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Altý Sigma
Deðiþen dünya düzeni ve günümüzde artan rekabet ortamý nedeniyle

Tablo 2'de görüldüðü gibi iki farklý sigma seviyesi

Bir Altý Sigma çalýþmasý, firma içinde yürütülmekte

karþýlaþtýrýldýðýnda, 6 Sigma seviyesinde yapýlan

olan Toplam Kalite yönetimi ve ÝSO sistemi gibi

Ölçme aþamasýnda mevcut durumu detaylý þekilde

iþlerde iyileþmenin arttýðý ve hata miktarlarýnýn ciddi

sistemlerin üzerine kurulduðu taktirde, baþarýya

ortaya koyan veriler toplanýr. Amaç, saðlýklý ölçümlerle

düzeyde azaldýðý görülmektedir.

beklenenden daha kýsa sürede ulaþýlmaktadýr. Altý

sürecin mevcut performansýný saptamak, yapýlan

Sigma yöntemi, yürütülmekte olan kalite sistemine

iyileþtirmelerin etkilerini belirleyebilmek ve

zarar vermemekte, aksine sistemi güçlendirici bir

karþýlaþtýrma yapabilmek için bir temel oluþturmaktýr.

yöntem olarak kullanýlmaktadýr.

Bu aþamanýn çýktýsý; Sürecin mevcut performansý,

Mükemmel sonuçlara imza atan Motorola

diyagramý yardýmý ile detaylý gösterimidir.

þirketler farklýlaþmak ve kendini rakiplerine göre avantajlý konuma

sayesinde özellikle 1995 yýlýndan itibaren diðer büyük

geçirmek amacýyla birçok yola baþvurmaktadýr. Þirket karýný arttýrmak

þirketler de bu yöntemi kullanmaya baþlamýþlardýr.

Altý Sigma yöntemi TKY'den farklý olarak ve ek

problemin etkilerini yorumsuz ortaya koyan veriler,

Doðal olarak büyük iþletmelerle birlikte çalýþan pek

geliþtirme teknikleri sayesinde maliyet, üretim süresi

problemin verilerle detaylandýrýlmýþ bir tanýmýdýr.

çok küçük ve orta ölçekli iþletme de birlikte çalýþtýklarý

ve diðer iþletme sorunlarýnýn giderilmesinde de

Analiz aþamasýnda problemin kök nedenleri

büyük iþletmelerin bir koþulu olarak 6 Sigma

kullanýlmaktadýr. Ayrýca, sadece kalite hedefleri ile

tanýmlanýr ve bunlarýn nedenleri verilerle doðrulanýr.

rekabete karþý ayakta durabilmek için müþterilerin üstün kaliteli, uygun

uygulamalarýna baþlamýþtýr. 6 Sigma kullanan þirketler

yetinmeyip firma hedeflerinin tümüne uygulanmasý,

Bu aþamanýn çýktýsý test edilen ve doðrulanan bir

fiyatta ve zamanýnda hazýr olan kusursuz ürün beklentilerini karþýlamak

gittikçe tüm endüstri kesimlerine yayýlmýþ, pek çok

Altý Sigma yöntemini diðerlerinden farklý kýlmaktadýr.

hipotezdir. Doðrulanan hipotez, bir sonraki aþamanýn

ülkede ve kýtada uygulama bulmuþtur. 6 Sigma ABD

sadece planlanan iyi pazarlama stratejileri ile saðlanamamaktadýr. Artan

gerekmektedir.
1. Giriþ

Sigma Süreç kapasitesi

Milyon fýrsattaki hata miktarý

6 Sigma

3.4

5 Sigma

233

4 Sigma

6.210

3 Sigma

66.807

2 Sigma

308.537

1 Sigma

690.000

Geçmiþten günümüze bu beklentileri karþýlayabilmek

Motorola kalite ölçümünü somutlaþtýrmak için

için çeþitli üretim ve yönetim felsefeleri geliþtirilmiþtir.

