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ALTI SĠGMA KRĠTĠK BAġARI FAKTÖRLERĠNĠN ETKĠNLĠĞĠNĠN 

KALĠTE FONKSĠYON GÖÇERĠMĠ YÖNTEMĠYLE 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

ÖZET 

Günümüz küresel rekabetçi piyasalarında, sürdürülebilirliği sağlamak adına 

organizasyonlarda mevcut ürünleri/hizmetleri ve sistemleri iyileĢtiren yöntemlerin ön 

plana çıktığı görülmektedir. Altı sigma, süreçlerdeki hataları ve varyasyonları 

azaltan, karlılığı ve operasyonel verimliliği arttıran ve sürekli iyileĢtirmeyi sağlayan 

bir metodolojidir.  

Bu çalıĢmada, altı sigma uygulamalarının baĢarılı olmasında etkili kritik faktörlerin 

üzerinde durulmuĢtur ve bu kritik baĢarı faktörlerin etkinliği kalite fonksiyon 

göçeriminin en temel matrisi olan kalite evi yöntemiyle değerlendirilmiĢtir. 

ÇalıĢmanın uygulama bölümünde, firmaların altı sigma proje yöneticileriyle 

görüĢülmüĢtür. Belirlenen kritik baĢarı faktörleri ve projelerinin baĢarılı olması için 

Ģirketlerin sahip olması gereken özellikler altı sigma yöneticileri tarafından 

değerlendirilmiĢtir.  

Literatür taraması kapsamında, kalite fonksiyon göçerimi ve altı sigma ile ilgili 

literatür araĢtırması yapılmıĢtır. Tezin ikinci bölümünde, kalite fonksiyon 

göçeriminin tanımına, ortaya çıkıĢına, uygulama alanlarına, faydaları ve zorluklarına, 

kalite evi yönteminin adımlarına ve akıl sürecine yer verilmiĢtir. Üçüncü bölümde, 

altı sigma tanıtılmıĢ, ortaya çıkıĢ sürecinden bahsedilmiĢ, uygulama adımları 

anlatılmıĢ, baĢarı faktörleri ortaya konmuĢ ve faydaları ve uygulama zorlukları 

özetlenmiĢtir.  

ÇalıĢmanın dördüncü bölümünde, kritik baĢarı faktörlerinin etkinliği değerlendirmek 

üzere 12 adet kritik baĢarı faktörü ve 26 adet teknik gereksinim belirlenerek kalite 

evi oluĢturulmuĢtur. BeĢ firmanın altı sigma proje yöneticileri ile 45-60 dakika süren 

görüĢmeler düzenlenmiĢ ve oluĢturulan bu kalite evi beĢ firmanın altı sigma proje 

yöneticileri tarafından doldurulmuĢtur. Altı sigma yöneticileri, kritik baĢarı 

faktörlerini kendi içinde önem seviyelerine göre 1‟den (çok düĢük) 10‟a (çok yüksek) 

kadar derecelendirmiĢtir. Kritik baĢarı faktörleri ve teknik gereksinimler arasındaki 

iliĢkiyi 1 (zayıf) – 2 (orta) – 3 (kuvvetli)  olacak Ģekilde belirlemiĢ ve teknik 

gereksinimlerin kendi aralarındaki iliĢki matrisini 1 (zayıf) – 2 (orta) – 3 (kuvvetli)  

metriklerini kullanarak doldurmuĢtur. Ayrıca, görüĢülen altı sigma yöneticilerinin 

kritik baĢarı faktörleri ve genel olarak altı sigma yöntemi ile ilgili yorumlarına ve 

önerilerine yer verilmiĢtir.  

Elde edilen sonuçlara göre, en yüksek önem düzeyine (10) sahip kritik baĢarı 

faktörünün üst yönetimin katılımı ve taahhüdü olduğu ortaya çıkmıĢtır. Altı sigmanın 

iĢ stratejisiyle iliĢkilendirilmesi, ana kaynaklara yatırım yapılması ve proje 
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önceliklendirilmesi ve seçimi ortalama olarak 9 önem seviyesine sahip olmuĢtur. Bu 

faktörlerin üst yönetim kararları tarafından direkt etkilenen faktörler olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. GörüĢmeler esnasında da, altı sigma yöneticileri hem insanların 

motivasyonunu sağlayabilmek ve onları sürekli olarak proje içinde tutabilmek hem 

de çıkması muhtemel finansal sıkıntıları projenin aksamasına izin vermeden 

çözebilmek adına üst yönetimin katımlının ve desteğinin çok kritik olduğuna 

değinmiĢtir. 

Bu kriterlerin ardından 8 önem derecesiyle altı sigmanın müĢteri ile 

iliĢkilendirilmesi, iĢbirliği ve iletiĢim, organizasyonel altyapı ve kültür, altı sigma 

araçları ve tekniklerinin anlaĢılması ve gerçeklere dayalı yönetim gelmiĢtir. Son 

olarak, ödül sistemi, eğitim ve yetiĢtirme ve proje yönetim becerileri faktörlerinin 

7.dereceden önem seviyesine sahip olduğu görülmüĢtür.  

BeĢinci bölümde, kritik baĢarı faktörleri ve teknik gereksinimler arasındaki iliĢki 

matrisinden ve teknik gereksinimlerin kendi aralarındaki iliĢki matrisinden elde 

edilen veriler çeĢitli açılardan değerlendirilmiĢ ve yorumlanmıĢtır. 
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AN ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE SIX SIGMA 

CRITICAL SUCCESS FACTORS USING QUALITY FUNCTION 

DEPLOYMEN METHOD 

SUMMARY 

In today‟s global competitive market, methods which improve products/services and 

systems come to the forefront in organizations in order to provide sustainability. Six 

sigma reduces defects and variations, enhances profitability and operational 

efficiency and provides continuous improvement.  

Quality function deployment translates customer needs and expectations into 

technical requirements. In addition to that, the method includes benchmarking, 

reaching target values, planning and communication. Companies use this 

methodology in order to gain competitive advantage in the market.  

In this study, critical success factors of six sigma implementations are emphasized 

and efficiency of these critical success factors assessed using the house of quality 

method, which is the fundamental matrix of quality function deployment. In the 

scope of the application part of the study, interviews with the six sigma project 

directors are presented. Selected critical success factors and technical requirements 

of the companies are assessed by the six sigma directors. 

After the literature research in respect to quality function deployment and six sigma, 

definition, origin, application areas, benefits and implementation problems, 

implementation steps, and flow diagram of quality function deployment are 

presented. Third part comprises definition, origin, application areas, success factors, 

benefits and implementation problems of six sigma.  

In the fourth section of the study, 12 critical success factors and 26 technical 

requirements are determined in order to build the house of quality. Interviews lasted 

45-60 minutes with five six sigma project managers are organized and the created 

house of quality is filled out. Critical success factors are scaled according to 

importance level ranging from 1 (low) to 10 (very high). The relation of critical 

success factors and technical requirements are scaled ranging between 1 (low) – 2 

(medium) – 3 (strong) and the interrelations of technical requirements are scaled 

ranging between 1 (low) – 2 (medium) – 3 (strong) are determined. In addition, 

interpretations and suggestions of six sigma managers about success factors and six 

sigma are included.  

In the fifth section, tha data provided by the house of quality matrix are evaluated 

and interpreted from different points of view.  
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According to the importance rating results, the most important success factor is the 

involvement and commitment with the importance level of 10. Interviewees 

mentioned the importance of commitment and involvement of top management in the 

success of the six sigma projects.  Linking six sigma to business strategy, investment 

of essential resources and project prioritization and selection hold the importance 

level of 9. It is seen that, these factors are related again with the commitment of 

executives. Interviewees stated that, it is critical to take the support of the top 

management in order to obtain the sufficient resources for the project. They also 

noticed the power of the top managements in the prioritization and selection of the 

projects. 

Linking six sigma to customer, cooperation and communication, organizational 

infrastructure and culture, understanding tools and techniques within six sigma and 

management by facts hold the importance level of 8. Six sigma managers indicated 

that, these factors are substantial to provide the involvement of employees at all 

levels, development of six sigma culture in the organization, integration of people in 

common goals and increase in the quality of work with people using six sigma tools 

in their daily routine work. 

Reward system, education and training, project management skills hold the 

importance level of 7. According to interviewed six sigma project directors, these 

critical success factors exist by the projects‟ very nature, should be taken into 

consideration in order to achieve useful projects and are crucial in the management 

of change that is arising from six sigma philosophy and methodology. 

In the study, relation between critical success factors and technical requirements are 

assessed. Six sigma project directors indicated that, top management should lead the 

six sigma meetings and provide the meetings arrange regularly. They associate the 

budget of the project, efficient performance management, the goals of the projects 

and cost analysis with the commitment of top management.  

According to correlation matrix of critical success factors and technical 

requirements, linking six sigma with customers are executed through measurement of 

customer satisfaction, collection of voice of customer and customer complaints. 

Besides, this information classified and analyzed in the determination of project 

goals and scope.  

It is found that, in order to link six sigma with business strategy, projects goals and 

scope are determined in accordance with the company strategy, this relation is 

reviewed in the management review meetings and project goals and organization 

goals are provided to be in coincide. In addition to that, it is observed that voices of 

customer and satisfaction level are taken into consideration in determination of 

business strategy to indicate the importance of the customer. 

Cooperation and communication linked with leadership and project management 

skills of the manager. In order to ensure the effective cooperation and 

communication between people, employees should have tendency towards 

teamwork, competencies and should allocate the sufficient time for the projects. 

Moreover, conducting meetings regularly with the involvement of all project 

members and top management, the flow of information throughout departments and 

determination of common goals strengthen cooperation and communication in the 

team. 
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In order to build up six sigma philosophy infrastructure and culture, projects are 

conducted with teams, involvement of all team members in the meetings are 

provided, six sigma tools such as analysis of data, drawing of diagrams and graphs 

are generalized. Common goals of the organization specified and training plan 

constituted in accordance with the goals.  Also, the commitment and support of top 

management to the six sigma projects provide the allocation of necessary resources 

for trainings, creation of belt system and integration of the methodology at all levels. 

 

Adequate resources should be allocated for trainings and information technologies, 

preparation of yearly training plan, and follow-up of performances of team members 

in order to guarantee understanding of six sigma tools and techniques. Thus, 

employees use these techniques in their daily work, analyze data, and learn the 

methods of measurement of customer satisfaction, voice of customer and analysis of 

customer complaints. 

Interviewed six sigma managers stated that reward system is determined at the 

conglomerate level by the top management. Therefore, congruency of the project 

goals and organization objectives is very important. Reward system is followed by 

performance management and determination of promotion criteria. 

Project management skills are critical in completion of the project in time, the 

organization of the project and meetings, the involvement of team members at all 

levels of the project, congruency of the project goals and organization objectives, and 

the assignment of project budget. The infrastructure of the belt system provides the 

problems solved quickly. 

Six sigma enables the management by facts. Measurable processes and data analysis 

pave the way for management by facts. Employees learn to collect data, classify, 

analyze and decide with the help of six sigma tools. 

Finally, interrelation between technical requirements is assessed according to 

answers of the interviewed six sigma managers. Leadership skill is linked with 

allocated time of six sigma project, review of the project in management review 

meetings, congruency of the project goals and organization objectives, determination 

of project goals and organization of the project, and arranging the meetings in time. 

It is observed that, leadership skill of the project managers is important in project 

management, planning and organization. 

In order to allocate the adequate time for the projects people should work in teams, 

should be flexible, participate in all meetings, and performance management should 

be conducted effectively. Cost analysis of the six sigma project, performance 

analysis, promotion criteria, resources, project goals and objectives, and project 

plan/organization are determined in the management review meetings. 

Necessary data for the project should be available, classifiable, measurable and 

analyzable in order to conduct measurement and assessment of customer satisfaction 

and expectations. In addition, the results of the analysis of data should be taken into 

consideration in determination of subject, scope, goals and metrics of the project. 

Sure, team members should have the competence of assessment and analysis of the 

data in decision-making.     
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1. GĠRĠġ 

ġirketler, altı sigma ile geleneksel süreçlerinden uzaklaĢarak müĢterilerini, 

tedarikçilerini ve çalıĢanlarını bir araya getiren yeni yönetim anlayıĢlarına 

yönelmektedir. Altı sigma, kültürdeki değiĢimi, iyileĢtirme araçlarını ve yenilikçi bir 

ortam yaratmak için gerekli yöntemi ortaya çıkararak farklı disiplinlerin bir araya 

gelmesiyle en değerli süreçlere/ürünlere çözümler üretilmesine olanak sağlar 

(Treichler ve Carmichaer, 2004). 

