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ÖZET 

 

Günümüzde rekabetin inanılmaz bir şekilde artması sonucunda, firmaların 
ayakta kalabilmesi gittikçe daha da güç bir hal almaktadır. Müşterilerin 
beklentilerine ancak en doğru şekilde cevap verebilen şirketler, gelecekte 
varlıklarını sürdürebileceklerdir. Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda en kaliteli 
ürünü en uygun fiyattan piyasaya sunabilmek, günümüz şirketlerinin temel 
hedeflerinden biridir. İşte tam da bu noktada Altı Sigma yaklaşımı, şirketlerin 
deneyebilecekleri en etkin yöntemlerden biridir. Altı Sigma yaklaşımı, müşteri 
odaklı bir yöntemdir ve müşterinin temel gereksinimlerini önemsemeyi sorunun 
çözümü için başlangıç saymaktadır.  

 

Altı Sigma yaklaşımının reel sektör için önemi çok büyüktür. Asıl amacı 
üretimdeki kusurları minimuma indirebilmek, ürün kalitesini yükseltmek ve üretim 
süreçlerinde iyileştirmeler yapmak olan firmalar için Altı Sigma yaklaşımı çok 
cazip bir yöntemdir. 

 

Bu tez çalışmasında Altı Sigma yaklaşımı kullanılarak, otomotiv sektörüne 
üretim yapan bir firma için V227 kodlu taşıt parçasının sistemdeki tahliyesinin 
kontrol süreci üzerinde birtakım iyileştirmeler yapılmıştır. Sürece yapılan 
iyileştirmeler sonrasında, kontrol sürelerinde hangi oranlarda azalmalar olduğu 
araştırılmıştır. Kontrol sürecine Altı Sigma yaklaşımı kullanılarak gerekli 
iyileştirmeler yapıldıktan sonra; firmanın zaman, işgücü ve para yönünden hangi 
oranlarda kazanımlar sağlayacağı istatistiksel verilerle desteklenerek anlatılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: sigma, varyans, ortalama, manuel, otomatik  
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ABSTRACT 

 

Today, as a result of the increase in competition in an amazing way, the survival of 
companies are becoming more and more difficult. Companies which meet the 
expectations of customers, in a right way, would maintain in business in the future. 
According to the needs of customers provide the best quality product at the best 
price on the market, is one of the main objectives of today's companies. That is 
precisely at this point, the Six Sigma approach, companies can try one of the most 
effective methods. Six Sigma approach is a method of customer-focused problem-
solving, and the initial counts to heed the requirements of the customer base.  

 

Six Sigma approach is of great importance to the corporate sector. The main aim of 
minimizing their defects in production, improving product quality and production 
processes to make improvements in a very attractive way for companies Six Sigma 
approach.  

 

In this study, using the Six Sigma approach, a company engaged in the production 
for the automotive industry control process of the drain system for vehicle with 
V227-coded number has been improved. After the improvements have been made, 
the reductions in the control periods at which rates have been researched. After the 
necessary improvements in the control process using the Six Sigma approach have 
been made; the gains in terms of firm's time, labor and money at which ratios have 
been explained by providing the statistical data. 

 

Keywords: sigma, variance, mean, manual, automatic 
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1. GİRİŞ 

 

Globalleşen dünya ekonomisinde müşteriler, tedarikçilerinden yüksek 

düzeyde kalite beklentisi içerisindedir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de, 

değişen piyasa koşullarına karşı en kaliteli ürünü veya hizmeti sunabilmek, 

firmaların en önemli hedefidir. Her geçen gün, firmalar açısından piyasada var 

olabilmek daha da güç bir hal almaktadır. Rekabetin çok yoğun olmasından dolayı 

gelecek, firmalar için daha da zorlu olacaktır. 

 

Günümüz koşullarında işletmeler, rakiplerine karşı rekabet avantajı 

sağlayabilmek amacıyla süreçlerini iyileştirme yollarına gitmektedirler. Daha çok 

çıktıyı daha az girdi kullanarak, hatasız olarak bir seferde üretebilmek; şirketler 

için daha fazla kazanç, gelecek nesiller için de kullanılabilecek daha fazla kaynak 

anlamına gelmektedir. Süreç iyileştirmenin en etkili yollarından bir tanesi, 

dünyada da pek çok şirket tarafından uygulanmış ve etkinliği kabul edilmiş olan 

Altı Sigma yaklaşımıdır. Altı Sigma yaklaşımında firmalar, süreçlerde sıfır hata 

oranlarına yani mükemmellik modeline ulaşmayı amaçlamıştır. Altı Sigma 

yaklaşımı, mükemmellik modeli için neler yapılması gerektiğinden çok, neyin 

nasıl yapılabileceğinin yöntemlerini göstermektedir. 

 

Altı Sigma yaklaşımının amacı, bir firmanın ürün veya hizmetlerindeki 

hata oranını mümkün olduğunca en düşük düzeye indirebilmektir. Altı Sigma’ da 

başarı, sigma seviyesi ile ölçülür. Altı Sigma’ yı uygulayan firmalar, sigma 

seviyesinin düşmesine neden olan problemleri araştırır. Bu problemler ortadan 

kaldırıldıkça hata oranı azalır, verimlilik ve müşteri memnuniyeti artar ve bunlara 

bağlı olarak da sigma seviyesi yükselir. Altı Sigma’ da belirtilen hedef, 

beklentileri mükemmel şekilde karşılayacak ürün ve süreçlere ulaşılmasıdır. 



2 
 

  

Son yıllarda dünyada birçok lider kuruluş tarafından uygulanmakta olan 

Altı Sigma yaklaşımı; üretimden personel yönetimine, finanstan pazarlamaya 

şirketlerin her türlü sürecini daha verimli hale getirerek karlılıklarını arttırmalarına 

ve büyümelerine yardımcı olmaktadır.  

 

Bu tez çalışmasında müşteri odaklı bir metodoloji olan Altı Sigma 

yaklaşımı ve bu yaklaşımın önermiş olduğu iyileştirme adımları incelenmiş, 

otomotiv sektöründe üretim yapan bir kuruluşta Altı Sigma yaklaşımı ile süreç 

iyileştirme uygulaması yapılmıştır.  

 

Tezin ilk bölümünde Altı Sigma yaklaşımının tanımı yapılmış ve tarihsel 

gelişimi incelenmiştir. Altı Sigma yaklaşımının avantajları, dezavantajları, 

amaçları ve temel ilkeleri anlatılmış; ayrıca normal dağılım, değişkenlik ve Yalın 

Altı Sigma kavramlarına da yer verilmiştir. Altı Sigma’ da rollerin paylaşımı 

açıklanarak izlenen uygulama adımları, problem çözme yöntemleri ve yol haritası 

hakkında bilgiler verilmiştir. Altı Sigma yaklaşımında kullanılan hesaplama 

yöntemleri ve uygulama araçları da bu bölümde anlatılmıştır. Bu bölümde son 

olarak yapılacak araştırma için bir kuramsal çerçeve oluşturulmuş; araştırmanın 

amacı ve önemi açıklanmıştır.  

 

İkinci bölümde, Altı Sigma yaklaşımı otomotiv sektöründe faaliyet 

gösteren bir firmaya uygulanmıştır. Uygulama kapsamında araştırmanın 

örneklemi açıklanmış ve hangi Altı Sigma uygulama araçlarından hangi 

sebeplerden dolayı yararlanıldığı anlatılmıştır. 

 

Tezin üçüncü bölümünde, firmaya yapılan uygulama kapsamında Altı 

Sigma yaklaşımının uygulama aşamaları izlenerek; sırasıyla tanımlama, ölçme, 

analiz, iyileştirme ve kontrol aşamalarında elde edilen bulgular anlatılmıştır. Altı 

Sigma araçları kullanılarak yapılan analizler ve araştırma bulgularına ilişkin 

istatistiksel verileri içeren tablolar ve şekiller de bu bölümde yer almıştır. 
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Son olarak tezin dördüncü bölümünde Altı Sigma yaklaşımı ile firmanın 

sürecini iyileştirmesi sonrasında zaman, işgücü ve para yönünden sağladığı 

kazanımlar açıklanmıştır. Firmanın sağladığı kazanımlara ek olarak sürecin Altı 

Sigma öncesindeki ve sonrasındaki durumu ayrıntılı olarak değerlendirilmiş; elde 

edilen sonuçlar üzerine tartışmalar yapılarak ileriye yönelik önerilerde 

bulunulmuştur. 

 

1.1 Altı Sigma’nın Tanımı 

 

Günümüzde firmalar arası rekabet giderek artış göstermektedir ve bu artış 

beraberinde ürün kalitesinin arttırılmasını, maliyetlerin minimize edilmesini, hata 

oranının sıfıra yaklaşmasını ve müşteri memnuniyetinin en üst düzeye 

ulaştırılmasını zorunlu kılmıştır. Tam da bu noktada süreçleri ve ürünleri 

iyileştirmek amacıyla mühendis ve istatistikçilerin kullandığı teknik bir 

metodoloji olan “Altı Sigma Yaklaşımı” devreye girmektedir. 

    

Altı Sigma; ürünlerin, hizmetlerin ve proseslerin ne kadar iyi olduğu 

hakkında bize bilgi veren bir ölçüm tekniğidir. Altı Sigma, toplam müşteri tatmini 

yarışında yol gösterici rol üstlenen ve sürecin sıfır hatalı konumdan ne kadar 

saptığını gösteren bir ölçüdür.  

 

Altı Sigma Metodu, organizasyondaki kusurları sürekli azaltarak 

organizasyon ürünlerini, hizmetlerini ve süreçleri geliştirmede kullanılan proje 

güdümlü bir yönetim yaklaşımıdır. İş sistemleri, müşteri ihtiyaçlarının 

anlaşılması, verimlilik ve finansal performansın geliştirilmesi üzerine yoğunlaşan 

bir stratejidir. 
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Altı Sigma, istatistiksel verileri hızlı bir şekilde analiz ederek kalite 

problemlerinin kaynağını bulmayı ve kontrollerini gerçekleştirmeyi sağlayan bir 

metodoloji ve aynı zamanda bir felsefedir (Markarian, 2004) . 

 

Organizasyon bazında Altı Sigma, organizasyonun temel süreçlerini 

müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, değerlendirmek ve iyileştirmek için, 

şimdi ve gelecekte, tüm çalışanların bilgilerinin ve kantitatif metotların etkin 

olarak kullanılmasıdır (Çakır, 2005) .  

 

Işığıçok’a göre (2005) , Altı Sigma, prosesleri ve ürünleri sistematik ve 

bilimsel yaklaşımlarla müşteri gereksinimlerine göre iyileştirmek ve verimliliği 

arttırarak sürekli kılmak için, verileri ve istatistiksel araçları kullanan ve kritik 

başarı faktörlerine göre kaliteye ve verimliliğe projelerle odaklanan bir yöntemdir. 

 

Breyfogle (2000) , Altı Sigma’ yı, “operasyonel mükemmelliğe yolculuk” 

olarak tanımlamıştır. 

  

Bir ürün veya hizmet üreten bir süreçte sıfır hataya yaklaşan optimize 

edilmiş bir performans düzeyi olan Altı Sigma, Dünya ölçeğinde bir performansa 

ulaşılmasını ve bu düzeyin sürdürülmesini ifade etmektedir (Wilson, 1999) . 

  

Altı Sigma, müşteri taleplerini karşılama konusunda mükemmele yakın bir 

hedeftir. Bir sürecin Altı Sigma kalite düzeyinde olması demek, elde edilen 

üründe milyonda 3.4 adet hataya rastlanması demektir. Altı Sigma felsefesi; daha 

sıkı çalışmak için değil, daha akıllıca çalışmak için geliştirilmiş bir iş stratejisidir 

(Wyper ve Harrison, 2000) . 
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1.1.1. Altı Sigma’nın İstatistiksel Boyutunun İncelenmesi 

 

Sigma, Yunan alfabesinin 18. harfidir ve bir sürecin bütünündeki ortalama 

değeri ifade eder (Harry, 1994) .  Küçük harf olarak yazılan sigma (σ), bir sürecin 

bütünündeki ortalama değeri, büyük harf olarak yazılan sigma (Σ) ise, genellikle 

toplam simgesi olarak kullanılır. Küçük harf ile yazılan sigma (σ) ; özellikle 

istatistikte ve istatistiksel süreç kontrolünde çok önemli bir ölçüt olan standart 

sapmanın simgesidir.  

 

Akın’a göre (1996) , “standart sapma” , serilerin serpilme durumunu en iyi 

şekilde ortaya koyan bir kavramdır. Standart sapma küçük değerde ise, seri 

elemanlarının ortalama X değeri etrafında yoğun bir şeklide toplandığı; standart 

sapma büyük değerde ise, seri elemanlarının ortalama X değeri etrafındaki 

dağınıklığı anlaşılır. Özetle standart sapma, ortalama değerden ne kadar 

sapıldığını bulmak amacıyla hesaplanan bir ölçüdür (Çakır, 2000) . 

 

Standart sapmanın karesi, varyans (σ2) olarak adlandırılır. “Varyans”, 

değişkenliğin temel ölçütüdür. Standart sapma, varyansın pozitif (+) kareköküdür 

ve birimi ile ilgili değişkenle aynı olduğu için serpilme (yayılma, sapma, 

farklılaşma ve heterojenlik) ölçütü olarak uygulama açısından daha kolay 

anlaşılan ve bu bağlamda tercih edilen bir ölçüttür. Sistemdeki homojenlik düzeyi 

arttıkça (farklılıklar azaldıkça), standart sapmanın değeri de küçülür. İddialı ve 

mükemmeliyetçi firmaların hedefi “sıfır sapmalı” yani sapma olmayan sistemlere, 

süreçlere sahip olmaktır. Bu durumun kalite dünyasındaki karşılığı “sıfır kusur” 

ve “sıfır tolerans” kavramlarıdır. 
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Işığıçok (2005), istatistikte standart sapmayı (σ) , eşitlik 1.1’ deki gibi 

formüle etmiştir: 

 

 σ = ∑ ( )                                                          (1.1) 

 

Eşitlik 1.1 açıklanırsa; “x”, alınan bağımsız örneğin ölçüm değerini; “μ” , 

örneği temsil eden kütlenin aritmetik ortalamasını; “N” değeri ise alınan örneğin 

büyüklüğünü temsil etmektedir. 

  

Değişkenliğin neden olduğu belirsizlikle baş edebilmek için bir sistem, 

ortam ya da koşullar buluşmasında ortaya çıkacak bütün değerlerin, en küçüğü ile 

en büyüğü arasında nasıl bir dağılış gösterdikleri, hangi değerlerin sıklıkta 

karşımıza çıkabileceğini yansıtan olasılık dağılımları gerekli olmaktadır. Bu 

bağlamda en temel kavram olasılık dağılımı ve buna ilişkin en önemli dağılım da 

“normal değılım” dır. Hem olasılıkların diğer dağılımlara göre daha kolay 

hesaplanması, hem de belirli koşulların gerçekleşmesi durumunda diğer dağılımlar 

normal dağılıma yaklaştırılarak olasılıklar hesaplanır (Güriş ve Bülbül, 1995) . 

  

Normal dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonu eşitlik 1.2’de olduğu 

gibidir.  

 

 f(X, μ, σ ) =  
√

e
( )

    ,  −∞ ≤ x ≤ +∞                                 (1.2)  
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Şekil 1.1, 1.2 ve 1.3’ te normal dağılımların parametrelerine göre 

farklılıkları ifade edilmiştir. 

 

 

 

Şekil 1.1 Normal Dağılım Eğrisi 

Kaynak: Breyfogle, F. W. (2000). Implementing Six Sigma. USA: John Wiley & 
Sons, p.9 

 

 

 

 

Şekil 1.2 Standart Sapmaları Eşit, Ortalamaları Farklı Normal Dağılımlar 

 

 

 

 

 

 

 

Alt özellik limiti Üst özellik limiti 
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Şekil 1.3 Standart sapmaları Farklı, Ortalamaları Eşit Normal Dağılımlar 

 

Standart normal dağılım eğrisi şekil 1.4’ te ifade edilmiştir.  

 

 

 

Şekil 1.4 Standart Normal Dağılım 
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Tablo 1.1 Altı Sigma Dönüştürme Tablosu 

 

Başarı Oranı ( % ) Milyon Olasılıkta Hata Sayısı Sigma (훔) 
30.85 691,500 1 

50 500,000 1.5 
69.15 308,500 2 
93.32 66,800 3 
99.38 6,200 4 
99.977 230 5 

99.99966 3.4 6 
 

Kaynak: Pande, P. S. , Neuman, R. P. , & Cavanagh, R. R. (2003). The Six Sigma 
way: How GE, Motorola, and other top companies are honing their performance. 

USA: America Media International, p.456. 

 

Tablo 1.1 yorumlanacak olursa; başarı oranı hata sayısı ile ters orantılı, 

sigma düzeyi ile doğru orantılı değişim göstermektedir. Başarı oranı arttıkça 

milyon olasılıktaki hata sayısı azalmakta ve sigma düzeyi artmaktadır. Süreçlerin 

sigma düzeyi yükseldikçe, ürün kalitesi artmakta ve maliyetler düşmektedir. Ürün 

kalitesinin artması, müşteri memnuniyetini yükselten bir faktördür.  

 

Altı Sigma aslında, sıfır kusur stratejisinin ulaşılabilir bir hedef olarak 

hayata geçirilmesinde yararlanılan bir istatistiksel kontrol düzeneğidir. Bu 

bağlamda “Süreç Yeteneği (Yeterliliği) Endeksi (Cp)” kavramı devreye girer. 

Süreç yeteneği endeksi, istatistiksel proses kontrol işlemlerinde prosesin 

değişkenliğini göstermek ve prosesin yeterli olup olmadığını anlamak amacı ile, 

prosesin uygunluk oranının bir göstergesi olarak tanımlanır.  
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Altı Sigma uygulamasında süreç yeteneği endeksi eşitlik 1.3 ve 1.4’ ten 

yararlanılarak hesaplanırsa; 

 

 

Teknik tolerans sınırları =       ü ±  6σ                                           (1.3) 

 

            Tü  −  T = 12σ                                                                                      (1.4) 

 

Eşitlik 1.3 ve 1.4’ ten yola çıkılarak eşitlik 1.5 ve 1.6 elde edilmektedir. 

 

Tolerans üst sınırı Tü =       ü  + 6σ                                                 (1.5) 

 

Tolerans alt sınırı Ta =       ü  − 6σ                                                  (1.6) 

 

Cp = (ÜSL – ASL) / (ÜKL – AKL)                                                        (1.7) 

 

Proses ortalama değerden artı/eksi 3σ (toplam 6σ) ile kontrol ediliyor ise 

eşitlik 1.7a ve 1.7b elde edilir. 

 

Cp = (ÜSL – ASL) / 6σ                                                                         (1.7a) 

 

Cp = 2.0                                                                                                 (1.7b) 
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Cp = 2.0 düzeyinde bir süreç yeteneğine ulaşmış olmak, kusur oranının 

yaklaşık milyonda 3.398 düzeyine indirebilmeyi yani başka bir deyişle 

kusursuzluk oranının yaklaşık milyonda 999997 düzeyine yükseltebilmeyi ifade 

etmektedir. Bu sonuç, hedeflenen sıfır kusur düzeyine oldukça iyi bir yaklaşım 

elde etmek demektir. 

 

Özevren’e göre (2000), Altı Sigma düzeyindeki bir süreçte, üst ve alt 

spesifikasyon limitleri arasındaki süreç çıktısı 12 standart sapmaya sahiptir. 

Aslında milyonda 3.4 parçadan daha fazlasının, spesifikasyon limitlerinin dışına 

çıkmaması için süreç değişimi azaltılmaktadır. Dar toleranslarla çalışan bir 

firmanın müşterileri, ürünler arası farklılıkların az olmasından dolayı daha fazla 

tatmin olacaklardır. 

 

Altı Sigma, ciddi ve ayakları yere basan yönetim kadrosu ile öğrenen 

organizasyon özelliğine sahip işletmeleri başarıya götüren bir metodolojidir. 

  

1.1.2 1.5 Sigma Değişiminin İncelenmesi 

 

“1.5 Sigma Kayması” olarak adlandırılan bu dönüşüm, pek çok Altı Sigma 

sisteminden daha karmaşıktır. 1.5 Sigma Kayması, standart normal dağılım 

ilkelerine dayanmaktadır. Dağılım her iki yönde de ± 3σ standart sapmalık alanı 

işaret eder ve bu alan, istatistiksel verilerin %99.73’ünü kapsamaktadır. Altı 

Sigma öncesinde, bütün kalite hesapları herhangi bir değişiklik olmaksızın bu 

dağılıma dayanarak yapılmaktaydı (Pyzdek, 2003) .  
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Şekil 1.5 1.5 Sigma Değişimi 

Kaynak: Breyfogle, F. W. (2000). Implementing Six Sigma. USA: John Wiley & 
Sons, p.10. 

 

1.5 Sigma Kayması, şekil 1.5’ te de ifade edildiği gibi Thomas ve Pyzdek  

(1999) ‘ a göre basit bir örnekle açıklanacak olursa; çağrı merkezileri ile ilgili 

yapılan müşteri anketlerinde, müşteriler telefonda 15 dakikadan fazla bekleme 

süresinden mutsuzluk duymaktaydılar. Bekleme süreleri mükemmel olarak 

normal dağılmış olsun, ortalama bekleme süresi 12 dakika ve standart sapma 1 

olarak kabul edilirse; yukarıda bahsi geçen 15 dakika bekleme süresinin normal 

dağılım alanında +3 sapma gösterdiği anlaşılır. Normal dağılım alanı 

incelendiğinde +3 standart sapmanın ötesinde, müşteri bekleme süresinin 

özellikleri %0.135 aşacağı tahmin edilebilir. 

  

Altı Sigma, standart sapmanın dışındaki yüzdeyi hesaplarken, yukarıdaki 

prosedürü hesaplanan ortalamayı 1.5 sigma ile değiştirmek sureti ile yapmaktadır. 
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Yukarıda bahsi geçen örnek için; hesaplanmış olan 12 dakikalık değer yerine 

hesaplamaları Altı Sigma’ ya göre ortalama 13.5 dakika üzerinden yapılmalıdır. 

 

 

 Bu hesaplama ile beklentileri aşan kısım %6.68’ lik bir yaklaşımla tahmin 

edilebilir. 

  

Değişkenlik kavramının etkileri ve Altı Sigma’ nın bu bağlamda 

değerlendirilmesi Pande, Neuman ve Cavanagh açısından (2000) , “işe gitme 

süreci” ile örneklenmiştir. Hedeflenen durum “işe her gün zamanında gitmek” tir. 

“Zamanında” sözcüğü ile belirtilmek istenen sabah 08:30’ da işe varmaktır. Evden 

daima saat 08:12’ de çıkıldığı varsayılır. İşe hedeflenen zamanda ulaşmak için 

“hedeflenen” ulaşım süresi 18 dakika olarak hesaplanır. 18 dakikalık ulaşım 

süresi, işe hazırlanma ve gün içerisinde yapılacakları planlama fırsatı sağlayacağı 

için bu süre ideale yakın bir değerdir. 08:30’ dan 2 dakika erken ya da geç 

varmak, sosyal yargılar göz önüne alınarak “kabul edilebilir” olduğuna göre, 

“spesifikasyon sınırları” 16 ile 20 dakikalık bir ulaşım süresi aralığında değişim 

göstermektedir. Bu aralık içinde kalan her dakika “kabul edilebilir” bir zamandır. 

Bu sınırlar; Pyzdek’ in (2003) de belirttiği üzere,  teknik olarak “alt spesifikasyon 

limiti” ve “üst spesifikasyon limiti” olarak ifade edilir. 

 

1.1.3. Altı Sigma’nın Değeri (3훔 - 6훔  Karşılaştırılması) 

 

3휎 uygulayan işletmelerdeki en büyük problem, düşük kalite yüzünden 

rakipleri tarafından (özellikle fiyat yönünden) geride kalmak ve bu sebeple 

kaçınılmaz son olan olan müşteri kaybına uğramaktır. Bu tip işletmelerde 

öncelikle kalite problemleri, uygulanan test sayısı arttırılarak çözülmeye çalışılır. 

Kusur oranında bir miktar düşüş gözlense de uygulanan sürecin doğal sonucu 

olarak maliyetlerde artış kaydedilir. Kalite düşük olduğunda müşteri ürünü satın 

almaz, kalite iyileştirildiğinde ise maliyetler artacağı için müşteriler uygulanmak 

zorunda kalınan yüksek fiyatları ödeyemezler.  3σ uygulayan bir işletme için 
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düşük kalitenin toplam maliyetinin, satışların %25’ i olduğu durumda karlılık 

maksimum olur, fakat bu maliyet düzeyinde elde edilen kar ne yazık ki çok düşük 

bir orandır. 

 

 

 

Şekil 1.6 Kalitenin Maliyeti ve Değeri 

 

Şekil 1.6 yorumlanacak olursa; 3 sigma kalite düzeyini benimseyen bir 

işletme, satışlarından elde ettiği gelirin %25’ ini düşük kalite için harcar, oysa 6 

sigma kalite düzeyini benimseyen bir işletme için bu oran %5’ tir. 

  

Şekil 1.6’ dan da anlaşılacağı üzere bahsedilen noktada işletmeler, Altı 

Sigma sistemine ihtiyaç duymaktadırlar. Altı Sigma, sürekli gelişim üzerine 

kurulmuş bir metodolojidir. Altı Sigma sistemine geçmede karar verildiği 

noktada, bunun çok hızlı ve kolay bir süreç olduğu kanısına varmak oldukça 

yanıltıcı olacaktır. İşletmenin kalite düzeyi önce 3 sigmadan 4 sigmaya, daha 

sonra 5 sigmaya ve en son olarak 6 sigma düzeyine kademeli olarak ulaşması 

beklenmektedir. Altı Sigma yaklaşımı, kapsamı sadece kalite düzeyi ile sınırlı 

olan bir yaklaşım değildir. Müşterilere, yatırımcılara ve çalışanlara her zaman 

daha iyi değerler katmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. 
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Şekil 1.7 Altı Sigma’ ya Doğru Beklenen Gelişim 

 

Şekil 1.7’ den de anlaşılacağı gibi, 3 sigmadan 6 sigma düzeyine doğru 

milyonda kusur sayıları doğrusal olarak azalmazlar. (Pyzdek, 2003) . 

  

Organizasyondaki proses verimliliği, “sigma seviyesi” ile ölçülür. Sigma 

seviyesi ile hata sayısı arasında ciddi bir ilişki söz konusudur. Proseste sigma 

seviyesinin artması, milyonda olası hata miktarının düşmesi anlamına gelir 

(Işığıçok, 2004) . 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

Tablo 1.2 Değişik Sigma Düzeyleri için Milyonda Hata Oranları 

 

 Sigma Değeri (훔) Milyonda Olası Hata 
Adedi (ppm) 

3훔 Yeteneği – Eski 
Standart 

2 308,537 
3 66,807 

4훔 Yeteneği – Mevcut 
Standart 

4 6,210 
5 233 

6훔 Yeteneği – Yeni 
Standart 6 3.4 

 

Kaynak: Işığıçok, E. (2005). Altı Sigma kara kuşaklar için hipotez testleri yol 
haritası. Bursa: Sigma Center Yönetim Sistemi Yayınları, s.76. 

 

Tablo 1.2 incelendiğinde, sigma seviyeleri ile milyonda olasi hata sayıları 

arasında ters yönlü ve fonksiyonel olarak parabolik bir ilişki olduğu açıkça 

görülür. Sigma seviyesinin 2’ den 3’ e çıkması hata sayısının yaklaşık 3.62 kat 

azaltılması (iyileştirilmesi) , sigma seviyesinin 3’ ten 4’ e çıkması hata sayısının 

yaklaşık 9.76 kat azaltılması anlamına gelir. Sigma seviyesinin 4’ ten 5’ e çıkması 

hata sayısının yaklaşık 25.65 kat azaltılması ve son olarak da sigma seviyesinin 5’ 

ten 6’ ya çıkması da hata sayısının 67.53 kat azaltılması anlamına gelmektedir. 

