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AN EXPERT SYSTEM FOR AUDITING SIX SIGMA PROJECT 

IMPLEMENTATIONS 

SUMMARY 

Six Sigma was one of the most popular management methodologies for the last 
decade where it has been argued and criticized heavily by both academicians and 
quality practitioners. It was questioned whether it has brought anything new or it 
has simply been one of the new interpretations of TQM, Total Quality 
Management efforts. Much of the literature regarding Quality Management, 
coming either from consultants or from scientific researchers is based on the 
experiences from large corporations. Six Sigma is praised for the emphasis which 
it puts on training employees when it is compared with Total Quality Management 
practices.   

Although Six Sigma is about attacking variations, its application as a process 
differs from one company to another which raises questions about its principles. 
Savings as the outcomes of the Six Sigma projects are claimed but rarely audited 
by third parties. This is raising questions about the trustworthiness and success of 
the Six Sigma programs applied by many companies.  

Auditing is one of the important tools for managing companies. It is the way of 
checking if things are done according to their procedures approved by the 
management. One of the reasons for which it is used by the corporations is to use 
them to disclose financial information to unrelated parties. There are also audit 
applications on quality management issues. Quality audits are intended to prove 
that production or service processes are designed and operated according to 
customer requirements. Financial audits are much dependent on the expertise of 
the auditors than the quality audits. 

Expert systems as a fast growing part of Artificial Intelligence studies is computer 
based problem solving methodology mimicing the heuristics of a human expert in 
a specific problem domain. Expert systems have been applied to many areas of 
daily life ranging from agricultural planning to medicine,  started from 1950s till 
today. They are also applied to Production and Operation Management (POM) 
areas such as product design, inventory control, quality management, maintenance 
and forecasting. In financial auditing area, there are also some applications of 
expert systems. However,  it has not been found in our literature search any study 
for Expert System applications to audit a Six Sigma project through its gateways 
during implementation.  Studies in the literature regarding Six Sigma mainly 
focuses on case studies, a few contributions to the theory have been materialized 
so far.          

  



The main objective of this study is to develop a prototype expert decision support 
system to audit the Six Sigma implementation through the gateways of a DMAIC 
project where DMAIC stands for the gateways of Define, Measure, Analyze, 
Improve and Control in a company.      

In this study, a prototype expert system which is called Expert Decision Support 
System for Six Sigma implementation (EDeSis) was developed which aims to 
help financial representatives through gateways to judge if the project is on track 
financially and operationally.  

By doing so, the prototype system will transfer the scarce expertise including 
heuristics and knowledge of the experts and managers on Six Sigma programs by 
allowing the new financial representatives to be trained in a well structured and 
standardized manner. This will raise the standards in training of business unit 
financial representatives and in auditing the success of the implementation of Six 
Sigma projects by them. The proposed decision support system may also improve 
the decision quality with timeliness and low cost.  

The study is consisted of seven chapters and appendix. Following the 
introduction, in the second chapter, the evolution of quality management and 
auditing were discussed. In the third chapter, expert systems, its definitions, its 
history, its development process and its applications were argued. In the forth 
chapter, the developed prototype expert decision support system, EDeSis was 
discussed. The development process was searched through the previous scientific 
contributions and a new mixture of these studies was presented to develop 
EDeSis. The prototype expert decision support system was developed in a 
domestic production company with the help of special experts chosen. To 
construct EDeSis, a shell was used. The system was validated by applying it into 
an international production company. By this prototype expert system, it was 
aimed to transfer the scarce expertise including heuristics and knowledge of the 
experts and managers on Six Sigma programs by enabling the new financial 
representatives to be trained in a well structured and standardized manner. In the 
fifth chapter, the applications of this study were discussed. In the sixth chapter 
which is called the conclusion of this study, the contributions of the study were 
discussed. Since the problem domain is specific and heuristics is key issue on Six 
Sigma implementations in companies, an expert decision support system (ES) was 
developed to evaluate the internal aduting process of such companies with respect 
to Six Sigma implementations. Sequences of questioning on the financial audit of 
Six Sigma projects could be another important contribution to structured auditing 
of Six Sigma projects. It is seen that training financial representatives by using an 
ES is much more cost efficient and user friendly. Following the conclusions, 
future scope took place where the possible future research contributions are 
discussed. The references chapter which is followed by the appendix completes 
the thesis. 
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In this study, EDeSis was applied to three Six Sigma projects from a domestic 
company and one project from an international company in Italy. The projects and 
their explanations are briefly summarized as follows. 