Endüstride altı sigma, özellikle ürün hatalarını ve süreç varyasyonları azaltarak 

mükemmele yakın ürünler ve hizmetler sunabilmek adına uygulanmaktadır. Altı 

sigma yöntemi; (1) ana süreçlerin tanımlanması (2) müĢteri ihtiyaçlarının 

belirlenmesi (3) mevcut operasyon performansının ölçülmesi (4) iyileĢtirme 

projelerinin önceliklendirilmesi ve uygulama için verilerin toplanması ve analizi (5) 

altı sigmanın sistemlerle entegre edilmesi olmak üzere beĢ adımda özetlenmiĢtir (Liu, 

2009). 

Literatürde bakıldığında; önceleri altı sigma felsefesi, yöntemi ve uygulama metodu 

ile çokça çalıĢmaya rastlanırken, günümüzde özellikle kritik baĢarı faktörleri 

üzerinde durulduğu görülmektedir. Zira artık yöntemi uygulamanın yanı sıra 

projelerin baĢarılı olması ve Ģirketlere fayda sağlaması önem kazanmaktadır.  

Ürün odaklı yönetim modelinden müĢteri odaklı yönetim modellerine geçilen 

bugünlerde müĢteri beklentilerini karĢılamaya ve müĢteri memnuniyetini sağlamaya 

yönelik stratejiler geliĢtirmek Ģirketlerin büyümelerini ve sürdürülebilirliklerini 

arttırmaktadır. Kalite fonksiyon göçerimi müĢteri beklentilerini tam anlamıyla 

karĢılamak adına geliĢtirilmiĢ bir yöntemdir.  

Bu yöntemle, firmalar müĢteri ihtiyaçlarını ölçülebilir metrikler cinsinden ifade 

ederek sunacakları ürünün/hizmetinsahip olması gereken teknik gereksinimleri 

belirlemektedir. Böylelikle, Ģirketler müĢteriyi memnun eden ürünler/hizmetler 

ortaya çıkarmaktadır.  
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Kalite fonksiyon göçerimi yönteminin en yaygın kullanılan aracı kalite evi matrisidir. 

Kalite evi kalite fonksiyon göçerimi süreçlerinin temelini oluĢturup, farklı 

kaynaklardan toplanan birçok veriyi tek bir çizelgede birleĢtirir. MüĢteri 

ihtiyaçlarının ve bu ihtiyaçları karĢılayan teknik özelliklerin yanı sıra kalite analizi ve 

iyileĢtirme aracı olarak kullanılan yararlı metotlardan biridir (Tan ve diğ., 1998). 

Bu çalıĢmanın amacı, altı sigma kritik baĢarı faktörlerinin etkinliğini kalite fonksiyon 

göçerimi yöntemiyle değerlendirmektir. Uygulama alanı olarak, firmaların altı sigma 

proje yöneticileriyle görüĢülmüĢtür. Belirlenen kritik baĢarı faktörleri ve projelerinin 

baĢarılı olması için Ģirketlerin sahip olması gereken özellikler altı sigma yöneticileri 

tarafından değerlendirilmiĢtir.  

Tezin ikinci bölümünde, kalite fonksiyon göçerimi tanımlanmıĢ, yöntemi açıklanmıĢ, 

uygulama alanlarına örnek verilmiĢ ve faydalarından ve zorluklarından 

bahsedilmiĢtir. Üçüncü bölümde, altı sigma felsefesi tanıtılmıĢ, uygulama adımları 

anlatılmıĢ, baĢarı faktörlerine yer verilmiĢ ve faydaları ve uygulama zorlukları 

tanıtılmıĢtır. Dördüncü bölümde, kritik baĢarı faktörleri ve teknik gereksinimler 

belirlenmiĢ, oluĢturulan kalite evi anlatılmıĢ, altı sigma yöneticilerinin görüĢleri, 

yorumları, değerlendirmeleri ve önerileri paylaĢılmıĢ ve elde edilen verilerin çeĢitli 

açılardan irdelenmiĢtir. Son olarak, kalite evi uygulamasının sonuçları 

değerlendirilmiĢ, çalıĢmanın geliĢtirilmeye açık ve eksik yönleri ortaya konmuĢtur. 
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2. KALĠTE FONKSĠYON GÖÇERĠMĠ 

2.1 Tanımı 

Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG), müĢteri ihtiyaçlarını doğru bir Ģekilde 

belirleyerek müĢteri memnuniyetini sağlamayı amaçlayan sistematik bir yöntemdir 

(Guerrero ve Stagney, 2003).  

Diğer bir deyiĢle, ürün geliĢtirme ve üretim süreçlerinin (pazarlama stratejileri, 

planlama, ürün tasarımı ve mühendisliği, prototip değerlendirmesi, üretim süreç 

geliĢtirme, üretim, satıĢ gibi) her bir aĢamasında müĢteri gereksinimlerini uygun 

teknik gereksinimlere dönüĢtürmeye yarayan bir metodolojidir (Sullivan, 1986b).  

Kapsamlı tanımıyla KFG, her bir müĢteri talebinin birer kalite karakteristiği olarak 

ifade edilmesi ve belirlenen bu karakteristiklerin her fonksiyonel öğeden baĢlayarak 

tüm parçalara ve tüm süreçlere sistematik olarak yerleĢtirilmesi ve uygulanmasıdır. 

MüĢteri talepleri ile kalite karakteristikleri arasındaki iliĢki ağı ürünün bütün olarak 

kalitesini belirlemektedir (Akao, 1990). 

2.2 Kökeni  

Orijinal adı Japonca “hinshitsu kino tenkai” olan Kalite Fonksiyon Göçerimi, 

Ġngilizce‟ye “Quality Function Deployment” Ģeklinde çevrilerek kabul görmüĢtür 

(Akao, 1997). Türkçe literatürde, yaygın olarak “Kalite Fonksiyon Göçerimi” 

(Özgen ve diğ., 2009), “Kalite Fonksiyon Yayılımı” (Güllü ve Ulcay, 2002) ve 

“Kalite Fonksiyon Açınımı” (Dinçer, 2003) olarak kullanılmaktaysa da, “Kalite  

İşlev  Konumlveırılması”, “Kalite  İşlev Konuçlveırma” (Yenginol, 2008) Ģeklindeki 

kullanımlarına da rastlanmaktadır. Kalite Fonksiyon Göçerimi yönteminin orijinal 

adı ġekil 2.1‟de Kanji alfabesi ile gösterilmiĢtir (Yenginol, 2008) . 
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Bu çalıĢmada “hinshitsu kino tenkai” kelimesinin karĢılığı olarak Kalite Fonksiyon 

Göçerimi (KFG) kullanılmıĢtır.
 

 

ġekil 2.1 : Kanji alfabesi ile kalite fonksiyon göçerimi, (Yenginol, 2008). 

2.3 Ortaya ÇıkıĢı 

Kalite Fonksiyon Göçerimi 1960‟larda mal ve hizmet teslim konusuna odaklanan bir 

kalite sistemi olarak Japonya‟da ortaya çıkmıĢtır (Mazur, 1996). II. Dünya SavaĢı‟nın 

ardından, Ġstatiksel Kalite Kontrol (ĠKK) yöntemlerinin Japon endüstrisinde kalite 

faaliyetlerinin merkezi haline gelmesiyle özellikle üretim alanında ĠKK uygulanmaya 

baĢlanmıĢtır. Daha sonra ĠKK, 1954 yılında Dr. Juran‟ın Japonya ziyareti sırasında 

dile getirdiği kalite kontrolün iĢletme yönetimindeki önemini vurguladığı 

öğretileriyle ve Dr. Kaoru Ishikawa‟nın ġirket Geneli Kalite Kontrol yaklaĢımıyla 

entegre edilmiĢtir. Bu entegrasyon Dr. Feigenbaum tarafından 1961‟de yayınladığı 

“Total Quality Control” adlı makalesi ile de desteklenmiĢtir. Sonuç olarak, istatiksel 

kalite kontrol yöntemi, 1960-1965 yılları arasında Japonya‟da Toplam Kalite Kontrol 

yaklaĢımına dönüĢmeye baĢlamıĢtır (Akao, 1997). 

Japon endüstrisinde bu geliĢmeler sürdüğü ve ürün geliĢtirmede taklit ve 

kopyacılıktan özgün tasarımlara yönelme olduğu görüldüğünde Kalite Fonksiyon 

Göçerimi yöntemi veya kavramı Toplam Kalite Yöntemi Ģemsiyesi altında ileri 

sürülmüĢtür. 

Japon otomotiv endüstrisi yeni ürün geliĢtirme sürecine hız vermiĢ, eski modellerin 

yerine yenileri tasarlanmaktaydı. Bu sırada aĢağıdaki iki husus Kalite Fonksiyon 

Göçerimi kavramının doğmasına sebep olmuĢtur: 

1. Ġnsanlar tasarım kalitesinin önemini anlamaya baĢlıyordu, ama bu kalitenin 

nasıl sağlanacağı hiçbir kitapta mevcut değildi. 

2. Firmalar hâlihazırda olan Kalite Kontrol Diyagramları‟nı kullanmaktaydı, 

ancak tablolar yeni ürünler seri halde üretildikten sonra oluĢturuluyordu.  
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1966 yılında Yoji Akao, Bridgestone Lastik ġirketi‟nde Mr. Kiyotaka Oshiumi 

tarafından oluĢturulan süreç teminat öğeleri tablosuna “Tasarım BakıĢ Açısı” 

bölümünü ekleyerek yeni ürün geliĢtirme sürecinde kullanılacak kalite tablosunu 

türetmiĢtir. Ancak bu tablo birkaç Ģirket tarafından deneme amaçlı kullanıldığı halde 

pek dikkat çekici olamamıĢtır.  

1972 yılında Akao, bu kavramı ve tecrübelerini “New Product Development and 

Quality Assurance – Quality Deployment System (Japonca)” adlı yayınında 

toplamıĢtır ve “hinhitsu tenkai” (Ġngilizce: Quality Deployment – Türkçe: Kalite 

Göçerimi) terimini tanıtmıĢtır. ÇalıĢmasında, kalite göçerimi yöntemi ile üretim 

baĢlamadan önce önemli kalite güvence noktalarında tasarım kalitesinin sağlanması 

gerektiği anlatmıĢtır. Ancak yine de bu yöntem tasarım kalitesinin belirlenmesi 

konusunda yetersiz kalmıĢtır (Akao, 1997). 

Bu eksiklik Mitsubishi Heavy Industry Kobe Tersaneleri”nde Dr. Shigeru Mizuno ve 

Dr. Yasushi Furukawa önderliğinde oluĢturulan ve ilan edilen Kalite Diagramı ile 

giderilmiĢtir. Bu tablolarda müĢteri ihtiyaçları fonksiyonlar cinsinden ifade edilmiĢtir 

ve bu fonksiyonlar ile gerekli kalite özellikleri arasındaki iliĢki gösterilmiĢtir.  

Tüm bu görüĢler ve geliĢmeler birleĢtirilmiĢ olup Kalite Göçerimi bir yöntembilimi 

olarak Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır: “müĢteri taleplerini yerine geçebilecek kalite 

karakteristiklerine dönüĢtürür, nihai ürünün tasarım kalitesini belirler ve bu aliteyi 

sistematik olarak bileĢen kalitesine, her bir parça kalitesine ve süreç elemanları ve 

bunlarla olan iliĢkilerine indirger ve yayar.” (Akao, 1997). 

Katsuyoshi Ishihara Değer Mühendisliği kavramını ve bir ürünün fonksiyonlarını 

tanımladıktan sonra bu düĢünceyi iĢ süreçleri fonksiyonları için geniĢletmiĢtir. 

Ardından, Dr. Mizuno tarafından dar görüĢlü Kalite Fonksiyon Göçerimi tanımı 

“hedeflerin ve yöntemlerin sistemleĢtirilmesi yoluyla bir iĢ fonksiyonu veya 

operasyon kalitesinin aĢama aĢama daha alt bileĢenlerine de göçerimi” olarak 

Ģeklinde yapılmıĢtır (Akao, 1997). 