  

Sigma seviyelerindeki artış hedefine ulaşmak git gide zorlaşmaktadır. 2 

sigma seviyesinden 3 sigma seviyesine çıkarken basit iyileştirmeler yapmak 

yeterli olurken, daha üst sigma seviyelerine ulaşabilmek için gelişmiş istatistiksel 

tekniklere, ileri düzey tasarım çalışmalarına ve üst düzey donanıma sahip olmak 

gerekli olacaktır (Işığıçok, 2004) . Altı Sigma düzeyine ulaşmadaki hedef, 

süreçteki değişkenliğin standart sapmalarının müşteri talepleri doğrultusunda 

belirlenmiş sınırlar içerisine çekilmesi yoluyla değişkenliği azaltmak ya da 

daraltmaktır. Sigma seviyesi arttıkça harcanması gereken çaba ve karşılaşılması 

muhtemel zorluklar üstel fonksiyonlara benzer şekilde bir artış göstermektedir 

(Linderman, Schoeder, Zaheer ve Choo, 2003) .  Mantık, sezgiler ve temel araçlar 
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sigma seviyesinin 2’ den 3’ e çıkmasını sağlayabilir fakat daha yukarılara çıkmak 

için süreç karakteristiğini tanımak, optimize etmek ve daha sonra da üretilebilirliği 

tasarlamak gerekmektedir. Bu doğrultuda Altı Sigma’nın sunduğu sistematiği ve 

problem çözme modelini en iyi şekilde kullanmak gerekmektedir (Polat, Cömert 

ve Arıtürk, 2005) .  

 

1.2. Altı Sigma Yaklaşımının Tarihsel Gelişimi 

  

1970 yılında Amerika’ da bir Japon firması, Motorola fabrikasını 

devraldığında, fabrika yönetiminde köklü değişiklikler yapmıştır. Japon yönetimi 

altında, fabrikada kısa zamanda hata sayısında ciddi şekilde azalma 

kaydedilmiştir. Aynı işgücünü ve aynı tasarımları kullanarak bunu başarmaları, 

problemin eski yönetimden kaynaklandığını ortaya çıkarmıştır. Bu da Motorola 

yöneticilerinin kendi yönetim şekillerini sorgulamalarına, bazı hususlarda hatalı 

olduklarını kabul etmelerine, öncelikle kalitenin ciddi olarak ele alınmasına ve 

verimliliği arttırıcı yöntem arayışlarına girilmesine yol açmıştır (Hendricks ve 

Kelbaugh, 1998) . 

  

1980’ li yılların başında pek çok Amerikan şirketinde olduğu gibi 

Motorola da sürekli Pazar payını kaybeden kötü gidişatını durdurmak için 

araştırmalar yapmaya başlamıştır. Hayatta kalabilmek için Japon ürünleri ile 

rekabet etmekten başka şanslarının kalmadığının farkına varmıştır. Altı Sigma’ 

nın dünyadaki yaratıcısı olan Motorola şirketi için “neden Altı Sigma “ sorusunun 

cevabı “hayatta kalmak için” olmuştur. En fazla zamanı ölçüm üzerinde harcayan 

diğer kalite yaklaşımlarının aksine Motorola, hangi süreçlerin en fazla değişim 

gösterdiği üzerinde durmuştur. Düşük performanslı süreçlerdeki sapmayı 

azaltmak ve kontrol altına almak için birtakım yöntemlere başvurmuş, bu durum 

da süreçlerin etkinliğini ve verimliliğini büyük ölçüde arttırmıştır.  
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Motorola, firmanın süreçte var olan hatalarını ölçerek, istatistiksel 

yöntemlerle analiz edilmesine olanak sağlayarak kalite düzeyinin arttırılması 

amacıyla bu yaklaşımı kullanmaya başlamıştır. Motorola, çağrı cihazlarının ve 

telefonlarının kalitelerini arttırmak için Altı Sigma tekniklerini şirket içi 

eğitimlerinde kullanmaya başlamıştır. 1981 yılında Motorola’ nın firma içinde 

belirlediği 10 hedefin ilk sırasında, Altı Sigma yöntemi ile üretimdeki kaliteyi 

1986 yılından önce 10 misli arttırmak yer almıştır. Birkaç sene sonra da, hata 

oranları yüzde bazında değil artık milyon bazında ifade edilmeye başlanmıştır. 

1988 yılında, geliştidiği bu kalite sistemi sayesinde Motorola şirketi, Malcolm 

Baldrige Ulusal Kalite Ödülü’ ne layık görülmüştür.  Motorola şirketi, 

verimliliklerini sigma seviyesi denilen bir gösterge ile takip etmeye başlamıştır. 

Şirket, ilk seferinde doğru yapma amacına yönelik olarak Altı Sigma’ yı 

kullanmış ve “ölçme, analiz, iyileştirme, kontrol” adı verilen problem çözme 

modelini uygulamıştır. 

  

Motorola’ nın kullandığı yöntem olan Altı Sigma, Motorola’ nın düzeyine 

ulaşmak isteyen pek çok uluslar arası firmanın ilgisini çekmeye başladı. IBM 

şirketi de bu sistemi ilk deneyen şirketler arasında yerini almıştır. Bu sistem 

sayesinde bu kez de IBM firmasına bağlı Application Business System bölümü, 

1990 yılındaki Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü’ ne layık görülmüştür. Bu 

ödül, Amerikan şirketlerine müşterilerini memnun etme ve kurum bazında 

performans ve yeterliliklerini tüm kademelerde geliştirme konularında yardımcı 

olmaktadır (Çetin, 2001) . 

  

1991 yılında, Jack Welch’ in General Electric (GE) şirketinin başına 

geçmiştir. Jack Welch’ in öncelikli hedefi, şirket içi yeniden yapılanma 

sağlamaktı. 1995 yılında GE, kendi kalite programına 3 sigma seviyesinden 

başladı. 2 sene geçmeden şirketin sigma seviyesi 3.5’ e ulaşmıştı. GE, 2000 yılı 

için hedeflediği 6 sigma düzeyine ulaşmıştır. GE şirketi, hedeflerini 

gerçekleştirmek için sadece 2000 yılında 450,000$’ lık harcama yapmıştır. 

Bununla birlikte, Altı Sigma başarısını maliyetlere yansıtmayı ve 1,2 milyar $’ lık 

tasarruf etmeyi de başarmıştır. Jack Welch, görevde bulunduğu süre zarfında, 
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şirketin değerini 25 milyar $’ dan 90 milyar $’a çıkarmayı başarmıştır; müşteri 

odaklı, karlılık düzeyi yüksek ve kaliteli bir şirket yaratmıştır. GE şirketinin 2001 

yılı piyasa değeri 500 milyar $ ve 2000 yılı net işletme kar oranı ise %19 olarak 

açıklanmıştır (Soykan, 2002) . 

   

Dünyada birçok şirket, Altı Sigma yaklaşımını kullanarak çok kısa sürede 

muazzam sonuçlar elde etmişlerdir. Etkin şekilde Altı Sigma yöntemlerini 

kullanarak büyük kazançlar sağlayan bazı firmalar tablo 1.3’ te gösterilmiştir. 

 

Tablo 1.3 Firmaların Yıllık Karları 

 

FİRMALAR KAZANÇ SÜRE 
General Electric (GE) 1.5 Milyar $ 3 yıl 

Motorola 2.2 Milyar $ 2.6 yıl 
Alied Signal 1.2 Milyar $ 2 yıl 

ABB 900 Milyon $ 1 yıl 
Texas Instruments 600 Milyon $ 1.8 yıl 

Nokia 300 Milyon $ 2 yıl 
Siebe PLC 100 Milyon $ 9 ay 

 

Kaynak: Uslu, L. (2002). Altı Sigma ve sanayi uygulamaları. Yüksek lisans 
tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, s.5. 

 

Bir firmanın performansı süreçlerindeki sigma seviyesi ile ölçülür. 

Geleneksel firmalar 3 ila 4 sigma seviyesini yeterli görmektedir. Tablo 1.4 

incelendiğinde, pratikte bu seviyelerin nelere mal olacağı açıkça görülmektedir. 
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Tablo 1.4 Firmaların Performansının Altı Sigma Düzeyi ile Ölçülmesi ve 
Karşılaştırılması 

 

ÖRNEK 3.8 SİGMA 6 SİGMA 
10,000 çalışanda kayıp 

işçilik saati 100 adam-gün 49 dakika 

Bir günde kirli su içme 
zamanı 14.4 dakika 0.3 saniye 

Aylık elektrik kesintisi 7.2 saat 8.8 saniye 
6 saatlik uçuşta ciddi hava 

boşluğu tehlikesi 3.6 dakika 0.1 saniye 

1,000,000 $ yatırımdaki 
kayıp 10,000 $ 3.4 $ 

 

Kaynak: Uslu, L. (2002). Altı Sigma ve sanayi uygulamaları. Yüksek lisans 
tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, s.5. 

 

 

Türkiye’ de, Altı Sigma yaklaşımını ilk olarak uygulamaya geçiren 

kuruluş, Eskişehir’ de faaliyet gösteren ve GE tedarikçisi olan TEI (Turkish 

Engine Industry) olmuştur. Türkiye’ de Altı Sigma yaklaşımını uygulayan ikinci 

şirket ise Arçelik’ tir. Arçelik, 1999 yılında özellikle üretim bazlı süreçlerinde, 

Altı Sigma’yı yaygınlaştırmış ve 2002 yılında bu metodolojiyi hizmet süreçlerine 

doğru yaymaya başlamıştır. Altı Sigma’yı daha sonradan Türkiye’ de B/S/H, 

Borusan, Vitra, Kordsa, Marshall, Ford, Vestel, Teba E.G.O., Kale, Aksa ve BOS 

(Birleşik Oksijen Sanayi) uygulamaya başlamıştır. Türkiye’ deki firmaların Altı 

Sigma’ yı uygulamaya başlama nedenlerini; verimlilik artışı sağlamak, 2001 

yılındaki ekonomik kriz, ihracat yapılan bazı firmaların istekleri ve yurt dışındaki 

ortakların istekleri şeklinde sıralanabilir. 
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1.3. Altı Sigma Yaklaşımı ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi 

 

Altı Sigma, Toplam Kalite Yönetimi’ nde, müşteri odaklı bir yaklaşımla 

belirlenen iş hedeflerine en etkin şekilde ulaşmaya olanak sağlayan bir yönetim 

metodolojisidir. Yönetim metodolojisi kavramı, müşteri odaklı hedefler belirleme, 

hedefleri sahiplenerek yayma, hedefleri gerçekleştirmek için projeler oluşturma, 

projeleri yönetme, projelerin ve üyelerin performanslarını izleme ve 

değerlendirme, sonuçlara göre yönetenleri ödüllendirme veya uyarma gibi birçok 

bileşeni olan bir sistemdir (Hand ve Plowman, 1992) . 

 

Altı Sigma ile Toplam Kalite Yönetimi temel temele zıt kavramlar 

olmamakla birlikte aynı da değildirler. Altı Sigma’yı Toplam Kalite Yönetimi’ 

nden ayıran en önemli özellik, daha önceki yaklaşımlarda sorunu çözmek esas 

alınırken maliyetin göz ardı edilmesidir. Altı Sigma, maliyetleri önemseyen, kar 

odaklı ilerleyen ve Toplam Kalite Yönetimi’ ne göre daha sistematik bir 

metodolojidir (Coronado ve Antony, 2002) . 

 

Kullanılan teknikler ve felsefe olarak Toplam Kalite ve Altı Sigma 

yöntemleri benzerlik göstermelerine rağmen geniş bir perspektiften bakıldığında 

aralarında bazı farklar ortaya çıkmaktadır. Her iki sistem de müşteri memnuniyeti 

odaklı olup, sürekli gelişmeyi ve uzun süreli başarıyı hedeflemektedir. Aradaki en 

büyük fark yönetim anlayışındaki farklılıklardır. Toplam Kalite Yönetimi’ nde 

yöneticilerin hedefleri soyut, felsefi ve genel olduğundan işlevsel bir kalite 

yönetimi stratejisi oluşturmak oldukça zordur. Profesyonel yöneticiler tarafından 

geliştirilen Altı Sigma ise, somut ve ölçülebilir hedefler ortaya koymakta ve teşvik 

edici rol oynamaktadır (Pyzdek, 2003) . 

 

Toplam Kalite Yönetimi; ürün ve üretim faaliyetleri ile sınırlı kalırken, 

Altı Sigma yaklaşımında ise bunlara ek olarak süreç yönetimi, gelişme ve ölçme 

için yapılan çalışmalar da sisteme dahil edilerek, sadece üretim değil; lojistik, 
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pazarlama, satış ve muhasebe gibi departmanlarda dahi gerekli projelerin 

geliştirilmesi söz konusudur. 

  

1.4. Altı Sigma Yaklaşımının Avantajları ve Dezavantajları 

 

1.4.1. Altı Sigma Yaklaşımının Avantajları 

 

Altı Sigma, işletmelerde üretim ya da müşteri memnuniyetinde kullanılan 

yaygın bir metodolojidir. Sınıfında en iyilerle veya rakip firmalarla kıyaslama 

adına temel teşkil eder ve bununla birlikte, iyileşmeleri sene sene izleme olanağı 

sağlar. Yüksek sigma seviyesi, düşük hata veya müşteri memnuniyetindeki artışın 

göstergesi olduğu için, operasyonun ne kadar iyi işletildiğinin bir ölçütüdür 

(Behara, Fontenot ve Gresham, 1995) .  

 

Kuruluşlar Altı Sigma çerçevesinde; teknoloji kullanımı, yaratıcı teknikler 

ve yenilikçi programları uygulayarak kendileri ve müşterileri için daha çok verim, 

daha az maliyet ve daha iyi çevre olanağı sağlamış olurlar. Etkin ve iyi yetişmiş 

liderler sayesinde organizasyonu yüksek karlılığa sahip, hızlı, esnek ve değişen 

koşullara uyum sağlayan bir yapıya dönüştürür. Bu sayede müşteriler, ürün 

ve/veya hizmet konusunda doyuma ulaşırlar. Altı Sigma yaklaşımı ile elde edilen 

başarı kalıcı olmakla birlikte, sistemdeki iyileştirme oranlarını da arttırıcı özelliğe 

sahiptir (Pande, Neuman ve Cavanagh, 2000) . 

  

Pyzdek’ e göre (2003) , Altı Sigma; kalite araçları serisinin çoğunun önüne 

geçmektedir. En temelinden en gelişmişine kadar değişiklik gösteren bir araç 

setini kapsamaktadır. Altı Sigma, ufak istatistiksel araçları yararsız sayarak 

kapsam dışı bırakır. Altı Sigma konusunda verilen eğitimler sadece teoride değil, 

pratikte işle ilgili somut sonuçlara ulaşabilmek için araçların en iyi şekilde 

kullanılmasını esas alır. 
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Altı Sigma yaklaşımında kullanılan araçların kalite ve verimlilik üzerinde pek 

çok olağanüstü etkisi olmuştur. Gürsakal (2005) , bu etkilerden bazılarını 

aşağıdaki gibi sıralamıştır: 

 Müşteri kazanımının artması 

 Büyüyen pazar payı 

 Hatala oranlarının azalması 

 Maliyetlerin azalması 

 Çevrim süresinin azalması 

 Hızlı ürün/servis geliştirilmesi 

 Yüksek seviyede sermayenin geri dönüşü 

 Sürdürülebilir başarı sağlanması 

 Herkes için ortak bir performans amacı oluşturulması 

 Gelişim hızının artması 

 Öğrenmeye önem verilmesi 

 Stratejik değişimlerin gerçekleştirlmesi  

Altı Sigma, süreçlerde entegrasyonu sağlar ve kaliteyi günülk işlerin bir 

parçası haline getirir. Kalite konusunun, işletme stratejisi ve performansından ayrı 

bir yan etkinlik olmasını ve yalıtılmış bir kalite departmanına delege edilmesini 

engeller.  

 

1.4.2 Altı Sigma Yaklaşımının Dezavantajları 

 

Altı Sigma, otokontrolü ve ölçülebilirliği yüksek bir yapıya sahip olması 

itibariyle, sürekli gelişime açık bir metodolojidir. Ancak bazı düşük sigma 

seviyesindeki işletmelerde tamamen yeni bir kültür oluşturma ihtiyacını 

beraberinde getirmesi, Altı Sigma yaklaşımının olumsuz bir özelliği olarak 

görülebilmektedir. Çünkü yeni bir yapılanmaya girmek ve bu yapılanmayı 

içselleştirmek hem çalışanların motivasyonu hem de yeni sürece adapte olmaları 

açısından başlangıçta zorlu bir dönemi beraberinde getirmektedir. Uygulamaların 

başlatılmasından önce çalışanların eğitilmesi ve bilgilendirilmesi yüksek 
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maliyetlere neden olmakta, fakat daha sonraları bu olumsuz özellik ortadan 

kalkmaktadır.  

 

1.5. Yalın Altı Sigma Kavramının İncelenmesi 

  

Geleneksel olarak Altı Sigma adı verilen yöntemler hızdan çok kaliteye 

odaklanır. “Yalın” olarak bilinen yöntemler kaliteyi iyileştirmekten ziyade, süreç 

akışı ve hızını iyileştirme alanında daha iyi yöntemlerdir. George, Rowlands ve 

Kastle (2005), Yalın Altı Sigma’nın dört anahtarını aşağıdaki gibi özetlemiştir: 

 

 Müşterileri hız ve kalite açısından memnun etmek 

 Süreçleri iyileştirmek 

 En yüksek kazanç için birlikte çalışmak 

 Kararları verilere ve gerçeklere dayandırmak 

 

1.6. Altı Sigma Yaklaşımının Amaçları 

 

2013 yılında Arçelik A.Ş. , yayınladığı iş mükemmelliği politikasında 

uyguladığı Altı Sigma yaklaşımının amaçlarını aşağıdaki gibi sıralamıştır: 

 

 Süreçleri iyileştirmek 

 Süreçleri şeffaf ve yönetilebilir kılmak 

 Verilere dayalı bir karar mekanizması sağlamak 

 Sürekli karlılık arttırıcı bir platform yaratmak 

 Organizasyon ve süreç hedeflerini uyumlu hale getirmek 

 Müşteri odaklılığı sağlamak 

 Ortak bir dil oluşturmak 

 Yaratıcılığı arttırmak 
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Altı Sigma, firmaların anahtar problemlerini tanımlamalarını ve onları 

çözmelerini amaçlayan bir metodolojidir. Bu bağlamda öncelikle tanımlanmış 

problemleri irdelemek gerekmektedir. Bunun için birkaç durum örnek olarak 

verilmiştir. 

 

Durum 1: Büyük bir servis organizasyonu, müşterilerden gelen geri 

dönüşümlerden, verilen sözlerin yapılması yeteneğinin geliştirilmesi gerektiğini 

çıkarmıştır. Aletlerin tamiratı sıkça gecikmektedir ve müşteriler, aletlerin 

teslimatının gecikeceğinin bildirilmesi için arandığında hayal kırıklığına 

uğramaktadır. Süreçler incelendikten sonra en önemli zaman kaybının ürünün 

tamire gitmesi ve müşteriye ulaştırılması aşamasında yaşandığı ortaya çıkmıştır. 

Ulaşım süreci ile ilgili gerekli iyileştirmeler yapıldığında ise müşteri 

memnuniyetinde önemli derecede artış kaydedilmiştir. 

 

Durum 2: Bir uydu iletişim hattı sağlayıcısı, birtakım müşteri şikayetleri 

ile karşı karşıya kalmıştır. Söz konusu firma, müşterilerine kontratlarına göre uzun 

veya kısa dönemli hat tesis etmektedir. Birçok potansiyel müşteri, kısa dönemli 

bağlantı istemektedir. Problem ise kısa dönem bağlantılarının onayının da uzun 

dönem bağlantılarının onayı kadar uzun sürmesidir. Bu sebeple firma, kısa dönem 

bağlantı isteyen müşterilerini kaybetmektedir. Firma kontrat sürecini daha hızlı 

hale getirerek sadece müşterilerini mutlu etmekle kalmadı, yılda 1,000,000 $ da 

kazandı. 

 

Durum 3: Ağrı kesici ilaç üreten bir ilaç firması 200,000,000 $’ lık bir 

proje ile kapasitesini iki katına çıkarmak üzereydi. Firmanın Altı Sigma takımı, 

kısa dönem üretim sürecini incelemeye aldı ve istatistiksel verilerden gördü ki 

paketlenene ilaçların sadece %40’ ı kullanılabiliyor. Araştırma genişletildi ve 

6,000,000 $’ dan daha az bir parayla ürün verimi %85’ lere çıkarıldı ve kapasite 

artırımına bile gerek kalmadı. 
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Durum 4: Büyük bir bilgisayar şirketi, telefon ile sipariş almaktaydı. 

Ödemelerin %12’ sinden fazlası 90 günü geçiyordu. Yapılan araştırmalar ile 

faturaların yanlış kişilere ve yanlış yerlere kesildiği anlaşıldı. Bunun nedeninin; 

çağrı sayısına göre ödüllendirilen telefon reprezantanlarının çabuk bir biçimde 

karmaşık siparişler alması olduğu görüldü. Yeni kurallarla çalışan yeni bir takım 

denendi ve sipariş hataları %80 azaldı. 

 

Durum 5: Servis uygulaması yapan bir şirket uzun dönemli bir sorun 

yaşamaktaydı. Müşterinin evde tamir için verdiği siparişlerde, sesin devamı için 

farklı bir teknisyen gönderildiğinde bu hem müşteriye hem de firmaya sorun 

yaratmaktaydı. Şöyle ki; 

 

 Yeni teknisyen problem hakkında bilgi sahibi değildir. 

 Müşteri farklı bir teknisyen geldiği için şaşkındır. 

 Tekrar belirleyici bir çalışma yapmak gerekir ve bu hem müşterinin zaman 

yönünden hem de firmanın parasal yönden kaybına sebep olur. 

 Teknisyen başlamış olan işi tamamlayamamaktan rahatsız olur. 

 

Çözüm ise basittir. Yeni bir programlama ile aynı servis teknisyeni kendi 

orijinal müşterisine gönderilir. 

  

Yukarıda bahsi geçen durumlar, Altı Sigma projelerinin dünya üzerinde 

gelişmekte ve değişmekte olan proseslerinin sadece küçük bir kısmını 

oluşturmaktadır. Bazı insanlar “Bu sorunlar şimdiye kadar herhangi bir şekilde 

çözülemedi mi? “ diye sorduğunda verilen cevap “Evet, bazıları çözülebildi.” 

olmuştur (Pande ve ark., 2000).  
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1.7. Altı Sigma’ nın Temel İlkeleri 

 

Altı Sigma ile amaçlanan en önemli husus, hata oranının mümkün 

olduğunca minimum düzeye indirilmesidir. Bu bağlamda, istenilen kalite 

düzeyine ulaşılması için üzerinde durulan üç anahtar faktör bulunmaktadır. Bu 

anahtar faktörler; müşteriler, süreçler ve çalışanlardır (Little, 2003) .  

 

Pande ve arkadaşları (2000) , bir yönetim sistemi olarak tanımlanan Altı 

Sigma’ nın temel ilkelerini; “müşteri odaklılık”, “verilere ve gerçeklere dayalı 

yönetim”, “sürece odaklanma, yönetim ve iyileştirme”, “proaktif yönetim”, 

“sınırsız işbirliği” ve “mükemmele yöneliş, başarısızlığa karşı hoşgörü” olmak 

üzere altı başlık altında incelemektedirler. 

 

1.7.1. Müşteri Odaklılık 

 

Müşterilerinin istek ve beklentilerini, tam ve doğru olarak tanımlayamayan 

işletmelerin başarılı olmaları mümkün değildir. İşte bu nedenle Altı Sigma, 

müşteri odaklılığa büyük önem veren bir metodolojidir. Altı Sigma’ da 

performans ölçümü müşteri ile başlar. Altı sigma iyileştirmeleri, müşteri tatmini 

ve müşterinin değerlendirmesi üzerindeki etkileri ile tanımlanır. Müşterilerin 

sadece bugünkü değil, gelecekteki olası ihtiyaç ve istekleri de önceden tahmin 

edilmeli ve işletmenin rekabet avantajları ile birleştirilmelidir. 

 

Gürsakal’ a göre (2005) ; müşteriyi anlamak, işin yarısından fazlasında 

başarılı olmak anlamına gelmektedir. “Bilgi” önemli ise, “müşteri” de çok 

önemlidir. Çünkü istenilen bilginin kaynağı aslında müşteridir. Bir müşteri bilgi 

kaynağı olmanın yanında; kullandığı ürünün satışlarını, memnuniyet ve 

şikayetlerini çevresindekilerle paylaşarak olumlu veya olumsuz anlamda etkileyen 

kişidir.  
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Altı Sigma, istatistik ve sayılar yardımıyla müşterilere hizmet etmeyi, bu 

bağlamda yeni ve parlak düşünceler üretmeyi esas alır. General Electric’ in Ceo’ 

su Jack Welch’ in de açıkladığı gibi: 

 

En iyi Altı Sigma projeleri, işin içinde değil, işin dışında başlayan, 

“Müşteri üzerindeki rekabet gücümüzü nasıl arttırabiliriz?” , “Müşterinin başarıya 

ulaşması için gerekli olan nedir?” sorularına yanıt aramaya odaklanmış 

projelerdir. Doğruluğundan emin olduğumuz bulgulardan birisi, müşterimizi daha 

başarılı kılan bütün girişimlerimizin, bize istisnasız parasal kazanç olarak geri 

döndüğüdür (Pande ve ark. , 2000) . 

  

1.7.2. Verilere ve Gerçeklere Dayalı Yönetim 

 

Birçok işletmede, kararların büyük bir kısmı, yorumlara ve tahminlere 

dayanılarak alınır. İşletmeler, yorum ve tahminlerin gerçekleri yansıtabildiği 

ölçüde doğru karar alabilir. Nitekim, varsayım ve tahminler her zaman gerçeği 

yansıtmayabilir. 

 

Altı Sigma, “gerçeğe dayalı yönetim” kavramını yeni ve daha güçlü bir 

konuma taşımaktadır. Ölçmeye, geliştirilmiş bilgi sistemlerine ve bilgi yönetimine 

son yıllarda verilen öneme karşın, iş konusundaki pek çok karar hala yorumlara ve 

tahminlere dayanılarak alınmaktadır. Altı Sigma yaklaşımı, iş performansını 

değerlendirme açısından hangi ölçümlerin kilit konumunda olduğunu 

netleştirmekle işe başlamakta; daha sonra da kilit değişkenleri tanımlayacak ve 

sonuçları optimize edecek şekilde veri ve analizleri uygulamaya koymaktadır. 

 

Pande ve arkadaşları (2000); Altı Sigma yaklaşımında yöneticilerin, gerçeğe 

dayalı karar almalarını ve buldukları etkin çözümleri destekleyecek iki temel 

soruyu ortaya koymuştur. 
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 Gerçekten gereksinim duyulan veri/bilgiler nelerdir? 

 Bu veriler/bilgiler, maksimum düzeyde yarar sağlanacak şekilde nasıl 

kullanılabilir? 

 

1.7.3. Sürece Odaklanma, Yönetim ve İyileştirme 

 

Altı Sigma yaklaşımında süreç, faaliyetlerin olduğu yerdir. İster şirket 

yönetimi, isterse ürün ve hizmet tasarımı, performans ölçümü, etkinliğin 

arttırılması ya da müşteri tatmininin iyileştirilmesi olsun tüm alanlarda başarının 

anahtarı “süreç” lerdir. Altı Sigma uygulamalarında bugüne kadar kazanılan 

büyük kazançlar, süreçlerin müşteriye değer sağlamak amacı ile kullanımı 

sayesinde gerçekleşmiştir (Pande ve ark. , 2000) . 