Milyonda Hata Olasýlýðý (bir milyon iþlem basamaðýnda

6 Sigma da bu amaçla ortaya çýkmýþ iyi bir üretim

hata yapma olasýlýðý) kavramýný geliþtirmiþ ve 1985

ve yönetim sistemidir. Altý Sigma; organizasyonun

yýlýndan itibaren bu ölçütü uygulamaya koymuþtur.

temel süreçlerini, müþteri ihtiyaçlarýný karþýlayacak

1987 yýlýnda üst yönetimin kalite iyileþtirme

Bu konuya firmalar açýsýndan yaklaþýldýðýnda ve

þekilde deðerlendirmek ve iyileþtirmek için sürekli

konusundaki iddialý gayretlerinin etkisi ile Altý Sigma

yine ayný hata oraný (%1) varsayýldýðýnda, 3.000.000

olarak tüm çalýþanlarýn bilgilerinin ve kantitatif

hedefi, yani bir milyon basamakta 3.4 hata hedefi

adetlik üretim kapasitesi olan bir firmanýn 30.000

metotlarýn etkin olarak kullanýlmasý olarak açýklanabilir.

belirlenmiþtir. Bu ayný zamanda müþteri ihtiyaçlarýný

adet hatalý üretim yaptýðý ve bu üretimi yapan birimin,

6 Sigma, öncelikle istatistiksel bir ölçümdür. Ürün,

kusursuza yakýn karþýlama hedefi olmuþtur. Motorola

hatalý ürünleri ayýrmak ve yeniden üretmek için bir

hizmet ve proseslerin ne ölçüde iyi olduklarýný

6 Sigma ile yakaladýðý baþarý sonucunda 1988 yýlýnda

senede en az beþ gün fazla çalýþmasý gerektiði

ölçemeyen þirketler diðer ürün, hizmet ve proseslere

Beyaz Sarayda Malcolm Baldrige Kalite Ödülünü

görülmektedir.

göre nerede olduklarýný karþýlaþtýramaz ve önlemlerini

almýþ, 1998 yýlýna gelindiðinde Motorola 6 Sigma

Ýki sigma seviyesindeki kuruluþlarda toplam

alamazlar. Çünkü ölçülemeyen hiçbir büyüklük kontrol

sayesinde 16 milyon dolardan fazla kazanç saðlamýþtýr.

hasýlatýn ortalamada %35'i kalitesizlik maliyeti olarak

altýna alýnamaz.

Asýl hedef, gerekli yöntem ve araçlarýn þirketin tüm

boþa harcanmakta iken, üç sigma seviyesinde kaynak

kademelerinde etkin olarak kullanýlmasý ile

israf oraný %25 dolaylarýna düþmektedir. Altý Sigma

gerçekleþmiþtir.

seviyesinde ise %10'un altýna inmektedir. Artan her

Altý Sigma metodolojisinin doðum yeri Motorola
firmasýdýr denilebilir. 1980lerin baþýnda kar oranlarý
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Tablo 1.1. Sigma Deðeri

gittikçe düþen Motorola firmasýnýn mükemmellik

Her bir sigma derecesinin karþýlýk geldiði milyon

arayýþýna girmesi ile birlikte 6 Sigma doðmuþtur. Ýlk

fýrsattaki hata miktarlarý bulunmaktadýr. Aþaðýdaki

baþlarda Motorola yöneticileri tüm sorunlarýn

tablo 1de bu deðerler gösterilmektedir. %99

3 sigma seviyesinde yapýlan iþin kalitesi ile 6

çözümünü þirket dýþýnda ararken, Japonlar,

doðrulukla çalýþan bir iþletmenin, 3,8 sigma

sigma seviyesinde yapýlan iþin kalitesi

Motorolanýn ABDdeki bir televizyon fabrikasýný satýn

seviyesinde faaliyet gösterdiði söylenebilir. %1lik

karþýlaþtýrýldýðýnda iki seviye arasýndaki farklar çeþitli

alýp hata oranlarýný 20 kat azaltarak karlarýný

hata payý neticesinde ortaya çýkacak olumsuz sonuçlar

örneklerle tablo 2'de gösterilmektedir.