Sonuç olarak KFG kavramı, dar görüĢlü tanım ile kalite göçerimi tanımı 

birleĢtirilerek ifade edilmiĢtir. Bugün KFG, tüm bu tanımları, görüĢleri ve kalite 

tablolarını içinde barındıran, hem ürün hem de iĢ süreçleri için geçerli olan bir kalite 

sistemi haline gelmiĢtir. 
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2.3.1 Japonya’da ve Asya’da yayılımı 

1975 yılında Bilgisayar AraĢtırma Komitesi (Akao‟nun baĢkanlık ettiği ve 1978 

yılında KFG AraĢtırma Heyeti olarak adlandırılan komite) Japon Kalite Kontrol 

Derneği (Japanese Society for Quality Control) tarafından atanmıĢtır. Bu komite 

sonraki 13 yıl boyunca KFG metodolojisi üzerine araĢtırma yapmakla 

görevlendirilmiĢtir. 1987 yılında KFG yöntemini uygulayan 80 Japon firmasının 

incelendiği raporda firmalar KFG yöntemini uygulama sebeplerini Ģu Ģekilde 

sıralamıĢlardır (Akao, 1997):  

“Tasarım kalitesinin ve planlama kalitesinin belirlenmesi, rekabetçi ürünlerin 

karĢılaĢtırılması, firmayı rakiplerine karĢı öne geçirmek için yeni ürün geliĢtirme 

sürecinde kaliteyle ilgili bilgilerin piyasadan toplanması ve analiz edilmesi, kaliteyle 

ilgili bilgilerin sonraki süreçlere aktarılmasıdır. Ayrıca, tasarımın üretime 

göçerilmesi, baĢlangıç kalite sorunlarının azaltılması, tasarım 

değiĢikliklerininazaltılması, geliĢtirme zamanının kısaltılması, geliĢtirme 

maliyetlerinin azaltılması ve pazar payının artırılmasıdır.” 

1972 yılında Akao ve Mitsubishi Heavy Industry‟nin yayımladığı makalelerle 

birlikte KFG‟ye olan ilgi artmaya baĢladı. Bu konuyla ilgili ilk kitap, 1978 yılında 

Japonya‟da “Quality Function Deployment” adı altında basıldı, ancak çok zaman 

sonra Ġngilizceye çevrildi. 1987 yılında Japon Standartları Derneği (Japanese 

Standards Association) tarafından KFG ile ilgili örnek olayların yer aldığı bir kitap 

basıldı. Bu kitap daha sonra Ġngilizce ve Almancaya çevrilerek Amerika‟da ve 

Almanya‟da yayımlandı. Japon Bilimciler ve Mühendisler Derneği (Union of 

Japanese Scientists ve Engineers) tarafından KFG‟ye giriĢ kitabı 1990 yılında basıldı 

(Akao, 1997). Japonya‟da ilk seminer 1983 yılında Japonya Verimlilik Merkezi 

(Japan Productivity Center) tarafından organize edildi. 1. Uluslararası KFG 

Sempozyumu 174 kiĢinin katılımıyla Japonya‟da gerçekleĢtirildi (Akao ve Mazur, 

2003). 

Kore‟de 1978 yılından 1985 yılına kadar Kore Standartları Derneği‟nde (Korean 

Standards Association) dersler verilmiĢtir, ancak endüstri uygulamaları 

görülmemiĢtir. 2002 yılında KFG AraĢtırma komitesi kurulmuĢtur. 

Tayvan 1982-1986 yılları arasında KFG kavramı ile yeni yeni tanıĢır, 2000‟li yıllara 

gelindiğinde nihayet gerçek uygulamalar baĢlar. KFG‟nin Tayvan‟da yayılmasında 

http://www.google.com.tr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.juse.or.jp%2Fe%2F&ei=osoNTpz0N4rsObSLlZcL&usg=AFQjCNG29-tL_jBexTTL9LeIy8NcmM017g&sig2=vU_mFwwQjh-HnAAhUom7VQ
http://www.google.com.tr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.juse.or.jp%2Fe%2F&ei=osoNTpz0N4rsObSLlZcL&usg=AFQjCNG29-tL_jBexTTL9LeIy8NcmM017g&sig2=vU_mFwwQjh-HnAAhUom7VQ
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Çin Verimlilik Merkezi‟nin (Chinese Productivity Center) büyük etkisi olduğu 

görülür. 

Yeni ürün geliĢtirmenin önem kazandığı Çin‟de Kalite Bürosu (Quality Bureau) Yoji 

Akao‟yu 1994‟ten beri KFG üzerine seminerler vermek üzere Pekin‟e ve ġangay‟a 

davet etmektedir. 

Hindistan, gerek dünya standartlarına sahip yazılım teknolojisinde; gerek kamyon, 

araba ve çiftlik traktörü üretim sektöründe uygulamak üzere KFG‟ye büyük ilgi 

göstermiĢtir. Bunun yanında çeĢitli KFG YeĢil KuĢak ve KFG Kara KuĢak 

eğitimlerine de ev sahipliği yapmıĢtır. 

Malezya, Tayland, Singapur ve Endonezya‟da düzenlenen seminerlerde çeĢitli örnek 

olay çalıĢmalarına yer verilmiĢtir. 

Avustralya‟da 1. Pasifik Çevresi Ülkeleri KFG Sempozyumu 1995 yılında Bob Hunt 

tarafından organize edilmiĢtir. Avustralya 1998 yılında 4. Uluslararası KFG 

Sempozyumu‟na ev sahipliği yapmıĢtır (Akao ve Mazur, 2003).  

2.3.2 Amerika BirleĢik Devletleri’nde yayılımı  

Akao‟nun makalesinin 1983 yılında Amerikan Kalite Kontrol Derneği (American 

Society of Quality Control) tarafından Quality Progress dergisinde yayımlanmasıyla 

Amerika BirleĢik Devletleri KFG ile tanıĢmıĢtır. Yine aynı yıl Akao, Chicago‟da dört 

günlük “ ġirket Geneli Kalite Kontrol ve Kalite Göçerimi” semineri vermiĢtir. Daha 

sonra Akao, 1986‟dan baĢlayarak her yıl Amerikan katılımcılarına KFG‟yi anlatmak 

üzere GOAL/QPC „den Bob King tarafından davet edilmiĢtir (Akao, 1997) ve 1987 

yılında ABD‟de KFG üzerine basılan ilk kitap “Better Designs in Half the Time” 

Bob King tarafından yazılmıĢtır (GOAL/QPC Web Sitesi). 

Xerox firmasında çalıĢan Donald Clausing 1984 yılında Ford‟a KFG yöntemini 

tanıtmıĢtır, bir yıl sonra Ford Body ve Assembly ile tedarikçileri arasında KFG 

projesi geliĢtirilmiĢtir ve 1987 yılında Japonya dıĢında gerçekleĢtirilen ilk örnek olay 

çalıĢması Ford ve tedarikçileri arasında hazırlanmıĢtır (ReVelle ve diğ., 1997). 

Kuzey Amerika KFG Sempozyumu, araĢtırma ve örnek olay çalıĢmalarına dayanan 

içeriği ile KFG‟nin yayılmasına büyük katkı sağlamıĢtır (Akao, 1997). General 

Motors, Chrysler, AT&T,  Du Pont, Hewlett-Packard, Ritz- Carlton gibi firmalar 

KFG yöntemini çeĢitli alanlarda uygulamıĢtır (ReVelle ve diğ., 1997). Tüm bu 
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faaliyetleri bir araya getirmek adına, Glenn H. Mazur, Richard Zultner ve Dr. John 

Terninko önderliğinde 1994 yılında KFG Enstitüsü (QFD Institute) kurulmuĢtur. 

1996 yılında KFG Enstitüsü Akao Prize isimli ödülü oluĢturmuĢtur (Akao, 1997). 

2.Uluslararası KFG Sempozyumu 250 kiĢinin katılımıyla Michigan‟da 

gerçekleĢmiĢtir. 2000 yılında gerçekleĢen 6. Uluslararası KFG Sempozyumu‟na 

ABD ev sahipliği yapmıĢtır. 2000 yılından itibaren Akao‟nun önderliğinde KFG 

Enstitüsü tarafından eğitimler verilmektedir. BaĢlangıç (2 gün KFG YeĢil KuĢak), 

KolaylaĢtırıcı (4 gün KF Kara KuĢak), Uzman (5 gün KFG Usta KuĢak) ve Uzman 

(10 gün KFG Büyük Usta KuĢak) olmak üzere 4 seviyede verilen eğitimlerde 

750‟den fazla kiĢi sertifika sahibi olmuĢtur (Akao ve Mazur, 2003). 

2.3.3 Avrupa’da yayılımı  

Akao‟nun 1983 yılında Amerikan Kalite Kontrol Derneği tarafından Quality 

Progress dergisinde yayımlanan makalesi ile KFG‟nin Avrupa‟da tanınmaya 

baĢlamıĢtır (Akao, 1997). 1987 yılında Akao, Galgano & Associati‟de KFG ile ilgili 

dersler vermek üzere Ġtalya‟ya gitmiĢtir. Ġtalya, KFG‟yi Avrupa‟da ilk uygulayan 

ülke olmuĢtur ve 1. Avrupa KFG Sempozyumu 1993 yılında Ġtalya‟da 

gerçekleĢmiĢtir (Akao ve Mazur, 2003). 

Ġngiltere‟deki Amerikan Tedarikçi Enstitüsü (American Supplier Institute) Ģubesinin 

faaliyetleri ile 1980‟lerin sonundan bu yana KFG ilgi görmüĢtür ve 2 tane KFG YeĢil 

KuĢak
 
eğitimi düzenlenmiĢtir. 

Ġsveç, 1997 yılında 3. Uluslar arası KFG Sempozyumu‟na ev sahipliği yapmıĢtır. 

Avusturya‟da, Almanya‟da ve Ġspanya‟da KFG seminerleri ve konferansları 

düzenlenmiĢtir. Bunun yanında, otomotiv, elektronik, medikal cihazlar gibi 

sektörlerde KFG uygulamalarını görmek mümkündür (Akao ve Mazur, 2003). 

2.3.4 Türkiye’de yayılımı  

Türkiye‟de özellikle geliĢen tüketici ürünleri sektörü KFG yöntemini öğrenmeye ve 

uygulamaya yönelmiĢtir. 2 genel katılıma açık QFD YeĢil KuĢak
 
eğitimi verilmiĢtir. 

2002 yılında ilk KFG Sempozyumu Dokuz Eylül Üniversitesi‟nde 

gerçekleĢtirilmiĢtir (Akao ve Mazur, 2003). Türkiye‟de KFG metodunu 1994 yılında 

ilk olarak Arçelik A.ġ tarafından uygulamıĢtır. Daha sonra, TofaĢ, Cevher Maden 
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Sanayi, BMC ve Beko gibi firmalar bu yöntemi kullanmaya baĢlamıĢtır (Olcay ve 

Esin, 2010).  

2.4 Kavramı 

Kalite fonksiyon göçerimi, müĢteri memnuniyetini sağlamak adına ürünlerin ve 

hizmetlerin kalitesinden emin olmak için geliĢtirilmiĢ bir yöntemdir (Mazur, 1993). 

Tüketici ihtiyaçlarını tasarım, geliĢtirme, mühendislik, üretim ve hizmet faaliyetleri 

ile birleĢtiren sistematik bir süreçtir (QFDI Web Sitesi). 

KFG basit bir araç değildir; bütün bir kalite sistemi, planlama süreci, süreç veya 

metodoloji olarak sayılabilir (Xie ve diğ., 2003). KFG Ģimdiye kadar diğer kalite 

araçlarından biri olarak sayılmıĢtır. Halbuki KFG, ürün, hizmet, süreç ya da yazılım 

planlama sürecidir. MüĢteri girdilerini ilgili süreçlerde kullanmak üzere toplayan ve 

onları teknik karakteristiklere çeviren bir metodolojidir (ReVelle ve diğ., 1997). 

Day‟e  (1993) göre KFG kavramının temel özellikleri aĢağıdaki gibi sıralanabilir; 

1- KFG bir planlama sürecidir. 

2- MüĢterilerin istek ve gereksinimleri yöntemin girdilerini oluĢturur. 

3- Önemli bilgilerin kaydedilmesi için matris formatı kullanılır.  

4- Yöntem için önemli bilgilerin analiz edilmesi ve öncelikli konuların 

belirlenmesine izin verir. 

5- MüĢteri girdilerini baz alan ve müĢteri memnuniyetini artırıcı özellikler 

yöntemin çıktılarını oluĢturur. 