Project 1: Improvement of the stellite welding area: This project aims to increase 
the satisfaction of biggest customer’s of the company. Stellite welding line 
capacity of the company was not enough to meet customer demands.  

The improvement was targeted by increasing the performance with the line 
improvement. The critical customer requirement to be met was that the stellite 
welding capacity should be increased from 1.400.000 pcs/year to 1.800.000 
pcs/year. Well experienced project team consisting of  one Black Belt formerly 
served for 10 years on production site,  a project sponsor formerly managing the 
production, two project owners leading the production department and the 
planning and logistics department, a financial representative leading the financial 
affairs department and green belts from the production floor  were established. 
The benefit which was expressed in the project charter was expected to come 
from labour savings, sales increases and raw and auxiliary material consumption 
benefit. The total benefit was above 100k$ and met the company benefit target to 
launch the Six Sigma project.     

Project 2: Improvement of capacity and productivity of friction welding area: This 
project aims to increase product diversity, decrease production costs and increase 
sales and meet the customer demands. It was understood that the products going 
through friction welding area will increase in the following years and the 
company should improve its capacity and productivity on that area to benefit from 
the increase in customer demand. A well experienced Black Belt, an experienced 
project sponsor, four project owners consisted of experienced managers from 
production, planning, sales and financial affairs, one financial representative and 
green belts from the production area were chosen as the team members. The 
benefit which was expressed in the project charter was expected to come from 
labour savings, sales increases and raw and auxiliary material consumption 
benefit. The total benefit was above 100k$ and met the company benefit target to 
launch the six sigma project.    

Project 3: Improving the effective usage ratio of production line C with lean Six 
Sigma methodology: This project aims to increase the capacity of line C where 
the small lot production due to customer requirements was realized with heavy 
work force usage. Line C was producing 211 units per hour. In order to meet the 
strategic growth plan for 2010, the production capacity of line C should be 
increased. A Black Belt with eight years of production experience, a project 
owner, a sponsor, a financial representative and green belts form the line C were 
chosen as the team members. The benefit which was expressed in the project 
charter was expected to come mainly from sales increases. The total benefit was 
above 100k$ and met the company benefit target to launch the Six Sigma project. 

Project 4: Increasing output of seat welding line: This project aims to increase the 
capacity of seat welding line in a company located in Bosconero in Italy. The 
daily production capacity of the line was 9.500 units and it was aimed to be 
increased to 12.000 units per day. An experienced Black Belt and project team 
were chosen to realize the project goal. Total benefit was 150k$ and coming from 
productivity increase and savings on auxiliary material consumption. 



By applying to the above mentioned projects, EDeSis provided an objective tool 
for the management to be sure about the effectiveness of the project 
implementations. The application results proved the importance of this study by 
helping to much structured Six Sigma implementations which are argued and 
criticized heavily on the literature.   
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ALTI SİGMA PROJE UYGULAMALARININ DENETİMİ İÇİN BİR UZMAN 
SİSTEM 

ÖZET 

Son on yılın popüler yönetim metodolojilerinden biri olan Altı Sigma  ağırlıklı 
olarak  akademisyenler ve kalite yöneticileri tarafından tartışılıp eleştirilmektedir. 
Yeni bir şey getirdiği mi yoksa TQM’in (Toplam Kalite Yönetim Çabası) yeni 
yorumlanışı mı olduğu konusu sorgulanmaktadır. Danışmanların ya da  bilimsel 
araştırmacıların oluşturduğu Kalite Yönetimine ilişkin birçok  literatür büyük 
çaplı kurumlardan elde edilmiş deneyimlere dayanmaktadır. Toplam Kalite 
Yönetimi uygulamalarıyla karşılaştırıldığında çalışanların eğitimini esas alan Altı 
Sigma belirgin bir şekilde takdir edilmektedir.  