arttýrdýklarýnda Motorola yöneticileri ilk kez kendi

için, tüm dünyada günde ortalama 15 dakika saðlýksýz

Tablo 1.2. 3 ile 6 Sigma'nýn Karþýlaþtýrýlmasý

yönetim þekillerini sorgulamýþlardýr. 1981de süreçlerde

su içilmesi, haftada 5000 hatalý ameliyat yapýlmasý,

3 Sigma

6 Sigma

on kat iyileþme hedef olarak seçilmiþ ve 3500 çalýþan

ayda 7 saat elektrik saðlanamamasý, günde 4 uçak

eðitilmiþtir. 5 yýllýk plan sonucunda þirket 220.000$

kazasý meydana gelmesi gibi örnekler vermek mümkün

Doktor veya hemþire tarafýndan elden
düþürülen yeni doðmuþ bebek sayýsý:
40,500 bebek/l sene

Doktor veya hemþire tarafýndan elden
düþürülen yeni doðmuþ bebek sayýsý: 3
bebek/100 sene

yatýrýma karþýlýk 6.4 milyon $ maliyet iyileþmesi

olmaktadýr. Ýnsan hayatý düþünülecek olursa bunlar

Þebekeye saðlýksýz içme suyu
pompalanma süresi: 2 saat/1 ay

Þebekeye saðlýksýz içme suyu pompalanma
süresi: 1sn/6 sene

gerçekleþtirmiþtir.

kabul edilemeyecek kadar büyük hata oranlarýdýr.

Telefon veya televizyon sinyali kesintisi
süresi: 27 dakika/1 hafta

Telefon veya televizyon sinyali kesintisi
süresi: 6 saniye/100 sene

Hatalý ameliyat sayýsý: 1350/1 hafta

Hatalý ameliyat sayýsý: 1/20 yýl
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bir sigma seviyesi, iþletme karlýlýðýnda %10-5 artýþ
anlamýna gelmektedir.

girdisini oluþturur.

de baþlayan serüvenine Avrupa ve Asyada da devam

3. Altý Sigma Süreci

etmektedir. Günümüzde hava taþýmacýlýðýndan, kimya,

Altý Sigma yönteminde sürecin farklý bölümlerinde

ortadan kaldýracaðý düþünülen çözümler pilot

elektronik, otomotiv, metal iþleyen endüstrilere,

çalýþanlardan oluþan 3 ile 10 kiþilik gruplar

uygulamalarla denenir ve uygulamaya konulur. Bu

finans sektörüne kadar birçok alanda kullanýmý

bulunmaktadýr. Bunlar kara kuþak veya yeþil kuþak

aþamada ayrýca sonuçlarýn bir sonraki aþamada nasýl

görülmektedir.

önderliðinde sorunu ortaya koymak ve çözmek için

deðerlendirileceðini açýklayan bir plan oluþturulur.

Ýyileþtirme aþamasýnda problemin kök nedenlerini

bir araya gelirler ve Altý Sigma sürecini baþlatýrlar.

Kontrol aþamasýnda, uygulanan iyileþtirme planý

Üretim sürecinin var olduðu her ekonomik birim,

Sorunun tanýmlanmasýndan sorunun çözümüne kadar

ve sonuçlarý deðerlendirilip elde edilen kazanýmlarýn

teorik olarak, süreç yeterliliðini geliþtirme fýrsatlarýna

birçok faaliyeti birlikte gerçekleþtirirler. Bu sürece

sürekliliði ve geliþtirilmesi için yapýlmasý gerekenler

sahiptir ve bu yönde Altý Sigmadan yararlanabilir.

TÖAÝK ( DMAIC ) adý verilir ve birbirini izleyen beþ

ortaya koyulur. Bu aþamanýn çýktýlarý; sürecin son

Küçük ve orta ölçekli þirketler Altý Sigma

adýmdan oluþur.

durumu, saðlanan kazançlar, kazançlarý sürekli kýlmak

uygulamalarýnda kendilerine özgü avantaj ve

1. Tanýmlama (T)

- [Define (D)],

için tavsiyeler, süreci daha da geliþtirmek için ortaya

dezavantajlara sahiptir. Esnek ve çevik yapýlarý, yazýya

2. Ölçme (Ö)

- [Measure (M)],

çýkan yeni fýrsatlardýr.

geçirilmiþ katý protokollere baðlý olmayýþlarý, üst

3. Analiz (A)

- [Analyse (A)],

düzey yönetimin daha kolay bir araya gelebilmesi,

4. Ýyileþtirme (Ý)

- [Improve (I)]

çalýþanlarý için ulaþýlabilir olmalarý, hýzlý karar alma

5. Kontrol (K)

- [Control (C)].

ve uygulama imkânlarý avantaj hanesinde yer alýr.
Kaynak yetersizlikleri ise baþlýca sorunlarý arasýndadýr.