 

Altı Sigma’ da süreçler sürekli olarak belgelenir, başkalarına duyurulur, 

ölçülür ve iyileştirilir. Ayrıca, müşteri gereksinimlerine ve işin koşullarına ayak 

uydurmak için belirli aralıklarla tasarlanır ya da tasarımları güncellenir (Pande ve 

ark. , 2000) . 

 

1.7.4. Proaktif Yönetim 

 

“Proaktif” sözcüğü basit bir anlatımla, olaylardan önce harekete geçmek 

demektir ve “reaktif” kavramının tersi anlamını taşır. Proaktif yönetim ile 

çoğunlukla göz ardı edilmiş çalışma uygulamaları alışkanlık haline getirilir. 

İşlerin yürütülme biçimi sorgulanarak, sorunların ortaya çıkmasına fırsat 

verilmemeye çalışılır. Günümüzde iyice daralan hata marjı dikkate alındığında, 

hazırlıklı olmanın başarı için vazgeçilmez bir kural olduğu anlaşılır. Proaktif 

yönetim; başarı için iddialı hedefler oluşturmaya, bunları sık sık gözden geçirerek 

problemlerin önlenmesine odaklanmaya ve bilinçsiz bir şekilde işlerin nasıl 

yapıldığını savunmak yerine işlerin neden böyle yapıldığını sorgulamaya dayanır 

(Topal, 2000) . 
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Altı Sigma, tepkisel alışkanlıkların yerine dinamik, duyarlı ve proaktif 

yönetme biçimini yerleştirmek için gerekli araç ve uygulamalardan 

yararlanmaktadır.  

 

1.7.5. Sınırsız İşbirliği  

 

İşletmelere tedarikçileri, müşterileri ve çalışanlarının da birbirleriyle 

kuracakları işbirliklerinin getireceği fırsatlar büyüktür. Müşteriye değer 

yaratabilmek için ortak çalışılması gereken gruplar arasındaki rekabet ve 

itibarsızlıktan dolayı her gün milyarlarca dolar kaybedilmektedir (Little, 2003) . 

 

Altı Sigma için sınırsız işbirliğinin anlamı, kendini bilinçsizce feda etmek 

değildir. Sınırsız işbirliği; hem son kullanıcıların gerçek taleplerini, hem de bir 

süreç ya da üretim zincirindeki iş akışını anlamayı gerektirir. Altı Sigma, 

insanların büyük resimdeki yerlerini görmesini ve faaliyetler arasındaki ilişkileri 

anlamasını sağlayarak işbirliği fırsatlarını arttırır. Ayrıca, son kullanıcıların gerçek 

ihtiyaçlarının ve süreçler arasındaki ilişkilerin net bir şekilde anlaşılmasını gerekli 

kılar. Altı Sigma takımları, işleri yapmanın yeni ve daha iyi yollarını keşfetmek 

için tasarlanmışlardır. 

  

1.7.6. Mükemmele Yöneliş, Başarısızlığa Karşı Hoşgörü 

 

Altı Sigma ile hata yapma hakkından vazgeçilmeden kusursuzluk 

hedeflenir. Altı Sigma düzeyinde olmayı hedefleyen her işletme, kendini sürekli 

olarak mükemmel olmaya zorlamalıdır. Bu noktada mükemmeliyetçi bir davranış 

biçimi sergilemek esastır. Fakat kusursuzluk istenen noktada, başarısızlığa karşı 

da tolerans gösterilmesi gerekmektedir. Birtakım riskler içeren fikir ve 

yaklaşımları uygulamaya koymaksızın, kazanç elde etmek ve/veya hedeflenen 

noktaya ulaşmak ne yazık ki mümkün değildir. Eğer yöneticiler, alacakları 
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kararların ya da yapacakları uygulamaların doğuracağı riskleri göze alamazsa; 

daha iyi hizmet, daha düşük maliyet ya da daha yüksek kalite gibi sonuçlara 

ulaşamazlar. Bu durum, zamanla durgunluğa ve yok oluşa sebep olmaktadır. 

Performans iyileştirme süreci için Altı Sigma’ nın sunduğu araç ve yöntemler, 

önemli ölçüde “risk yönetimi” içermektedir. Bu sebeple Altı Sigma düzeyine 

ulaşmayı hedefleyen bir şirket; her zaman kusursuzluk için çaba sarf eder, ancak 

ara sıra olabilecek başarısızlıklara karşı tolerans gösterir ve bu başarısızlıklardan 

çıkardığı derslerle yoluna devam eder (Pande ve ark. , 2000) . 

 

1.8. Hazırlık Aşaması ve Altı Sigma Yaklaşımının Uyarlanması 

 

Günümüzün ağır rekabet ve sürekli gelişim ortamında evrimsel değişime 

vakit yoktur. Aksine, işletmeler kısa vadede devrimsel değişimlere ihtiyaç 

duymaktadırlar. Altı Sigma, stratejik olarak kaliteyi ön planda tutan firmalar için 

daha uygundur. Altı Sigma uygulama kararının uzun vadeli bir yatırım olduğu 

unutulmamalıdır. İşletmeler, bu kararı vermeden önce mutlaka önceliklerini sıraya 

koymalı, kalitenin mevcut ve gelecekteki yerini önceden saptamalıdır (Henderson 

ve Evans, 2000) . 

  

1.8.1. Altı Sigma’ nın Uygulanabilirliğinin Tespiti 

 

Üretim sürecinin var olduğu her ekonomik birim, teorik olarak, süreç 

yeterliliğini geliştirme fırsatına sahiptir ve bu yönde Altı Sigma’ dan 

yararlanabilir. Ancak uygulamaya başlamadan önce işletmenin bu metodolojiyi 

uygulamaya hazır olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Ancak değişime 

açık firmalar Altı Sigma uygulamasında başarıya ulaşabilir. 

 

Altı Sigma yayılımındaki başarı, organizasyonun yayılma hareketini ne 

kadar iyi planladığı ve bunu ne kadar iyi uyguladığı ile doğrudan ilişkilidir. Altı 

Sigma metodolojisini uygulamanın birçok yolu mevcuttur. Sabit bir reçeteyi 
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uygulamak, çalışmalarda başka bir işletmeyi örnek alarak modellemek başarı 

yerine başarısızlığa neden olmaktadır. 

 

Altı Sigma ile amaçlanan, hataların mümkün olduğunca azaltılmasıdır. Bu 

noktada, istenen kalite düzeyine ulaşılması için üzerinde durulan üç anahtar faktör 

bulunmaktadır. Bunlar; müşteriler, süreçler ve çalışanlardır (Little, 2003) . 

 

Pande ve arkadaşlarına göre (2000) ; işletmelerin Altı Sigma sistemini 

başlatmak ve entegre edebilmek için kendi strateji ve planlarını geliştirmesi 

gerekmektedir. Bununla birlikte izlenmesi gereken temel adımlar aşağıdaki gibi 

özetlenebilir: 

 

 Temel süreçlerin ve önemli müşterilerin belirlenmesi 

 Müşteri gereksinimlerinin tanımlanması 

 Mevcut performansın ölçülmesi 

 İyileştirmelerin öncelik sırasına konulması, analiz edilmesi ve 

uygulanması 

 Altı Sigma performansına ulaşmak için süreçlerin yönetilmesi 

 

Altı Sigma, bir hedefe yönelik uygulanabilecek bir metodolojidir. 

Dolayısıyla belirli sınırlar içinde kalması mümkündür. Eğer işletmenin koşulları 

bu kalite anlayışına geçmek için hazır değil ya da uygun değilse bu uygulamaya 

başlamama kararı verilmesi daha uygundur. Örneğin, işletmede sorun çözme 

konusunda kullanılan sistem ya da araçlar zaten varsa ve bunlar sorunun 

çözülmesini sağlıyorsa, Altı Sigma bu işletme için artı bir değer yaratmayabilir. 

Diğer yandan hali hazırda uygulanmakta olan bir ya da birden fazla değişim 

projesi mevcutsa, bunların üzerine bir de Altı Sigma’ nın adapte edilmeye 

çalışılması, iş yükün daha da arttırıp başarısızlığa neden olabilir. 

 

Altı Sigma metodolojisi uygulanmaya karar verildikten sonra proje seçimi 

için aşağıdaki üç şartın sağlanmasına dikkat edilmelidir: 
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 Mevcut durum ve hedeflenen durum arasında bir fark olmalıdır. 

 Problemin sebebi belirlenmemiş olmalıdır. 

 Probleme çözüm önceden belirlenmemiş olmamalıdır veya optimal çözüm 

bilinmemelidir. 

 

1.8.2. Altı Sigma Organizsyonunda Rollerin Paylaşımı 

 

Altı Sigma’nın başarısı, herkesin oynayacağı rolün çok iyi belirlenmesine 

bağlıdır. Bu, denklemin insan gücü tarafıdır. Örneğin bir futbol takımında görev 

yapan sucu çocuktan, takım kaptanına kadar herkesin açıkça tanımlanmış bir 

görevi vardır. Ayrıca bu görev tanımları içerisinde iyi bir iş çıkaramamanın 

sonuçları ve başarının sağlayacağı ödüllerde yer alır. Takımın başarısında bu 

tanımların rolü büyüktür. 

 

Bu nedenle Altı Sigma organizasyonlarında tüm personele aldıkları 

eğitiminin türüne göre farklı unvan, yetki ve sorumluluklar verilir. İlk bakışta 

Uzakdoğu sporlarının yapıldığı bir kulübün organizasyon yapısını andıran bu 

unvanlar Altı Sigma’nın uygulandığı organizasyonun yapısı, uygulamanın 

kapsamı ve projelerin türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bazı şirketler genel 

kabul gören unvanlara sarı, mavi vb. kuşaklar eklerken, bazıları ise birkaç kuşakla 

yetinmektedir. 

 

Altı Sigma Yaklaşımı, süreç gücü ve insan gücünü çok iyi bir şekilde bir 

araya getirerek sinerji sağlar. Başarısı, herkesin oynayacağı rolün çok iyi 

belirlenmesine bağlıdır (Baş, 2003) . 

 

Kalite Yönetim Sistemleri konusunda, danışmanlık ve eğitim hizmeti 

veren Procen Danışmanlık Şirketi (2013) , Altı Sigma organizasyonundaki rolleri 
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lider, proje sponsoru, uzman siyah kuşaklılar, siyah kuşaklılar, yeşil kuşaklılar ve 

kalite şampiyonu olarak sıralamıştır. 

 

1.8.2.1. Lider 

  

Altı Sigma’da projeler, organizasyonun orta kademesinde yer alan Kara 

Kuşaklar tarafından yürütülür. Fakat sizin de kabul edeceğiniz gibi, eğer üst 

yönetim bu projeleri yeterli önem ve desteği vermezse hiçbir sonuç elde edilemez. 

Daha açık bir ifade ile eğer üst yönetim Altı Sigma hakkında bilgi edinmek için 

zaman harcamaz, bu iş için en nitelikli personeli görevlendirmez ve ihtiyaç 

duyulan kaynakları sağlamazsa Kara Kuşakların başarı şansı olmayacaktır. Lider, 

değişime önderlik eden kişidir ve işte tam da bu noktada devreye girer.  Lider; 

Altı Sigma girişimini sahiplenmeli ve bu sistemi açıklık, tutarlılık ve bağlılıkla 

yönetmelidir. 

 

Liderin başlıca görevleri; 

 Altı Sigma uygulamalarının kapsamını belirlemek, 

 Altı Sigma organizasyonunu ve bu organizasyonda yer alan kişilerin yetki, 

sorumluluk ve görevlerini belirlemek, 

 Altı Sigma uygulamalarının kapsamını değişen ihtiyaçlara ve işletmenin 

Altı Sigma konusunda ulaştığı olgunluk düzeyine göre genişletmek ve 

organizasyon yapısında buna uygun düzenlemeler yapmak, 

 Altı Sigma projeleri için gerekli kaynakları sağlamak, proje takımlarının 

karşılaştıkları büyük problemleri çözümlemek, 

 Altı Sigma projelerini takip etmek ve gerektiği durumlarda müdahalelerde 

bulunmak, 

 Elde edilen olumlu sonuçlar ve iyi uygulamaların tüm şirkette 

yaygınlaşmasını sağlamak 

 



35 
 

şeklinde özetlenebilir. 

 

1.8.2.2. Proje Sponsoru  

 

Sürecin performansından kişisel olarak sorumludur. Altı Sigma siyah 

kuşak projelerinin belirlenmesini ve uygulanmasını sağlar. Projelerin seçilmesinde 

ve önceliklerin belirlenmesinde şampiyonlar ile birlikte çalışır. Yayılım planları 

ve uygulama ile ilgili ayrıntılarla ilgilenir. Süreç ile ilgili kaynakları kontrol eder. 

  

Proje sponsoru, üst yönetim adına karar verebileceği için proje çalışmaları 

sırasında çıkan sorunların çözümü için konsey toplantıları beklenmeyecektir. 

Proje sponsorunun başlıca görevleri; 

 

 Altı Sigma eğitim planlarını hazırlamak ve eğitimin plana uygun olarak 

icrasını sağlamak, 

 Gerektiğinde Altı Sigma konusunda; eğitim kuruluşları, danışmalık 

şirketleri ve diğer ilgili kuruluşlardan yardım almak, 

 Altı Sigma konusunda yardım isteyen kuruluşların taleplerini cevaplamak 

 Proje seçimi ve takımların oluşturulmasında kalite 

şampiyonu/şampiyonlarına yardımcı olmak,  

 Belirlenen projeleri ve bu projeler için oluşturulan takımları onaylamak, 

  Takımların ihtiyaçlarını değerlendirmek, uygun gördüklerinden yetkisi 

dahilinde olanları tedarik etmek, yetkisini aşanları üst kalite konseyine 

teklif etmek, 

 Kalite şampiyonlarına her konuda destek olmak, 

 Tüm iyileştirme projelerini takip etmek ve elde edilen sonuçları bir rapor 

halinde üst kalite konseyine sunmak 

 

şeklinde özetlenebilir. 
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1.8.2.3. Uzman Siyah Kuşaklılar 

 

Altı Sigma ile ilgili her konuda en üst düzey teknik bilgiye sahip 

uzmandır. Ekibin üyelerini ve amaçlarını belirlerler. Üst yönetime gelişim 

raporlarını sağlayan ve projeleri biçimsel bir şekle dönüştüren kişilerdir. Bütün 

siyah kuşaklılar için istatistiği öğrenebilme ve kullanabilme yeteneği yanında, 

grup çalışmalarına uygunluk ve iletişim yeteneği en önemli gereksinimler 

arasındadır. Proje sponsoruna rapor vermek de görevleri arasındadır (Gürsakal ve 

Oğuzlar, 2003) .  Altı Sigma’ nın uzun dönem teknik vizyonundan sorumludurlar. 

Tam zamanlı olarak çalışırlar. Teknik beceri, güçlü ve güvenilir liderlik 

özelliklerine sahip olmaları istenir. Bu görev bazen, Altı Sigma çalışmalarının 

başlangıcında dış kuruluşlardan kiralanan bir danışman tarafından da yürütülebilir. 

Uzman siyah kuşaklıların başlıca görevleri; 

 

 İyileştirme takımlarına başta istatistik yöntemlerin seçimi ve kullanımı 

olmak üzere her konuda teknik destek sağlamak,  

 Kalite Şampiyonlarına projelerin tamamlanma sürelerinin belirlenmesinde 

yardımcı olmak, 

 İyileştirme projelerinden elde edilen sonuçları yönetim temsilcisi için bir 

araya getirmek ve özetlemek, 

 Altı Sigma konusunda eğitim vermek, çalışanları bilgilendirmek suretiyle 

Altı Sigma’ nın organizasyon çapında benimsenmesine katkı sağlamak 

 

şeklinde özetlenebilir. 
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1.8.2.4. Siyah Kuşaklılar (Ekip Liderleri) 

 

İyileştirme takımının lideridir. İyileştirme projelerinin seçimi, yürütülmesi 

ve elde edilecek sonuçlardan birinci derecede sorumludur. Siyah kuşak görevini 

yürüten kişi asli görevini proje tamamlanıncaya kadar bir başkasına devreder. 

Proje bitiminde ise aynı göreve devam edebileceği gibi daha üst bir göreve de terfi 

edebilir. Siyah kuşaklılar, Altı Sigma araçlarını etkin bir şekilde kullanarak, 

işletme sorunlarına hızlı ve kalıcı çözümler getirebilecek yeterlilikte olmalıdırlar. 

Parasal tasarruf, değişkenliğin azaltılması ve hata oranlarının düşürülmesi gibi 

gelişmeleri ortaya koymakla yükümlüdürler. Bunun için siyah kuşaklılar, uzman 

siyah kuşak ya da dış eğitim kuruluşları tarafından ortalama dört ay süreli eğitime 

tabii tutulurlar. Ancak eğitim bir hafta ders üç hafta uygulama şeklinde icra 

edildiğinden, siyah kuşaklılar, birinci haftanın sonunda küçük çaplı projelere 

liderlik edebilirler. 

  

Siyah kuşaklıların başlıca görevleri; 

 

 İyileştirme projesini belirleyerek kalite şampiyonuna teklif etmek, 

 İyileştirme projelerinin konu ve kapsam değişliklerini kalite şampiyonuna 

teklif etmek, 

 Takım üyelerini belirlemek ya da belirlenmesinde kalite şampiyonuna 

yardımcı olmak, 

 Takım üyeleri arasında iş/görev dağılımını yapmak, 

 İyileştirme projesini yönetmek ve projenin miadında tamamlanmasını 

sağlamak, 

 Bilgi ve kaynak ihtiyaçlarını belirlemek ve bu talepleri kalite 

şampiyonuna bildirmek, 

 Takım üyelerine Altı Sigma araçlarını kullanımı ve proje görevlerinin 

yerine getirilmesi sırasında teknik destek sağlamak şeklinde özetlenebilir. 
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1.8.2.5. Yeşil Kuşaklılar (Ekip Elemanları) 

 

İyileştirme takımı üyelerine verilen addır. İyileştirme faaliyetlerini bizzat 

yürüten icracı personelden oluşur. Altı Sigma projelerinde siyah kuşaklıların 

hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için belirgin alanlarda yarı zamanlı çalışırlar, 

ekip lideri gibi projede tam zamanlı olarak çalışmak zorunda değildirler. Yeşil 

kuşaklılar bir veya daha fazla ekipte de yer alabilirler. Ekibin başarısı için 

çalışmaları, araştırma yapmaları ve katkıda bulunmaları beklenir. 

 

Yeşil kuşaklıların temel ölçüm ve analiz yöntemlerini iyi derecede 

bilmeleri ve bilgisayar yazılımları yardımı ile analizleri çok rahat yapabilecek 

yeterlilikte olmaları gerekmektedir. Bunun için yeşil kuşaklılar proje takımlarının 

belirlenmesini müteakip ortalama iki hafta süre ile eğitime tabii tutulurlar. Daha 

önce yeşil kuşak eğitimi almış çalışanlar bu eğitime girmeyebilirler. 

 

1.8.2.6. Kalite Şampiyonu 

 

Kalite şampiyonu, iyileştirme projelerini Üst Kalite Konseyi adına 

gözlemleyen kişi/kişilerdir. Aslında Altı Sigma takımlarını, Toplam Kalite 

Yönetimi çemberlerinden ayıran temel fark da buradadır. Kalite Çemberleri’ nde 

iyileştirme konularının seçimi ve projelerin yürütülmesi tamamen çember 

üyelerinin sorumluluğundayken, Altı Sigma’da bir miktar yönlendirme söz 

konusudur. Ancak bu yönlendirme takımların inisiyatiflerini ve yaratıcılıklarına 

zarar vermemeli, fakat işletme amaçlarına doğrudan katkı sağlamayan projelerle 

zaman harcamalarını önlemelidir. 

  

Kalite şampiyonu başlangıçta tam zamanlı çalışır. Altı Sigma yayılım 

planlarının geliştirilmesinden ve uygulamaya konulmasından ve kendi iş 
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biriminde uygulanmasından sorumludur. Üst yönetimi destekler, proje sponsorları 

ile proje seçimini koordine eder. Altı Sigma’ nın destek ve iletişim sistemlerinin 

etkinlik ve verimliliğinden sorumludur. Projeler için stratejik yön sağlarlar ve 

çözümlerin uygulanmasını garantilerler. Hedefe ulaşılıp, dökümantasyon 

tamamlanıp proje bittikten sonra resmi olarak projenin bittiğini açıklarlar ve son 

olarak üst yönetime prezentasyonun yapılmasını isterler. 

 

Kalite şampiyonun başlıca görevleri; 

 

 İyileştirme projelerinin işletme amaçları ile uyumlu olmasını sağlamak, 

 İyileştirme takımlarının kaynak ihtiyaçlarını yönetim temsilcisine 

bildirmek, 

 İyileştirme takımları arasında koordineyi sağlamak,  

 Hızını yitiren çalışmalara müdahale etmek, gerektiğinde kapsam 

değişikliği, yeni personel görevlendirmesi vb. tedbirler almak, 

 İyileştirme projelerinin tamamlanma sürelerini belirlemek, 

 İyileştirme projelerinin konu ve kapsam değişikliklerini onaylamak 

 

şeklinde özetlenebilir. 

 

1.9. Altı Sigma’ nın Uygulama Adımları 

 

Geleneksel yaklaşımları başarıyla uygulayan işletmeler en fazla üç veya 

dört sigma seviyesine ulaşabilirler. Bu durum, en az %1’ lik hata oranı anlamına 

gelmektedir. Sadece son ürüne odaklanmak yerine, istenmeyen çıktıların 

nedenlerini araştırmaya çalışmak iyi bir başlangıçtır. Altı Sigma, tüm makineleri 

bir bütün olarak ele almayı, sistem ve üründeki değişkenliğin sebeplerini bularak 

sorunu ortadan kaldırmayı öngörür. Böylece, iyi parçaları kötülerden ayırmak için 
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hattın sonunda kalite kontrol elemanları yerleştirmeye gerek kalmaz. Eğer mevcut 

problemler doğru belirlenir ve çözülür ise müşteriler mutlu olur. Dolayısıyla işe 

müşteri memnuniyeti ile başlamak ve bu noktadan problemin kaynağına ilerlemek 

oldukça önemlidir. Bu bağlamda Altı Sigma metodolojisi; müşteri memnuniyetini 

arttırmak, hataların önüne geçmek ve hata oranını azaltmak için bir işletme 

felsefesi oluşturmaktadır. 

 

Altı Sigma metodolojisinin en önemli amacı; en yüksek düzeyde müşteri 

memnuniyeti sağlamak, bir işin doğru zamanda ve bir seferde yapılması sayesinde 

işletme giderlerini azaltmaktır. Ayrıca bu yaklaşım; istatistiksel bir yol izleyerek, 

yapılan işlerdeki gelişmeleri karşılamayı kolaylaştırmaktadır. Sonuç olarak, bu 

sistemi benimsemiş firmalar sürekli olarak hataları azaltmaya ve ürünlerini 

geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bu açıdan bakıldığında Altı Sigma metodolojisi, bir 

iş geliştirme aracı ve yeni bir işletme kültürü olarak düşünülebilir (Gnibus, 2001) . 

 

1.9.1. Değişkenliğin Azaltılması 

 

Altı Sigma’ da asıl amaç değişkenliği azaltmak, yani kusur sayısını en aza 

indirmektir. Bunun yanında her organizasyonun ve dolaylı olarak da Altı Sigma’ 

nın da hedefi müşteri isteklerini koşulsuz ve kısıtsız olarak sağlayarak, müşteri 

memnuniyetini ve pazar payını olabildiğince yükseltmektir. Bunun 

başarılabilmesi için ise, kalite beklentilerini tam olarak ve ilk seferde karşılamak, 

istenen kaliteyi uygun fiyat/maliyet ile ve tam zamanında sunabilmek 

gerekmektedir (Ergün, 2003) . 

 

Yukarıda bahsedilen şartların sağlanabilmesi için öncelikle kalitesizlik 

maliyetlerinden ve kapasite/zaman kayıplarından kurtulmak gerekmektedir. Yani 

ilk seferde doğruyu yapmak, planlı ve hızlı çalışabilmek ve süreçlerde en kısa 

yolu oluşturacak iyileştirmeleri sağlayabilmek gerekmektedir. Bu nedenle Altı 

Sigma yaklaşımında hedeflenen iyileştirme çabası; değişkenliği olabildiğince 

küçültmek, işlem sürelerini olabildiğince kısaltmak ve maliyetlerde olabildiğince 
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küçülme sağlamak olarak belirginleşmektedir. Tablo 1.5’ te her sigma 

seviyesindeki milyonda hata oranını ve bu hata oranındaki kalitesizlik maliyetleri 

gösterilmektedir. Tablo 1.5’ ten yola çıkılarak, Altı Sigma’ nın işletmelere 

maliyet düşürme stratejisinde çok önemli katıklar sağladığı açıkça görülmektedir. 

 

 

Tablo 1.5 Sigma Düzeyleri ve Kalite Maliyetleri 

 

Sigma Seviyesi 
(1.5 Sigma 
Taşınmış) 

Doğruluk 
Yüzdesi 

Milyonda Kusur 
Sayısı 

Kalite 
Maliyetlerinin 
Satışlara Oranı 

2 69.13 308,537 %40 < 
3 93.32 66,810 %40 - %25 
4 99.379 6,210 %25 - %15 
5 99.9767 233 %15 - %5 
6 99.99966 3.4 %1 > 

 

Kaynak: Ergün, A. K. (2003) . Altı Sigma metodolojisi ve Türkiye’ deki 
uygulamaları. Yüksek lisans tezi. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, s.74. 

 

Değişkenliklerin kaynağı takip edilip yok edildiğinde ve ilgili hatalar 

ortadan kaldırıldığında maliyetler azalmakta ve süreç çevrim süreleri 

kısalmaktadır. Birçok benchmarking (kıyaslama) çalışmasında bu ilişkiyi 

doğrulayan sonuçlar elde edilmektedir. Örneğin tipik bir dört sigma şirketinde, iç 

ve dış başarısızlık maliyetlerinin satışların %10’ unu geçtiği ve çoğu durumda 

bunun %30’ lara kadar yükseldiği görülmektedir. Bir Altı Sigma şirketinde ise 

milyonda 3.4 hata düzeylerindeki üretim kalitesinde, “bunu pratik anlamda sıfır 

hata olarak kabul edebiliriz”, başarısızlık maliyetleri sıfıra düşmekte ve 

yatırımların geri dönüş hızı artmaktadır.  

 

Son üründe oluşan değişkenlikler hatalı ürünlere neden olmaktadır. Amaç, 

son üründe hataya neden olan değişkenlikleri azaltmaktır. Bu amaçla sürecin en 

önemli girdileri ile oynanarak, son üründeki değişkenlik azaltılmaya çalışılmaktır. 

Girdi değişkenlikleri küçültülerek çıktılardaki hatalar yok edilmeye çalışılır. 
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Girdiler doğru olarak belirlendiği takdirde, çıktı değişkenliklerini girdiler 

cinsinden ifade eden bir matematiksel model oluşturulabilir (Pyzdek, 2003) . Bu 

model her zaman %100 doğru bir denklem olmamasına karşın; istatistik sayesinde 

elde edilen, faydalı bir denklem olacaktır. Hataları azaltmak için süreç 

sahiplerinden beklenen şey, bu model doğrultusunda değişkenlikleri azaltmaktır 

(Nave, 2002) . 

 

1.9.2. Altı Sigma Problem Çözme Modeli – TÖAİK Döngüsü 
(DMAIC Yaklaşımı) 

 

Altı Sigma’ nın amacı müşteri tatminini ve işletme performansını 

arttırmaktır. Bunun için sistem ve süreçlerde müşteri tatminini ve işletme 

performansını olumlu yönde etkileyecek değişiklikler yapılması gerekmektedir. 

