteyi Ve Verimliliği Arttırın.  
 
Böylece Masrafları Kalıcı Olarak Azaltın.  



MALİYET AZALIRSA KARLILIK ARTAR. 
 

 
Kalitesiz hizmetin maliyetini hiçbir mali raporda göremezsiniz. 
 
Kalitesizlik kaç satışı etkilemiştir bilemezsiniz.  
 
 
Kalite yönetim sisteminin önlediği hataların maliyetini,  
sağladığı kazanımlarının karlılığını hiçbir mali raporda göremezsiniz.  
 
Mali raporlar sadece harcadığınız parayı gösterir,  
 
doğruyu yanlışı değil.  



Eğer üst yönetimin desteği 
yoksa,  

 
Toplam Kalite Yönetimi  

 
uygulamalarından vazgeçin.” 

 



1. kuşaktan 2. kuşağa geçiş oranı % 30  

 

2. kuşaktan 3.kuşağa geçiş oranı  %14 

  

3. kuşaktan 4. kuşağa geçiş oranı % 4  

 



En önemli neden; 

 

Aile fertlerinin elde ettiği başarılarla megalomaniye 

kapılması 

Aile şirketlerinin kurumlaşmamakta direnmesi,  

Aile içi çatışmalar,  

Ailenin ucuz ve kalitesiz insan kaynağı ile şirketi 

yönetmeye çalışması.  

 



Şirket Mali Değeri 

 
•Bilanço Tablosu 

 

•Kar Zarar Tablosu  

 

•Nakit Akım Tablosu  

 

•Özkaynak Değişim Tablosu 

 



Şirketin Entellektüel Değeri 

 

•Yönetim ve organizasyon güçleri,  

 

•Kurumsallaşma seviyesi,  

 

•Kurum ve marka kimliğine yaptıkları yatırımlar,  

 

•İnsan kaynakları yönetimi,  

 

•Pazarlama, dağıtım kanalları gücü,  



• IT alt yapısı,  

 

• Bulunduğu sektöre yönelik kullandığı 
teknolojilerin seviyesi,  

 

• Araştırma ve geliştirme kabiliyeti,  

 

• Sundukları ürün ve hizmetteki “know-how” 
becerisi,  

 

• Doğal ve sosyal çevreye yaptıkları yatırımlardır. 

 



İşletmelerdeki ortak yanılgı bizim 

sorunumuz farklı düşüncesidir.  

 

• Oysa kalite yönetim sistemi 

evrenseldir.  

 

• Kalite bilgiye, insana yapılan yatırımla 

sağlanır.  

 

• Binaya ve ekipmana yapılan yatırımla 

değil  



Sizce şirketinizin  
güçlü yönleri neler? 

• Finansal güç 

• Pazarda iyi itibar 

• Stratejik odaklanma 

• Yüksek kalite ürün hizmet 

• Güçlü yönetim takımı 

• Etkin teknoloji kullanımı 



DEĞİŞMEYEN ŞİRKETLER 
 









DENETİM YAPILMAYAN MUTFAKLARDAN KESİTLER 



 





 



 



GIDALARDAN BULAŞAN HASTALIKLAR 

• DİZANTERİ-KANLI ISHAL 
  
• BÖBREK YETMEZLİĞİ (HUS) 

 
• SEPTİSEMİ 

 
• MENENJİT 

 
• ENDOKARDIT 

 
• BRUCELLA 

 
• TRISINELLA  

 
• KANSER 



ESAS SORUN  
FARKINDALIK 

VE BİLİNÇ 

KİM KİMİ SUÇLAR: 
 

DEVLET 
PATRON 
MÜDÜR 

PERSONEL 
 



•TURİZM SEKTÖRÜNDE 
GIDA VE MİSAFİR 

GÜVENLİĞİ  





 
