TÖAÝK (DMAIC) iyileþtirme modeli aslýnda, Altý

Kurumsal dönüþümün tetikçisi niteliðindeki kritik

Sigma yol haritasýdýr. Temel uygunsuzluk nedenlerinin

sayýda seçkin elemanýn tam zamanlý olarak Altý

tanýmlanýp ortadan kaldýrýlmasý için prosesin nasýl

Sigmaya odaklanmasý koþulu bu firmalarý

tanýmlanacaðýný, ölçüleceðini, analiz edileceðini,

zorlamaktadýr. Eðitim ücretleri ve Altý Sigma için

iyileþtirileceðini ve kontrol edileceðini (iyileþmelerin

tahsis edecekleri insan/zaman maliyetleri, KOBÝlerin

kalýcý kýlýnacaðýný) sistematik olarak irdeleyen kapalý

büyük ölçekli firmalara oranla daha çok sýkýntý çektiði

bir sistemdir.

alanlardýr.

Bu model, hem süreç iyileþtirme hem de sürecin
tasarlanmasý aþamalarýnda kullanýlmaktadýr.

2. Toplam Kalite Yönetimi ve Altý Sigma

Tanýmlama aþamasýnda projenin amaç ve kapsamý

Problemlerin görünmeyen yüzü
görünen yüzünden çok daha
karmaþýk ve büyüktür.

Altý Sigma yöntemi ve TKYnin temel anlamda

tanýmlanýr. Süreç ve müþteri hakkýnda bilgi toplanýr.

birbirinden ayrýlmalarý söz konusu deðildir. Altý Sigma

Sürecin verimini ve etkinliðini arttýracak, en yüksek

yönteminde, diðer kalite kontrol yöntemlerinde

müþteri memnuniyetini en uygun maliyetle saðlayacak

olduðu gibi firmalarýn hedefleri arasýnda yer alan

projeler seçilir. Bu aþamanýn çýktýsý; planlanan

Ölçme, hedef belirleme ve þirket kültürünü

maliyetlerin düþürülmesi, esneklik ve büyümeye

iyileþtirmenin ayrýntýlý tanýmý, müþteri açýsýndan kritik

deðiþtirme, Altý Sigma'yý uygulamak için gerekli

yönelik çalýþmalar yapýlmaktadýr.

deðer taþýyan kalite faktörlerinin listesi, sürecin akýþ

araçlardýr. Fakat bu yöntemin baþarýya ulaþmasýnýn
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Araþtýrma
göre unvanlar, yetki ve sorumluluklar verilir. Bu

 Takýmlarýn ihtiyaçlarýný deðerlendirmek, uygun

 Altý Sigma konusunda eðitim vermek

Yeþil Kuþak

Ekip Üyeleri

ve her firmaya ve sürece farklý olarak uygulanmasýdýr.

unvanlar Altý Sigmanýn uygulandýðý organizasyonlarýn

gördüklerinden yetkisi dahilinde olanlarý tedarik

 Çalýþanlarý bilgilendirmek ve Altý Sigmanýn

Ýyileþtirme takýmý üyelerine verilen isimdir. Yeþil

Yeþil ve siyah kuþak projelerinde görev alýrlar. Projenin

yapýsý, uygulamanýn kapsamý ve projelerin türüne

etmek, yetkisini aþanlarý üst kalite konseyine teklif

organizasyon içerisinde benimsenmesini

kuþaklarýn temel ölçüm ve analiz yöntemlerini iyi

hedefine ulaþabilmesi için kendi sorumluluk alanlarý

baðlý olarak deðiþebilir. Bu rollerin bir kýsmý Uzakdoðu

etmek,

saðlamaktýr.

derecede bilmeleri ve bilgisayar yazýlýmlarý yardýmý

dahilinde projeye destek olurlar. Ekip üyelerinden,

savaþ tekniði olan karateden gelmektedir. Altý Sigmada

 Kalite þampiyonlarýna her konuda destek olmak,

ile analizleri yapabilecek durumda olmalarý gerekir.

proje sonuçlandýktan sonra, Altý Sigma araçlarýný

bulunan roller aþaðýdaki gibi açýklanabilir.