Ancak bu değişikliklerin uygun bir “planlama” olmaksızın gerçekleştirilmesi 

mümkün değildir. Planlama ise iyi tahmin yeteneği gerektirir. Tahmin, konu 

hakkında bilgiye dayanmaktadır. Bilgi ise içgüdülere dayalı olarak geliştirilemez. 

Bu nedenle, bilginin geliştirilmesinde bilimsel metotlar kullanılarak toplanan 

verilerden yararlanılmalıdır (Baş, 2003) . 

 

Altı Sigma yönteminde TÖAİK (Tanımlama, Ölçme, Analiz, İyileştirme, 

Kontrol) döngüsü kullanılmaktadır. Bahsedilen TÖAİK döngüsü, uluslar arası 

literatürde DMAIC (Define, Measure, Analyze, Impove, Control) yaklaşımı 

olarak geçmektedir. 
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Şekil 1.8’ de TÖAİK Döngüsü (DMAIC) Yaklaşımı özetlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.8 TÖAİK Döngüsü - (DMAIC) Yaklaşımı 

 

 

 

 

 

 

 

Define (Tanımla) – Projenin amaçlarını belirle 

Measure (Ölç) – Mevcut durumu tespit et 

Analyze (Analiz et) – Mevcut durumu analiz et, hedef için ölçütler oluştur 

Improve (İyileştir) – Gelişme ölçümlerini gerçekleştir 

Control (Kontrol et) – Kalıcı iyileştirmelerin yerleştiğinden emin ol 



44 
 

Temel olarak PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) döngüsünden 

büyük fark göstermeyen TÖAİK modelinde ölçme ve iyileştirme süreçleri özel 

olarak vurgulanmış ve birer aşama olarak ifade edilmiştir. TÖAİK döngüsünün 

içeriği şekil 1.9’ da verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 1.9 Altı Sigma Proje Akış Şeması 

1.TANIMLAMA 

 Proje konusunun firmadaki önemi nedir? 
 Müşteri kimdir? 
 Mevcut durum akış şeması nedir? 
 Projenin amacı nedir? 
 Proje takvimi nedir? 
 Projenin getirisi nedir? 

2.ÖLÇME 

 İş akışındaki önemli ölçülecek noktalar nelerdir? 
 Ölçümler uygun mu? 
 Süreç hakkında yeterli veri var m? 
 Mevcut durumun sayısal karşılığı nedir? 
 Nasıl ölçüm yapılacak? 
 Ölçüm yapılacak verinin cinsi nedir? 

3.ANALİZ 

 Mevcut durum nasıldır? 
 Süreç olabileceği en iyi halde midir? 
 Değişiklikleri yapmaya kim yardım edecek? 
 Yatırım gerekli mi? 
 Değişimin oluşmasını neler engelleyebilir? 
 Uğraşılması gereken en önemli faktörler 

nelerdir? 

5.KONTROL 

 Proje boyunca neler kontrol altında tutulmalıdır? 
 Kontrol altındaki faktörler için ne tür raporlar, 

hangi sıklıkta hazırlanmalıdır? 
 Projenin hedefine ulaştığı nasıl garanti altına 

alınır? 
 Projeden kazanılanların devamlılığı 

sağlanabiliyor mu? 

4.İYİLEŞTİRME 

 İyileşmiş haldeki sürecin akış şeması nasıldır? 
 Hedefe ulaşmak için kritik faktörlere hangi 

iyileştirmeler uygulanmalıdır? 
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Altı Sigma’nın rolü, minimum kaynaklar kullanılırken maksimum 

değerlerin yönetim üretimine yardım etmesidir. Altı Sigma’ yı kullanarak DMAIC 

prosesleri ya da üretimleri daha etkili, daha verimli ya da her ikisine sahip 

olmaları bakımından geliştirilmektedir (Pyzdek, 2003). 

 

Projeler siyah kuşaklılar tarafından iyileştirme takımları oluşturularak 

problem çözme araçlarının sistematik bir şekilde uygulanmasıyla hedefine ulaşır. 

(Akın, 1996) . 

 

Altı Sigma problem çözme modeli, her birinde güçlü araçların bulunduğu 

TÖAİK döngüsünden ibarettir. Bunlar “Tanımla”, “Ölçme”, “Analiz”, 

“İyileştirme” ve “Kontrol” adımlarıdır. Önemli olan hangi döngü esas alınırsa 

alınsın, verilerin toplanması ve objektif ölçümün her aşamada uygulanmasıdır 

(Linderman ve ark., 2003) . 

 

İzleyen alt başlıklarda TÖAİK döngüsünün (DMAIC yaklaşımının) 

adımları ayrıntılı biçimde açıklanacaktır. 

 

1.9.2.1. Tanımlama 

 

Altı Sigma uygulamasının ilk aşaması “tanımlama” dır. Bu aşamada süreç 

ve müşteri hakkında bilgi toplanır, müşteri istek ve ihtiyaçları tespit edilir. 

İyileştirilecek süreç ve ürünler tanımlanır. Seçilen projenin kaliteyi arttırma ve 

maliyeti düşürme olasılığının yüksek olması önemlidir. Bu aşamanın çıktısı; 

 

 Planlanan iyileştirmenin ayrıntılı tanımı, 

 Müşteri için önemli olan faktörlerin listesi, 
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 Üzerinde çalışılacak sürecin akış diyagramı yardımı ile detaylı 

gösterimidir. 

 

Tanımlama aşamasında en sık kullanılan araçlar; aşağıda sıralanmıştır: 

 

 Proje uyum planı 

 Paydaş analizi 

 Tgpçm: Tedarikçiler, girdiler, prosesler, çıktılar ve müşteriler 

 Ürün analizi, 

 Müşterinin sesi 

 Yakınlık (affinity) diyagramı 

 Kano modeli 

 Kritik kalite faktörleri ağacı 

 

Öztürk’ e göre (2010) , tanımlama aşamasında dikkat edilmesi gereken 

hususlar aşağıdaki gibidir: 

 

 Bu aşamada kaliteyi yükseltebilecek bir projenin tanımlanması işlemi 

yapılmaktadır. Ele alınan problemlerin mümkün olduğunca sayısal veri 

toplamaya uygun olması gerekmektedir. 

 Problemin eldeki kaynaklarla çözülebilir olması önem arz etmektedir. 

 Daha sonraki aşama, problemin daha açık ve net bir şekilde projede 

çalışacak herkes tarafından anlaşılabilecek tanımının yapılmasıdır. 

 Bu aşamada uygulayıcılara yönelik tavsiyelere ve müşterilere doğrudan 

değer katan aktivitelere odaklanılmalıdır. 

 Ürünün ve müşteri hizmetlerinin kalitesine eşit derecede önem 

verilmelidir. Müşteri tatmini ve maliyet/etkinlik faktörleri arasında denge 

sağlanmalı ancak, öncelik müşteri tatminine verilmelidir. 

 Temel süreçleri belirlerken fazla detaya inmekten kaçınılmalıdır. Aynı 

anda çok fazla sayıda proje seçilmemelidir. Gerçekçi olmayan hedefler 

belirlenmemelidir. 
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1.9.2.2. Ölçme 

 

Ölçme aşamasında mevcut durumu tüm yönleriyle açıklayan bilgiler 

toplanır. Geçerli ve doğru ölçümler olmaksızın sürecin mevcut performansını ve 

yapılan iyileştirmelerin etkilerini belirlemek mümkün değildir. Bu aşamanın 

çıktısı; sürecin mevcut performansın, problemi ya da problemin oluşumunu 

açıklayan verilerin ve problemin daha özel ve detaylı tanımıdır. 

 

Ölçme aşamasında yaygın olarak kullanılan araçlar aşağıda sıralanmıştır: 

 

 Veri toplama planı 

 Veri toplama formları 

 Çetele diyagramı 

 Kontrol kartları 

 Frekans dağılımları 

 Tahmin T & T (Tekrarlanabilirlik & tekrar üretilebilirlik) 

 Pareto kartları 

 Önceliklendirme matrisi 

 FMEA (Hata türü ve etkileri analizi) 

 Proses yeteneği, proses sigma 

 Örnekleme 

 Tabakalandırma 

 Zaman serisi diyagramları 

 

1.9.2.3. Analiz 

  

Analiz aşamasına kadar problemli alanlar doğru olarak belirlenmiş ve 

problemin büyüklüğü sayısal olarak ortaya konmuştur. Burada ise daha temele 

inilerek; problemin asıl nedenleri, problemin işletme karına, müşteri tatminine, 
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performansa ve üretkenliğe etkileri belirlenmelidir. Cevaplanması gereken bir 

diğer önemli soru da hataların niçin yapıldığı ve bunların nasıl onarılacağıdır. 

Deney doğru kurulursa elde edilecek rakamlar cevapları verecektir. Eğer hataların 

ne zaman, nerede ve ne sıklıkta oluştuğuna dair cevaplar verilebiliyorsa; ihtiyaç 

duyulan bilgiye zaten ulaşılmış demektir. Ancak sadece belirtilere 

odaklanılmamalı, hataların altında yatan nedenler de bulunmalıdır. Bu aşama 

gerçekleştirildiğinde, elde edilecek şey, test edilmiş ve doğrulanmış bir hipotez 

olacaktır. Buna karşın, hipotez hakkında dahi şüpheci olunması gerekmektedir. 

Aşırı ve gereksiz derinlikte analiz yapılması da doğru olmayacaktır. Son olarak, 

problem tam olarak anlaşılmadan analiz süreci sonlandırılmamalıdır. 

  

Analiz aşamasının amacı, problemin asıl nedenlerini tanımlamak ve bu 

nedenleri doğrulamaktır. Dolayısıyla analiz aşamasının çıktısı da test edilen ve 

doğrulanan bir hipotez olacaktır. Analiz aşamasında doğrulanan neden/nedenler 

bir sonraki aşamanın girdisini oluşturmaktadır. 

 

Analiz aşamasında yaygın olarak kullanılan araçlar aşağıdaki gibidir: 

 

 Yakınlık (affinity) diyagramı 

 Beyin fırtınası 

 Sebep- sonuç diyagramı 

 Kontrol kartları 

 Veri toplama formları 

 Veri toplama planı 

 Deney tasarımı 

 Akış diyagramları 

 Frekans dağılımları 

 Hipotez testleri 

 Pareto kartları 

 Regresyon analizi 

 Tepki alanı metodolojisi 
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 Örnekleme 

 Dağılma (serpilme) diyagramları 

 Tabakalandırılmış frekans dağılımları 

 

1.9.2.4. İyileştirme 

 

İyileştirme aşamasında problemin temel nedenlerini ortadan kaldıracağı 

iddia edilen çözümler denenir ve uygulamaya koyulur. Bu çözümler daha iyi bir 

tahmini, daha iyi bir programlamayı, daha iyi bir prosedürü ya da daha iyi bir 

ekipmanı içerebilir. Ayrıca iyileştirme aşamasında, sonuçların bir sonraki 

aşamada nasıl değerlendirileceğini açıklayan bir plan oluşturulmalıdır. 

 

İyileştirme aşamasında yaygın olarak kullanılan araçlar aşağıdaki gibidir: 

 

 Beyin fırtınası 

 Konsensüs 

 Yaratıcılık teknikleri 

 Veri toplama 

 Deney tasarımı 

 Akış diyagramları 

 FMEA (Hata türü ve etkileri analizi) 

 Hipotez testleri 

 Planlama araçları 

 Paydaş analizi 

 

1.9.2.5. Kontrol 

 

Kontrol aşamasındaki amaç, uygulanan iyileştirme planını ve elde edilen 

sonuçları değerlendirmek ve elde edilen kazançların sürdürülmesi ve arttırılması 

için gerekenlerin ortaya koyulmasıdır. 
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Kontrol aşamasının çıktıları; 

 

 İyileştirmeye konu olan sürecin son durumu, 

 İyileştirme sonucu sağlanan kazançlar, 

 İyileştirme sonucu ortaya çıkan fırsatlar ve tavsiyelerdir. 

 

Kontrol aşamasında yaygın olarak kullanılan araçlar aşağıdaki gibidir: 

 

 Kontrol kartları 

 Veri toplama 

 Akış diyagramları 

 Öncesini ve sonrasını kontrol için frekans dağılımı, pareto kartı gibi kartlar 

 Kalite kontrol proses kartı 

 Standardizasyon  

 

Son olarak Pande ve arkadaşları (2000) , Altı Sigma’ da araçların 

kullanımına ilişkin dikkat edilmesi gereken noktaları aşağıdaki gibi sıralamıştır: 

 

 Bir araç, sadece “daha önce kullanılmadığı için” kullanılmamalıdır, 

kullanacak bir aracı seçilirken daima açık sebepler ortaya konmalıdır. 

 Altı Sigma araç grubunda çeşitli araçlar mevcuttur. Dolayısıyla, projede 

işletmeye yardımcı olabilecek farklı araçlar da bulunabilir. Bunlar arasında 

seçim yapılırken dikkatli olunmalıdır. 

 Gereğinden fazla karmaşık araçlar seçilmemelidir. Seçilen aracın 

karmaşıklığı, mevcut durumla uyuşmalıdır. 

 Herkesin anladığı ve yanlış sonuçlar doğurmadığı sürece yeni araçlar 

oluşturulabilir. 

 Bir araç işe yaramazsa, başka biri denenmelidir. 
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1.9.3. Kapalı Çevrim Sisteminin Oluşturulması 

 

Kapalı çevrimli iş sistemleri iki yönlüdür (Karabaş, 2007) : 

 

 İş sürecindeki ve girdilerdeki X’ lerden ya da değişkenlerden hangilerinin 

Y’ ler ya da sonuçlar üzerinde en büyük etkiye sahip olduğunu anlamak, 

 İşle ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak ve onun karlılığını sürdürmek 

için, sürecin toplam performansındaki değişimlerden (Y’ ler ve diğer 

harici etkenler) yararlanmak. 

 

Altı Sigma sisteminde X’ ler ve Y’ ler üzerine kurulu bir dil kullanmak 

artık alışkanlık haline gelmiştir. Yine de değişken denince, birden fazla anlam 

olabileceğini bilmek gerekir. Matematiksel olarak ifade edildiğinde ise Y = f(X) 

olarak ortaya çıkmaktadır. Buradan, değişkenlikler ve çeşitlilik çıktıları 

etkilemektedir sonucuna varılabilir. 

  

Y, aşağıdaki anlamlara gelebilir: 

 

 Stratejik hedef 

 Müşteri gereksinimleri, kazançlar 

 Müşteri memnuniyeti 

 Toplam iş verimliliği 

 

X, aşağıdaki anlamlara gelebilir: 

 

 Stratejik hedeflere ulaşabilmek için gerekli eylemler 

 Yapılan işin kalitesi 

 Müşteri memnuniyetini belirleyen ana etkenler 
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 Personel, çevrim zamanı, kullanılan teknoloji gibi süreç değişiklikleri 

 Sürece katılan girdilerin kalitesi (müşterilerden ya da tedarikçilerden) 

 

1.9.4. Altı Sigma Yol Haritası 

  

Günümüzde General Electric, Motorola ve Arçelik gibi pek çok firma Altı 

Sigma metodolojisini başarı ile uygulamaktadır. Bu firmaların, uyguladıkları 

yöntem ile yakaladıkları başarı ortadadır. Bu başarıyı gören ve Altı Sigma 

metodolojisini süreçlerinde uygulamak isteyen firmaların sayısı da gün geçtikçe 

artmaktadır. Ancak, sadece sadece sayılı kişileri bu konuda eğiterek kısa süre 

içinde hataları azaltıp, karlılığı arttırmak mümkün olmamaktadır. Altı Sigma 

metodolojisine bu tarzda yaklaşan firmalar, uygulamada başarısızlığa 

uğramışlardır. Bunun yerine, Altı Sigma metodolojisini firma geneline yaymış ve 

bir şirket kültürü oluşturabilmiş firmalar istedikleri başarıyı yakalayabilmişlerdir. 

Bu bağlamda bir yol haritası yardımı ile Altı Sigma metodolojisi için gerekli 

yapının hazırlanması mümkün olmaktadır. Hazırlanan yol haritası ile yapılacak 

tüm işler, harcamalar ve projenin tamamlanabilmesi için gerekli zaman önceden 

belirlenebilir (Gross, 2001) . 

 

Pande ve Holpp (2002) , Altı Sigma yol haritasını beş adımda aşağıdaki 

gibi sıralamıştır: 

 

 Temel süreçlerin ve kilit müşterilerin belirlenmesi 

 Müşteri gereksinimlerinin tanımlanması 

 Mevcut performansın ölçülmesi 

 İyileştirmelerin öncelik sırasına konması 

 Altı Sigma sisteminin yayılması ve entegre edilmesi 

 

Altı Sigma sisteminde yol haritası oluşturulurken, işletmenin amaçları ve 

ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yol haritası sayesinde, yapılacak 
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işler düzenlenir ve projenin başarıya ulaşması için gerekli önlemler önceden alınır 

(Soykan, 2002) . 

 

1.9.4.1. Temel Süreçlerin ve Kilit Müşterilerin 
Belirlenmesi 

 

Temel süreçlerin ve kilit müşterilerin belirlenmesi adımında elde edilecek 

bilgiler, müşteriler hakkında bilgi toplama çalışmalarının yürütüleceği bir sonraki 

adıma zemin oluşturması açısından oldukça önemlidir. Bu kapsamlı envanter 

çalışmasının hiç kuşkusuz daha yararlı bir çıktısı ise, kuruluş hakkında bir bütün 

olarak yeni ve daha belirgin bir tablo ortaya koymaktır (Pande ve ark. , 2000) . 

 

1.9.4.2. Müşteri Gereksinimlerinin Tanımlanması 

 

Müşterilerin ne istediği bilinmiyorsa, onlara istedikleri ürünü/hizmeti 

sunabilmek de neredeyse olanaksızdır. Altı Sigma performansına ulaşma 

çerçevesinde, açık ve net gereksinimler saptamadan, anlamlı ölçümler 

gerçekleştirmeye olanak yoktur. Müşterilerin zaman içerisinde değişim gösteren 

taleplerinden haberdar olunmadığı sürece taleplerin aynı kaldığını düşünmek başlı 

başına bir sorun kaynağıdır. Başarıyı yakalayacak işletmelerin çoğu, müşterilerin 

sesine gerçekten kulak verenler olacaktır (Pande ve ark. , 2000) . 

 

1.9.4.3. Mevcut Performansın Ölçülmesi 

 

Mevcut performansın ölçülmesi, mevcut durumda müşteri taleplerinin ne 

kadar iyi karşılanacağının ve bu durumun gelecekte nasıl sürdürülebileceğinin 

irdeleneceği adımdır. Daha geniş bir anlatımla; müşteriye odaklanan performans 

ölçümleri, daha etkili ölçüm sistemlerinin kurulabilmesi için bir ön koşuldur. 
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Pande ve arkadaşları (2000) , mevcut performansın ölçülmesi adımının 

yararlarını aşağıdaki gibi sıralamıştır: 

 

 Bir ölçüm altyapısının oluşturulması 

 Önceliklerin belirlenmesi ve kaynaklara odaklanılması 

 En iyi iyileştirme stratejilerinin seçilmesi 

 Taahhütlerin ve yeterliliklerin uyumunun sağlanması 

 

1.9.4.4. İyileştirmelerin Öncelik Sırasına Konulması 

 

Altı Sigma yol haritasındaki önemli noktalardan biri de firmanın öncelikli 

iyileştirme alanlarını seçmesidir. Uygulanacak iyileştirme çalışmalarının önemi; 

hataları ortadan kaldırmak, süreç verimliliğini ve kapasitesini arttırmak için en iyi 

teknikleri içeriyor olmasıdır. Altı Sigma teknik ve araçları hem büyük ve 

karmaşık iş sorunlarının çözümünde hem de nispeten daha basit süreç iyileştirme 

fırsatlarının değerlendirilmesinde kullanılabilir (Pande ve ark. , 2000) .  

 

1.9.4.5. Altı Sigma Sisteminin Yayılması ve Entegre 
Edilmesi 

 

Bir Altı Sigma kuruluşunun uzun vadedeki vizyonunu belirleyen adım, 

Altı Sigma sisteminin yayılması ve entegre edilmesidir. Bu adım, Altı Sigma 

girişimleri açısından adeta anahtar bir unsur olarak kabul edilebilir. 

  

Pande ve arkadaşlarına göre (2000) , Altı Sigma sisteminin uygulandığı bir 

kurumda aşağıdaki kazanımlar elde edilmektedir: 

 

 Doğru ve iyi yönlendirilmiş bir müşteri geri besleme sistemi 

 Hattın her iki yönünde de sorunsuz iş akışı ve işbirliği, iyi entegre edilmiş 

pürüzsüz süreçler 
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 Yalnızca kasaya giren paraları değil; hataları, temel etkinliklerdeki 

değişimleri ve hammadde benzeri temel girdilerdeki değişkenlikleri ölçen 

hassas bir sistem 

 Değişen müşteri gereksinimlerini karşılamak için süreçleri daha hassas 

hale getirerek ya da tümüyle yeni süreçler, ürünler ve hizmetler yaratarak 

sorunları düzeltme ve iyileştirme sağlama konusunda kazanılmış uzmanlık 

 

1.9.5. Altı Sigma Hesap Yöntemleri  

 

Altı Sigma felsefesi, en üst düzeyde müşteri memnuniyeti ve 

mükemmellik üzerine kurulmuştur. Süreçlerin istatistiksel kontrolü, bu felsefeyi 

destekleyen araçlardan biridir. Bunun dışında bilinen tüm kalite araçları (Pareto 

tablosu, balık kılçığı diyagramı ve kontrol tabloları gibi araçlar) , genel olarak Altı 

Sigma’ yı desteklemektedir. Altı Sigma ölçü birimi olarak milyonda hata oranını 

kabul etmektedir. Hata oranlarının çok küçük olması istendiğimden, yüzde yerine 

milyonda birimi kullanılmaktadır. 

 

Bu bölümde, firmaların sigma seviyelerinin tespitinde kullanılan dört 

farklı yöntem anlatılacaktır. Farklı yöntemlerin bulunması, birden fazla veri 

toplama tekniğinin olmasından kaynaklanmaktadır. 

 

1.9.5.1. Fırsatlar ve Hatalar Yöntemi (DPMO) 

 

Bir süreç veya ürünün kalite niteliğinin standartlar baz alınarak iyi/kötü 

veya kabul/ret olarak değerlendirilmesi sonrası elde edilan sonuçlar da, DPU 

(Defect Per Unit – Birim Başına Hata) şeklinde değerlendirilir. Sürece duyarlı, 

yüksek karmaşıklık ve çeşitlilikte ürünlerin üretildiği üretim ortamlarında ise, 

DPU ile beraber DPMO (Defect Per Million Opportunities – Milyonda Hata 

Olasılığı) kullanılır. Fırsatlar ve hatalara göre yapılan bu hesap yöntemi, en fazla 

kullanılan hesaplama yöntemidir. Milyon fırsatta oluşan hatanın doğrudan 

sigmaya çevrilmesi ile sigma değerine ulaşılır. 
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Fırsatlar ve hatalar yöntemi (DPMO) , bir ürün ya da süreçte ortaya 

çıkabilecek her 1 milyon durumdan kaç tanesinde kusur oluştuğunu eşitlik 1.8’ de 

olduğu gibi gösterir. 

 

 Milyon Fırsattaki Hata Oranı =  ş  üş   (  )
 ş  Ü   (  )

× 1,000,000       (1.8) 

 

Yukarıdaki yöntem basit bir örnekle açıklanacak olursa, bir süreç içinde 

149 adet sağlam ve 1 adet arızalı ürün yapıldığı kabul edilsin ve bu süreç için 

sigma değeri eşitlik 1.8’ den yararlanılarak eşitlik 1.8a’ daki gibi hesaplanır. 

 

 Milyon Fırsattaki Hata Oranı = × 1,000,000 = 6.666                          (1.8a) 

 

Ekte yer alan tablo A.1’ e bakıldığında 6.666 sayısı 3.98 sigma değerine 

karşılık gelmektedir. Bu değer, firma için istenilen bir sigma değeri ise yapılan 

çalışmalar başarıya ulaşmış demektir. Fakat, bu hesaplanan değer konulan hedefin 

altında kalmışsa, yapılan düzeltme işlemlerinin tekrar gözden geçirilmesi ve 

geliştirme sürecine devam edilmesi gerekmektedir. 

 

1.9.5.2. Milyonda Hatalı Parça Sayısı Yöntemi 

 

Bazı işletmelerde elde edilen üretim adetlerinin çok yüksek olması 

nedeniyle ölçümler milyon bazında yapılmaktadır. Milyon bazında yapılan 

ölçümlerdeki hata oranı, ekteki tablo A.1’ den sigma değerinin hesaplanmasına 

yardımcı olur.  
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1.9.5.3. Ortalamadan, Standart Sapmadan ve Özellik 
Limitinden Sigma Seviyesinin Bulunması Yöntemi 

 

Yapılan çalışmalarda toplanan örneklerin sayısının az veya yetersiz olması 

durumunda hataların sayılmasına gerek kalmadan sigma seviyesi ortalama değer, 

standart sapma ve özellik limitlerinden bulunmaktadır. Burada, gün ve saat gibi 

kısa dönem için ortalama değer ve standart sapma oranı hesaplanır. Aşağıdaki 

formülde gösterilen şekilde üst özellik limiti ile birlikte sigma seviyesi eşitlik 

1.9’daki gibi hesaplanır. 

 

 Sigma Seviyesi = ÜÖ                                                                      (1.9) 

  

Eşitlik 1.9 açıklanacak olursa; “ μ ” , kısa dönem içinde gerçekleşen 

ortalamayı; “σ ” ise kısa dönem içinde gerçekleşen standart sapma değerini 

ifade etmektedir. 

 

Hesaplanan sigma değerinden ekteki tablo A.1 yardımı ile milyondaki 

hata değeri bulunabilir. 

 

Uzun dönemli hesaplamalarda ise eşitlik 1.10 kullanılmaktadır. 

 

 Sigma Seviyesi = ÜÖ + 1.5                                                         (1.10) 

  

Eşitlik 1.10 açıklanacak olursa; “μ ” , uzun dönem içinde gerçekleşen 

ortalamayı; “σ ” ise uzun dönem içinde gerçekleşen standart sapma değerini 

ifade etmektedir. 
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Hem kısa dönem, hem de uzun dönem için ortalama ve standart sapma 

değerleri yardımı ile sigma seviyesi hesaplanmaktadır. 

 

1.9.5.4. İlk Kontrol Sonrası Sigma Değerinin 
Hesaplanması Yöntemi 

 

Bir diğer ve son alternatif olan ilk kontrol sonrası ortaya çıkan hatalardan 

toplam hata miktarını ve oradan da sigma seviyesinin hesaplama yöntemi 

açıklanmaktadır. 

 

 Milyon Fırsattaki Hata Oranı =
 

× 1,000,000            (1.11) 

 

Eşitlik 1.11’ de bahsi geçen “FPY” , first pass yield, yani ilk geçiş 

ürününü ifade etmektedir. 

 

Eşitlik 1.11’ de bahsedilen operasyon sayısı; ürün, üretim hattından 

çıktıktan sonraki kontrol sayısını vermektedir. 

 

1.9.6. Altı Sigma Yaklaşımının Uygulama Araçları 

 

Süreç, bazı girdileri kullanarak belirli amaçlar doğrultusunda çıktılar 

oluşturmamıza yarayan faaliyetlerdir. Her sürecin istenen çıktıları ve bu çıktıları 

elde etmek için kullandığı bazı girdileri vardır. Süreç yönetimi, süreç çıktılarında 

değişkenliğe neden olan girdiler ile çıktılar arasındaki ilişkiyi sürekli araştırır. 