2.5 Geleneksel ve Modern KFG  

Mazur (2008) geleneksel KFG‟nin amacını, müĢteriyi heyecanlandıracak kalite 

standartlarını ortaya çıkarmak ve tasarım, üretim, hizmet ve benzeri süreçlerde 

kalitenin güvence altına alınması Ģeklinde tanımlamıĢtır. Modern KFG‟de, müĢteri 

tatminin ötesine geçmek ve müĢteri beklentilerini aĢmak, bu beklentileri faaliyetlere 

ve tasarıma yansıtmak ve süreç boyunca organizasyondaki kiĢiler arası iletiĢimi 

sağlamak amaçlanır. Bunun yanında, KFG metodunun daha temsili ve çalıĢtırılabilir 

olması adına AHS (Analitik HiyerarĢi Süreci), Bulanık Küme Teorisi, Dinamik 

Programlama gibi yöntemler KFG sürecinde kullanılmıĢtır (Mehrjerdi, 2010). 
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Geleneksel KFG yönteminde olduğu gibi sıralama ölçeği kullanılması yerine modern 

yöntemde oran ölçeğinin kullanılması, müĢteri gereksinimlerinin önceliklendirilmesi 

ve fonksiyonel özelliklere dönüĢtürülmesinde sabit nümerik değerler elde edilmesini 

sağlamıĢtır. 

Özgen ve diğ. (2009)‟nden uyarlanan Çizelge 2.1‟de geleneksel ve modern KFG 

arasındaki karĢılaĢtırmaya yer verilmiĢtir. 

Çizelge 2.1 : Geleneksel ve modern KFG‟nin karĢılaĢtırması, (Özgen ve diğ., 2009).
 

Geleneksel KFG Modern KFG 

Önceden hazırlanmıĢ KFG süreci 

o Yalnızca kalite evi 

o 4 aĢamalı model 

UyarlanmıĢ KFG süreci 

o Firmanın istek ve ihtiyaçlarına 

uygun 

(Firmanın sesi temelli) 

Sadece Japonya‟da geçerli matematik 

kullanımı 

Doğru ve geçerli matematik kullanımı 

Az sayıda, büyük ve zahmetli araçların 

kullanımı (çoğunlukla matrislerin 

kullanımı) 

Çok sayıda, küçük ve odaklanmıĢ 

araçların kullanımı (nadiren de 

matrislerin kullanımı ) 

Kapsamlılığa odaklanma Hız ve etkinliğe odaklanma 

MüĢterinin sesi kavramının sözde 

kullanımı 

MüĢterinin sesinin temel kavram olarak 

ele alınması 

2.6 Uygulama Alanları 

KFG ilk önce müĢteri sesine uygun kalitede ürünler üretmeyi amaçlayan 

yaklaĢımıyla, ürün geliĢtirme, kalite yönetimi ve müĢteri istekleri analizi gibi 

faaliyetler için kullanılmıĢtır. Daha sonra, KFG yaygınlaĢmaya baĢladıkça uygulama 

alanları tasarım, planlama, karar verme, mühendislik, yönetim, takım çalıĢması, 

zamanlama ve maliyetlendirme Ģeklinde çeĢitlenmiĢ ve geniĢlemiĢtir (Chan ve Wu, 

2002). 

Chan ve Wu‟nun (2002) yaptığı kapsamlı literatür taramasına göre, bildirilen KFG 

uygulamaları gemi inĢaatı ve elektronik sektörlerinde görülmüĢtür. Ġlk baĢlarda 

otomotiv, elektronik ve yazılım sektörlerinde KFG yöntemi kullanılmıĢ olup 
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KFG‟nin üretim ve hizmet (devlet yönetimi, bankacılık ve muhasebe, sağlık, eğitim 

ve araĢtırma) alanlarında uygulandığı belirtilmiĢtir. Bunun yanında, havacılık, ulusal 

güvenlik, çevrenin korunması, afet önleme, ambalajlama (Chan ve Wu, 2002), gıda 

güvenliği (Sweet ve diğ., 2010), pazarlama (Lu ve Kuei, 1995), inĢaat (Olcay ve 

Esin, 2010) ve bilgi yönetimi  (Akao ve Inayoshi, 2003) gibi alanlarda KFG 

metodundan yararlanıldığı görülmüĢtür. 

KFG artık hızla geliĢmekte ve dünya çapında yaygınlaĢmaktır. Avustralya, Belçika, 

Brezilya, Danimarka, Almanya, Finlandiya, Hong Kong, Hindistan, Ġrlanda, Ġsrail, 

Ġtalya, Kore, Malezya, Singapur, Tayvan Türkiye, Ġngiltere ve ABD gibi birçok 

ülkede uygulamalarının yapıldığı görülmektedir. Ayrıca, KFG metodunu uygulayan 

ülkeler sadece burada belirtilenlerle sınırlı olmayabilir zira bazen ülkeler stratejik 

öneminden dolayı bu gibi uygulamaların sonuçlarını yayınlamamaktadır (Delgado ve 

Aspinwall, 2003).  

Delgado ve Aspinwall (2003) “QFD Methodology ve Practical Applications – A 

Review” adlı çalıĢmalarında KFG yönteminin kullanıldığı çeĢitli alanlardan 

bahsetmiĢtir. Yaptıkları literatür taramasına göre KFG, kablo, yapıĢtırıcı, renk 

tarayıcısı, güzellik ürünleri, tekstil, araba parçaları ve baskılı devre kartı üretiminde 

uygulanmıĢtır. KFG‟nin ürün geliĢtirme ve var olan ürünlerin ergonomik 

tasarımlarının geliĢtirilmesinde kullanıldığı görülmüĢtür. Buna ek olarak, hassaslık, 

uygunluk ve seçicilik gibi müĢteri ihtiyaçlarını karĢılayan arabalar için akıllı ses 

sistemi geliĢtirilmesinde KFG yönteminden yararlanılmıĢtır. Potansiyel kullanıcılar 

ve yöneticilerden ürünle ilgili pozitif geri dönüĢler alınmıĢtır. Benzer Ģekilde, dizel 

motor üretiminde müĢterinin sesi KFG sürecinde dikkate alınmıĢtır. Tüketici 

ihtiyaçlarına göre motorun yakıt sistemi bölümü baĢarıyla geliĢtirilmiĢ olup süreç 

sonunda müĢteri memnuniyeti sağlanmıĢtır. 

Tamagawa ve Michigan Üniversitelerinin 400 Japon ve 400 Amerikan firması 

üzerinde yaptığı araĢtırmaya göre; Japon firmaların %31,5‟inin ve Amerikan 

firmaların %68,5‟nin KFG yöntemini geliĢtirme sürecinde kullandığı ortaya 

çıkmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarında KFG‟nin sıklıkla otomotiv ve elektronik 

endüstrilerinde tercih edildiği görülmüĢtür. Bunun yanında, ABD‟de uzay 

endüstrisinde de uygulandığı ve genel olarak KFG metodunun ABD‟de Japonya‟dan 

daha fazla pratik hayatta kullanıldığı belirtilmiĢtir (Akao ve Mazur, 2003). 
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BaĢlarda KFG tasarımdan üretime kadar kontrol noktalarındaki kalite güvenceyi 

sağlamak için kullanılan bir yöntem olsa da son 20 yıldır planlama (stratejik 

planlama, iĢ planlama, stratejik pazarlama planlaması, müĢteri stratejik planlama) 

gibi özel konularda da baĢarıyla uygulandığı görülmüĢtür (Maritan ve Panizzolo, 

2009). 

Zairi ve Youssef‟e (1995) göre KFG inĢaat firmaları, oteller ve havayolu Ģirketleri 

gibi imalat dıĢı alanlara da uygulanabilir. KFG yöntemi yeni ürün geliĢtirmeye 

odaklanmıĢ olsa da var olan ürünlerin, hizmetlerin veya süreçlerin gözden 

geçirilmesinde de kullanılabilir. 

Mehrjerdi (2010) yaptığı literatür taramasında KFG‟nin uygulama alanlarını bir tablo 

halinde göstermiĢtir. Çizelge 2.2‟de KFG üzerine çalıĢma yapan araĢtırmacıları ve 

uygulama alanları özetlenmiĢtir. 

Genel olarak bakıldığında, KFG metodunun pratikte pek çok alanda kullanıldığı ve 

bu yöntemin değer yaratmak adına yararlı olduğu, sonuçta müĢteri tatmini sağlayarak 

iĢletmelere fayda sağlayan bir yaklaĢım olduğu görülmektedir.  

Çizelge 2.2 : KFG uygulama alanları, (Mehrjerdi, 2010). 

Uygulama Alanı AraĢtırıcılar 

Performans Ellis (1998), Jagdev ve diğ. (1997), 

Kochhar ve Eguia (1998), Kochhar ve 

Saeed (1999), Kutucuoglu ve diğ. 

(2001), Lim ve diğ. (1999), Roche ve 

Jackson (1994) 

Süreç Jacobs ve diğ. (1995), Mrad (1997, 

1999), Partovi (2007) 

Kalite maliyetleri Moen (1998) 

Hizmet kalitesi Van Looy ve diğ. (1998) 

En uygun tasarım gereklilikleri Park ve Kim (1998) 

GeliĢtirme öncelikleri Han ve diğ. (1998) 

Tesis yeri Chuang (2001) 

Pazarlama stratejileri Nagendra ve Osborne (2000) 

En uygun cihazı seçme  Doyotte ve diğ. (1999) 
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Çizelge 2.2 (devam) : KFG uygulama alanları, (Mehrjerdi, 2010). 

Uygulama Alanı AraĢtırıcılar 

Süreçler Mrad (1997) 

Ürünler Weiss ve Butler (1992) 

Ar-Ge projeleri Curtis ve Ellis (1998) 

Servis dağıtım öncelikleri Curry (1999) 

Takım üyeleri Zakarian ve Kusiak (1999) 

Öğretme yöntemleri Lam ve Zhao (1998) 

Sistem güvenilirliği Verma ve Knezevic (1996) 

Teknoloji Lowe ve diğ. (2000) 

Değer Housel ve Kanevsky (1995) 

MüĢteri memnuniyetinin ölçülmesi Motwani ve diğ. (1996) 

Robot seçimi Bhattacharya ve diğ. (2005) 

 

Mühendislik departmanında kalite 

iyileĢtirme 

Owlia ve Aspinwall (1998) 

Hızlı ĠĢleme Hanumaiah ve diğ. (2006) 

Trafik kazası Sohn (1999) 

Spor aktiviteleri Partovi (2001) 

ERP seçimi Karsak ve Ozogul (2007) 

BarıĢı sağlama Partovi (1999) 

Yazılım geliĢtirme Barnett ve Raja (1995) 

Yüksek öğrenim müfredatı Bier ve Cornesky (2001) 

MüĢteri odaklı sağlık hizmeti Chaplin ve Terninko (2000) 

Konaklama sektörü Jeong ve Oh (1998) 

2.7 Faydaları 

Günümüzde firmalar her ne kadar müĢteri odaklı stratejiler belirleseler de, piyasa 

araĢtırması ile bilgileri toplamada, analiz etmede ve etkin bir müĢteri stratejisi 

geliĢtirmede yetersiz kalmaktadır. KFG ile önemli kavramların entegrasyonunda, 

esas adımların iliĢkilendirilmesinde ve önceliklerin belirlenmesinde üstün bir 

mekanizma kurabilir (Maritan ve Panizzolo, 2009). Diğer bir değiĢle, firmalar 
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müĢteri ihtiyaçlarını öngörerek, önceliklendirerek ve bunları ürün veya hizmet 

bünyesinde birleĢtirerek piyasa talebine daha hızlı yanıt verebilir (Tan ve diğ., 1998). 

1983 yılından beri çok sayıda Kuzey Amerika ülkeleri ürün ve hizmetlerini 

geliĢtirmek, aynı zamanda sürecin kendisini tasarlamak ve ilerletmek adına KFG 

yöntemini iĢlevler arası takımlarda ve eĢ zamanlı mühendislik faaliyetlerde baĢarıyla 

kullanmaktadır (Mazur, 1996). Japon Ģirketleri, ürün tasarım ve geliĢtirme 

aĢamalarında KFG yöntemini uygulayarak süreçlerinde iyileĢmeler göstermiĢtir. 

Mühendislik değiĢikliklerinde %30–50 oranında azalma, tasarım dönüĢümlerinde 

%30-50 oranında azalma ve baĢlatma maliyetlerinde %20–50 oranında azalma 

yakalamıĢlardır (Güllü ve Ulcay, 2002). 