Altı Sigma değişimi kaldırmaya yönelik olmasına rağmen, uygulama süreçleri bir 
şirketten diğer bir şirkete kendi ilkelerine gölge düşürecek derecede farklılık 
göstermektedir. Altı Sigma projelerinin tasarruf sonuçları  açıklanmakta fakat 
hiçbiri üçüncü bir parti tarafından denetlenmemektedir. Bu konu  birçok şirket 
tarafından uygulanan Altı Sigma programlarının güvenilirliği ve başarısı ile ilgili  
artan soruları gündeme getirmektedir. 

Denetim, şirketlerin önemli yönetim araçlarından biri olup, yönetim tarafından 
onaylanan prosedürlere uygun hareket edildiğinin tespiti bakımından da etkin bir 
yoldur. Kurumlar tarafından uygulanmasının bir nedeni de diğer partilere finansal 
bilgilerin doğru bir şekilde gösterilmesidir. Kalite yönetiminde  denetim 
uygulamalarına ilişkin konular bulunmaktadır. Kalite denetimi müşteri 
gereksinimleri doğrultusunda tasarlanan ve uygulanan üretim ve hizmet 
süreçlerini kanıtlamayı hedeflemektedir. Finansal denetim ise kalite denetimden 
çok denetçilerin uzmanlığına dayanmaktadır.  

Yapay zeka çalışmalarının gelişen bir parçası olan uzman sistemler problem 
odaklı bilgisayar  çözüm paketlerine  özel bir alanda insan uzmanın sezgisellerinin 
kopyalanmasıdır. 1950’li yıllardan itibaren uzman sistemler günlük hayatta 
tarımsal alandan tıbbi alana kadar   birçok yerde uygulanmaktadır. Bunun yanında 
ürün tasarımı, envanter kontrolü, kalite yönetimi, bakım ve tahmin gibi birçok 
Üretim ve İşlemler  Yönetimi konularına da uygulanmaktadır. Uzman sistemlerin 
birtakım uygulamaları finansal denetim alanlarında da görülmesine karşın 
literatürde Altı Sigma projelerinin faz geçiş toplantılarına dönük denetimi için 
herhangi bir araştırma çalışmasına ulaşılamamıştır. 

Literatürde, kurama katkıya dönük çalışmalara kıyasla, özellikle Altı Sigma’daki 
olay odaklı çalışmalara dayalı katkılar  yakın zamanda gerçekleştirilmiştir. Bu 
çalışmadaki temel amaç bir uzman karar destek sistemini geliştirerek, 
şirketlerdeki tanımlama, ölçme, analiz etme, geliştirme ve kontrol fazları bulunan 
DMAIC projelerinin faz geçiş toplantılarına dönük olarak Altı  Sigma 
uygulamalarının denetlenmesidir.      

 



Bu çalışmada geliştirilen Uzman Karar Destek Sistemi (EDeSis) Altı Sigma 
uygulamalarındaki  faz geçiş toplantıları vasıtasıyla projenin finansal ve 
operasyonel hedeflerine uygun yürütüldüğünü yargılamak için finansal temsilciye 
karar desteği sağlamayı amaçlamaktadır. Bunun sonucunda EDeSis Altı Sigma 
programında uzman ve yöneticilerin sezgisel ve bilgi birikimlerinin yeni  finansal 
temsilcilere aktarılması ve finansal temsilcilerin iyi planlanmış ve standartlaşmış 
prosedürlerle eğitilmesini sağlar. Böylece iş birimi finansal temsilcisinin eğitimi 
yoluyla Altı Sigma projesinin uygulanmasının denetimi  konularında standardın 
yükseltilmesi sağlanacaktır. Geliştirilen karar destek sistemi  istenilen zaman  ve 
düşük maliyetle kararın kalitesini iyileştirebilir.  