İstatistiksel araçlar, değişkenlik kaynaklarının süreç çıktılarını nasıl etkilediğini 

anlayacak yolları sağlar (Polat ve ark. , 2005) .  
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Altı Sigma radikal değişiklikler içeren kalite araçları sunmaz. Daha çok 

sürekli iyileştirme biçiminde geçmişte yapılan kalite girişimlerinin en iyi öğelerini 

içeren ve evrimleşebilen bir gelişimdir (Falaron, 2005) . 

 

1.9.6.1. Pareto Analizi 

 

Pareto Analizi, adını İtalyan iktisatçı Vilfredo Pareto'dan almıştır. Pareto 

altıncı yüzyılda dünyanın zenginliklerinin, nüfusunun %20’ si tarafından kontrol 

edildiğini kanıtlamıştır. 

 

Pareto analizi; çok sayıda sebep arasından önemli olanları, daha az 

önemde olan sebeplerden ayırmak için kullanılan bir tekniktir. Bu teknik, bir 

olayın grafik yardımıyla gösterilmesi ve karşılaşılan problemin veya konunun 

en önemli sebebi üzerinde dikkati yoğunlaştırdığından ve önceliklerin 

belirlenmesine yardımcı olduğundan ekonominin dışında her alanda 

kullanılabilir niteliktedir. Özellikle kalite kontrol ve kalite geliştirme 

programlarında problemin sebepleri tespit edilirken hangi hataların daha büyük bir 

yüzdeye sahip olduğu, bu teknik vasıtasıyla kolayca tespit edilmektedir. 

 

Pareto analizinin amacı, hatalı parçaların ve hata çeşitlerinin tespit 

edilmesinde kalite kontrol elemanlarına yol göstererek emeklerinin en verimli 

sahalarda yoğunlaştırılmasını ve isabetli kararlar verilerek gerekli tedbirlerin 

alınmasını sağlamaktır. 

  

Pareto diyagramı, çoğunlukla verili bir olayın ortaya çıkma sıklığı baz 

alınarak oluşturulacak olmasına rağmen; proje ekibi, etkiyi baz alan bir 

Pareto diyagramı oluşturulabilineceğini de göz önüne almalıdır. Örneğin, bir 

olayın finansal etkisinin işletme üzerinde daha büyük bir etkisi oluyorsa, Pareto 

diyagramı finansal etki baz alınarak oluşturulmalıdır. 
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Tablo 1.6 Veri Toplama Sistemi 

 

Madde Sıklık Yorumlar 

Fiyat Kontrolü 142  

 

 

Yönetici yardımı gerekli 

Para yok 14 

Paketleyici yok 33 

Kasada kağıt bitti 44 

Unutulmuş madde 12 

İptal 86 

Yanlış Ürün 52 

Muhtelif 8 

 

Tablo 1.6’ da bir markette sırada çok fazla beklemenin önlenmesini 

amaçlayan bir örnek gösterilmiştir. Marketin proje ekibi, beklemenin neden bu 

kadar uzun olduğuna dair neden kodları oluşturur. Bir neden kodunun 

oluşturulduğu her seferde ekip, kontrol formunda uygun yeri işaretler. Önceden 

belirlenmiş bir süre geçtiğinde ekip önce en sık görülen değeri ve sonra bir 

sonraki en sık görülen değeri hesaplar.  
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Şekil 1.10 Veri Toplama Konulu Pareto Diyagramı 

 

Şekil 1.10’ da veri toplama konulu bir pareto diyagramı örneği 

gösterilmiştir. İster sıklığı ister finansal etkiyi temel alsın, her zaman 

Pareto diyagramındaki en yüksek katkı sahibi elemanı azaltmaya çalışır. 

En büyük problemi %50 azaltmak, küçük bir problemi ortadan 

kaldırmaktan daha kolaydır. 

 

Pareto Diyagramı;  problem çözmek, başarı durumunu 

gözlemek veya problemin temel nedenini belirlemek için bir başlangıç 

noktası seçmek amacıyla tüm problemlerin veya şartların bağıl önemini 

göstermek için kullanılır. 

 

Kontrol çizelgeleri veya diğer veri toplama formlarına 

dayanılarak yapılan Pareto diyagramları, işletmelere dikkatlerini hangi 

önemli problemlere verecekleri konusunda yardım eder. 

%36.3                                                                                                               Fiyat kontrolü 

%22                                                                                                            İptal 

%13.3                                                                                 Yanlış ürün 

%11.2                                                                Kasada kağıt bitti 

%8.4                                                                 Paketleyici yok 

%3.6                                                                      Para yok 

%3                                                        Unutulmuş madde 

%2.2                                                              Muhtelif 
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Pareto analizinin uygulama aşamaları aşağıda maddeler halinde 

açıklanmıştır: 

 Karşılaştırılacak problemler, beyin fırtınası ile veya var olan veriler 

kullanarak seçilir. 

 Ölçüm karşılaştırması için yıllık maliyet veya sıklık gibi bir standart 

seçilir. 

 Çalışılacak zaman periyodu seçilir. 8 saat, 5 gün veya 4 hafta gibi. 

 Her kategorideki gerekli veriler bir araya getirilir. 

 Diğer tüm kategorilere bağıl olan her kategorinin sıklığı veya 

maliyeti karşılaştırılır. 

 Kategoriler; azalan sıklık veya maliyetlerine göre, soldan sağa yatay 

bir eksende sıralanır. En az madde içeren kategoriler, en sağda son bar 

olarak birbirinin içine alınabilir. Ölçüm birimi dikey eksene çizilir. 

 En uzun barın üstünden, soldan sağa doğru, kategorilerin kümülatif 

sıklığını veren bir çizgi eklenebilir. Bu hat, “Toplamın ne kadarı ilk 3 

kategori ile açıklanır?” gibi sorulara cevap verir.  

 

   1.9.6.2. Sebep – Sonuç Diyagramı (Balık Kılçığı 

Diyagramı) 

 
Japon kalite devriminin mimarlarından Prof. Kaoru Ishikawa, 

işletmelerde kalite sorunlarının nedenlerini belirlemek için bir metot 

geliştirmiştir. Bir hayli başarılı o lan ve kendi adi i le  de anılan bu yönteme 

“Balık Kılçığı Diyagramı” da denilmektedir. Uygulaması oldukça basit olan 

bu yöntem, sorunun nedenlerini sistemli bir biçimde araştırmaya yöneliktir. 
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Şekil 1.11 Sebep- Sonuç Diyagramı 

 

 Şekil 1.11’ de; sebep - sonuç diyagramının sol tarafında “Nedenler”, 

sağ tarafında da “ Sonuç”  yer alır. Tek bir sonuç, yani genellikle bir sorun, 

inceleme konusudur. Nedenler ise ana gruplar halinde ele alınır; her ana nedenin 

alt nedenleri vardır. Tipik olarak sorun bir kalite özelliğidir. Örneğin; boyut, 

sertlik, dayanıklılık gibi özellikler veya fire oranı, hatalı ürün oranı gibi 

sorunlardır. Nedenler ise; kimyasal yapı, imalat yöntemi, kullanılan ölçüm cihazı 

veya elemanın iş bilgisi gibidir. 

 

 Bir sebep - sonuç diyagramı aşağıdaki sıraya göre geliştirilir: 

 

 Araştırılacak sorun bir kutu içine alınır ve kalın bir okla gösterilir. Bu 

soruna neden olabilecek ana nedenle birer kutu içine alınarak bir oka 

bağlanır. 

 Her ana nedenin hataya sebep olabilecek alt nedenleri işaretlenir. 

 Tüm alt nedenler (temel nedenlere) tanımlanıncaya kadar diyagram 

dallandırılır.  

 Çalışmayı yapan grup üyeleri (beyin fırtınası kurallarını uygulayarak) en 

önemli nedenleri belirler.  

Makina 

Sonuç/Problem 

Malzeme 

İnsan 

Ölçüm 

Metot 
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 Belirlenen bu nedenlerin doğrulanması için veri toplanır, incelenir ve 

yorumlanır. Sorun giderilene dek araştırmaya devam edilir.  

 

Genelde kalite sorunlarının nedenleri oldukça karmaşıktır, bu bakımdan 

sebep - sonuç diyagramı da tipik olarak şekil 1.11’ dekinden daha karmaşık 

olacaktır. Çok yalın bir diyagram, analizin yetersizliğine işaret eder. Sebep-

Sonuç diyagramı herhangi bir işletme sorununa uygulanabilecek kadar genel bir 

yöntemdir. Örneğin; satışların az olmasının ana nedenlerini başka faktörlerde 

aramak uygun olacaktır. Böyle bir konuda ana nedenler: 

 

 Pazarlama metodu 

 Ürünün pazara uygunluğu 

 Satış elemanları 

 Marka imajı 

 Dağıtım kanalı 

 Fiyatlandırma/ finans stratejisi olabilir. 

 

Önemli olan konuya uyan ana nedenleri belirlemek ve sorunun 

kaynaklandığı tüm genel nedenleri bulmaktır. Fazla ayrıntılı bir diyagram 

zarar getirmez, ancak yeterli ayrıntıyı içermeyen bir diyagram yanıltıcı olabilir. 

  

Sebep - Sonuç diyagramı; bir grubun, bir sorun ya da bazı durumlarda 

istenen etkiye veya sonuca ulaşabilmesi için olası sebeplerin bir listesini 

yapmasına imkan tanır.  
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Sebep - Sonuç diyagramının yararlarını Çelebi (2006) , aşağıdaki gibi 

sıralamıştır: 

 

 Temelde, bir beyin fırtınası yöntemi olarak gruptakilerin düşüncelerini 

ve girdileri toplamak için çok iyi bir araçtır. 

 Potansiyel nedenleri sınıflara ayırarak, bir grubun, birkaç tipik nokta 

yerine (örneğin insanlar, kötü malzeme) pek çok olasılığı düşünmenin 

sağlanmasına yardımcı olur. 

 Analiz aşamasının başlamasına yardımcı olur. Bazı birinci derecede 

şüpheli nedenleri tanımlamak için bir sebep – sonuç diyagramı 

kullanmak, süreç ve veri analizine başlanması üzerinde yoğunlaşılmasını 

sağlar.  

 Belirli bir problemin veya durumun olası nedenlerini belirlemek ve 

bunları ortaya çıkarmak için kullanılır. Grubun, problemin içeriğine 

odaklanmasını sağlar. Problem hakkındaki grup bilgisinin ortaya çıkmasını 

sağlar. 

 

Sebep- sonuç diyagramının uygulanması üç ana aşamadan oluşur: 

 

1. Diyagramı çizmek için gereken sebepler beyin fırtınası veya takım 

üyeleri tarafından önceden hazırlanmış basit kontrol çizelgeleri kullanılarak 

üretilir. 

2. Sebep - sonuç diyagramı oluşturulur. 

 

 Problem ifadesi, sağdaki kutunun içine yazılır. 

 Temel neden kategorileri yazılır. Üretim için metot, makine, malzeme ve 

insan gücü gibi. 

 Beyin fırtınasında bulunan fikirler, uygun ana kategorilere yerleştirilir. 
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 Her sebep için  “Bu neden oluştu?”  sorusu sorulur ve cevapları ana 

sebeplerin dalları olarak listelenir. 

 

3.Yorum  

 

Problemin en temel sebeplerini bulmak 
için; 

 Tekrarlı oluşan sebepler incelenir. 

 Grup içinde anlaşmaya varılır. Nominal grup tekniği kullanılabilir. 

 Farklı sebeplerin sıklığını belirlemek için kontrol çizelgeleri oluşturulur.  

 

   1.9.6.3. Histogram  

 

 Özdamar’ a göre (2002) histogram; gruplandırılmış değişkenin her 

sınıftaki frekanslarını diğer sınıfların frekanslarına göre orantılı büyüklükte 

dikdörtgenlerle ya da uygun geometrik şekillerle gösteren grafiktir. 

  

Histogramlar, bir olayın meydana geliş sıklığını göstermek, belli bir 

aralıkta problemin daha sık meydana gelip gelmediğini hesaplamak ve ortaya 

çıkan dağılımın şeklini bilinen bir dağılım ile karşılaştırmak amacıyla 

kullanılmaktadır. 

  

Histogramlar oluşturulurken öncelikle sayısal verilere iht iyaç 

vardır. Bu sayısal veriler elde edildikten sonra verilerin değişim aralığı bulunur 

yani verilerdeki en büyük veri ile en küçük veri arasındaki fark hesaplanır. 

 

Değişim aralığı belli olduğuna göre, bu mesafenin kaça bölüneceğine 

karar verilir. İşlem yapılırken histogramda kaç tane sütun olması istendiği dikkate 

alınır. Bu bulunacak sayı, hangi aralıklarla sütun oluşturulacağını belirler. Her 

aralıkta kaç sayı varsa grafiğe yerleştirilir ve grafik çizilir. 
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Şekil 1.12, 1.13 ve 1.14’ te sırasıyla sağa asimetrik, simetrik ve sola 

asimetrik histogram örnekleri gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

Şekil 1.12 Sağa Asimetrik Histogram 

 

 

    

 

 

 

 

 

                      

Şekil 1.13 Simetrik Histogram 

Frekans 

Ölçülen değişken  

Frekans 

Ölçülen değişken  
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Şekil 1.14 Sola Asimetrik Histogram 

 

Histogramların nasıl kullanılacağı aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır: 

 

 İncelenecek veri grubuna ait noktaların toplam sayısı bulunmalıdır. 

 Tüm veri grubuna ait değişim aralığı bulunmalıdır. 

 Veri grubu belirli sayıda sınıflara ayrılmalıdır. 

 Veri tablosundaki değerlerin hangi sınıfta ne kadar tekrarlandığını 

belirlemek için bir frekans tablosu oluşturulmalıdır. 

 Frekans tablosunu temel alarak histogram çizilmelidir. 

 

Histogramdaki sınıfların sayısı, dağılımın ne kadar rahat görülebileceğini 

belirler. 

 

Frekans 

Ölçülen değişken  
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Her dağılımın çan eğrisi şeklinde olması beklenmemelidir. Bazı prosesler 

kendiliğinden çarpıktır. 

 

Verilerin iki veya daha fazla sayıda farklı kaynaktan toplandığını gösteren 

ikiz tepelerin mevcut olup olmadığının kontrolü yapılmalıdır. 

  

   1.9.6.4. Serpilme Diyagramı (Dağılma Diyagramı) 

 

Serpilme diyagramının diğer bir adı da “dağılma diyagramı” dır. Serpilme 

diyagramı, iki değişkenin ilişkili olduğu teorisini test etmek amacıyla, bir 

değişken değiştiğinde diğer değişkenin durumunu göstermek için kullanılır. 

Serpilme diyagramı, olası sebep ve sonuç ilişkisini test etmek için kullanılan bir 

tekniktir. Bir değişkenin; diğerinin sebebi olduğunu ispatlamaz, fakat ilişkinin var 

olduğu ve zayıf olduğu yerleri ortaya çıkarır. 

 

Serpilme diyagramı X ekseni 1. değişkenin ölçüm değerlerini, Y ekseni de 

2. değişkenin değerlerini gösterecek şekilde kurulur. Noktalardan oluşan 

kümenin sıklığı ve yönü iki değişken arasındaki ilişki hakkında ipuçları verir. 
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Şekil 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 ve 1.19’ da serpilme diyagramı örnekleri 

gösterilmiştir. 

     

      

             

            

  

  

Şekil 1.15 Kuvvetli Pozitif Korelasyon Durumu 

 

 

      

 

 

 

 

Şekil 1.16 Korelasyonun Olmadığı Durum 
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Şekil 1.17 Zayıf Pozitif Korelasyon Durumu 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.18 Kuvvetli Negatif Korelasyon Durumu 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.19 Zayıf Negatif Korelasyon Durumu 
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Serpilme diyagramı iki değişken arasındaki eğimsel ilişkiyi 

gösterirken, çukur ya da tepe noktalan da oluşturabilir. Serpilme 

diyagramlarındaki çukur ve tepe noktaları sırasıyla şekil 1.20 ve 1.21’ de 

gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.20 Serpilme Diyagramında Çukur 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Şekil 1.21 Serpilme Diyagramında Tepe 
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Serpilme diyagramlarının kullanılmasını Çelebi (2006) , aşağıdaki gibi 

açıklamıştır. 

 

 Her iki ekseninde ayrı birer değişkenin bulunduğu serpilme 

diyagramında genellikle X eksenine sebep, Y eksenine ise sonuç 

değişkeni işaretlenir. Eğer tekrarlanan değer varsa, o nokta tekrar sayısı 

kadar çember içine alınır.  

 İşaretlenen noktaların nasıl biçimlendiğine dikkat edilir. Diyagramdaki 

serpilmenin yönü ve yoğunluğu, bu iki değişken arasındaki ilişkinin de 

gücünü belirtir. 

 

Burada dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: 

 

 Seçilen örnek büyüklüğünün yeterli sayıda olmasına dikkat edilmelidir. 

 Serpilme diyagramı, bir değişkenin diğerinin nedeni olduğunu ispat 

etmez, sadece bu değişkenler arasında bir ilişkinin olup olmadığını 

ve bu ilişkinin yapısını gösterir. 

 Pozitif ilişkilerde X arttıkça, Y azalır. Negatif ilişkilerde ise Y 

arttıkça, X azalır.  

 

   1.9.6.5. Kontrol Grafikleri 

 

Kontrol grafikleri, örneklemdeki gözlemler üzerine kuruludur ve 

verileri toplamak için kullanılır. Kontrol çizelgeleri “Belirli olaylar ne sıklıkta 

tekrarlanıyor?” sorusuna cevap veren basit ve kolay bir formdur. 

 

İstatistiksel kalite kontrol grafiği, bir ürünün ölçümleri veya prosesin 

zamana göre kaydını gösteren, üzerinde istatistiksel kontrol limitleri olan çizgi 

grafiktir. Bu grafikler hazırlanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 



74 
 

 

 Hangi olayın gözleneceği üzerinde fikir birliği olmalıdır. 

 Verinin hangi zaman periyotlarında kimin tarafından, nereden 

toplanacağına karar verilmelidir. Bu periyot saatten, haftalara kadar 

değişebilir. 

 Kullanımı kolay ve açık bir form tasarlanmalı, kolonların 

isimlendirilmesi tam ve veri girebilmek için boşluklar yeterli olmalıdır. 

 Veriler tutarlı ve dürüst bicimde toplanmalıdır. 

 

Kontrol grafiğinin üzerinde işaretlenmiş noktalar,  bir karakteristiğin 

gerçek ölçümleri veya zaman içerisinde üretildikçe alınan parça 

örneklerinden özet istatistikler olabilir. 

 
Kontrol grafiği, prosesin varyasyonuna dayanan kontrol limitleri ve 

kontrol grafiğini kurmakta kullanılan tüm ölçümlerin ortalamasını temsil eden 

merkez çizgiye (centerline) sahiptir. 

  
 İstatistiksel kontrol limitleri merkez çizginin üç standart sapma aşağısında 

ve yukarısında yerleştirilir. 

 
 Sıkça işaretlenen özet istatistikler şunlardır: Alt grup ortalaması, alt grup 

aralığı, alt grup standart sapması, hatalı yüzdesi, her üniteye ortalama hata sayısı 

gibi. 

 
 Önemli karakteristikler, istatistiksel kalite kontrol grafikleri tarafından 

gözlenen proses çıktı örnekleridir. 

 

 Tüm prosesler varyasyona sahiptir ve bunu gösterir. Varyasyon hataya ve 

düşük kaliteye sebep olur, bu istenen bir durum değildir. İstatistiksel kontrol 

grafikleri proses çıktısındaki varyasyonu gösterir ve takip eder; üretim ve proses 

geliştirmesinde önemli bir araç olabilir. 
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Kontrol grafiklerinin kullanım amaçları aşağıda sıralanmıştır: 

 

 Zaman içerisinde proses çıktısındaki varyasyonu göstermek ve kontrol 

altına almak 

 Proses değişikliği olduğunda bunu tanımlamak 

 Geliştirme için temel sağlamak 

 Varyasyondaki rastgele etkileri özel etkilerden ayırmak 

 Varyasyon sebeplerini atamada yardımcı olmak 

 Devam eden esasa göre proses problemlerini tanımlamak 

 Operatöre ne zaman harekete geçmeyeceğini ve sistemi çalışmaya 

bırakacağını söylemek 

 Ürünün üretilmesine katkıda bulunan prosesleri kontrol etmek 

 Proses varyasyonunu azaltmak ve hatalı ürünün üretilmesini engellemek 

 Artıktan kurtarmak ve kaybı azaltmak 

 

Kontrol grafikleri aşağıdaki aşamalarda kullanılabilir: 

 

 Üretimin veya prosesin önemli karakteristiklerini ölçerken 

 Gözleme dayanan bir sistemden önlemeye dayanan bir sisteme geçerken 

 Sistemi daha tahmin edilebilir yapmak için sistemi dengede tutarken 

 Sistemin yeterliliğini iyileştirirken 

 Dizaynın veya prosesin değişikliğinin etkileyici olduğunu değerlendirirken 

ve kanıtlarken 
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Kontrol grafiklerinin kullanımında şu hususlara dikkat edilmelidir: 

 

 Ölçülecek önemli karakteristik veya kalite karakteristiği tanımlanmalı 

 Prosesin neresinde önemli karakteristiğin ölçüleceği tanımlanmalı ve 

karakteristiğin ölçüleceği üretim prosesinde mümkün olduğu kadar önce 

bir zamanda olmalı 

 Hangi kontrol grafiğinin kullanılacağı seçilmeli 

 Örnek büyüklüğü ve ölçüm sıklığı belirlenmeli 

 Ölçüm alınmalı 

 Grafik üzerinde ölçümleri veya özet istatistikleri işaretlenmeli 

 Noktalar birleştirilmeli 

 En az 20 işaretlenen noktadan sonra, merkez çizgi ve kontrol limitleri 

hesaplanmalı 

 Kontrol dışı noktalar tanımlanmalı 

 Varyasyonun özel sebepleri analiz edilmeli ve bunlar silinmeli  

 Kontrol limitlerinin hesaplanmasından kontrol dışı noktalara denk gelen 

örnek veriler silinmeli 

 Grafiğe yeni ölçüm noktalan eklenmeli ve kontrol içi noktalar kullanılarak 

kontrol limitleri tekrardan hesaplanmalı 

 Kontrol limitleri geleceğe doğru uzatılmalı. Önemli ve tanımlanabilir 

proses değişikliği olana kadar kontrol limitler tekrar hesaplanmamalı. 

Yeni veri eklendikçe kontrol limitleri sürekli olarak değiştirilmemeli. 
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  1.9.6.6. Ağaç Diyagramı 

 

Geniş bir hedefi grafik olarak daha detaylı seviyelere ayırmak için 

kullanılır. Kullanıldıkları yere göre ikiye ayrılır: 

 

 Strateji geliştirme 

 Bileşen geliştirme 

 

Agaç diyagramının uygulama adımları aşağıda verilmiştir. 

 

 Hedef belirlenir. Kutu içine alınır ve sayfanın sol kenarına yerleştirilir. 

 “Bu hedefi gerçekleştirebilmek için neler yapılmalı?” sorusuna verilen 

cevaplar ilişki diyagramı kullanılarak hedefi tanımlayan kutunun sağ 

tarafına yerleştirilir. 

 “Bu amaca ulaşmak için hangi metodu veya faaliyeti tanımlamak 

zorundayız?” sorusuna verilen cevaplar en sağa yerleştirilir ve bağlantılı 

çizgilerle aracın amacını oluşturur. 

 Amaç ve araçlar belirlendikten sonra sağ taraftan başlayarak her bir aracın 

uygulandığı takdirde amacı başarıp başaramayacağı kontrol edilir. 

Bununla ilgili düzeltme gerekiyorsa düzeltmeler yapılır. 

 

Ağaç diyagramının problem çözümünde, izlenecek yolun sistematik 

ve mantıksal olarak ayrıntılı bicimde tanımlanarak geliştirilmesine, grup 

üyelerinin fikir birliğine varmasına olanak sağlar. Projenin tam olarak içeriğinin 

ortaya konulmasında ya da proje ekibinin üzerine yoğunlaşması gereken 

noktaların tespitinde yardımcı olur.  
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Şekil 1.22’ de örnek bir ağaç diyagramı gösterilmiştir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.22 Ağaç Diyagramı 

 

   1.9.6.7. İlişkilendirme Diyagramı  

 

Takımın çok sayıda fikir üretebilmesi ve daha sonra bu fikirleri 

doğal bir şekilde gruplandırabilmesi ve özetlemesi için kullanılır. Başka 

bir ifade ile belirli bir konu hakkında çok sayıda fikir, düşünce ve ilişkiyi, 

doğal ilişkiler bazında gruplamaya yarayan bir tekniktir. Basit çözümü, kolay 

problemlerin çözümünden çok sebep - sonuç diyagramı ile başarılamayacak 

Neden 

Öğretmenlerin tutumu 

Arkadaşların tutumu 

Ekipman yetersizliği 

Çocukların 
öğrenme 
heyecanını 
kaybetmesi 

Tecrübesizlik 

Bilgisizlik 

Rehberlik 

Ailenin ilgisizliği 

Okul kaynaklarının yetersizliği 

Öğrenci ekipmanının yetersizliği 

Gereksiz ekipmanlar 

Problem 
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karmaşık sorunların çözümünde kullanılır. İlişkilendirme diyagramı, sürecin 

tüm aşamalarında takımdaki herkesin yaratıcılığını teşvik eder ve aradaki 

iletişim engellerinin ortadan kalkmasını sağlar. 

 

İlişkilendirme diyagramının uygulama adımları aşağıda açıklanmıştır: 

 

 Üzerinde konuşulan konu bir cümle ile ifade edilir. 

 Beyin fırtınası yapılarak en az 20 fikir üretilir. Her fikir yazılıp uzaktan 

görülebilecek şekilde asılır. Tek kelime kullanmaktan kaçınılmalı, en 

az isim ve fiil yazılmalıdır. 4-7 kelime tercih edilir. Tipik bir benzerlik 

diyagramı, 40-60 fikirden oluşur. 100-200 olanına da rastlanabilir. 

 Konuşmadan, fikirler eş zamanlı olarak 5-10 ilgili gruba toplanır. Tipik bir 

benzerlik diyagramı 5-10 gruptan oluşur. 

 Her bir grup için takımın ortak kararı ile özet/başlık kartları oluşturulur. 

 

İlişkilendirme diyagramı, takımdaki üyelerin düşünme biçimlerini 

geliştirir. Öncelikleri belirler, problemlerin nedenleri ile olan ilişkilerini netleştirir. 

Karmaşık bir sebep - sonuç ilişkisiyle bağımlı olan sorunların mantıksal olarak 

sıralanmasına imkan sağlayarak, genel durumla ilgili geniş bir bakış açısı elde 

etmeye yönelik planlama çalışmalarında faydalıdır.  
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Şekil 1.23’ te çalışanların moral probleminin sebepleri arasındaki ilişki 

diyagramı verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 1.23 Moral Problemlerinin Sebepleri Arasındaki İlişki Diyagramı 

 

 

 

B 

Takdir eksikliği 

C 

Çalışanların katılması 

A 

Etkin ve adil olmayan 
ödül 

F 

Çalışanların yorgunluğu 
ve bıkkınlığı 

E 

Hayal kırıklığına yol 
açan istemler 

D 

Çalışma arkadaşları 
arasında 
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1.9.6.8. Hipotez Testi  

 

Hipotez, doğruluğu bir araştırma ya da deney ile test edilmeye çalışılan 

öngörülere denir. Hipotez testleri, diğer bir deyişle tahmin sınamaları olarak 

adlandırılabilir. Hipotez testinin ne olduğunu tam olarak anlayabilmek için gerekli 

olan birkaç tanım bilinmelidir. Bunlardan ilki hipotez kelimesinin ne anlama 

geldiği, ne ifade ettiğidir. 

 

Hipotez testleri, bir örneklem ortalaması ile bu örneklemin çekilmiş olduğu 

düşünülen ana kütle ortalaması arasındaki farkın anlamlı olup olmadığının 

(yani önemli bir fark olup olmadığının) araştırılmasını sağlayan testlerdir. 