Mehrjerdi‟nin (2010) yaptığı literatür taramasında KFG yönteminin faydaları Ģu 

Ģekilde sıralanmıĢtır: müĢteri isteklerinin ve Ģirketin bunu karĢılayabilme gücünün 

karĢılaĢtırılmasına yardımcı olur, takım çalıĢmasını motive eder, müĢteri 

memnuniyetini artırır (müĢteri ihtiyaçları dikkate alınır ve ürün geliĢtirme süreci bu 

doğrultuda ilerletilir), pazara sürüm süresini kısaltır, ve farklı departmanlar arası 

etkin iletiĢimi sağlar. 

KFG yöntemi ortaya atıldıktan itibaren kabul görmüĢ ve Du Pont, General Motors, 

IBM, Motorola, Philips International gibi büyük firmalar tarafından uygulanmıĢtır. 

Genel olarak bakıldığında KFG, sağladığı faydalardan ötürü bu denli kabul 

görmüĢtür. Raharjo ve diğerleri (2010) KFG metodunu kullananların dile getirdiği 

yararları Ģu Ģekilde özetlemiĢtir: Azalan tasarım çevrim zamanı ve mühendislik 

değiĢiklikleri, artan verimlilik ve kısalan teslim zamanı, azalan baĢlangıç maliyetleri, 

iĢletmeye alınmadan önceki ve iĢletmeye alındıktan sonraki tamir süresinde azalma, 

artan müĢteri memnuniyeti ve pazar payı, azalan teminat talebi, daha kararlı kalite 

güvence planlaması, daha az ürün iadesidir.  

Bunlara ek olarak, KFG süreci üstün ürün tasarımını, inovasyonu destekler ve proje 

ve ürün maliyetlerinin düĢük olmasını sağlar. KFG ayrıca firmalara inovasyon, 

üretim ve kalite süreçlerinin birbirleriyle uyumlu olduğunu gösterir. KFG yöntemi 

sadece mevcut ürününün geliĢtirmesi ile sınırlı olmayıp hem ürün geliĢtirme hem de 

süreç geliĢtirme faaliyetlerine uygulanabilir (Raharjo ve diğ., 2010).  

Mazur‟a (1993) göre KFG müĢteri memnuniyetine odaklanan tek kalite sistemidir. 

Yöntem, müĢteri gerekliliklerinin önceliklendirir, rakiplere karĢı nasıl hareket 
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edilmesi gerektiğini söyler ve rekabet avantajı elde edebilmek için belirlenen 

stratejilerinin optimize edilmesini sağlar. Benzer Ģekilde Zairi ve Youssef (1995) 

KFG ile firmaların, kendi ürünlerinin kalite standartlarını rakiplerinin ürün kalite 

standartlarıyla karĢılaĢtırma imkanı bulduğunu böylece rekabet üstünlüğü 

sağlayabileceğini belirtmiĢtir. 

Zairi ve Youssef‟e (1995) göre KFG aĢağıdaki faydaları sağlar: 

 MüĢteri baĢlangıç noktası olarak alınır. 

 Tasarım müĢterinin gerçek gereksinimleri dikkate alınarak ilk baĢta 

gerçekleĢtirildiği için çevrim zamanı kısalır. 

 Sürekli iyileĢtirmeyi sağlayan bir araçtır. 

 Takım kurma sürecidir. MüĢterinin duygusal ihtiyaçlarına karĢılık gelen 

çıktıları üretirken pazarlama, geliĢtirme, üretim ve dağıtım departmanları 

birlikte çalıĢır. 

 KFG müĢteri anlayıĢı, iç verim ve dıĢ rekabet ile ilgili veritabanı 

oluĢturulmasında yardımcı olur. 

 KFG iĢletmelerin deneyimsel öğrenme ile maliyetlerini azaltmasını ve ürünün 

piyasaya çıkma zamanını kısaltmasını sağlar. 

 KFG insanların rakiplerine göre kabiliyetlerini geliĢtirmeye teĢvik ettiği için 

inovasyon aracı olarak görülür. MüĢteri teslimatının ilk doğru zamvea yapılıp 

yapılmadığını ölçer.           

KFG yaklaĢımı mühendislik faaliyetlerinin eĢ zamanlı yapılmasını sağlayarak farklı 

departmanlardaki insanların ürün, süreç ve üretim metodları gibi kritik konular 

üzerinde bir araya gelerek fikir alıĢveriĢinde bulunmasını ve takım çalıĢmasını 

motive eder (Day, 1993). 

KFG yöntemi mühendislik ve idari birimler tarafından kolaylıkla anlaĢılabilir ve 

uygulanabilir. Günümüzde KFG, tasarım takımları tarafından ürün bilgisini yapısal 

bir hale getirmek için, müĢteri beklentilerini ve rakip ürün özelliklerini analiz etmek 

için ve yeni ürün için teknik tasarım gerekliliklerin önceliklendirmesini yapmak için 

kullanılmaktadır.  

Mehrjerdi‟nin (2010) de belirttiği gibi literatürde KFG yönteminin faydalarını 

ayrıntılı bir ele alan ve anlatan çalıĢmalara rastlamak mümkündür. Sullivan (1986), 

Hauser ve Clausing (1988), Zairi ve Youssef (1995), Chan ve Wu (2002) ve 
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Terninko (1995) gibi araĢtırmacıların yayınlarına bakıldığında KFG‟nin yararları 

hakkında daha kapsamlı bilgi elde edilebilir. 

2.8 Uygulama Zorlukları 

KFG yönteminin baĢarısız örneklerine mevcut literatürde her ne kadar pek 

rastlanılmasa da, birçok KFG uygulamalarının beklenen sonuçları gösteremediği 

durumlar da olmuĢtur. Aslında burada baĢarısız olan yöntem değil, onu uygularken 

yapılan hatalardır (Blumstein, 1996). Dolayısıyla, bu baĢlık altında yöntemin 

yetersizliğinden değil de yöntemin gerçekleĢtirilmesinde karĢılaĢılan zorluklardan ve 

problemlerden bahsedilecektir. 

Etkin bir KFG giriĢiminin temeli yönetimin taahhüdür. Genelde, üst yönetim 

KFG‟nin sürecini takip etmez ve daha alt kademedeki yöneticilerin yürütmesi için 

yetki verir. ÇalıĢanlar bu durumu üst yöneticiler kendilerini KFG sürecinden muaf 

tutuyormuĢ ve yeterli önemi göstermiyormuĢ gibi algılar ve sürecin alt kademelerde 

etkin bir Ģekilde ilerlemesini engeller. BaĢarılı bir KFG uygulaması için yönetimin 

sorumluluğu ve bu inancını diğer insanlara kanıtlaması Ģarttır. Bazı durumlarda da 

yöneticiler KFG uygulamasını sponsorlara bırakır ve süreci uzaktan takip eder. 

BaĢarısızlık olduğu zaman sorumlu sponsorlar olarak gösterilir. Halbuki, KFG‟nin 

yeteri kadar önemsenmemesi yönetimin sorumluluk almadığını gösterir ve benzer 

Ģekilde sürecin istenilen sonuçları vermemesine sebep olur (Blumstein, 1996). 

Zairi ve Youssef (1995) çalıĢmalarında Ernst & Young firmasının KFG ile ilgili 

karĢılaĢılan problemlerden bahsettiği raporuna yer vermiĢtir. Bu raporda 

mühendisler; KFG‟nin puanlamaya gereğinden fazla odaklanmıĢ “yanlıĢ bilim” 

olarak nitelendirildiği, KFG tablosunu doldurmanın uzun zaman aldığını ve takım 

üyelerinin metodu çalıĢtırmaya uğraĢırken piyasanın gerisinde kaldığını belirtmiĢtir. 

ġirketler en çok takım üyelerinin seçiminde ve takım oluĢturulmasında sorun 

yaĢamaktadır. Ġngiltere‟de yapılan bir araĢtırmaya göre, KFG sürecinde batı 

ülkelerinin takım halinde çalıĢmak ile ilgili problemleri olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

Ayrıca, yönteme olan bağlılık ve örgütsel kültüre dikkat çekilmiĢtir. (Delgado ve 

Aspinwall, 2003). KFG sürecinin Ģirketin sosyal dokusuyla, inanıĢlarıyla ve 

deneyimleriyle entegre edilmesi örgütsel öğrenmeyi arttırır ve sonuç olarak KFG 

örgütü bir arada tutan bağ haline gelir (Blumstein, 1996). 
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Hewlett-Packard firması KFG metodunun uygulamasında karĢılaĢtığı zorlukları Ģu 

Ģekilde sıralamıĢtır: Proje zamanlaması (pazara sürüm süresi), yönetimin 

taahhüdünün olmaması, ilk uygulamada yüksek getiri beklentisidir. Ayrıca, 

sürekliliğin sağlanamaması, KFG yöntemini uygulamada tecrübeli kiĢi sayısının az 

olması, detaylara çok zaman ayrılması (KFG tabloları baĢ edilemeyecek kadar 

geniĢlemektedir) gibi sürecin kolaylaĢtırılmasını önleyen durumlardan bahsetmiĢtir 

(Zairi ve Youssef, 1995). 

KFG süreci bazen geleneksel yönetim usullerine takılabilir. Bu süreçte müĢterinin 

sesi doğrultusunda ürüne iliĢkin kararlar çalıĢanların ve tedarikçilerin de katılımıyla 

ortak olarak alınır. Karar alma sürecine bu denli katılım olması üst yönetim 

tarafından yetki ve gücün sınırlaması olarak algılanabilir. Dolayısıyla, karar almadaki 

bu değiĢikliklere genelde üst yönetim direnir ve sürecin etkin olarak ilerlemesi zarar 

görür. Genelde, doğru yetkinin çalıĢanlara aktarılamaması, organizasyon ve görev 

tasarımının eksik yapılması, çağdıĢı yönetim sistemleri, öğrenme sürecinin 

yönetilememesi ve örgütsel öğrenmede baĢarısızlık gibi sebeplerden dolayı KFG 

metodu bu noktada etkin olarak uygulanamaz (Blumstein, 1996). 

ġirkette KFG yöntemini uygulayan ve baĢarılı olan birimler bu yöntemin tüm 

organizasyonda uygulanması konusunda istekli olur. Ancak bu sürecin yayılması 

sırasında çeĢitli bürokratik engellerle, yetersiz alt yapı sorunlarıyla, ayrık iĢ 

modelleriyle, günü geçmiĢ değerleme metotlarıyla, yanlıĢ ölçümlerle karĢılaĢılabilir. 

Dolayısıyla, KFG‟nin uygulaması sırasında ortaya çıkan engellerin yanında 

organizasyonda yayılması konusunda da zorluklar ortaya çıkmaktadır (Blumstein, 

1996). 

KFG süreci müĢteri sesinin toplanmasıyla baĢlar ve ürünün piyasa sürülmesiyle sona 

erer. Bu arada geçen zaman üründen ürüne değiĢebilir. Örneğin, KFG süreci 1 yıl 

süren bir ürün, 1 yılın sonunda tüketici beğenisine sunulduğunda hala müĢteri 

beklentilerini karĢılayabilir mi,  yoksa hızla değiĢen piyasada ürün özellikleri yetersiz 

mi kalır? ġirketler bu gibi durumlarda zaman kısıdıyla karĢılaĢmaktadır. Bu durum 

ġekil 2.2‟de gösterilmiĢtir. Dolayısıyla, uzun zaman alabilen KFG süreçleri tecrübeli 

takımlar tarafından yönetilmelidir (Raharjo, 2010).   



 

 

18 

 

 

ġekil 2.2 : KFG zaman aralığı, (Raharjo, 2010). 

2.9 Diğer Kalite Yöntemleriyle ĠliĢkisi  

Kalite fonksiyon göçerimi yeni ürün geliĢtirme sürecine destek olmak adına 1960‟lı 

yıllarda Toplam Kalite Yönetimi Ģemsiyesi altında ortaya çıkmıĢtır. Dr. Shigeru ve 

Yoji Akao tarafından KFG hakkında yazılan Quality Function Deployment adlı ilk 

kitaba “An Approach to Total Quality Control” baĢlığı eklenmiĢtir (Akao, 1997). 

KFG ile Ġstatiksel Proses Kontrolü (ĠPK), EĢzamanlı Mühendislik (EM), Toplam 

Kalite Yöntemi (TKY) ve Kıyaslama gibi sürekli geliĢtirme programları arasında 

iliĢki vardır. KFG bu bağlamda, tüm inovasyon sürecini planlayan, çalıĢanların, 

yöneticilerin ve üst yönetimin yaygın katılımını sağlayan sürekli iyileĢtirme 

metodudur (Zairi ve Youssef, 1995). 