 Tüm iyileþtirme projelerini takip etmek ve elde

Kara Kuþak

Bu sebeple yeþil kuþaklar proje takýmlarý belirlendikten

normal iþlerinin bir parçasý olarak kullanmaya devam

edilen sonuçlarý üst kalite konseyine sunmak,

Ýyileþtirme takýmýnýn lideridir. Ýyileþtirme projelerinin

sonra iki hafta eðitim görürler.

etmeleri istenir.

þeklinde özetlenebilir.

seçiminden, devam ettirilmesinden ve proje

Yeþil kuþak sahiplerine göre teknik ve istatistik

Kaliteyi iyileþtir

Maliyetler azalýr

Þirket ömrü uzar

Pazar payý artar

Verimlilik iyileþir

sýrrý, öncelikle sistemin esnek bir yapýya sahip olmasý

Fiyatlar düþer

Üst Kalite Konseyi

sonuçlarýndan birinci derecede sorumludur. Kara

yöntemler konusunda daha çok bilgisi olan ve bir

5. Altý Sigma Metodolojisini Uygulayan Þirketler

kademesinde bulunan Kara kuþaklar tarafýndan

Kalite Þampiyonu

kuþak görevini yürüten kiþi gerçek görevini proje

projeye yöneticilik yapabilecek kiþilerdir. Bu görevi

2008e gelindiðinde Türkiyede ve Dünyada birçok

yürütülür. Fakat üst yönetim bu projeleri yeteri kadar

Ýyileþtirme projelerini üst kalite konseyi adýna

tamamlanýncaya kadar baþka birine devreder. Proje

üstlenmiþ kiþiler tüm zamanlarýnda kritik deðiþiklik

firma daha kaliteli üretim ve hizmet politikasý ile

desteklemez ise hiçbir sonuç elde edilemez. Bu

gözlemleyen kiþilerdir. Altý Sigma takýmlarýný, toplam

bitiminde ayný göreve devam edebilir veya daha üst

fýrsatlarýný ortaya çýkartmak ve bu deðiþikler ile

müþteri istek ve taleplerine tam ve zamanýnda cevap

nedenle büyük çaplý iþletmelerde bir üst kalite

kalite yönetiminin çemberlerinden ayýran temel fark

bir göreve terfi edebilir. Kara kuþaklar, Altý Sigma

sonuca ulaþmak için çalýþýrlar. Takýmlarýn baþarýya

verebilmek için 6 Sigma yöntemini kullanmaktadýr.

Altý Sigma yönteminin uygulanabildiði konulardan

konseyi oluþturulur. Bu konseyin görevleri þöyle

da buradadýr. Kalite çemberlerinde iyileþtirme

araçlarýný etkin biçimde kullanarak iþletme sorunlarýný

ulaþmasýnda çok büyük rolleri vardýr.

Aþaðýdaki tabloda farklý sektörlerde faaliyet gösteren

bazýlarý aþaðýda belirtilmiþtir.

sýralanmaktadýr.

konularýnýn seçimi ve projelerinin yönetilmesi tamamen

hýzlý ve kalýcý çözebilecek donanýmda olmalýdýrlar.