 

Eğer iki ana kütlenin ortalamaları arasındaki fark ile ilgileniliyorsa; 

bunlardan çekilen örneklemlerin ortalamalar arasındaki farka ait hipotez testleri 

yapılarak, farkın doğru olup olmadığı anlaşılabilir. 

 

Hipotez testlerinde iki tip hipotez kurulur: 

 

Sıfır Hipotezi (H0) 

 

H0 hipotezine “yokluk hipotezi” de denir. Bu hipotezde örneklemden 

elde edilen ortalama ile ana kütleye ait ortalamanın farkı “sıfır (0) ” sayılır. Yani 

ana kütle üzerinde yapılan deformasyonların ana kütle aritmetik ortalamasını 

değiştirmeyeceği görüşünü savunur. Bu görüş savunulurken istatistiksel anlamlılık 

denilen hata payı (0.01, 0.05, 0.10 gibi) göz önüne alınır. Zaten yapılan 

işlemlerden sonra farkın çok küçük olsa da sıfırdan farklı olduğu görülür. 
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Karşıt Hipotez (H1) 

  

H1 hipotezine, “alternatif hipotez” ya da “araştırma hipotezi” denir. 

Yapılan deformasyonun ana kütle aritmetik ortalamasını değiştireceği 

öngörüsüdür. H1 hipotezinin ifade ediliş şekline göre “çift yönlü test” ve “tek 

yönlü test” şeklinde olabilir.  

  

Tek taraf testlerinde H0 hipotezi bazen sadece eşitlik şeklinde 

yazılabilir. Problemin yapısına göre bu değişiklik yapılabilir. Çift taraf 

hipotezleri ana kütle parametrelerinin belirli bir değere eşit olup olmadığının 

araştırılmasında yazılır. Belirli bir değerden büyük (sağ kuyruk) veya küçük (sol 

kuyruk) olması istenmeyen bir durum ise tek taraf testleri olarak formüle edilir. 

Bu testlere ilişkin hipotezlerin aşağıdaki gibi ifade edilir (Orhunbilge, 1997) . 

 

Çift yönlü testlerde hipotezlerde, H0 ve H1 hipotezleri sırası ile eşitlik 1.12 

ve 1.13’ teki gibi ifade edilmektedir. 

 

H0 : 휇 = 휇                                                                                            (1.12)                                                                

H1 : 휇 ≠ 휇                                                                                            (1.13)                                                                                       
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Tek yönlü testlerde hipotezlerde, H0 ve H1 hipotezleri sırası ile eşitlik 1.14 

ve 1.15’ teki gibi ifade edilmektedir.  

 

 

Üst sağ taraf               Alt sol taraf 

H0 : 휇 ≤ 휇                 H0 : 휇 ≥ 휇                                                         (1.14)                                         

H1 : 휇 > 휇                 H1 : 휇 < 휇                                                         (1.15)                                                

  

 

Serper’ e göre (1996) , bir hipotez sonucunda karşılaşılabilecek durumlar 

aşağıda tablo 1.7’ de özetlenmiştir. Buna göre aşağıdaki dört durum incelenir: 

 

 H0 gerçekte doğru iken, bu hipotezin kabul edilmesi. (1−훼 ) testin güven 

düzeyidir. 

 H0 gerçekte doğru olmasına karşın reddedilmesi. (I. Tür hata veya 훼 hata) 

 H0 gerçekte hatalı veya yanlış iken kabul edilmesi. (II. Tür hata veya 훽 

hata)  

 H0 gerçekte hatalı veya yanlış iken reddedilmesi. (1−훽 ) testin gücüdür. 
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Tablo 1.7 Hipotez Testinde Karar Verme Aşaması 

 

 H0 gerçekte doğru H0 gerçekte hatalı 

H0 kabul Doğru karar II.Tür hata 

H0 red I.Tür hata Doğru karar 

 

 

Tablo 1.7’ de hipotez testi için karar aşaması özetlenmiştir. 

 

Hipotez testleri için temel varsayımlar aşağıdaki gibi olmalıdır: 

 

 Örneğe alınan birimler birbirinden bağımsız olarak seçilmiş olmalıdır. 

 Ana kütle normal dağılıma sahip olmalıdır. 

 İki ana kütle söz konusu ise bunların varyansları eşit olmalıdır. 

 

Hipotez testlerinin aşamalarını Orhunbilge (1997) , aşağıdaki gibi 

sıralamıştır: 

 

 Hipotezlerin yazılması 

 Anlamlılık düzeyinin (훼) belirlenmesi 

 Örnek istatistiğinin standart tesadüfi değişken şekline dönüştürülmesi 

 Karar aşaması, örnek istatistiği ile ana kütle parametresinin 

karşılaştırılması ve karar alınması 
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1.9.6.9. Korelasyon ve Regresyon Analizi 

  

Korelasyon analizi, iki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup 

olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü analiz ederken; regresyon analizi, 

değişkenlerden birisi belirli bir birim değiştiğinde diğerinin nasıl bir değişim 

gösterdiğini inceler. 

 

Korelasyon katsayısı (r), iki değişken arasındaki ilişkinin ölçüsüdür ve -l 

ile +1 arasında değişim gösterir. Negatif olması ters yönlü, pozitif olması aynı 

yönlü ilişki olduğu anlamına gelir. Genellikle -0.7’ den daha düşük ya da 0.7’ 

den daha yüksek çıkması kuvvetli ilişkiye işaret eder. 

 

İki değişken arasındaki korelasyon katsayısı incelenirken dikkat 

edilmesi gereken nokta, korelasyon katsayısının bir nedensellik içermemesidir. 

İki değişken arasındaki korelasyon katsayısına bakarak, sadece bu iki değişken 

arasındaki ilişkinin kuvveti ve yönü hakkında bir yorum yapılabilir, hangi 

değişkenin hangi değişkeni etkilediği, başka bir deyişle incelenen iki değişkenden 

hangisinin bağımlı değişken, hangisinin bağımsız değişken olduğu hakkında bir 

fikirde bulunulamaz. 

 

Regresyon analizi, bağımlı değişken ile bir veya daha çok bağımsız 

nicel değişkenin arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla kullanılan bir analiz 

yöntemidir. Bu tanıma göre regresyon, ana kütle yerine örnekten hareket 

edildiğinde, bilinen bir veya birden fazla değişkenden başka bir değişkenin 

değerinin tahmin edilmesi ve bu tahmin sürecinde yapılan hataların ölçülmesidir 

(Genceli, 2001) . 
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Regresyon analizi, tek değişkenli doğrusal regresyon analizi ve çok 

değişkenli doğrusal regresyon analizi olmak üzere iki başlık altında toplanabilir: 

 

Tek Değişkenli Doğrusal Regresyon Analizi 

  

Tek değişkenli regresyon analizi bir bağımlı değişken ve bir bağımsız 

değişken arasındaki ilişkiyi inceler. Tek değişkenli regresyon analizi ile bağımlı 

ve bağımsız değişkenler arasındaki doğrusal ilişkiyi temsil eden bir doğrunun 
denklemi formüle edilir. 

 

Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon Analizi 

 

İçinde bir adet bağımlı değişken ve birden fazla bağımsız değişkenin 

bulunduğu regresyon analizi de çoklu regresyon analizi olarak adlandırılır.  

 

Korelasyon ve regresyon analizlerinin kullanımına ilişkin örnekler aşağıda 

verilmiştir. 

 

 Hastalığın başlangıcıyla doktora başvurma arasında geçen süre ile iyileşme 

süresi arasındaki, yine ilacın dozu ile iyileşme süresi arasındaki 

ilişkilerden yararlanılarak tedaviye başlama, dozunu ayarlama ve tedaviyi 

bitirmeye karar verilmesi 

 Sigara içme ile koroner kalp hastalığına yakalanma arasında nedensel bir 

ilişki saptanırsa sigara içme önlenerek koroner kalp hastalığına 

yakalanmanın ortadan kaldırılabilmesi 

 Değişkenler arasındaki ilişkilerden yararlanılarak geliştirilecek 

matematiksel modeller yardımıyla tahminler yapılabilmesi 
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Bu matematiksel modellemelerden örneğin; 

 

 Yaş ile boy arasında bir model geliştirilebilirse bir çocuğun belirli 

yaşlarda boyunun kaç santimetre (cm) olacağı, 

 Doğum sayısı ile hemoglobin düzeyi arasında bir model geliştirilebilirse 

belirli sayıda doğum yapacak bir kadının hemoglobin değerinin ne 

olacağı, 

 Belirli bir hastalıkta kullanılan bir ilacın dozu ile iyileşme süresi arasında 

bir model geliştirilebilirse verilen doza göre hastanın ne kadar sürede 

iyileşebileceği tahmin edilebilir. 

 

   1.9.6.10. Süreç Yönetimi 

 

Süreç, elde bulunan girdileri belirli operasyonlardan geçirerek çıktılara 

dönüştürme eylemi olarak tanımlanmaktadır. İyi bir süreç yönetimi; ancak her 

süreç için gerek duyulan girdilerin zamanında, istenilen yerde ve olması 

gereken şekillerde bulunduğu durumlarda mümkündür. Altı Sigma’ da süreç 

haritası tanımlama ve iyileştirme aşamalarında kullanılır. Tanımlama 

aşamasında proje konusu için sürecin mevcut süreç haritası oluşturulur. 

İyileştirme aşamasına gelindiğinde ideal süreç haritasının nasıl olması 

gerektiği ortaya konur.  
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Bir akış diyagramında sürece ait adımlan (faaliyet adımları, karar 

basamakları, iş akışı gibi) göstermek için şekil 1.24’ te olduğu gibi bazı 

sembollerden yararlanılır. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.24 Akış Diyagramı 

 

 

 

 

Başlangıç 

F 

K 

Bitiş 



89 
 

Akış diyagramları problemin şekillerle ifade edilmesidir. Bunun için 

kullanılan standart şekiller olmasına rağmen, aynı işi yapan farklı şekillerde 

kullanılabilir. Aşağıda en çok kullanılan akış diyagram sembolleri şekil 1.25’ 

te verilmiştir. 

 

 

 
Aktivite: Süreç içinde durum değişikliği yaratan işlemlerin 

gösterilmesinde kullanılır. 

 
Hareket, Taşıma: Süreç akışı içinde lokasyonlar arasındaki 

hareketleri gösterir. 

 Karar: Soru şeklinde ifade edilen karar adımlarının 

gösterilmesinde kullanılır. Sorulara verilebilecek olası cevaplar ve 

verilen cevaba göre sürecin izleyeceği akış karar kutusundan 

çıkan oklarla gösterilir. 

 
Raporlama/Dokümantasyon: Süreç akışı içerisindeki raporlama 

ve dokümantasyon adımlarının gösterilmesinde kullanılır. 

 
Akış Yönü: Süreç adımlarının ilerleyiş yönünü göstermekte 

kullanılır. 

 
Depolama: Malzeme, mamul, yarı mamul depolama işlemlerinin 

gösterilmesinde kullanılır. 

 Konektör: Sürecin diğer süreçlerle bağlantısını göstermek için kullanılır. 

Konektör içine bir rakam ya da harf yazılır. Farklı iş akış şemalarında ortak 

harf/rakamların kullanılması süreçlerin birbiriyle olan bağlantısını gösterir. 
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Terminal: Sürecin başlangıcının ve sonunun tanımlanmasında 

kullanılır. 

 Gecikme: Süreç akışı içindeki bekleme, gecikme gibi katma 

değer sağlamayan zaman kayıplarını gösterir. Bekleme süresi 

sembolle birlikte belirtilir. 

 

Bilgi Transferi: Sistematik bilgi aktarımını belirtir. 

 
Veri Tabanı: Süreç akışı içindeki elektronik bilgi depolama 

işlemlerinin gösterilmesinde kullanılır. 

 

Şekil 1.25 Süreç Haritası Sembolleri 

 

Süreç yönetimi bir organizasyonda süreçlerin tanımlanması, 

tedarikçilerin ve müşterilerin ortaya çıkartılması, sürecin sorumlularının 

ve yapılacak işlemlerin belirlenmesi, işlemleri gerçekleştirmek için 

gerekenlerin ortaya konulması, yapılan işlerin performansının ölçülmesi 

gibi süreç ile ilgili bütün eylemleri kapsamaktadır. 

 

Süreç yönetiminin elemanları şöyle sıralanabilir; 

 

 Süreçlerin tanımlanması ve dokümantasyonu, 

 Süreçler arası ilişkilerin belirlenmesi, 

 Süreç sahiplerinin belirlenmesi, 

 Sürecin tedarikçisi ve müşterilerinin belirlenmesi, 
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 Sürecin hedeflerinin ortaya konulması, 

 Sürecin performansının ölçülmesi, 

 Sonuçların gözden geçirilmesi, 

 Sürecin iyileştirilmesi 

 

Süreç yönetiminin son elemanı olan sürecin iyileştirilmesi ile müşteri 

beklentilerinin karşılanması hedefini tutturma oranı daha da artar (Öztemel, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.26 Süreç Tanımı 

 

 

Şekil 1.26’ da süreç tanımı ile ilgili bir örnek gösterilmiştir. 

 

  

 

 

Tedarikçiler 

Girdiler: 

İnsan 

Makine  

Malzeme 

Süreç 

Çıktılar: 

Ürünler 

Hizmetler 

Raporlar 

Müşteriler 

Geri Besleme 
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 Süreç yönetiminin uygulama adımları aşağıda sunulmuştur: 

 

 İncelenecek sürecin çeşitli kısımlarını temsil eden kişilerden bir takım 

kurulur. 

 Sürecin nerede başlayıp nerede biteceğine karar verilir. 

 Süreçteki başlıca faaliyetleri ve karar noktalarını belirlemek için beyin 

fırtınası yönteminden yararlanılır. 

 Bu faaliyetler, akışın yönünü gösterecek oklardan yararlanılarak sıralanır. 

 Karmaşık faaliyetler ayrı ayrı gösterilir. 

 

 Burada dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: 

 

 İncelenecek sürecin içeriğinin ve sınırlarının tam olarak belirlenmesi 

şarttır. 

 Akış diyagramından kullanılacak detay seviyesi önceden belirlenmelidir. 

 Her geri besleme çevriminin bir çıkış noktasının olduğunun unutulmaması 

şarttır. 

 

1.9.6.11. Beyin Fırtınası 

 

Belli bir konuda çok sayıda yaratıcı ve verimli fikir yaratmak için 

kullanılan genel bir metottur. Başka bir ifade ile bireylerin eleştirilme endişesi 

olmadan fikirlerini rahatlıkla ifade ettikleri bir grup tartışma tekniğidir. Beyin 

fırtınası, değişik fikirlerin ortaya konulmasını destekler, böylece kısa sürede çok 

sayıda farklı fikirler üretilir. Bu tekniğin uygulanmasında fikirlerin niteliğinden 

çok, sayıca çokluğu önemlidir. 

 



93 
 

Bütün grafikleme teknikleri kullanıcının dikkatini problemin gerçekten 

önemli boyutlarına çekmeyi sağlar. Bunun yanında problemi veya çözümü tüm 

boyutlarıyla geniş biçimde düşünmek önemlidir. 

 

Beyin fırtınası iki şekilde kullanılabilir: 

 

1. Yapılandırmalı - Gruptaki her kişi kendi sırası geldiğinde fikrini 

söyler. 

2. Yapılandırmasız - Grup üyeleri akıllarına geldiğinde fikirlerini söyler. 

 

Bu teknik iki bölümden oluşur: 

 

 Fikir üretme 

 Fikirleri değerlendirme 

 

Fikir üretme aşamasında grupta problem çözmekle görevlendirilen üyeler 

mümkün olduğu kadar çok fikir ileri sürerler. Akıllarına geleni söylerler. 

Fikirler ile ilgili yorum, yargılama, eleştiri yapılamaz, düşünceler 

yönlendirilmez, fikirler tahtaya ya da kağıtlara yazılır ve oturumun sonunda 

genel bir değerlendirme yapılır. 

 

Doğal konuşma yapılır. İyi - kötü, doğru - yanlış gibi yargılamalar 

kullanılmaz. Fikirlerin niteliğinden çok niceliği önemlidir. Fikirlerin 

değerlendirilmesi aşamasında ise katılımcıların fikirleri sınıflandırılır, yeni 

ilişkiler kurulmaya çalışılır ve değerlendirme yapılır. 
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Beyin fırtınasının yararları şunlardır: 

 

 Grubun bütün olarak bilgilerini ve deneyimlerini ortaya koymasına yardımcı 

olur. 

 Yaratıcılığı destekler. 

 Grubun bütününün katılımını sağlar. 

 

Beyin fırtınası için dikkat edilmesi gereken kurallar şunlardır: 

 

 Her grup üyesi her seferinde yalnız bir fikir söyler. 

 Hiçbir öneri eleştirilmez. 

 Fikirler dönüşümlü olarak söylenir. 

 Fikirler söylenirken ortaya atılan fikirle ilgili olarak hiçbir yorum ve eleştiri 

yapılmaz, fikirler sorgulanmaz veya yargılanmaz. 

 Hızla bir kişiden diğerine geçilir. 

 Grup üyeleri eğer sıra kendilerine geldiğinde söyleyecek fikirleri yok ise 

“beni geçin” der. 

 Her fikir; çılgınca, mantıksızca, uygun değil veya tekrar ediliyor gibi görülse 

dahi kabul edilir. 

 

Tartışma/Açıklama Bölümü 

 

Bütün fikirlerin ortaya atılışı tamamlandıktan sonra tartışma/açıklama 

bölümüne geçilir. Ortaya atılan fikirler üzerinde tartışılarak fikirlerin tam olarak 

anlaşılması sağlanır. Bu bölümün sonunda bütün grup üyelerinin uzlaşmaları ve bir 

fikir üzerinde hemfikir olmaları zorunlu değildir. 
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Grup üyelerinin aydınlanmasını istedikleri noktalar üzerinde beyin fırtınası 

yaratılarak tartışılır. Amacına uygun olmayan, grubun becerilerinin dışında ve daha 

önceden tamamlanmış fikirler elenir. Aynı özelliği taşıyan fikirler gruplandırılarak 

birleştirilir. 

 

Beyin fırtınasının hangi zamanlarda kullanılacağı aşağıda maddeler halinde 

açıklanmıştır: 

 

 Amaçlar belirlenirken 

 Eleştiriyi formülleştirmede 

 Görüş birliğine ulaşmada 

 Gelişim hedeflerinin belirlenmesinde 

 Problem çözümünde 

 Yaratıcı fikir üretmede 

 Öğretmen/öğrenci katılımını sağlamak için 

 Öğrenci/personel/veli fikirleri arasından öncelik taşıyanların belirlenmesinde 

 Fazla sıklıkla toplanmayan gruplarda fikir üretiminde 

 Büyük değişim yaratacak fikirleri ortaya çıkarmada 

 Personele görüşlerini açıklama fırsatı tanımada 

 

Gruplar, bu tekniği uygulayarak daha yaratıcı bir şekilde belirli bir konuda 

hızlı bir süreç içinde çok sayıda fikir üretirler. Fikirler, gruptakilerin bilgilerini, 

tecrübelerini ve ileri görüşlerini birleştirir bir şekilde toparlanarak listelenir ve ortaya 

çıkan fikirler listesinden kullanılabilecek olanlar seçilir. 

  

Kuramsal çerçeve çizilecek olursa; yapılan araştırmanın konusu reel 

sektörde otomotiv alanında faaliyet gösteren bir sanayi kuruluşunda, Altı Sigma 

yaklaşımı kullanılarak kontrol sürecinin iyileştirmesi üzerine seçilmiştir. Reel 

sektörün tercih edilmesinin sebebi; üretim yapan bir firmadaki süreç iyileştirmede 

Altı Sigma yaklaşımının uygulanması ile elde edilecek kazanımların incelenmek 
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istenmesidir. Araştırmadaki sorun/sorunsala ilişkin arka plan, işletmenin kontrol 

sürecinde V227 kodlu taşıt parçasının tahliyesi sırasında kontrol sürecinin manuel 

ve otomatik yöntemlerle gerçekleştirilmesi üzerine kurulmuştur. 

 

1.10. Araştırmanın Amacı 

 

Yapılan çalışmanın amacı, V227 kodlu taşıt parçasının tahliyesi sırasında 

geçen kontrol süresinin çok uzun olmasının neden/nedenlerinin araştırılması ve 

mevcut sürenin kısaltılması için Altı Sigma yöntemi kullanılarak kontrol sürecine 

gerekli iyileştirmelerin yapılmasıdır. Araştırmada manuel ve otomatik kontrol 

süreçlerindeki kontrol süreleri, güvenilirlik yüzdesi, kalite, maliyet, taşıt sayısı ve 

kontrol yöntemi gibi pek çok değişken yer almaktadır. Araştırmanın temel 

hipotezlerini kontrol sürecinde manuel ve otomatik yöntemler kullanılarak elde 

edilen kontrol süreleri arasındaki ilişki oluşturmaktadır. Yapılan araştırma 

kapsamında yanıt aranacak diğer araştırma sorularının bazıları; kontrol süresinin 

ne oranda kısalacağı, kalite ve maliyetlerin söz konusu otomasyondan nasıl 

etkileneceği, sistemdeki karmaşıklığın nasıl giderileceği, sigma seviyesinin ne 

kadar arttırılacağı, yapılan iyileştirmeler sonucunda zaman, işgücü ve para 

yönünden ne kadar tasarruf edilebileceği şeklinde sıralanabilir. 

 

1.11. Araştırmanın Önemi 

 

Gelişen teknoloji ve günümüzde müşterilerin beklenti ve gereksinimlerinin 

artması ile özellikle son yıllarda en iyi olmayı hedefleyen günümüz işletmelerinin 

sahip olduğu vizyonda Altı Sigma yöntemi, çok önemli bir yer teşkil etmektedir. 

İşte bu sebepten ötürü yapılan çalışmada Altı Sigma yöntemi ile süreç iyileştirme 

konusu tercih edilmiştir. Yapılan çalışma kapsamında işletmelerin kaliteye ve 

müşteri beklentilerine verdikleri önemin üst düzeylere yükselmesi ve bu bağlamda 

Altı Sigma yöntemi ile işletmelerin çalışma süresi, işgücü ve para yönünden 
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tasarruf etmeleri; marka değerlerini arttırmaları; ileriyi görebilmeleri ve 

kazanımlarının devamlılığını sağlamaları hedeflenmektedir. 
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2. YÖNTEM 

 

Tez çalışmasının yöntem bölümünde yapılan çalışmanın nasıl yürütüldüğü 

örneklem, veri toplama araçları ve işlem olmak üzere üç alt başlık altında 

anlatılacaktır. 

 

2.1. Örneklem 

 

Araştırmanın örnekleminde otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir sanayi 

kuruluşunda kalite kontrol departmanındaki çalışanlar yer almaktadır. Katılımcıların 

önemli bir kısmını Altı Sigma proje grubundaki kişiler oluşturmaktadır. Katılımcılar 

25 – 55 yaş aralığındaki bay ve bayanlardan oluşmaktadır. Proje grubu görev 

paylaşımlarına göre; siyah kuşaklılar, uzman siyah kuşaklılar, lider, kalite 

şampiyonu ve proje sponsorları ve yeşil kuşaklılardan oluşmaktadır. Uygulamanın 

yapıldığı işletme İzmit – Gölcük yolu üzerinde bulunmakta ve yaklaşık 10,000 

çalışanı ile otomotiv sektöründeki başarısını devam ettirmektedir. 1926 yılında Koç 

Holding tarafından Türkiye’ de kurulan işletme, günümüzün en büyük otomotiv 

firmaları içerisindeki yeri ve önemini halen sürdürmektedir. Söz konusu Altı Sigma 

projesi, 3 aylık bir süre içerisinde tamamlanmıştır. 
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2.2. Veri Toplama Araçları 

 

Giriş bölümündeki “Araştırmanın Amacı” alt başlığında sözü edilen 

hipotezlerin doğruluğunu test etmek ve araştırma sorularına yanıt bulabilmek 

amacıyla çeşitli veri toplama araçlarından yararlanılmıştır. Bu araçlar; normallik 

testi, histogram, süreç haritası, sebep – sonuç diyagramı (balık kılçığı diyagramı) , 

sebep – sonuç matrisi, pareto analizi, hipotez testi, varyansların homojenlik testi ve 2 

örnek T-testidir. Söz konusu araçların kullanımında Minitab programından 

yararlanılmıştır. 

 

Normallik testi, sistemde manuel ve otomatik süreçlerde elde edilen kontrol 

sürelerinin normal dağılım gösterip göstermediğini tespit edebilmek adına tercih 

edilmiştir. 

 

Histogram, problemin meydana geliş sıklığını göstermek ve belirli bir 

aralıkta problemin daha sık meydana gelip gelmediğini hesaplayabilmek adına tercih 

edilmiştir. 

 

Süreç haritası, elde edilen girdilerin belirli operasyonlardan geçirilerek 

çıktılara dönüştürülmesinin akış diyagramı çizilerek oluşturulmuştur. Problemin 

daha iyi ve somut bir şekilde ifadesini sağlamak amacıyla süreç haritası tercih 

edilmiştir. 

 

Sebep – sonuç diyagramı (balık kılçığı diyagramı) ve sebep –sonuç matrisi 

ise, araştırma kapsamında problem olarak kabul edilen uzun kontrol sürelerinin 

nedenlerinin sistemli bir şekilde araştırılabilmesi için tercih edilmiştir. 
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Pareto analizi, uzun kontrol sürelerinin çok sayıda sebebi arasından önemli 

olanı, daha az önemli olan sebepten ayırt edebilmek için tercih edilmiştir. 

 

Hipotez testi, manuel ve otomatik kontrol yöntemleri kullanılarak elde edilen 

veriler arasında nasıl bir ilişki bulunduğunu tespit etmek amacıyla tercih edilmiştir. 

 

Varyansların homojenlik testi, manuel ve otomatik kontrol yöntemleri 

kullanılarak ölçülen kontrol süreleri varyanslarının arasında anlamlı bir fark olup 

olmadığını tespit etmek amacıyla tercih edilmiştir. 

 

İki örnek T-testi, manuel ve otomatik kontrol yöntemleri kullanılarak ölçülen 

kontrol sürelerinin ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını tespit 

etmek amacıyla tercih edilmiştir. 

 

2.3. İşlem 

 

Yapılan uygulama kapsamında sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılmıştır: 

 

 İşletmede V227 kodlu taşıt parçasının sistemde tahliyesi sırasında geçen 

kontrol süresinin uzun olduğu ve bu durumun zaman, işgücü ve maliyet 

açısından kayıplara yol açtığı tespit edilmiştir. 

 Ortalama kontrol süresinin mevcut durumda 40 dakikadan daha uzun olduğu 

tespit edilmiştir. Sistemde yapılacak iyileştirmeler sonucunda kontrol 

süresinin %70 oranında kısaltılması hedeflenmiştir. 

 Mevcut durumdaki kontrol süreleri için normallik testi yapılmış ve kontrol 

sürelerinin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. 

 Mevcut durumdaki kontrol süreleri için histogram grafiği çizilerek verilerin 

hangi aralıklarda sıklıkla toplandığı tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlardan 
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yola çıkılarak 80 -20 kuralı uygulanmış ve kontrol süresinde 10.4 dakikalık 

bir kısalma hedeflenmiştir. Bu bağlamda 40 – 10.4 = 37.6 dakika ve 

üzerindeki kontrol süreleri hatalı olarak kabul edilmiştir. 

 Altı Sigma hesap yöntemlerinden ilki olan fırsatlar ve hatalar yöntemi 

(DPMO) kullanılarak mevcut durumda sistemin sigma seviyesi 0.12 olarak 

hesaplanmıştır. 

 Mevcut durum için süreç haritası çizilmiştir ve sistemde 3 karar noktası 

olduğu ve bu yüzden sistemin yüksek derecede karmaşıklık içerdiği 

sonucuna varılmıştır. 