Süreç boyunca hataların önlenmesi, değiĢkenliğin azaltılması gibi üretimde kaliteyi 

sağlamayı amaçlayan ĠPK ile tasarımda kaliteyi ve müĢteri ihtiyaçlarını doğru bir 

Ģekilde yansıtmayı amaçlayan KFG birbirini tamamlayan iki yöntemdir. 

KFG yöntemi eĢzamanlı mühendislik faaliyetleri gerçekleĢtirmek için iyi bir fırsattır. 

KFG ve eĢzamanlı mühendislik, tasarım ve üretim kalitesini arttırmayı hedefleyerek 

yüksek kalitede, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru müĢteriye ürün sunmak için 

birlikte çalıĢır. 

KFG baĢarılı bir TKY gerçekleĢtirebilmek için ön koĢuldur denebilir çünkü TKY 

yaklaĢımının temeli olan “müĢteri ne ister?” sorusunun cevabı KFG yöntemi ile 

verilebilir. Ayrıca buna ek olarak, “Ģirketin sesi” dikkate alınarak müĢteri 

ihtiyaçlarının nasıl karĢılanacağı bulunur.    

KFG kıyaslama tekniği olarak, tedarikçilerin müĢteri gereksinimlerini ne derece 

karĢıladığı hakkında bilgi verir. Bu amaçla rekabetçi ve taktiksel kıyaslama kalite 

evinde kullanılır (Zairi ve Youssef, 1995). 
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Day‟e (1993) göre KFG yöntemi Ģirketlerin teknik araçlarını etkin bir biçimde 

kullanmalarını sağlamaktadır.  KFG‟nin diğer kalite yöntemleriyle iliĢkisi ġekil 2.3 

ile anlatılmıĢtır. ġekil 2.3‟e göre, KFG sürecinin girdisini müĢteri sesi, çıktısını 

müĢteri memnuniyetini artıran öncelikli konuların seçilmesi oluĢturur. TKY 

yaklaĢımının uygulanabilir araçları ürün konseptlerinin seçiminde ve kalitenin 

sağlandığından emin olunması için kullanılır. ĠPK‟dan bu konseptlerin üretiminde 

kaliteyi güvenceyi sağlamak adına yararlanılır. Son olarak, KFG sürecinin etkinliğini 

ölçmek ve müĢteriden geri besleme almak için anketler yapılır. 

 

ġekil 2.3 : KFG süreci, (Day, 1993). 

Not: Denet Tasarımı (DT), Üretim Tasarımı (ÜT), Hata Analiz Ağacı (HAA), İstatiksel Proses 

Kontrolü (İPK) ve Montaj Tasarımı (MT) 

2.10 Yazılım Aracı  

KFG yönteminin verilerin toplanması, düzenlenmesi, analiz edilmesi ve dizilmesi 

gibi faaliyetler içerir. Tüm bu iĢlerin manüel olarak takip edilmesi hayli zor ve 

karmaĢıktır. Günümüz teknoloji çağında bilgisayarlardan destek almak kaçınılmaz 

hale gelmiĢtir (Kuzawinski, 1996).   

KFG yazılımı aracı ile süreç boyunca yapılacak tüm iĢlemler kolayca ve hızlıca 

yerine getirilir. Ayrıca, yazılım diğer kalite teknikleri ile entegre çalıĢtığı için KFG 

metodu daha etkin bir Ģekilde çalıĢır (Herzwurm ve diğ., 2003)   



 

 

20 

 

KFG sürecinde bilgisayar teknolojilerinden yararlanmanın faydaları Kuzawinski 

(1996) tarafından aĢağıdaki gibi özetlenmiĢtir: 

 Bilginin çabuk ve kolay bir Ģekilde edinilmesi ve yayılması 

 Konuları, yargıları, yorumları, kararları ve KFG süreci esnasında alınan 

notları saklayan depo görevi görmesi 

 Bilgiler arası iliĢkilerin izlenmesi 

 Bilgiyi bir kere elde ettikten sonra onun birkaç kere daha farklı formlarda 

kullanılabilmesi 

 Telefon görüĢmeleri, faks ve yüz yüze toplantılara bir alternatif oluĢturması 

 Dağınık halde duran verilerin analiz edilebilmesi, hesaplamaların otomatik 

olarak yaparak manüel yöntemlerin yoruculuğunun giderilmesi  

 Bilginin baĢka takımlar tarafından tekrar kullanılmasını sağlayarak takım 

bilgisinin ve örgütsel öğrenmenin desteklenmesi 

 Ya… Ġse? senaryolarının basitleĢtirilmesi 

 Takımın kullanacağı dokümanların düzenlenmesi ve matris çıktılarının 

hazırlanması  

Reich (1995) çalıĢmasında yapay zeka veya bilgisayar destekli uygulamalarla KFG 

araçlarının daha basit ve kullanılabilir hale getirilebileceğinden bahsetmiĢtir. 

Böylelikle, KFG yönteminin manüel olarak oluĢturulup sonra tekrar kullanılmasında 

yaĢanan zorlukların aĢılabileceğine değinmiĢtir.  Reich‟e göre, KFG araçlarının 

çeĢitli zorlukları vardır ve bu zorlukları aĢabilmek için KFG yazılımlarında olması 

gereken dört temel özellik Ģunlardır: Emek (effort), anlamlılık (expressiveness), 

uyarlanırlık (adaptability), iletiĢim (communication).  

Günümüzde KFG sürecinin yönetilmesi için geliĢtirilen çok sayıda yazılım 

bulunmaktadır. Bunların deneme sürümleri internetten indirebilir. Örnek olarak QFD 

Online web sitesindeki KFG yazılımı incelenebilir. Ayrıca, ticari uygulamalar için de 

QFD/Capture, QFD2000, QFD Designer gibi çeĢitli markalarda KFG yazılımları 

satın almak mümkündür.  

Herzwurm ve diğerleri‟nin (2003) KFG yazılım kullanıcı memnuniyetinin test 

edildiği çalıĢmasında, piyasada bulunan ve uluslar arası ölçekte satılan yazılımların 

KFG sürecini desteklediği görülmüĢtür. Kullanıcılar için tabloların ve matrislerin 

anlaĢılabilir ve hızlıca oluĢturulabilir olmasının önemli olduğu ortaya çıkmıĢtır. 
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Yazılım üreticilerinin (MBFG, Qualica ve QualSoft) de kullanıcı istekleri 

doğrultusunda ürünlerini geliĢtirdikleri belirtilmiĢtir. 

2.11 Kalite Evi  

Kalite evi, KFG sürecinde en yaygın olarak kullanılan matristir. Ürünlerin müĢteri 

isteklerine göre tasarlanması amacıyla oluĢturulmuĢ bir çizelgedir. Günümüzde, 

pazarlamacılar, tasarım mühendisleri ve üretim çalıĢanları ürün kavramlaĢtırma 

aĢamasından itibaren birlikte çalıĢmaya baĢlarlar. Kalite evi bu bağlamda faaliyetler 

arası planlama iletiĢimini sağlayan kavramsal harita özelliği gösterir (Xie ve diğ., 

2003). 

Kalite evi, “Ne”ler olarak ifade edilen müĢteri ihtiyaçları ile “Nasıl”lar olarak ifade 

edilen mühendislik özellikleri arasındaki iliĢkiye odaklanır. ġekil 2.4‟te kalite evinin 

yapısı ve temel bileĢenleri gösterilmiĢtir. 

Kalite evinin dıĢ duvarları müĢteri gereksinimlerini ve beklentilerini gösterir. Bu 

kolonlarda rekabetçi kıyaslama, müĢteri önem derecelendirme, hedef değer gibi 

maddelere yer verilir. Çatı kısmında mühendislik gereksinimleri, tasarım kısıtları ve 

parametreleri bulunur. Ġç kısımda müĢteri gereksinimleri ve teknik özellikler 

arasındaki iliĢki anlatılır. Kalite evinin temel kısmında ise, teknik kıyaslama, teknik 

zorluk derecesi gibi öncelikli mühendislik özellikleri yer alır.  

 

ġekil 2.4 : Kalite evinin temel bileĢenleri, (Xie ve diğ., 2003). 
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KFG sürecini anlatan ve en yaygın olarak kullanılan modeller; Hauser ve Clausing 

tarafından geliĢtirilen “Dört AĢamalı KFG Süreci” ve Akao tarafından geliĢtirilen 

“Matrisler Matrisi”dir. Akao‟nun modeli kapsamlı olmakla beraber, Dört AĢamalı 

model çoğunlukla tercih edilir ve kullanılır (Xie ve diğ., 2003). 

KFG‟de dört aĢama yaklaĢımı, ürün ve süreç geliĢtirme esnasında ürün ekibi 

aktivitelerine yön göstermek adına bir dizi matrisin yan yana getirilmesiyle 

oluĢturulan standart bir dokümandır. Bu dört aĢama ġekil 2.5‟te de görüldüğü gibi 

program planlama, ürün tasarımı, süreç planlama ve süreç kontrol planlamadan 

oluĢur. 

 

ġekil 2.5 : Dört aĢamalı kalite evi,( Xie ve diğ., 2003). 

Birinci aĢamada genel müĢteri ihtiyaçları son ürünün kontrol özellikleri cinsinden 

ifade edilir. Ġkinci aĢamada planlama matrisinin çıktısı kritik bileĢen özelliklerine 

dönüĢtürülür. Üçüncü aĢamada kritik ürün ve süreç parametreleri belirlenir, kontrol 

noktaları geliĢtirilir ve bu parametreler kontrol edilir. Dördüncü aĢamada önemli 

parametrelerin elde edildiğini güvence altına almak için çalıĢanların yapacakları iĢler 

belirlenir (Xie ve diğ., 2003). 

2.12 KFG Sürecinin AkıĢ ġeması 

Kalite fonksiyon göçerimi akıĢ Ģeması dokuz aĢamada anlatılmıĢtır. Her bir aĢama da 

yapılan iĢlemler özetlenmiĢtir. ġekil 2.6‟da KFG süreci resmedilmiĢ olup kısaca 

açıklanmıĢtır (Day, 1993). 
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ġekil 2.6 : KFG akıĢ diyagramı, (Day, 1993). 

KFG süreci müĢteri gereksinimlerinin yani müĢteri sesinin belirlenmesiyle baĢlar.  

Ġlk aĢamada amaç, ürünü veya hizmeti alacak ve kullanacak tüketicilerin gerçek 

ihtiyaçlarını belirlemektir.  MüĢteriler Ģirketin içerisinde görevin nasıl 

gerçekleĢtirileceğini belirlemekten sorumlu kiĢilerdir.  
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ġekil 2.6 (devam) : KFG akıĢ diyagramı, (Day, 1993). 

MüĢterinin istekleri ve ihtiyaçları belirlendikten sonra Ģirket diğer ilgili müĢteri 

bilgilerini toplayabilir. Ġkinci aĢamada, anketlerle istek ve ihtiyaçlar ve rakip 

ürünlerin göreceli önemi belirlenir, Ģirketin ve rakiplerinin mevcut performansı 

değerlendirilir. Bu aĢamada müĢteri sesi, müĢterinin gereksinimlerini temsil eder.  

Üçüncü aĢamada, bu gereksinimler KFG matrisinde alan a‟ya, müĢterilerin önem 

dereceleri alan b‟ye yerleĢtirilir. Rakiplerin değerlendirilmesi alan c‟ye ve Ģikayetler 

alan d‟ye kaydedilir. 
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Dördüncü aĢamada, KFG takımı tarafından matrisin teknik bölümü geliĢtirilir. 

MüĢteri sesi ölçülebilir teknik gereksinimlere dönüĢtürülür ve alan a‟ya yerleĢtirilir. 

Böylece, girdiler (müĢteri gereksinimleri) ve eylem kalemleri (teknik gereksinimler) 

arasındaki iliĢki incelenir. KFG takımı; girdi ve çıktılar arası iliĢkiyi sembollerle 

göstererek kuvvetli, orta ve zayıf Ģeklinde sınıflandırır ve bu iliĢki alan b‟ye 

kaydedilir. Daha sonra, KFG takımı her bir teknik gereksinim için ana Ģirketin ve 

rakiplerin performansını gösteren teknik verileri toplar ve matrisin dikey bölümünde 

alan d‟ye yerleĢtirir. Gelecek kuĢak ürünün rekabet edebilir olması ve müĢteri istek 

ve ihtiyaçlarını karĢılayabilmesi adına her bir teknik gereksinim için hedef değerler 

belirlenir ve alan c‟ye yerleĢtirilir. Teknik gereksinimler arasındaki pozitif veya 

negatif iliĢki sembollerle alan e‟de gösterilir. Bunun yanında, dahili ve düzenleyici 

gereksinimler, organizasyonla ilgili zorlukların ölçümü matrise eklenebilir. 