Bu çalışma yedi bölüm ve eklerden oluşmaktadır. Giriş bölümünü takiben ikinci 
bölümde  Kalite Yönetiminin gelişmesi ve denetimi tartışılmıştır. Üçüncü 
bölümde uzman sistemler, uzman sistemlerin tanımı, tarihi, geliştirme süreci ve 
uzman sistemlerin kalite yönetimi  ve denetimi alanındaki literatüre bağlı 
uygulamaları tartışılmıştır. Dördüncü bölümde bu tez çalışması kapsamında 
geliştirilmiş uzman karar destek sistemi (EDeSis) değerlendirilmiştir. Geliştirme 
süreci, daha önceki bilimsel katkıların araştırılması ve yeni bir süreç bileşimi 
tasarlanması ile sonuçlanmıştır. 

Uzman karar destek sistemi, yerli bir şirket’de özel olarak seçilen uzmanlar 
yardımıyla geliştirilmiştir. EDeSis’i kurmak ve test etmek için bir kabuk 
kullanılmıştır. Sistem uluslararası bir şirket’de uygulanarak onaylanmıştır. Bu 
prototip model uzman karar destek sistemi sayesinde Altı Sigma programında 
tecrübe sahibi uzman ve yöneticilerin sezgisellerinin ve bilgi birikiminin iyi 
planlanmış ve standartlaşmış bir halde yeni finansal temsilcilere aktarılması  ve 
finansal temsilci eğitimlerinde kullanılması sağlanmaktadır. 

Beşinci bölümde bu çalışma kapsamında yapılan uygulamalar anlatılmıştır. 
Altıncı bölümde bu çalışmanın sonucu ve literatüre katkıları tartışılmıştır. 
Problem alanının spesifik olması ve sezgisellerin şirketlerdeki Altı Sigma 
uygulama sonuçlarının finansal denetiminde  önemli bir yer işgal etmesi 
nedeniyle, bu sürecin iç kontrolüne dönük olarak, bir uzman karar destek sistemi 
geliştirilmiştir. Denetim sürecinin ve sorgulama düzeninin şekillendirilmiş olması 
bu çalışmanın literatüre bir diğer katkısı olmaktadır. Finansal temsilcilerin bir 
uzman sistem yoluyla eğitiminin hem daha az maliyetli hemde daha etkin olduğu 
gözlenmiştir. Takip eden bölümlerde gelecekteki muhtemel araştırma kapsamı ve 
sonuç tartışılmıştır. Referans bölümü ve ekler tezi tamamlamaktadır. 

Bu çalışmada, EDeSis yurtiçi bir firmadan seçilen üç projeye  ve test amacıyla 
İtalya da yerleşik bir firmadan seçilen bir projeye uygulanmıştır. Projeler ve özet 
açıklamaları aşağıda verilmiştir. 
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Proje 1: Stellit kaynağı bölgesi iyileştirmesi: Proje şirketin en büyük müşterisinin 
memnuniyetini artırmayı hedeflemektedir. Stellit kaynak bölgesi üretimi müşteri 
talebini karşılayamamaktadır. İyileştirmenin hattın performansının artırılması ile 
sağlanması amaçlanmıştır. Kritik müşteri talebi stellit kaynak kapasitesinin 
1,400,000 adet/yıl’ dan 1,800,000 adet/yıl’ a çıkarılmasıdır. On yıllık üretim 
tecrübesi olan bir Siyah Kuşak proje yöneticisi olarak seçilmiştir. Diğer proje 
ekibi, proje sponsoru (daha önceki üretim hattı yöneticisi), iki adet süreç sahibi 
(üretim yöneticisi ve planlama ve lojistik yöneticisi), bir finansal temsilci (mali 
işler departman yöneticisi) ve üretim hattından seçilen yeşil kuşaklardan 
oluşturulmuştur.  