 Maliyetlerin düþürülmesi

 Altý Sigma uygulamalarýnýn kapsamýný belirlemek,

çember üyelerinin sorumluluðundadýr. Altý Sigmada

Bunun için kara kuþaklar, uzman kara kuþak ya da

Usta Siyah Kuþak Sahipleri

 Verimliliðin arttýrýlmasý

 Altý Sigma Organizasyonunu ve bu organizasyonda

ise yönlendirmeler söz konusudur. Bu yönlendirmeler

dýþ eðitim kuruluþlarý tarafýndan ortalama dört ay

Tüm zamanlarýný Altý Sigma yöntemleri ve bu

6 Sigmada önemli olan problemlerin asýl

 Pazar payýnýn arttýrýlmasý

yer alan kiþilerin yetki ve sorumluluklarýný belirlemek,

takýmlarýn insiyatiflerine ve yaratýcýlýklarýna zarar

süreyle eðitime tabi tutulurlar. Kara kuþaklarýn baþlýca

yöntemlerin uygulanmasý ile geçiren kiþilerdir. Altý

uzantýlarýný görebilmek ve etkili çözüm sunabilmektir.

 Hatalarýn azaltýlmasý

 Altý Sigma uygulamalarýnýn kapsamýný deðiþen

vermemeli fakat iþletme amaçlarýna doðrudan katký

görevleri;

Sigma faaliyetlerinin koordinasyonundan ve projelerin

Buzdaðýnýn görünmeyen yüzünü tespit etmek zordur

 Firma kültürünün deðiþimi

koþullara göre geniþletmek,

saðlamayan projelerle zaman harcamalarýný önlemelidir.

 Ýyileþtirme projesini belirleyerek kalite þampiyonuna

baþarýya ulaþmasýndan sorumlu kiþilerdir. Siyah kuþak

fakat 6 Sigma adýmlarý dikkatli bir þekilde

 Üretimin ve hizmetin iyileþtirilmesi

 Altý Sigma projeleri için gerekli kaynaklarý saðlamak,

Kalite þampiyonunun baþlýca görevleri;

teklif etmek

sahibi kiþilere yol gösterici olurlar. Ayný zamanda

uygulandýðýnda iyi bir ekip çalýþmasý ile birlikte bu

proje takýmlarýnýn karþýlaþtýðý büyük problemleri

 Ýyileþtirme projelerinin iþletme amaçlarýyla uyumlu

 Ýyileþtirme projelerinin konu ve kapsam deðiþikliklerini

Usta Siyah Kuþak sahipleri Siyah Kuþak adaylarýna

baþarýlýr. Ayrýca günümüzde firmalarýn en önemli

çözümlemek,

olmasýný saðlamak

kalite þampiyonuna teklif etmek

Altý Sigma eðitimi verirler.

sorunu sahip olduklarý baþarýyý nasýl sürekli

ürünü üretmekle kalmaz, sistemin en etkin þekilde

 Altý Sigma projelerini takip etmek ve gerekli durularda

 Ýyileþtirme takýmlarýnýn kaynak ihtiyaçlarýný yönetim

çalýþmasýný da saðlarlar. Bu sistemin içine satýn alma,

müdahalelerde bulunmak,

temsilcisine bildirmek

üretim, müþteri hizmetleri, satýþ ve satýþ sonrasý

 Elde edilen olumlu sonuçlar ve iyi uygulamalarýn

 Ýyileþtirme takýmlarý arasýnda koordineyi saðlamak

hizmetler de dahildir. Satýn alma, müþteri hizmetleri

tüm þirkette uygulanmasýný saðlamak,

 Hýzýný yitiren çalýþmalara müdahale etmek

gibi üretim dýþý süreçlerde ise hedef, bir iþ için

þeklinde özetlenebilir.

 Gerektiðinde kapsam deðiþikliði veya yeni personel

Altý Sigmada projeler organizasyonun orta
Daha çok iþ olanaðý

Daha çok kar

Bu yöntemi kullanan firmalar sadece en kaliteli

harcanan zamaný azaltmak, müþteriye en kýsa sürede
cevap verebilmek ve gerekli malzemeyi kýsa sürede

Yönetim Temsilcisi

 Ýyileþtirme projelerinin tamamlanma sürelerini

ve eksiksiz olarak saðlamaktýr.

Altý Sigma organizasyonu üst yönetimden etkili bir

belirlemek

Ýþletme içinde Altý Sigma yöntemi, stratejik

lider tarafýndan yönetilmelidir. Yönetim temsilcisi üst

 Ýyileþtirme projelerinin konu ve kapsam deðiþikliklerini

planlamadan, operasyonlar ve müþteri hizmetlerine

yönetim adýna karar verebilmektedir. Uygulamada

onaylamak

kadar birçok farklý faaliyet alanýnda uygulanabilir.