 Sebep – sonuç diyagramı (balık kılçığı diyagramı) çizilerek uzun kontrol 

sürelerinin sebepleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu sebepler sebep – sonuç 

matrisi ve pareto diyagramı ile desteklenerek hangi sebep/sebeplerin diğer 

sebep/sebeplerden daha önemli olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak 

sebepler istatistiksel olarak sıralandığında kontrol süresinin uzun 

olmasındaki birinci yani en önemli sebebin kullanılan kontrol yöntemi 

olduğu tespit edilmiştir. 

 Kontrol süreci hakkında kısaca bilgi verilecek olursa; kontrol sürecinde 

V227 kodlu taşıt parçasının tahliyesinde PVS (Prototype Verification System 

– Prototip Doğrulama Sistemi) ile CMMS (Computerized Maintanance 

Management Systems – Bilgisayar Destekli Bakım Yönetim Sistemleri) adlı 

sistemler kullanılmaktadır. Bu iki sistemin verileri arasındaki doğruluk 

mevcut durumda manuel olarak yani göz ile kontrol edilmektedir. Kontrol 

süresini kısaltmak ve olası hataları önleyebilmek için otomatik bir kontrol 

yönteminin tercih edilmesinin daha doğru olacağı kanısı üzerinde fikir birliği 

sağlanmıştır. 

 Kontrol yönteminin manuelden otomatiğe geçebilmesi için Excel 

programında 2 temel makro yazılmasına karar verilmiştir. Bunlardan 

birincisinin söz konusu parçanın tahliyesinin CMMS sisteminde kayıtlarını, 

ikincisinin ise hem CMMS hem de PVS sistemlerindeki çıktılarını 

düzenlemesi öngörülmüştür. Daha sonra CMMS ve PVS sistemlerindeki 

parça tahliyelerini inceleyebilmek ve eşleşmemiş kayıtları bulabilmek için 

bir veritabanı oluşturulmuştur. Bu şekilde manuel kontrol süreci, otomatik 

kontrol sürecine dönüştürülmüştür. 
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 Otomatik kontrol süreci için iyileştirilmiş süreç haritası çizilmiş ve sistemde 

daha önce 3 karar noktası bulunurken, iyileştirilmiş durumda sistemde hiç 

karar noktasına gerek olmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla sistemdeki 

karmaşıklık derecesinin düşük olduğu görülmüştür. 

 İyileştirilmiş süreçte, otomatik yöntemlerle yapılan kontroller sonucu ölçülen 

kontrol sürelerine normallik testi uygulanmış ve verilerin yine normal 

dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Ortalama kontrol süresinin 42.17 

dakikadan 3.37 dakikaya indiği kaydedilmiştir. 

 Manuel yöntem ve otomatik yöntem ile yapılan kontrollerin süreleri 

karşılaştırılırken öncelikle iki veri setinin varyanslarının homojen olup 

olmadğını anlayabilmek amacıyla bu iki veri setine varyansların homojenlik 

testi yapılmıştır. %95 güven aralığında yapılan bu test sonucu iki veri setinin 

varyansları arasında anlamlı bir fark olduğu, yani varyansların homojen 

olmadığı tespit edilmiştir. 

 Varyansları homojen olmayan ve normal dağılım gösteren söz konusu iki 

veri seti için bağımsız iki örnek T – testi yapılmıştır. Yapılan test sonucu 

otomatik yöntem ile elde edilen kontrol sürelerinin, manuel yöntem ile elde 

edilen kontrol sürelerinden ortalama olarak farklı olduğu tespit edilmiştir. 

Otomatik yöntem ile elde edilen kontrol süreleri ortalamasının, manuel 

yöntem ile elde edilen kontrol süreleri ortalamasından çok daha düşük 

olduğu anlaşılmıştır. 

 Otomatik yani iyileştirilmiş süreç için, tıpkı manuel süreçte de yapıldığı gibi 

firsatlar ve hatalar yöntemi (DPMO) kullanılarak sürecin sigma seviyesi 

hesaplanmıştır. İyileştirilmiş durumda süreçteki sigma seviyesi 4.49 olarak 

hesaplanmıştır. 

 Yapılan iyileştirmeler sonucunda kontrol süreleri kısalmış, sürecin sigma 

seviyesi artmış, toplamda zaman, işgücü ve maliyet yönünden önemli ölçüde 

kazanımlar elde edilmiştir. 

 Yürütülen çalışma kapsamında yapılan bütün işlemler ve sonuçları ayrıntılı 

olarak “Bulgular” ve “Tartışma” bölümlerinde anlatılacaktır. 
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3. BULGULAR 

 

Bu bölümde, araştırma kapsamındaki hipotezlerin doğruluğunu test etmek ve 

araştırma sorularına yanıt bulmak için yapılan istatistiksel analizler ve sonuçları 

açıklanacaktır. Analiz ve araştırma bulgularına ilişkin sayısal değerleri içeren 

tablolar ve şekiller de bu bölümde yer alacaktır. Bulgular bölümü, Altı Sigma 

problem çözme modeline bağlı kalınarak tanımlama, ölçme, analiz, iyileştirme ve 

kontrol aşamaları başlıkları altında aktarılacaktır. 

 

3.1. Tanımlama Aşamasındaki Bulgular 

 

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren söz konusu sanayi kuruluşunda taşıt 

üretimi yapılmaktadır. Üretilen her taşıt parçasının ayrı ayrı kodları bulunmaktadır. 

Yapılan çalışmada taşıtın V227 kodlu taşıt parçasının sistemdeki tahliyesi 

sırasındaki kontrol süreci incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda sorun teşkil 

eden durum, kontrol süresinin uzunluğu olarak tanımlanmıştır. 
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Sistemde; mevcut durumda 12 taşıt için, taşıt başına düşen V227 parçalarının 

tahliyesi sırasındaki kontrol süreleri ölçülmüş ve sonuç olarak 12 veriden oluşan bir 

veri seti elde edilmiştir. Ölçüm sonuçları tablo 3.1’ de aktarılmıştır: 

 

Tablo 3.1 12 Adet V227 Kodlu Taşıt Parçası İçin Kontrol Süreleri Ölçümleri 

 

Kontrol Süresi (dakika) Sıklık 

t < 40 2 

40 ≤ t  ≤ 45 8 

t > 45 2 

 

Tablo 3.1’ de kontrol sürelerinin sıklıkla 40 dakikanın üzerinde olduğu 

görülmektedir. Kontrol sürecinde Altı Sigma yöntemi kullanılarak yapılacak 

iyileştirmeler sayesinde ortalama kontrol süresinin %70 oranında azaltılması 

hedeflenmektedir. 

  

3.2. Ölçme Aşamasındaki Bulgular 

 

Ölçme aşamasında Minitab programı kullanılarak normallik testi 

uygulanmış, histogram çizilmiş, mevcut durumun süreç haritası çıkarılmış, sebep – 

sonuç diyagramı ve matrisi çizilmiş ve son olarak da pareto analizinden 

yararlanılmıştır. 
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3.2.1. Mevcut Durum İçin Normallik Testi 

 

Normallik testinin uygulanabilmesi için öncelikle mevcut durumda V227 

kodlu taşıt parçasının tahliyesi sırasında ölçülen kontrol süreleri ölçülmüştür. 

Ölçümler yapılırken 12 taşıt için, taşıt başına düşen V227 parçalarının kontrol 

süreleri baz alınarak 12 adet kontrol süresinden oluşan bir veri seti elde edilmiştir. 

Her parçanın kontrol süresi tablo 3.2’ de belirtilmiştir. Tablo 3.2’ nin sol sütunu 

taşıt başına düşen V227 parçasının sistemdeki numarasını, sağ sütunu ise mevcut 

durumdaki kontrol süresini ifade etmektedir. 
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Tablo 3.2 V227 Parçalarının Sistemdeki Tahliyesi Sırasında Ölçülen Kontrol 
Süreleri 

 

Sistemdeki Parça Numarası Manuel Kontrol Süresi (dakika) 

9P81013 48 

9P80964 40 

9P81005 38 

9P81039 46 

9P81034 45 

9P81009 43 

9P80866 35 

9P80972 45 

9P81046 41 

9C81055 43 

9C80857 41 

9C80861 41 

 

 

Tablo 3.2’ ye göre manuel süreçteki kontrol süreleri minimum 35 dakika, 

maksimum 48 dakika olarak ölçülmüştür. Tablo 3.2’ den elde edilen veri setinin 

normal dağılım gösterip göstermediğini tespit edebilmek için veri setine normallik 

testi uygulanmıştır. Uygulanan normallik testinden şekil 3.1’ deki sonuçlar elde 

edilmiştir.  
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Şekil 3.1 Manuel Kontrol Sürecinde Ölçülen Kontrol Süreleri İçin Normallik 
Testi 

 

 

Şekil 3.1 yorumlanacak olursa, manuel süreçte kontrol sürelerinin sıklıkla 

40 ile 45 dakika arasında dağılım gösterdiği görülmüştür. Şekil 3.1’ in sağ 

tarafındaki kutuda yer alan terimlerin açıklaması yapılırsa; “Mean” olarak 

gösterilen terim, ortalama anlamına gelmekte ve burada verilerin ortalama 

değerini ifade etmektedir.  Bu durumda, ortalama kontrol süresinin 42.17 dakika 

olduğu görülmektedir. “St Dev” teriminin uzun yazılışı “Standard Deviation” 

şeklindedir ve bu terim standart sapma anlamına gelmektedir. Şeklin sağında yer 

alan kutudan da anlaşılacağı gibi standart sapmanın değerinin 3.614 olduğu 

görülmektedir. “N” terimi ise sistemdeki veri sayısını ifade etmektedir ve ifade 

ettiği üzere normallik testi 12 veriden oluşan bir veri setine uygulanmıştır. “AD” 

ise “Anderson Darling” teriminin kısaltmasıdır ve Anderson Darling de normallik 

testinin içinde yer alan bir test çeşididir. AD teriminden de anlaşılacağı gibi bu 

normallik testinde Anderson Darling testi uygulanmıştır. Normallik testinde 
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Anderson Darling testi dışında Ryan – Joiner (Shapiro – Wilk ile benzer) ve 

Kolmogorov – Smirnov testleri de uygulanabilir. Anderson Darling testinin 

değerinin de 0.213 olduğu görülmektedir. “P – Value” ise “Probability Value” 

teriminin kısaltmasıdır ve normallik testinin en önemli değerlerinden biridir. 

Probability Value, olasılık değeri, yani P – Değeri anlamına gelmektedir ve 

uygulanan testler hakkında fikir sahibi olmayı sağlayan en önemli değerdir. P – 

Değeri bu testte 0.809 değerini almıştır. 

 

Normallik testi, veri setinin normal dağılım gösterip göstermediğini tespit 

etmek için uygulanmıştır. Yukarıda da bahsedildiği gibi normallik testinin sonucu 

için P – Değeri kullanılmıştır. P – Değeri, tüm olasılık değerleri gibi 0 ile 1 

arasında değişen bir değerdir. P > 0.05 olduğu durumlarda veriler normal dağılım 

göstermektedir. P ≤ 0.05 olduğu durumlarda ise veriler normal dağılım 

göstermemektedir.  

 

Sonuç olarak uygulanan normallik testinde P – Değeri 0.809 olarak 

bulunmuş ve bu değerin 0.05’ ten büyük olduğu görülmüştür. P – Değeri 0.05’ ten 

büyük olduğu için manuel süreçte kontrol sürelerinin normal dağılım gösterdiği 

kanıtlanmıştır. 

  

3.2.2. Mevcut Durumda Kontrol Sürelerinin Histogram ile 
İfadesi 

 

Manuel süreçte kontrol sürelerinin histogram ile ifade edilmesinin amacı, 

kontrol süresinin uzunluğunun meydana geliş sıklığının görülmesi ve problem 

olarak tanımlanan bu durumun hangi aralıkta daha sık meydana geldiğinin tespit 

edilmesidir. Kontrol süreleri histogram ile ifade edilirken normallik testinde 

kullanılan, 12 veriden oluşan veri setinden yararlanılmıştır. 

 

Veri setindeki değerlere bakılırsa; kontrol sürelerinin 35 dakika ile 48 

dakika arasında değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir. Veri setinin 6 sınıfa 
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ayrılması, yani histogramda 6 sütun olması uygun görülmüştür. Her aralıkta kaç 

sayı bulunuyorsa grafiğe yerleştirilmiş ve histogram grafiği şekil 3.2’ de olduğu 

gibi çizilmiştir. 

 

 

 

 

 

Şekil 3.2 Manuel Süreç İçin Kontrol Sürelerinin Histogram ile İfadesi 

 

 

Şekil 3.2’ ye göre mevcut durumdaki kontrol sürelerinin ortalama değeri 

42.17 dakikadır. Standart sapma değeri ise 3.614 olarak görülmüştür. Histogram, 

12 adet kontrol süresi için çizilmiştir. Kontrol sürelerinin frekansları baz alınarak 

histogram çizilmiştir. Şekil 3.2’ den görüleceği üzere kontrol süreleri çan eğrisi 

şeklinde ve 6 sütun üzerinde dağılım göstermektedir. 
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3.2.2.1. 80-20 Kuralı ve Uygulaması 

 

Manuel süreçteki kontrol sürelerinin histogram ile ifade edilmesinde 80 – 

20 Kuralı’ ndan yararlanılmıştır. Bu kurala göre 80 ve 20 sayıları yüzdeleri ifade 

etmektedir. 80 sayısı çıktıların %80’ ini, 20 sayısı ise girdilerin %20’ sini ifade 

etmektedir. 80 – 20 Kuralı’ na göre herhangi bir işte ortaya çıkan sonuçların %80’ 

i, sistemdeki girdilerin %20’ sinin etkilerinden meydana gelmektedir. 80 ve 20 

yüzdeleri bu bağlamda genel oranlardır ve bu yüzdeler kuşkusuz, spesifik olarak 

değişiklik gösterebilmektedir. 

  

Yılmaz ve Aslan’ a göre (2002) ; bir işte harcanan zamanın %20’ si 

sonuçların %80’ ini oluştururken, harcanan zamanın %80’ i sonuçların %20’ sini 

oluşturmaktadır. 

 

Mevcut durumda kontrol süresi 48 dakikada maksimum ve 35 dakikada 

minimum değer göstermektedir. 80 – 20 Kuralı’ na göre; maksimum ve minimum 

değerler arasındaki farkın %80’ i alınır. Buna göre: 

 

(48 − 35) × 0.80 = 10.4 dakika 

 

Bulunan değer, maksimum değerden çıkarılarak problemin tanımı daha net 

bir şekilde ifade edilmeye çalışılır. 

 

 

48 − 10.4 = 37.6 dakika 
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Buna göre 37.6 dakikadan daha uzun olan kontrol süreleri sistemde hata 

olarak kabul edilmektedir. 

 

3.2.2.2. Sürecin Sigma Seviyesinin Hesaplanması 

 

Mevcut durumda manuel kontrol sürecinin sigma seviyesinin 

bulunmasında Altı Sigma hesaplama yöntemlerinden ilki olan Fırsatlar ve Hatalar 

Yöntemi (DPMO) kullanılmıştır. Daha önce bölüm 1.9.5.1’ de sürecin sigma 

seviyesi hesaplanırken eşitlik 1.8’ den yararlanılmıştı. 

 

 

 DPMO =  ş  üş  
 ş   ü  

× 1,000,000                            (1.8) 

 

 

 

Eşitlik 1.8, mevcut durumdaki manuel kontrol sürecine indirgenecek 

olursa eşitlik 1.8b elde edilir. 

 

 

 DPMO = .      ü  
  ü  

× 1,000,000          (1.8b) 

 

 DPMO = × 1,000,000 

 

 DPMO = 916666.7~916667   
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Ekte yer alan tablo A.1 kullanılarak sürecin sigma seviyesi aşağıdaki gibi 

hesaplanmaktadır. 

 

916667 değerinin, tablo A.1’ de tam karşılığı olmadığından dolayı 

yaklaşık değerler arasında orantı kurularak sistemin sigma seviyesi hesaplanır. 

 

 

Tablo 3.3 Tablo A.1’ de Belirtilen Yaklaşık DPMO ve Sigma Seviyesi 
Değerlerinden Alıntı 

 

 DPMO  Sigma Seviyesi 
933200 0 
916667 x 
915450 0.125 

 

 

Tablo 3.3’ e göre orantı kurulduğunda oluşturulan eşitlik 3.1 aşağıdaki 

gibidir: 

 

 

             =
.

                                                                          (3.1) 

 

 

Eşitlik 3.1,  aşağıdaki gibi çözülerek sürecin sigma seviyesi 

hesaplanmaktadır. 

 

 

            =
.

  

 

 2066.625 = 17750x 
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 x = 0.116 ~ 0.12 → sürecin sigma seviyesi 0.12 olarak hesaplanır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 

3.2.3. Mevcut Durumun Süreç Haritası ile İfadesi 

 

Sistemde V227 parçasının tahliyesi sırasında kontrol sürecinin akış 

diyagramı şekil 3.3’ te gösterilmektedir. 

 

 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.3 Manuel Kontrol Süreci İçin Akış Diyagramı 

Rastgele seçilmiş taşıtlar Proje taşıtları 

BİR TAŞIT SEÇ 

PVS sisteminde 
parça tahliyesi 

kayıtlarını 
incele 

Parça seç 

Seçili parça için 
CMMS 

sisteminde arama 
yap 

Seçili parça 
için kayıtlar 

eşleşiyor mu? 

PVS sistemindeki kayıtları 
düzelt 

Parçalar 
bitti mi? 

Taşıtlar 
bitti mi? 

DUR 

HAYIR 

EVET 

HAYIR EVET 

HAYIR 

EVET 
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Şekil 3.3’ te görüldüğü gibi mevcut durumdaki manuel süreçte 3 adet karar 

noktası bulunmaktadır ve bu durum da sürecin yüksek derecede karmaşıklık 

içerdiğini ifade etmektedir. Mevcut kontrol sürecine gerekli görülen iyileştirmeler 

yapılarak karmaşıklık derecesinin minimuma indirilmesi için çalışılacaktır. 

 

3.3. Analiz Aşamasındaki Bulgular 

 

Altı Sigma problem çözme modelinde bilindiği üzere tanımlama ve ölçme 

aşamalarını takip eden aşama olan analiz aşamasında sebep – sonuç diyagramı, 

sebep – sonuç matrisi ve pareto analizinden yaralanılmıştır. Buradan elde edilecek 

bulgular ışığında kontrol sürecine ne tür iyileştirme ya da iyileştirmeler 

yapılacağına karar verilecektir. 
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3.3.1. Sebep – Sonuç Diyagramı (Balık Kılçığı Diyagramı) ile 
Mevcut Durumun Analizi 

 

Yapılan araştırma kapsamında problem olarak nitelenen uzun kontrol 

süresinin sebeplerini CMMS sistemindeki bağlantı hızı, edinilen bazı deneyimler 

ve uygulanan kontrol yönteminin türü oluşturmaktadır. Bu durum aşağıda şekil 

3.4’ te ifade edilmiştir. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.4 Manuel Kontrol Süreci İçin Sebep - Sonuç Diyagramı 

 

 

3.3.2. Sebep- Sonuç Matrisi ile Mevcut Durumun Analizi 

 

Kontrol sürelerinin uzun olmasının sebepleri tablo gösterilmiştir. Sebep – 

sonuç matrisi ile bu sebeplerden hangisinin ya da hangilerinin diğer sebep ya da 

sebeplerden daha önemli olduğunun anlaşılması hedeflenmektedir. 

Deneyimler Kontrol yöntemi 

CMMS sistemi 

Bağlantı Hızı 

Uzun 
kontrol 
süresi 
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Tablo 3.4 Manuel Kontrol Süreci İçin Sebep – Sonuç Matrisi 

 

Müşteriye Verilen Önem 9 9  

 1 2  

Süreç Girdileri 
Uzun 

Kontrol 
Süresi 

Kayıtları 
Eşleşmeyen 

Parçalar 
Toplam 

1 Kontrol Yöntemi 9 9 162 
2 Deneyimler 4 4 72 
3 Bağlantı Hızı 4 1 45 

Toplam 153 126  

 

 

 

Tablo 3.4 yorumlanacak olursa, mevcut sürecin girdilerini kontrol 

yöntemi, deneyimler ve bağlantı hızı oluşturmaktadır. Sürecin çıktılarını ise uzun 

kontrol süresi ve kayıtları eşleşmeyen parçalar oluşturmaktadır. Süreç, müşteriye 

verilen önem göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Matristeki rakamlar 

önem sırasına göre 10 üzerinden önem sırasına göre değerlendirilmiştir. Matrisin 

sol üst kısmında müşteriye verilen önem yapılan araştırmaya göre 10 üzerinden 9 

puan olarak değerlendirilmiştir. Problemin sayısal ifadesinde bu değer, girdilerin 

katsayısı olarak büyük ölçüde önem taşımaktadır. 

 

Sürecin girdilerinin sayısal değerlendirmesi yapılacak olursa; öncelikle 

kontrol yöntemi için uzun kontrol süresine sebep olma durumuna 9 ve sistemde 

kayıtları eşleşmeyen parçalara sebep olma durumuna da yine 9 puan verilmiştir. 

Deneyimler için uzun kontrol süresine sebep olma durumu 4 ve kayıtları 

eşleşmeyen parçalara sebep olma durumu da yine 4 puan olarak 

değerlendirilmiştir. Bağlantı hızı ise uzun kontrol süresine sebep olma durumu 
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için 4 ve kayıtları eşleşmeyen parçalara sebep olma durumu için de 1 puan olarak 

değerlendirilmiştir. 

  

Süreç girdilerinin toplamda analizi yapılacak olursa; her iki çıktı için de 

müşteriye verilen önemin değeri 9 puandır. Be sebeple her girdi için verilen puan 

müşteriye verilen önemin değeri ile çarpılarak toplanır ve girdilerin toplam değeri 

bu şekilde hesaplanır. 

 

Girdiler için toplam değerin hesaplanması aşağıda eşitlik 3.2’ deki gibi 

formüle edilebilir: 

 

 

 

                                                                                                                            (3.2) 

  

 

 

Kontrol yöntemi için toplam değer eşitlik 3.2’ ye göre hesaplanırsa; 

 

Kontrol yöntemi için toplam değer = (9 × 9) +  (9 × 9) 

Kontrol yöntemi için toplam değer = 81 + 81 

Kontrol yöntemi için toplam değer = 162  

  

Deneyimler için toplam değer eşitlik 3.2’ ye göre hesaplanırsa; 

 

Deneyimler için toplam değer = (4 × 9) + (4 × 9) 

Deneyimler için toplam değer = 36 + 36 

Girdilerin 
toplam 
değeri 

(Uzun kontrol süresine 
sebep olma değeri × Uzun 

kontrol süresi için 
müşteriye verilen önemin 

değeri) 

(Kontrol edilmeyen parçalara 
sebep olma değeri × Kontrol 
edilmeyen parçalar için 
müşteriye verilen önemin 
değeri) 

= + 
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Deneyimler için toplam değer = 72 

 

Bağlantı hızı için toplam değer eşitlik 3.2’ ye göre hesaplanırsa; 

 

Bağlantı hızı için toplam değer = (4 × 9) + (1 × 9) 

Bağlantı hızı için toplam değer = 36 + 9 

Bağlantı hızı için toplam değer = 45 

 

Yukarıdaki bilgiler ışığında girdilerin toplam değerleri ayrı ayrı 

hesaplanmıştır ve bu bağlamda problemin en önemli sebebinin 162 puanla kontrol 

yöntemi olduğu istatistiksel olarak kanıtlanmıştır. Önem sırasına göre 

problemlerin sebeplerinden kontrol yöntemini, deneyimler ve bağlantı hızı takip 

etmektedir. 

 

Süreç çıktılarının da tıpkı girdiler gibi analizi yapılacak olursa; her çıktı 

için verilen puan, müşteriye verilen önemin değeri ile çarpılarak toplanır ve her 

bir çıktının toplam değeri bu şekilde hesaplanır. 

 

 

Süreç çıktıları için toplam değerin hesaplanması aşağıda eşitlik 3.3’ teki 

gibi formüle edilebilir: 

  

 

 

                                                                                                                            (3.3) 

 

 

Çıktıların 
toplam 
değeri 

[Kontrol 
yöntemi 
sebebiyle 
oluşan 
değer 

Deneyimler 
sebebiyle 
oluşan değer 

Bağlantı hızı 
sebebiyle 
oluşan değer] 

Bağlantı 
hızı 
sebebiyle 
oluşan 
değer 

= + + × 
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Uzun kontrol süresi için toplam değer eşitlik 3.3’ e göre hesaplanırsa; 

 

Uzun kontrol süresi için toplam değer = (9 + 4 + 4) × 9 

Uzun kontrol süresi için toplam değer = 17 × 9 

Uzun kontrol süresi için toplam değer = 153  

 

Kontrol edilmemiş parçalar için toplam değer eşitlik 3.3’ e göre 

hesaplanırsa; 

 

Kontrol edilmemiş parçalar için toplam değer = (9 + 4 + 1) × 9 

Kontrol edilmemiş parçalar için toplam değer = 14 × 9 

Kontrol edilmemiş parçalar için toplam değer = 126  

 

Yukarıdaki bilgiler ışığında çıktıların toplam değerleri ayrı ayrı 

hesaplanmıştır ve en önemli problemin 153 puanla uzun kontrol süresi olduğu 

istatistiksel olarak kanıtlanmıştır. Önem sırasına göre uzun kontrol süresini 

kontrol edilmemiş parçalar takip etmektedir. 

 

Tablo 3.4’ te yapılan analiz sonucunda süreçte problemin en önemli 

sebebinin 162 puanla kontrol yöntemi, en önemli problemin ise 153 puanla uzun 

kontrol süresi olduğu açıkça görülmüştür. Problem olarak tanımlanan uzun 

kontrol süresinin en önemli sebebi kontrol yönteminin manuel olmasıdır. 
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3.3.3. Pareto Analizi ile Elde Edilen Bulgular 

 

Tablo 3.4’ teki sebep – sonuç matrisinden elde edilen istatistiksel 

sonuçlara göre mevcut süreçteki problemin sebepleri önem sırasına göre kontrol 

yöntemi, deneyimler ve bağlantı hızı şeklinde sıralanmıştı. Sebep – sonuç 

matrisinde hesaplanan toplam değerler kontrol yöntemi için 162 puan iken, 

deneyimler için 72 ve bağlantı hızı için ise 45 puandı. Bu veriler ışığında şekil 

3.5’ te kontrol süreci için pareto analizi yapılmıştır. 

 

 

 

 

Şekil 3.5 Manuel Kontrol Süreci İçin Pareto Analizi 

 

 

Şekil 3.5’ te yatay eksende problemin sebepleri, sol dikey eksende toplam 

değerler ve sağ dikey eksende ise yüzdeler ve kümülatif yüzdeler yer almaktadır. 

Pareto diyagramının alt kısmına bakıldığında “Count” terimi, sayı hesaplama 

anlamına gelir ve girdiler için hesaplanan toplam değerleri ifade etmektedir. 

“Percent” terimi yüzde anlamına gelir ve süreçteki sebeplerden kaynaklanan hata 
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yüzdelerini ifade etmektedir. En altta yer alan “Cum %” terimi ise cumulative 

sözcüğünün kısaltmasıdır ve bu terim de kümülatif hata yüzdesini ifade 

etmektedir. Kümülatif yüzde, anket sonuçlarında bir uçtan diğer uca giderken 

verilen cevapların yüzdelerinin toplanması ile elde edilir ve yukarıda görüldüğü 

gibi azalan artış gösteren bir fonksiyondur. 

  

Şekil 3.5 yorumlanmaya devam edilirse; hesaplanan toplam değerler önem 

sırasına göre kontrol yöntemi için 162, deneyimler için 72 ve bağlantı hızı için 45 

puan değerindedir. Her dikdörtgen bir girdiyi temsil etmektedir. 