Proje bildirisinde yer alan proje getirisinin işçilik tasarrufundan, satış artışından,  
hammade ve yardımcı madde sarfiyatı iyileştirmelerinden  gelmesi hedeflenmiştir. 
Proje getiri hedefi, her bir proje için belirlenmiş,  şirket Altı Sigma getiri eşiği 
olan 100.000 Amerikan Dolarından fazladır. 

Proje 2 - Friksiyon kaynak bölgesi kapasite ve verimlilik iyileştirmesi: Bu proje 
ürün çeşitliliğini, üretim maliyetini ve satışları artırmayı ve müşteri talebini 
karşılamayı hedeflemektedir. Bu alanda üretilen ürünlere talebin gelecek yıllarda 
artması beklenmektedir. Şirket bu artıştan istifade etmek için kapasite ve 
verimliliğini artırmayı planlamıştır. Tecrübeli bir siyah kuşak, bir proje sponsoru 
ve tecrübeli yöneticilerden dört adet süreç sahibi (üretim, planlama, satış ve mali 
işler departmanlarından), bir finansal temsilci ve üretimden yeşil kuşaklar proje 
ekibi olarak seçilmişlerdir. Proje bildirisinde yer alan getiri hedefi işçilik 
tasarrufu, satış artışı, hammadde ve yardımcı madde tasarrufundan oluşmakta ve 
proje finansal getiri eşik değeri olan 100.000 Amerikan doları hedefini 
aşmaktadır.   

Proje 3- C üretim hattının efektif kullanım oranını Yalın Altı Sigma 
metodolojisini kullanarak geliştirmek: Bu proje, müşteri talepleri doğrultusunda  
küçük parti üretimlerin yapıldığı ve yüksek oranda işgücü kullanılan  C üretim 
hattının kapasitesini artırmayı hedeflemektedir. Bu hattın saatlik üretimi 211 adet’ 
dir ve 2010 yılı stratejik plan hedeflerini tutturabilmek için kapasitesinin 
artırılması gerekmektedir. Sekiz yıllık üretim tecrübesi olan bir siyah kuşak, bir 
süreç sahibi, bir proje sponsoru, bir finansal temsilci ve üretim hattından yeşil 
kuşaklar proje ekibi olarak seçilmişlerdir. Proje bildirisinde yer alan getiri hedefi 
ana olarak satış artışından oluşmakta ve proje finansal getiri eşik değeri olan 
100.000 Amerikan Doları hedefini aşmaktadır. 

Proje 4- Sede kaynak hattı üretimini artırmak: Bu proje İtalya Bosconero daki orta 
ölçekli bir üretim tesisinin sede üretim hattının kapasitesini artırmayı 
hedeflemektedir. Bu hattın günlük üretimi 9.500 adet’dir ve 12.000 adet’e 
çıkarılması hedeflenmiştir. Tecrübeli bir siyah kuşak ve proje ekibi 150.000 
Amerikan doları proje getiri hedefi olan bu proje için görevlendirilmiştir. 

Bahse konu projelere uygulanan uzman karar destek sistemi EDeSis, işletme 
yönetimlerin ihtiyacı olan tarafsız bir değerlendirme aracı olarak iç denetim 
alanına katkı sağlamıştır.  Uygulama sonuçları, aynı zamanda literatürde yer alan 
ve eksikliği tartışılan, daha standart bir Altı Sigma uygulaması formatı yaratılması 
ihtiyacı çalışmalarına destek olmuştur. 

 