çýkan sorunlara anýnda müdahale edilebilir. Temsilsinin

þeklinde özetlenebilir.

Ayrýca tüm iþletme için uygulanabileceði gibi sadece

baþlýca görevleri;

bölümler dahilinde de çalýþmalar yapmak mümkün

 Altý Sigma eðitim planlarýný hazýrlamak ve eðitimin

Uzman Kara Kuþak

olmaktadýr.

plana uygun olarak devamýný saðlamak,

Altý Sigma ile ilgili her konuda en üst düzey teknik

 Gerektiðinde Altý Sigma konusunda eðitim kuruluþlarý,

bilgiye sahip olan uzmandýr. Uzman kara kuþaðýn

4. Altý Sigmada Roller ve Sorumluluklar

danýþmanlýk þirketleri ve diðer ilgili kuruluþlardan

baþlýca görevleri þunlardýr;

Firma içinde yapýlan bir iþin baþarýsý, çalýþanlarýn

yardým almak,

 Ýyileþtirme takýmlarýna özellikle istatistik yöntemlerin

kabiliyetleri ve almýþ olduklarý eðitimler doðrultusunda

 Altý Sigma konusunda yardým isteyen kuruluþlarý

seçimi ve kullanýmý ile ilgili her konuda teknik destek

artmakta veya azalmaktadýr. Bu sebeple eðitim Altý

yanýtlamak,

saðlamak

Sigma yönteminde çok önemlidir.

 Proje seçimi ve takýmlarýn oluþturulmasýnda kalite

 Kalite þampiyonlarýna projelerinin tamamlanma

þampiyonlarýna yardýmcý olmak,

sürelerinin belirlenmesinde yardýmcý olmak

çok iyi belirlenmesine baðlýdýr. Bu nedenle Altý Sigma

 Belirlenen projeleri ve bu projeler için oluþturulan

 Ýyileþtirme projelerinden elde edilen sonuçlarý

organizasyonlarýnda tüm çalýþanlara aldýklarý eðitimlere

takýmlarý onaylamak,

yönetim temsilcisi için bir araya getirmek ve özetlemek

Altý Sigmanýn baþarýsý herkesin oynayacaðý rolün

44

görevlendirilmesi gibi tedbirler almak
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ve 6 Sigmayý uygulayan bazý firmalar gösterilmektedir.

 Takým üyelerini belirlemek ya da belirlenmesinde

kýlacaklarýdýr. Ýþte bu noktada, Altý Sigma

kalite þampiyonuna yardýmcý olmak

Þampiyonlar

metadolojisinin sadece bir iyileþtirme yöntemi olmadýðý

 Takým üyeleri arasýnda görev daðýlýmýný yapmak

Orta kademe ve üst kademe yöneticileri arasýndan

iyice kavranmalýdýr. Altý Sigma beþinci ve son basamaðý

 Ýyileþtirme projesini yönetmek ve projenin zamanýnda

seçilirler. Yürütülen projedeki ihtiyaçlarýn

olan kontrol basamaðý ile birlikte baþarýyý saðlayýp

bitmesini saðlamak

karþýlanmasýnda ve engellerin kaldýrýlmasýnda görev

sürekli kýlmayý da baþarýr. Böylece 6 Sigma diðer

 Bilgi ve kaynak ihtiyacýný belirlemek ve bu talepleri

alýrlar. Þampiyonlar vakitlerinin ve enerjilerinin tamamýný

metodolojilerden bu yönüyle farklýlaþýr.

kalite þampiyonuna bildirmek

projeye ayýrmazlar ancak projenin bitirilmesi için

 Takým üyelerine Altý Sigma araçlarýnýn kullanýmýný

ellerinden gelenin en fazlasýný yapmalarý
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Beyaz Eþya