MüĢterinin önem seviyeleri ile iliĢki sembollerine verilen ağırlıklar birlikte 

kullanılarak sütun ağırlıkları hesaplanır ve alan f‟ye yazılır. 

Matris doldurulduktan sonra analiz aĢaması baĢlar. Belirlenen müĢteri ihtiyaçlarından 

hangisinin daha çok önemli olduğu incelenir. MüĢterilerin rakip değerlendirmesini, 

önem derecelerini ve Ģikayetlerini kapsayan bir karar verilir. ġirket kaynakları ile 

önemleri arasındaki dengeyi kurmak adına seçilen öncelikli konuların sayısına dikkat 

edilir. ġekil 2.6‟da beĢinci aĢamada gösterilen oklar iki öncelikli düĢüncenin 

seçimini gösterir ve bunlar iki öncelikli görüĢü sağlamak için üç teknik gereksinimin 

seçilmesi anlamına gelir. 

Seçilen konular bir sonraki ayrıntı düzeyinde KFG matrisinin girdisi olarak ele 

alınabilir. Ġlk matris bütün ürün için planlama matrisi Ģeklinde oluĢturulurken, yeni 

matris daha alt bir düzeyde, çalıĢtırma çabasını etkileyen bir alt sistemle ilgilidir. 

Ġkinci seviye matriste göçerilen gereksinimi tatmin edecek konseptin seçilmesi çok 

önemlidir. Bunun için altıncı aĢamadaki gibi bir matris formatı kullanılabilir. 

Ürün/hizmet kriterleri (gereksinimleri) alan a‟ya yazılır, konsept seçenekleri alan 

b‟ye yazılır. Kriter ve konsept arasındaki değerlendirme iĢletme ve üretim 

uzmanlarının oluĢturduğu takım tarafından gerçekleĢtirilir ve alan c‟ye kaydedilir. 

Tasarım ve iĢletme seçeneklerinin en iyi kombinasyonuna göre en iyi konseptin 

seçilir. 

En iyi konsept seçildikten sonra yedinci aĢamada, bileĢen seviyesinde KFG parça 

planlama matrisi oluĢturulur. Bir önceki matriste kullanılan teknik gereksinimler bu 
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matrisin de girdilerini oluĢturur. Seçilen konseptteki her bileĢenin kritik parça 

gereksinimlerini karĢılayıp karĢılamadığı incelenir. Kritik parça gereksinimleri alan 

b‟ye,  semboller alan c‟ye ve kritik parça gereksinimleri için belirlenen 

spesifikasyonlar alan d‟ye girilir. 

Parça planlama matrisi incelendikten sonra sekizinci aĢamada süreç planlama 

matrisi geliĢtirilir. Parça planlama matrisinin kritik parça bilgileri süreç planlama 

matrisinin girdileri olacak Ģekilde alan a‟ya yazılır. Kritik süreç gereksinimleri alan 

b‟ye yazılır ve aralarındaki iliĢki alan c‟de gösterilir. Her bir süreç gereksinimi için 

çalıĢtırma seviyeleri spesifikasyonları alan d‟ye kaydedilir. 

Parça ve süreç planlaması ardından ana konular üretim düzeyine göçerilir. ġirketler 

bu noktada planlama kararlarını ayrıntılı bir Ģekilde kaydetmek için çeĢitli tablolar ve 

formlar geliĢtirir. Önceki matrislerden belirlenen konular dokuzuncu aĢamada bu 

dokümanların girdisini oluĢturur. Ġlgili konular alan a‟ya girilir ve yapılan risk 

değerlendirilmesi alan b‟ye kaydedilir. Alan c‟ye ve d‟ye kontrol tipleri, kontrol 

sıklığı, ölçüm cihazları, sorumluluk ve zamanlama gibi bilgiler yazılır.  
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3. ALTI SĠGMA 

3.1 Tanımı 

Altı sigma, kaliteyi artıran, maliyetleri azaltan yöntemler ve teknikler kümesi olup 

iĢletme problemlerine çözüm bulan yapısal ve disiplinli bir metottur (Jones ve diğ., 

2010). Toplam Kalite Yönetimi alanında geliĢtirme metodolojisi olarak kabul edilen 

altı sigma; hataları azaltmanın ötesine geçerek müĢteri tatmininde ve karlılığı 

sağlamada sürekli iyileĢtirmenin gözetildiği ve genelde iĢletme süreçlerindeki 

geliĢmelere odaklanan bir yaklaĢımdır (Moosa ve Sajid, 2010).  

Altı sigma istatiksel bakıĢ açısı yönünden, bir milyon fırsattaki hata sayısının 

(Defects Per Million Opportunities-DPMO) 3,4‟ten az veya baĢarı oranının 

%99,9997 olması Ģeklinde tanımlanır. Yunan alfabesinin bir harfi olan sigma (σ) 

değiĢkenliği ifade etmek için kullanılır. Eğer bir firma üç sigma düzeyinde kalite 

kontrole uyguluyorsa %93 baĢarı oranı veya bir milyon fırsatta 66.800 hata sayısı 

olarak yorumlanır. ĠĢ dünyasında ise; altı sigma karlılığı artırmak, firmanın tüm 

faaliyetlerinin etkin ve etkili bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak ve müĢteri 

beklentilerini karĢılamak veya aĢmak için geliĢtirilen bir strateji olarak ifade edilir 

(Kwak ve Anbari, 2006). 

3.2 Ortaya ÇıkıĢı 

1970‟lerde bir Japon firmasının, Motorola‟nın Quasar televizyon takımlarını ürettiği 

fabrikayı satın almasıyla, faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili birçok değiĢiklik 

yapılmıĢtır. Japon yönetimi altında fabrika Motorola yönetiminin 1/20‟si kadar hatalı 

ürün üretmektedir. Üretim aynı iĢgücü, teknoloji ve tasarım kaynakları kullanılarak 

gerçekleĢtirilmiĢ olup maliyetlerin azaltıldığı, problemin Motorola‟nın yönetimiyle 

alakalı olduğunu ortaya çıkarılmıĢtır. 1980‟lerin ortalarında o zamanki Motorola 

CEO‟su Bob Galvin kalitenin öneminin farkına varmıĢ ve Altı Sigma uygulamalarını 

baĢlatmıĢtır. Nihayet, Motorola‟nın ürünlerinde artan kalite ile Bob Galvin iĢ 

dünyasında bir ikon ve Altı Sigma‟yı uygulayan Motorola sektörde kalite lideri olan 
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bir firma haline gelmiĢtir (Pyzdek, 2003). Klefsjö ve diğerlerinin (2001) yaptığı 

araĢtırmalara göre; 1987–1997 yılları arasında Motorola, 14 milyon USD değerinde 

tasarruf sağlamıĢ ve hisse senedi değerlerinde gözle görülür bir artıĢ yaĢanmıĢtır. 

Linderman ve diğerlerinin (2003) belirttiğine göre, 1999 yılında General Electric 

firması altı sigma projelerine yarım milyar dolardan fazla yatırım yapmıĢ olup mali 

hesap döneminde iki milyar dolardan fazla kazanımları olduğunu ilan etmiĢtir.  

Motorola 1988 yılında Malcolm Baldrige National Quality ödülünü aldıktan sonra, 

baĢarılarının sırrının açığa çıkmasıyla birlikte Altı Sigma devri baĢlamıĢtır (Pyzdek, 

2003). 

Altı-Sigma Akademisi‟nin (Scottsdale, Arizona) kurucusu olan istatikçi Dr. Mike 

Harry tarafından altı sigma programı geliĢtirilmiĢtir ve bu programını benimseyen ilk 

kurum Motorola olmuĢtur. Ardından, General Electric, Texas Instruments ve Allied 

Signal firmaları altı sigma teknolojisinden yararlanmıĢtır. BaĢlangıçta, altı sigmanın 

tekrarlı süreçlere sahip ve ürün akıĢı kolay izlenebilir büyük ölçekli firmalar (GE, 

Motorola, Honeywell) tarafından uygulandığı görülse de altı sigmanın sağladığı 

kazançlar, hem hizmet hem üretim sektöründeki firmaları bu kalite teknolojisini 

uygulamaya sevk etmiĢtir. Böylelikle, kimyasal, finans, sağlık hizmeti ve perakende 

hizmeti veren firmalar geliĢtirme amaçlı olarak altı sigmayı uygulamaya baĢlamıĢtır 

(Mehrjerdi, 2011). 

3.3 Yöntemi 

Altı sigma, ispatlanmıĢ kalite prensiplerinin ve tekniklerinin etkili bir Ģekilde 

uygulanmasını sağlayan bir yöntemdir. Altı sigmada temel amaç; hatasız iĢletme 

performansına ulaĢmak (Pyzdek, 2003) ve değiĢkenliği azaltarak kusuru ve israfı 

önlemektir (Abramowich, 2005).  

Altı sigma müĢteri gereksinimlerine odaklanan, süreç hizalamasına ve analitik 

kesinliğe önem veren bir sürekli geliĢtirme sürecidir. Hedefleri gerçekleĢtirmek adına 

en çok DMAIC (Define - Measure - Analyze - Improve - Control, Tanımla - Ölçme - 

Analiz - ĠyileĢtirme - Kontrol) metodu kullanılır. DMAIC yönteminin sistematik ve 

disiplinli bir Ģekilde uygulanması, müĢteri için kritik önem taĢıyan süreç çıktılarına 

odaklanarak hataların sebeplerinin bulunmasını ve onları ortadan kaldırılmasını 

sağlamaktadır. DMAIC yaklaĢımının genel akıĢı Çizelge 3.1 ile gösterilmiĢtir (Sahoo 

ve diğ., 2008). 
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Çizelge 3.1 : DMAIC genel akıĢ Ģeması, (Sahoo ve diğ., 2008). 

AĢama Adımlar 

Tanımla o Ġlgili süreçlerin saptanması ve tanımlanması  

o Hedeflenen paydaĢ değerinin belirlenmesi 

o MüĢteri ihtiyaç ve gereksinimlerinin saptanması ve 

önceliklendirilmesi 

o Bir veya daha fazla kritik kalite fonksiyonlarının 

seçilmesi 

Ölçme o Operasyonel tanımların belirlenmesi 

o Ölçme sisteminin doğrulanması 

o Mevcut süreç kapasitesinin değerlendirilmesi 

o Hedeflerin saptanması 

Analiz o Olası etki faktörlerinin tanımlanması 

o Önemli etki faktörlerinin seçilmesi 

ĠyileĢtirme o Kontrol faktörleri ve kritik kalite noktaları (KKN) 

arasındaki iliĢkinin gösterilmesi 

o KKN‟nı optimum seviyede tutarak etki faktörlerinin 

veya sürecin değiĢtirilmesi 

o ĠyileĢtirme faaliyetlerinin test edilmesi 

Kontrol o Yeni süreç kapasitesinin belirlenmesi 

o Kontrol planlarının uygulanması 

 

DMAIC sadece bir yönetim metodolojisinden oluĢmayıp, aynı zamanda problem 

çözme araçları, teknikleri, yöntemleri ve iĢ politikaları içeren teknik bakıĢ açısına 

sahiptir. Bu amaçla, her bir aĢama için önerilen istatiksel araçlar Moosa ve Sajid 

(2010) tarafından ġekil 3.1‟deki gibi özetlenmiĢtir. 

BeĢ aĢamadan oluĢan bu strateji ile firmalar, önemli iĢ süreçlerinde performans artıĢı 

yakalamıĢtır. Lee ve diğerlerine (2011) göre; tanımlama aĢamasında, müĢteri 

gereksinimleri ve bu gereksinimlerin karĢılanmasını sağlayan süreçler dikkate 

alınarak iyileĢtirme projesinin kapsamı ve amaçları tanımlanır. Ölçme aĢamasında,  

mevcut süreç performansı girdi, çıktı ve süreç cinsinden ölçülür, kısa ve uzun dönem 

süreç kapasitesi için sigma seviyesi hesaplanır. 
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ġekil 3.1 : DMAIC süreci ve kullanılan araçlar, (Moosa ve Sajid, 2010). 