 

Süreçte hataya sebep olan girdilerin sebep oldukları hata yüzdeleri kontrol 

yöntemi için %58.1, deneyimler için %25.8 ve bağlantı için ise %16.1’ dir. Söz 

konusu girdilerin sebep oldukları hata yüzdeleri kümülatif olarak kontrol yöntemi 

için %58.1, deneyimler için %58.1 + %25.8 = %83.9 ve bağlantı hızı için ise 

%83.9 + %16.1 = %100 olmaktadır. 

 

Şekil 3.5’ teki kümülatif yüzdeler, noktasal kısımların düşey eksende 3 

noktanın denk geldiği bölümdür. 

 

3.3.4. Uygulanan Kontrol Yönteminin İncelenmesi 

 

Mevcut durumdaki manuel kontrol sürecinde V227 parçasının sistemde 

tahliyesi sırasında kontrol süresinin uzun olması önemli bir sorun teşkil 

etmektedir. Kontrol sürecinde söz konusu parça için PVS ve CMMS 

sistemlerindeki kayıtları arasındaki uyumluluk manuel olarak kontrol 

edilmektedir. Manuel kontrol yönteminin uygulandığı durumda 12 taşıt için V227 

parçası tahliyesinde, 12 veriden oluşan bir veri seti elde edilmiş ve parça başına 

ortalama kontrol süresi 42.2 dakika olarak hesaplanmıştır. Manuel kontrol 

yönteminin şekli şekil 3.6’ da olduğu gibidir. 
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Şekil 3.6 Manuel Şekilde Yürütülen Kontrol Süreci 

 

 

Şekil 3.6 yorumlanacak olursa, üst kısımda CMMS sistemindeki kayıtlar, 

alt kısımda ise PVS sistemindeki kayıtlar yer almaktadır. Burada olduğu gibi 

tahliye edilen parçaların numaraları göz ile teker teker incelenerek eşleşmeyen 

parça numaraları tespit edilmektedir. 
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3.3.5. Karar Aşaması 

 

Altı Sigma problem çözme modeline paralel olarak yürütülen tanımlama, 

ölçme ve analiz aşamalarından elde edilen istatistiksel bulgulara göre kontrol 

sürecinde kullanılan kontrol yönteminin değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Yapılan araştırmalara göre kontrol sürecindeki ana problemin uzun kontrol süresi 

ve bu problemin en önemli sebebinin de kullanılan manuel kontrol yöntemi 

olduğu istatistiksel olarak tespit edilmiştir. 

 

Kontrol sürelerinin kısaltılması ve göz ile yapılan kontrolde olası hataların 

önüne geçebilmek için manuel kontrol yöntemi yerine, otomatikleştirilmiş bir 

kontrol yönteminin uygulanması daha doğru bulunmuştur. Daha açık bir ifadeyle, 

kullanılan kontrol yönteminin manuelden otomatiğe geçmesi için gerekli 

iyileştirme ya da iyileştirmelerin yapılması uygun görülmüştür. 

  

Yapılması öngörülen iyileştirmeler kapsamında öncelikle Excel 

programında 2 adet basit makro yazılacaktır. Birinci makro parçaların CMMS 

sistemindeki kayıtlarını içerecek, ikinci makro ise söz konusu parçaların hem 

CMMS hem de PVS sistemlerindeki çıktılarını düzenleyecektir. Daha sonra 

parçaların tahliyelerinin CMMS ve PVS sistemlerindeki kayıtları incelenerek 

eşleşmeyen kayıtları tespit edebilmek için bir veritabanı oluşturulacaktır. 

  

3.4. İyileştirme Aşamasındaki Bulgular 

 

Altı Sigma problem çözme modelinin dördüncü aşaması olan iyileştirme 

aşamasında manuel sürece uygulanması öngörülen iyileştirmeler sonucunda 

iyileştirilmiş süreç haritası çizilecek, yazılması öngörülen makrolar yazılacak ve 

oluşturulması öngörülen veritabanı ile sürecin otomasyonu sağlanacaktır. Bu 
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şekilde manuel olan kontrol yönteminin, otomatik kontrol yöntemine 

dönüştürülmesi hedeflenmektedir.  

 

3.4.1. İyileştirilmiş Sürecin Süreç Haritası ile İfadesi 

 

İyileştirilmesi öngörülen kontrol süreci, uygulanacak iyileştirmelerin dahil 

olduğu bir süreç haritasının oluşturulması uygun görülmüştür. Bu bağlamda 

süreçteki karar noktalarının azaltılması ve sistemdeki karmaşıklık düzeyinin 

minimuma indirilmesi hedeflenmektedir. Süreçteki karar noktaları azaldıkça 

sistemin karmaşıklık düzeyi de düşer, dolayısıyla süreçteki hata olasılığı da azalır. 

Şekil 3.7’ de iyileştirilmiş süreç için akış diyagramı görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.7 İyileştirilmiş Süreç İçin Akış Diyagramı 

Proje taşıtları Rastgele seçilmiş taşıtlar 

CMMS sistemindeki birinci makroyu oluştur 

PVS sistemindeki kayıtları sisteme gir 

İkinci makro aracılığıyla CMMS ve PVS 
sistemlerindeki çıktıları düzenle 

Düzenlenmiş çıktıları veritabanına yerleştir 

Sistemlerdeki eşleşmeyen kayıtları 
bulmak için veritabanındaki sorgulama 

bölümünü çalıştır 

Eşleşmeyen kayıtlar için PVS 
sisteminde gerekli 
düzeltmeleri yap 
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Şekil 3.7 yorumlanacak olursa; manuel kontrol sürecinde 3 adet karar 

noktası ve yüksek derecede karmaşıklık varken, otomatik süreçte hiç karar noktası 

yoktur ve karmaşıklık düzeyi düşüktür.  

 

3.4.2. CMMS ve PVS Verilerinin Düzenlenmesi 

 

Mevcut kontol yönteminin manuelden otomatiğe dönüştürülebilmesi için 

öncelikle 2 adet makro yazılacaktır. Birinci makro parçaların CMMS sistemindeki 

kayıtlarını içerecek, ikinci makro ise hem CMMS hem de PVS sistemlerindeki 

çıktıları düzenleyecektir. 

 

 

 

 

Şekil 3.8 CMMS Sistemindeki Kayıtlardan Bir Örnek 
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Şekil 3.9 PVS Sistemindeki Kayıtlardan Bir Örnek 

 

 

Şekil 3.8’ de CMMS sistemindeki kayıtlardan örnekler, şekil 3.9’ da ise 

PVS sistemindeki kayıtlardan örnekler yer almaktadır. 

  

3.4.3. Veritabanının Oluşturulması 

 

V227 kodlu taşıt parçasının tahliyesinin CMMS ve PVS sistemlerindeki 

kayıtlarının incelenerek eşleşmeyen kayıtları tespit edebilmek için Access 

programında bir veritabanı oluşturulacaktır. Veritabanına “BOMCHECKV227” 

ismi verilmiştir. 
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Öncelikle şekil 3.8 ve 3.9’ da oluşturulan kayıtlar, şekil 3.10’ daki 

veritabanı dosyasına eklenmiştir. 

 

 

 

 

Şekil 3.10 CMMS ve PVS Sistemlerindeki Kayıtların Veritabanına 
Aktarılması 
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Şekil 3.11’ de; dosyalar “Macros” bölümünde kaydedilerek “Macro1” 

ismini almıştır. Macros bölümü,  veritabanında oluşturulan makroları ifade 

etmektedir. 

 

 

 

 

Şekil 3.11 Oluşturulan Makroların Veritabanına Kaydedilmesi 

 

 

Şekil 3.12’ de “Queries” bölümü sorgulamayı ifade etmektedir. Bu bölüm 

çalıştırıldığında CMMS ve PVS sistemlerindeki eşleşmeyen kayıtlar otomatik 

olarak tespit edilecektir. 
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Şekil 3.12 Veritabanında Sorgulama Bölümünün Çalıştırılması 

 

Şekil 3.12’ deki “Queries” bölümü çalıştırıldıktan sonra, her iki sistemdeki 

eşleşmeyen kayıtlar şekil 1.13’ te tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

Şekil 3.13 CMMS ve PVS Sistemlerindeki Eşleşmeyen Kayıtların Bulunması 
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3.5. Kontrol Aşamasındaki Bulgular 

 

İyileştirilmiş kontrol sürecinde ölçülen kontrol sürelerine, Altı Sigma 

problem çözme modelinin kontrol aşamasında; normallik testi, varyansların 

homojenlik testi ve bağımsız iki örnek T-testi uygulanmıştır. 

  

3.5.1. İyileştirilmiş Sürece Normallik Testi Uygulanması 

 

İyileştirilmiş sürece normallik testinin uygulanabilmesi için öncelikle 

otomatik kontrol yöntemi kullanılarak V227 kodlu taşıt parçasının tahliyesi 

sırasında geçen kontrol süreleri ölçülmüştür. Ölçümler yapılırken 12 taşıt için, 

taşıt başına düşen V227 parçalarının kontrol süreleri baz alınarak 12 adet kontrol 

süresinden oluşan yeni bir veri seti elde edilmiştir. İyileştirilmiş süreçte her 

parçanın kontrol süresi aşağıda tablo 3.5’ te gösterilmiştir. 
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Tablo 3.5 Otomatik Süreçte Ölçülen Kontrol Süreleri 

 

Sistemdeki Parça Numarası Otomatik Kontrol Süresi (dakika) 

9K00765 3.37 

9K02422 3.43 

9K00935 3.50 

9K02228 3.57 

9K00641 3.43 

9K00758 3.19 

9K01469 3.39 

9K02380 3.33 

9K00769 3.39 

9K00773 3.30 

9K00856 3.30 

9K00899 3.22 
 

 

 

Tablo 3.5 incelenecek olursa; tablonun sol sütunu taşıt başına düşen V227 

parçasının sistemdeki numarasını, sağ sütunu ise otomatik süreçteki kontrol 

sürelerini ifade etmektedir. 

 

Otomatik süreçte elde edilmiş kontrol sürelerinden oluşan veri setinin 

normal dağılım gösterip göstermediğini tespit edebilmek için veri setine normallik 
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testi uygulanmıştır. Uygulanan normallik testinden elde edilen sonuçlar şekil 

3.14’ te gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

Şekil 3.14 Otomatik Süreç İçin Normallik Testi 

 

 

Şekil 3.14 yorumlanacak olursa; otomatik kontrol yöntemi kullanılarak 

ölçülen kontrol süreleri, 12 veriden oluşan söz konusu veri seti için minium 3.19 

dakika ve maksimum 3.57 dakikadır. Grafiğin sağ tarafındaki kutuda yer alan 

terimler; şekil 3.1’ in yorumunda ayrıntılı olarak açıklanmıştı. Bu açıklamalara 

göre ortalama kontrol süresinin 3.368 dakika, yaklaşık olarak 3.37 dakika olduğu 

görülmüştür. Sürece iyileştirmeler uygulanmadan önce, yani manuel süreçte 

ortalama kontrol süresi 42.17 dakika iken; otomatik süreçte bu sürenin 3.37 

dakikaya inmesi muazzam bir fark olarak kaydedilmiştir. 
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Şekil 3.14 yorumlanmaya devam edilirse; veri setinde standart sapmanın 

0.1092 olduğu görülmektedir. Manuel süreçte standart sapma 3.614 iken, 

otomatik süreçte bu değer 0.1092’ ye inmiştir. Bu durumda kontrol sürelerindeki 

değişkenliğin de azaldığı söylenebilir. Sistemdeki veri sayısı manuel süreçte 

olduğu gibi otomatik süreçte de 12’ dir. Her iki durumda da 12 veriden oluşan 

veri setleriyle çalışma yapılmıştır. Normallik testinin Anderson Darling değeri 

manuel süreçte 0.213 iken, otomatik süreçte bu değer 0.165’ e inmiştir. 

  

Normallik testinin kuşkusuz en önemli değerlerinden olan P – Değeri 

otomatik süreçte 0.919 olarak bulunmuştur. P – Değeri 0.05’ ten büyük olduğu 

için otomatik süreçteki kontrol sürelerinin normal dağılım gösterdiği tespit 

edilmiştir. Tıpkı manuel süreçteki verilerde olduğu gibi otomatik süreçteki 

verilerin de normal dağılım gösterdiği kanıtlanmıştır. 

  

3.5.2. İyileştirilmiş Sürece Varyansların Homojenlik Testinin 
Uygulanması 

 

Varyansların homojenlik testinde H0 ve H1 hipotezleri için sırasıyla eşitlik 

3.4 ve 3.5 belirlenmiştir. 

 

 

H0 : σ − σ = 0                                                                 (3.4) 

H1 : σ − σ ≠ 0                                                                 (3.5) 

 

 

H0 hipotezi, manuel ve otomatik yöntemler için ölçülen kontrol sürelerinin 

varyanslarının arasında anlamlı bir fark olmadığını; H1 hipotezi ise söz konusu 

kontrol sürelerinin varyanslarının arasında anlamlı bir fark olduğunu öne 

sürmektedir. 
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Kontrol aşamasında manuel ve otomatik kontrol sürelerinin varyanslarının 

homojen olup olmadığını tespit edebilmek için veri setlerine varyansların 

homojenlik seti uygulanmıştır. Varyansların homojen olup olmama durumu, veri 

setlerine uygulanacak bağımsız iki örnek T – testinin uygulanma şeklini 

belirleyecektir.  

 

H0 ve H1 hipotezleri ışığında veri setlerine varyansların homojenlik testi 

uygulanmış ve şekil 3.15’ teki sonuç elde edilmiştir. 

 

 

 

 

Şekil 3.15 Manuel ve Otomatik Kontrol Sürelerine Varyansların Homojenlik 
Testi Uygulanması 

 

 

Şekil 3.15 yorumlanacak olursa; grafiğin sağ tarafındaki kutuda üst 

kısımda yer alan “F – Test” terimi, uygulanan varyansların homojenlik testi 

kapsamında yapılan F – Testinin sonucunu ifade etmektedir. Kutunun alt 

kısmında yer alan “Levene’ s Test” terimi ise yine varyansların homojenlik testi 

kapsamında uygulanan Levene Testi’ nin sonucunu ifade etmektedir.  
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Her iki testin sonuçlarında yer alan “Test Statistic” terimi, testin 

istatistiksel sonucunu ifade etmektedir. Yine aynı bölümde bulunan “P – Value” 

terimi ise normallik testinde olduğu gibi olasılık değeri anlamına gelmektedir. 

Şekil 3.15’ in alt kısmında ise testin güven aralığı belirtilmektedir ve görüldüğü 

üzere testin %95 güven aralığında yapıldığı ifade edilmektedir. 

  

Manuel ve otomatik süreçte ölçülen kontrol sürelerinin normal dağılım 

gösterdiği tespit edildiği için, varyansların homojenlik testinde F – Testinin 

sonucu dikkate alınacaktır. Çünkü varyansların homojenlik testinde normal 

dağılım gösteren veri setleri için F – Testinin sonucu; alternatif dağılımları 

gösteren veri setleri için Levene Testinin sonucu dikkate alınmaktadır. 

  

F – Testinin sonucu incelenecek olursa; testin değeri 1095.30’ dur. P – 

Değeri ise 0.000 değerini almaktadır ve görüldüğü gibi be değer 0.05’ ten küçük 

bir değerdir. Buna göre; P – Değerinin 0.05’ ten küçük olduğu durumlarda H0 

hipotezi reddedilir ve H1 hipotezi kabul edilir. Bu durumda manuel ve otomatik 

kontrol süreçleri için ölçülen kontrol sürelerinin varyanslarının homojen olmadığı; 

yani iki veri setinin varyansları arasında anlamlı bir fark olduğu sonucuna 

varılmaktadır.  

 

3.5.3. İyileştirilmiş Sürece Bağımsız İki Örnek T – Testi 
Uygulanması 

 

Manuel ve otomatik kontrol süreçlerindeki kontrol sürelerinin aralarında 

anlamlı bir fark olup olmadığını tespit edebilmek adına söz konusu veri setlerine 

bağımsız iki örnek T – testi uygulanmıştır. Bağımsız iki örnek T – testinde H0 ve 

H1 hipotezleri için sırasıyla eşitlik 3.6 ve 3.7 belirlenmiştir. 
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H0 : μ − μ = 0                                                                  (3.6) 

H1 : μ − μ ≠ 0                                                                  (3.7) 

 

 

H0 hipotezi manuel ve otomatik kontrol süreçlerindeki kontrol sürelerinin 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığını, H1 hipotezi ise söz konusu 

kontrol sürelerinin ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğunu öne 

sürmektedir. 

  

Manuel ve otomatik süreçlerde ölçülen kontrol sürelerinden oluşan veri 

setlerine uygulanan varyansların homojenlik testi sayesinde, iki veri setinin 

varyansları arasında anlamlı bir fark olduğu ispat edilmişti. Bu bilgiden hareketle, 

veri setlerine homojen olmayan varyanslar için bağımsız iki örnek T – testi 

uygulanmıştır. Uygulanan testin sonucu şekil 3.16’ da gösterilmiştir. 
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Şekil 3.16 Manuel ve Otomatik Kontrol Kontrol Sürelerine Bağımsız İki 
Örnek T – Testi Uygulanması 

 

 

Şekil 3.16 yorumlanacak olursa; manuel süreç ve otomatik süreçte ölçülen 

kontrol sürelerinin ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu, kutu grafiğinden 

görülmektedir. 
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Difference = mu (MANUAL CHECKING TIME(MIN.)) - mu 
(AUTOMATED CHECKING TIME (MIN.))                                                   (3.8) 

Estimate for difference:  38.7983                                                           (3.9) 

95% CI for difference:  (36.5011; 41.0956)                                       (3.10)  

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 37.17  P-Value = 0.000  DF 
= 11                                                                                                                  (3.11) 

 

 

Eşitlik 3.8,  3.9, 3.10 ve 3.11 sırasıyla yorumlanırsa; “Difference” terimi 

fark anlamına gelir ve manuel ortalama kontrol süreleri ve otomatik ortalama 

kontrol süreleri arasındaki farkı ifade etmektedir. “Estimate for difference” terimi 

hesaplanan fark anlamına gelir ve bu değer de 38.7983’ tür. “%95 CI for 

difference” teriminde “CI” , “Confidence Interval” ifadesinin kısaltmasıdır ve 

güven aralığı anlamına gelmektedir. Bu terim de %95 güven aralığı için ortalama 

kontrol süreleri arasındaki farkı ifade etmektedir. %95 güven aralığı için fark 

36.5011 ile 41.0956 arasında değişim göstermektedir. Hesaplanan fark, %95 

güven aralığında belirtilen fark değerlerinin ortalamasıdır. “T – Value” T – 

Testinin değerini ifade eder ve bu değer de 37.17’ dir. “DF” ise “Degree of 

Freedom” teriminin kısaltmasıdır ve sistemin serbestlik derecesini ifade 

etmektedir. Sistemin serbestlik derecesinin 11 olduğu görülmektedir. Son olarak 

“P – Value” yine tüm testlerde olduğu gibi olasılık değerini ifade eder ve 

uygulanan bu test için P – Değeri 0.000’ dır. P – Değerinin 0.05’ ten küçük olması 

H0 hipotezinin reddedilerek H1 hipotezinin kabul edilmesi anlamına gelmektedir. 

  

H1 hipotezinin kabul edilmesi; otomatik süreçteki kontrol sürelerinin, 

manuel süreçteki kontrol sürelerinden %95 güven aralığında, ortalama 

bakımından aralarında anlamlı bir fark olduğu sonucuna varılmaktadır. 
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3.5.4. İyileştirilmiş Süreç İçin Sigma Seviyesinin Hesaplanması 

 

Manuel kontrol sürecinde sigma seviyesinin hesaplanmasında olduğu gibi, 

otomatik süreç için sigma seviyesinin hesaplanmasında da yine firsatlar ve hatalar 

yöntemi (DPMO) kullanılmıştır. Eşitlik 1.8’ den elde edilen eşitlik 1.8c’ ye göre 

hesaplama yapılmıştır. 

 

 

 DPMO = .      ü  
 ü  

× 1,000,000          (1.8c) 

 DPMO = . × 1,000,000 

 DPMO = 1377 olarak hesaplanır.  

 

 

Ekte yer alan Tablo A.1 kullanılarak sürecin sigma seviyesi aşağıdaki gibi 

hesaplanmaktadır. 

 

1377 değerinin tablo A.1’ de tam karşılığı olmadığından dolayı yaklaşık 

değerler arasında orantı kurularak sistemin sigma seviyesi hesaplanır. 

 

 

Tablo 3.6 Tablo A.1’ de Belirtilen Yaklaşık DPMO ve Sigma Seviyesi 
Değerlerinden Alıntı 

 

 DPMO  Sigma Seviyesi 
2050 4.375 
1377 x 
1300 4.5 
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Tablo 3.6’ ya göre orantı kurulduğunda oluşturulan eşitlik 3.12 aşağıdaki 

gibidir: 

 

 

              = .
. .

                                                                           (3.12) 

 

 

Eşitlik 3.12 çözülerek sürecin sigma seviyesi hesaplanmıştır. 

 

 

             = .
.

     

            −0.112 = 4.375 − x 

            x = 4.487 ~ 4.49 olarak hesaplanır. 

 

  

Manuel kontrol sürecinde 0.12 olan sigma seviyesi, yapılan iyileştirmeler 

sonrası oluşturulan otomatik kontrol sürecinde 4.49’ a yükselmiştir. Kontrol 

süreci için sigma seviyesinde 4.37’ lik bir artış kaydedilmiştir. 
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4. TARTIŞMA 

 

Altı Sigma yaklaşımı; sürekli iyileştirmeyi sağlamayı amaçlayan, müşteri 

odaklı ve verilere dayalı bir yaklaşımdır. Altı Sigma’nın başarısı; iş süreçlerinin 

gelişmesi, müşteri ihtiyaçlarının doğru şekilde karşılanması, ürün veya hizmetteki 

hata ve eksikliklerin azaltılması, süreç ve hizmetlerin iş ihtiyaçlarını en iyi 

karşılayacak şekilde tasarlanması, kazançları ve gelişimi sürekli kılacak altyapının 

ve liderlik sisteminin kurulması ile sağlanmaktadır. 

 

Bu çalışmada Altı Sigma yaklaşımı kullanılarak, otomotiv sektöründe 

üretim yapan bir firma için V227 kodlu taşıt parçasının sistemde tahliyesindeki 

kontrol süreci üzerinde birtakım iyileştirmeler yapılmıştır. Bahsi geçen 

iyileştirmeler yapıldıktan sonra; işletmenin zaman, işgücü ve para yönünden 

önemli ölçüde kazanımlar sağladığı istatistiksel verilerle desteklenerek 

açıklanmıştır. 

 

Tez çalışmasının tartışma bölümü; manuel ve otomatik kontrol 

süreçlerinden elde edilen bulgulardan çıkarılan sonuçlar karşılaştırılarak 

anlatılacaktır. Kontrol sürecine iyileştirme yapılmadan önce süreç manuel olarak 

yürütülmekteydi. Kontrol sürecine uygulanan iyileştirmeler kapsamında; sürecin 

manuelden otomatiğe dönüştürülmesinden sonra işletmede zaman, işgücü ve para 

açısından önemli kazanımlar elde edilmiştir. 

 

Manuel olarak yürütülen kontrol sürecinde V227 kodlu taşıt parçasının 

sistemdeki tahliyesi sırasında geçen kontrol süresi ortalama 42.17 dakikadır. 
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Projenin başlangıcında mevcut kontrol süresinin %70 oranında kısaltılması 

hedeflenmiştir. Nitekim; kontrol sürecine gerekli görülen iyileştirmeler 

yapıldıktan sonra, yani süreç otomatik sürece dönüştürüldükten sonra ortalama 

kontrol süresinin 3.37 dakikaya indiği tespit edilmiştir. Bu durum, ortalama 

kontrol süresinin %92 oranında kısaldığını ifade etmektedir. 

 

Manuel kontrol sürecinde sigma seviyesi 0.12 olarak hesaplanırken, 

otomatik kontrol sürecinde sigma seviyesinin 4.49’ a yükseldiği tespit edilmiştir. 

Kontrol sürecine yapılan iyileştirmeler sonucunda sürecin sigma seviyesinde 

muazzam bir artış kaydedilmiştir. 

 

Kontrol sürecine yapılan iyileştirmelerin işletmeye zaman, işgücü ve para 

yönünden sağladığı kazanımlar aşağıdaki eşitlikler yardımıyla hesaplanarak 

açıklanmıştır. 

 

İşletmedeki kontrol süreci koşullarından bahsedilirse; işletmede bu iş için 

ortalama aylık ücret 4600 TL olarak belirlenmiştir. Altı Sigma projesinin 

yürütüldüğü dönem, Mart aynıdan Haziran ayına kadar geçen 3 aylık bir zaman 

diliminde yer almaktadır. Bu dönemde 1$ için ortalama döviz kuru 1.687 TL 

olarak tespit edilmiştir. İşletmedeki aylık çalışma süresi ise 180 saattir. İşletmede 

V227 kodlu parçanın tahliyesindeki kontrol sürecinde 1 yılda ortalama 120 adet 

taşıtın kontrolü gerçekleştirilmektedir. 

  

V227 kodlu taşıt parçasının tahliyesindeki kontrol sürecinde; yapılan 

iyileştirmeler sonrasında zaman yönünden 1 yılda elde edilen tasarruf, 4656 

dakikadır. Tasarruf miktarının hesaplanmasında işletmedeki kontrol süreci 

koşulları hakkında verilen bilgilerden yararlanılmıştır. Bu bağlamda eşitlik 4.1’ 

deki gibi hesaplama yapılmıştır.  
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  ş
 

× .  .  
 ş

= 4656 dakika/yıl                             (4.1) 

 

 

V227 kodlu taşıt parçasının tahliyesindeki kontrol sürecinde; yapılan 

iyileştirmeler sonrasında para yönünden 1 yılda elde edilen tasarruf, 1176 $’ dır. 

Tasarruf miktarının hesaplanmasında işletmedeki kontrol süreci koşulları 

hakkında verilen bilgilerden yararlanılmıştır. Bu bağlamda eşitlik 4.2’ deki gibi 

hesaplama yapılmıştır. 

 

  

              
 

×  
 

×  /
 /

×  $
.  

= 1176 $/yıl                  (4.2) 

 

 

Kontrol sürecine yapılan iyileştirmeler sonucunda 1 yılda zaman yönünden 

4656 dakika, para yönünden de 1176 $ tasarruf edilmiştir. Altı Sigma projesine 

başlamadan önceki durum ile sonrası değerlendirildiğinde, başarı oranlarındaki 

artış dikkat çekmektedir. 

  

Kuşkusuz, işletmeler süreçlerini ölçebilmeyi başardıklarında, dolayısıyla 

Altı Sigma yaklaşımını uygulayabilecek düzeye eriştiklerinde; bu yaklaşım 

yardımıyla pek çok problemi saptayarak gerekli iyileştirmeleri yapabileceklerdir. 

 

Burada unutulmaması gereken nokta; Altı Sigma yaklaşımının başarılı 

olabilmesi için içerisinde bir strateji ile kapsamlı eğitim, proje yönlendirme ve 

organizasyon için birtakım tasarruflar sağlayan proje seçimi üzerinde 

yoğunlaşıldığı takdirde, sonucun mutlak başarı olacağıdır. 
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Gelecekte düşük maliyetle yüksek ürün kalitesinde üretim yapabilen ve 

müşterilerin ihtiyaçlarına daha fazla cevap verebilen firmalar ayakta kalacaktır. 

Özellikle imalat sektöründe maliyetlerin düşürülmesinde, verimliliğin 

arttırılmasında, yeni müşterilerin elde edilmesinde ve sürdürülebilir başarılar 

kazanılmasında bugün olduğu gibi gelecekte de Altı Sigma yaklaşımı çok büyük 

bir yol gösterici olacaktır. 
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