Elektronik

Savunma Sanayi

Otomotiv

Gýda

Makine Endüstrisi

Kimya

Ýlaç

Petrol

Arçelik

Xerox

General Electric

Autoliv

Coca-Cola

Caterpillar

Dupont

Pfizer

Chevron

3. http://www.kaliteofisi.com/makale

LG

Sun Microsystems

Lockheed Martin

Ford-Ford Otosan

Pepsi-Co

Black &Decker

Dow Chemical

Johnson&Johnson

Petrol Ofisi

4. http://www.altisigma.com

Klimasan

HP

Boeing

Volkswagen

Kellogg

Perkins

Kalekim

Abbott

BP
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General Electric

Lexmark

Raytheon

Volvo

Mc Donalds

P&G

Merck Wyeth

Shell

Colgate Palmolive

Merck Bristol-Myers

3M

Squibb

Texas Instruments
Intel

Bosch Dizel Sistemleri

NCR

Schering-Plough

Oracle

Bausch&Lomb

Whirlpool

Baxter International

Apple Computer

Lilly
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York International
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Araþtýrma

Kaynak: VDMA - Plastics and Rubber Machinery Association,
Alman Plastik ve Kauçuk Makinecileri Derneði, 2007
Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma Uzmaný

Alman Plastik Makineleri Sanayi
2006 Yýlý Rakamlarý
VDMA  Alman Plastik ve Kauçuk Makinecileri Derneðinin 2007 yýlýnda yaptýðý açýklamaya göre, plastik
ve kauçuk makine satýþlarý 2007 yýlýnda, bir önceki yýla oranla % 3-4 mertebesinde büyüdü.
Alman plastik ve kauçuk makinelerindeki küresel

Alman makine imalat sektöründe yaklaþýk

de kaynaklandýðý bildiriliyor. Tedarikçiler

satýþ rakamlarý 2006 yýlýnda 19,6 milyar Euroya

30.000 kiþinin istihdam edildiði tahmin ediliyor.

tarafýndaki gecikmelerden dolayý makine

ulaþtý (2005 yýlý rakamý 18,6 milyar Euro). Alman

ABD % 12,2lik payý ile Almanya için en

imalatçýlarýnýn da kendi teslim tarihlerine uygun

plastik ve kauçuk makineleri imalatçýlarýnýn dünya

önemli ihracat pazarý olma özelliðini koruyor ve

hareket edemedikleri ekleniyor. Euronun

satýþlarýndaki payý ise % 24,9.

onu Çin (% 8,9), Rusya (% 6,1), Fransa (%

deðerinin artarak 1.30 ABD dolarýnýn üzerine

4,8), Türkiye (% 4,1), Polonya (% 3,9), Ýtalya

çýkmýþ olmasýnýn da durumu zorlaþtýrdýðýný

(% 3,7), Ýspanya (% 3,2), Ýngiltere (% 3,0) ve

belirten Dernek yetkilileri, bu durumun Euro

Ýsviçre (% 3,0) takip ediyor.

bölgesinde imalat yapan firmalarýn rekabet

Almanyanýn plastik ve kauçuk makineleri
ihracatýnýn 2006 yýlýnda, 14,4 milyar Euroya
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ulaþtýðý bildirildi (2005 yýlý rakamý 13,44 milyar

Yüksek hammadde fiyatlarýnýn Alman makine

gücünü ciddi biçimde etkilediðini söylüyorlar.

Euro). Bu rakam, dünya makine ihracat

endüstrisi için de yük olmaya devam ettiði

Hem satýn alma hem de döviz kuru ile ilgili

rakamlarýnýn % 25i anlamýna geliyor.

belirtiliyor. Sürekli artan hammadde maliyetleri

sorunlar maliyetlerin yükselmesine neden

Dernek tarafýndan yapýlan açýklamaya göre,

plastik ve kauçuk makineleri imalatçýlarýný da

olurken; yükselen maliyetlerin müþterilere

2006 yýlý sipariþleri bir önceki yýla göre % 15;

endiþelendiriyor.

doðrudan yansýtýlamadýðý da iddia ediliyor.

yerel sipariþ % 16 ve ihracat sipariþleri % 15

deðerli metaller ile gerekli komponentlerin

artarken; kapasite kullaným oraný % 94e çýktý

fiyatlarýndaki büyük artýþlardan deðil, ayný

(2005 yýlý oraný % 89).

zamanda tedarik piyasasýndaki güçlüklerden
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Sorunun sadece çelik ve