Analiz aĢamasında, mevcut ve istenen performans arasında boĢluk analizi yapılır; 

problemler önceliklendirilir ve problemlerin kök nedenleri tanımlanır. Süreç 

çıktılarının, ürünlerin veya hizmetlerin performansı standart değerlerle karĢılaĢtırılır. 

İyileştirme aĢaması, iyileĢtirme çözümlerinin oluĢturulmasını içerir. Finansal ve diğer 

performans hedeflerinin baĢarılması için aynı sorunlarla karĢılaĢılmasını önlemek 

adına sorunlar çözülür. Kontrol aĢamasında, geliĢtirilmiĢ süreçlerin kazançlarını 

devam ettirmesi sağlanır. Operasyonlar, ISO 9001 standartlarına göre dokümante 

edilir ve performans ölçümleri SPK gibi teknikler kullanılarak yapılır.  AlıĢtırma 

süresinden sonra performansın iyi seviyede olup olmadığını anlamak için süreç 

kapasitesi tekrar hesaplanır. Bu döngü yinelenir ve karĢılaĢılan performans 

eksiklikleri belirlenir. 

DMAIC var olan ürün veya sürecin yetersiz performans göstermesi üzerine takip 

edilen bir yöntemdir. DMAIC verimsiz adımların elenmesine, yeni metriklerin 

geliĢtirilmesine ve uygulanmasına ve teknolojiyi kullanarak iyileĢtirme yapılmasına 

odaklanır. Altı sigma projelerinde kullanılan diğer bir yaklaĢım ise DMADV‟dır 

(Define - Measure - Analyse -Design - Verify, Tanımla - Ölçme - Analiz - Tasarım - 

Doğrulama). Bu yaklaĢım yeni ürün veya hizmet geliĢtirme için kullanılır. DMAIC 

Tanımla
ma 

•Anketler 

•Süreç şemaları, SIPOC diyagramları  

•Kritik kontrol noktaları 

Ölçme 

•Ölçüm sistem analizi 

•Pareto, Histogram şemaları 

•Kontrol çzelgeleri 

Analiz 

•Dağılım grafikleri 

•Regresyon analizi 

•C&E matrisleri, FMEA, ANOVA 

İyileştir
me 

•PUKÖ döngüsü 

•Deney tasarımı 

•FMEA, Simülasyonlar 

Kontrol 

•Kontrol çizelgeleri, planları 

•Süreç standardizasyonu ve dökümantasyonu 
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yöntemiyle israfın giderilmesi ve mevcut sürecin geliĢtirilmesi için sağlanırken, 

DMADV yönteminden özellikle yeni ürün/hizmet geliĢtirilmesi için yararlanılır 

(Jones ve diğ., 2010). 

DMADV sürecinin Tanımlama aĢamasında, tasarım faaliyetinin hedefleri belirlenir. 

Ölçme aĢamasında, hissedarlar için önemli metrikler saptanır ve müĢteri 

gereksinimleri proje hedefleri cinsinden ifade edilir. Analiz aĢamasında, hedefleri 

karĢılayan alternatifler incelenir; performansı en iyi olan tasarımlar kararlaĢtırılır. 

Tasarım aĢamasında, yeni bir ürün, hizmet veya süreç geliĢtirilir. Kestirimci 

modeller, simülasyon uygulaması, prototipler, deneme geçiĢi vb. uygulamalarla 

tasarım kapsamın etkinliği hedefler dikkate alınarak geçerli kılınır. Doğrulama 

aĢamasında, tasarımın gerçek hayattaki etkinliği tasdik edilir (Pyzdek, 2003). 

3.4 Yönetimi ve Organizasyonel Yapısı 

Altı sigma uygulamalarında sorumluluk ve yetki dağılımlarını belirlemek için Kore 

karatesindeki “kuĢak” sistemi kullanılmaktadır. Bu kuĢak sistemi yeĢil, kara ve 

uzman kara kuĢak olarak üç seviyeden oluĢur (Ingle ve diğerleri, 2001).  

YeĢil kuĢakların temel ölçüm ve analiz yöntemlerini iyi derecede bilmeleri ve 

bilgisayar yazılımları yardımı ile analizleri çok rahat yapabilecek yeterlilikte olmaları 

gerekir. Eğitim süreleri yaklaĢık olarak iki haftadır (Ingle ve diğerleri, 2001). Bunun 

yanında projelerde yarı zamanlı olarak çalıĢan takım üyeleri Sarı kuĢak olarak 

adlandırılır. Sarı kuĢaklar altı sigma metodolojisinin temelleri ile ilgili iki veya üç 

günlük bir eğitime tabi tutulur (Anbari ve Kwak, 2004). Kara kuĢak çalıĢanları 

iyileĢtirme takımının lideridir. ĠyileĢtirme projelerinin seçimi, yürütülmesi ve elde 

edilecek sonuçlardan birinci derecede sorumludur. Kara kuĢak görevini yürüten kiĢi 

asli görevini proje tamamlanıncaya kadar bir baĢkasına devreder. Proje bitiminde ise 

aynı göreve devam edebileceği gibi daha üst bir göreve terfi edebilir. ÇalıĢanların 

kara kuĢak seviyesine ulaĢabilmesi için en az iki projeye liderlik etmeleri ve projeleri 

tamamlamaları gereklidir.  Kara kuĢaklar, altı sigma araçlarını etkin bir Ģekilde 

kullanarak, iĢletme sorunlarına hızlı ve kalıcı çözümler getirebilecek yeterlilikte 

olmalıdırlar. Bunun için Kara kuĢaklar, Uzman kara kuĢak ya da dıĢ eğitim 

kuruluĢları tarafından ortalama dört ay süreli eğitime tabii tutulurlar (Ingle ve 

diğerleri, 2001).  
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Uzman Kara kuĢaklar deneyimli Kara kuĢaklardan oluĢur ve Kara kuĢaklar için 

teknik kaynak görevi görürler. DanıĢmanlık, eğitmenlik ve rehberlik yaparak altı 

sigma projelerine destek olur. ġampiyonlar ise organizasyonun stratejik ve taktiksel 

liderleridir. Vizyon oluĢturmak, altı sigma proje beyanlarını onaylamak, proje 

geliĢimini kontrol etmek ve altı sigma projelerinin kendi iĢ birimlerinde baĢarılı 

olmasını garantilemek ġampiyonların görevleri arasında yer alır. Proje sponsoruna 

benzer bir rol üstlenirler (Anbari ve Kwak 2004). 

Anbari ve Kwak‟ın (2004) Proje Yönetim Enstitüsü Araştırma Konferansı’nda 

sunduğu çalıĢmada altı sigma projeleri ve geleneksel projeleri katılımcıları görevleri 

bakımından Çizelge 3.2‟deki gibi karĢılaĢtırılmıĢtır.    

Çizelge 3.2 : Proje katılımcı görevleri karĢılaĢtırması, (Anbari ve Kwak‟ın, 2004).  

Altı Sigma Projeleri Geleneksel Projeler 

Sarı KuĢak Proje Takım Üyesi 

YeĢil KuĢak Uzman Proje Takım Üyesi 

Siyah KuĢak Proje Yöneticisi 

Uzman Kara KuĢak Proje Yönetim Ofisi 

ġampiyonlar Proje Sponsoru 

 

Altı sigma projeleri stratejik bakıĢ açısı ile sorumluluk üstlenmenin yanı sıra üst 

yönetimin katılımını da içerir. Üst yönetim, organizasyonun ana süreçlerini belirler, 

etkinliğini ve verimliliğini ölçer ve kötü performans eden süreçlerin geliĢtirilmesi 

için önayak olur. Altı sigma giriĢimlerinin firmaların iĢ stratejileri doğrultusunda 

baĢlatmaları önerilir (Jones ve diğerleri, 2010). Altı sigma projelerinin etkin bir 

Ģekilde yönetimini sağlamak için; taahhüt, üst yönetim katılımı, liderlik ve 

organizasyonel Ģampiyonların iletiĢimi gereklidir. Yapılan araĢtırmalarda Yönetim 

Kurulu BaĢkanı‟nın altı sigma projelerinin tüm süreçlerine dahil olması gerektiği 

uygun görülmüĢtür (Anbari ve Kwak, 2004). 
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3.5 Kritik BaĢarı Faktörleri 

Altı sigma, iĢletmelerin organizasyonel hedeflerini belirlemesinde ve bu doğrultuda 

operasyonel faaliyetlerini yürütmesinde ortak bir dil ve araç görevi görmektedir. Altı 

sigma projelerinde hedeflenen sonuca ulaĢılması ve süreç çıktılarını optimum 

seviyede tutulması konusunda birtakım kritik faktörlerin etkili olduğu görülmektedir. 

Bu amaçla, altı sigma projelerinin toplam baĢarısını ölçmek adına kritik baĢarı 

faktörleri belirlenmektedir (Zailani ve Sasthriyar, 2011). 

Coronado ve Anthony (2002) “Critical success factors for the successful 

implementation of six sigma projects in organizations” adlı çalıĢmasında baĢarılı altı 

sigma projelerinin yanında baĢarısızlıkla sonuçlanan projelere dikkat çekmiĢ olup 

aslında uygulaması zor ve karıĢık olan altı sigma projelerini baĢarıyla tamamlamak 

için gerekli olan etkenleri belirlemiĢtir. Yaptıkları dergi, kitap ve örnek olay 

araĢtırması sonucunda, altı sigma projelerinin finansal getiri sağlaması ve amaçlarına 

ulaĢması için aĢağıdaki faktörleri sıralamıĢtır.    

 Üst yönetimin katılımı ve taahhüdü 

 Kültürel değiĢim 

 ĠletiĢim 

 Organizasyonel altyapı  

 Eğitim 

 Altı sigmanın iĢ stratejisi ile iliĢkilendirilmesi 

 Altı sigmanın müĢteri ile iliĢkilendirilmesi 

 Altı sigmanın insan kaynakları ile iliĢkilendirilmesi 

 Altı sigmanın tedarikçiler ile iliĢkilendirilmesi 

 Altı sigma araçları ve tekniklerinin anlaĢılması 

 Proje yönetim becerileri 

 Proje önceliklendirilmesi ve seçimi 

Brun (2011) “Critical success factors of Six Sigma implementations in Italian 

companies” adlı çalıĢmasında bir Ġtalyan firmasındaki altı sigma uygulamalarını 

incelemiĢ olup uzmanlarla söyleĢiler yapmıĢtır. Makalesinde Coronado ve 

Antony‟nin (2002) belirlemiĢ olduğu kritik baĢarı faktörlerinin Ġtalyan firmalarındaki 

geçerliliği araĢtırmıĢtır ve en önemli faktörler üst yönetimin katılımı ve taahhüdü, altı 

sigmanın iĢ stratejisi ile iliĢkilendirilmesi ve kültürel değiĢim olarak belirlemiĢtir. 
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Ho ve diğ. (2008) makalelerinde havacılık firmasında yürütülen YeĢil KuĢak altı 

sigma projelerinin baĢlangıç aĢamasındaki on dört baĢarı faktörünü belirlemiĢtir ve 

baĢarılı olmuĢ YeĢil KuĢak projeleriyle ilgili beĢ kritik faktörü belirtmiĢtir. On dört 

baĢarı faktörü Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır: Üst yönetim taahhüdü ve katılımı, müĢteri 

talebine dayalı iĢ stratejisi, altı sigma altyapısının kurulması, projenin yürütülmesi ve 

sonuçlarının takibi, ana kaynaklara yatırım yapılması, eğitimci ve yol göstericiler 

için yatırım yapılması, ödül sistemi, veri analizi, hem kısa hem uzun dönemli 

hedeflere verilen önem, bilgi yönetim sistemleri ile koordinasyon, projenin 

iĢletmenin iĢ stratejisi ile birleĢmesi, iĢbirliği ve iletiĢim, altı sigma araçlarında 

faydalanma derecesi, yeĢil kuĢaklara gösterilen eğitim materyalinin etkinliğidir. 

Ayrıca çalıĢmalarında literatürde bulunan baĢarı faktörlerinin hangi araĢtırıcılar 

tarafından değinildiğine Çizelge 3.3‟te olduğu gibi yer vermiĢtir.  

YeĢil kuĢak projelerinde beĢ kritik faktör; ödül sistemi, ana kaynaklara yatırım 

yapılması, müĢteri talebine dayalı iĢ stratejisi geliĢtirme, veri analizi, üst yönetim 

taahhüdü ve katılımı Ģeklinde tespit edilmiĢtir. 

Lee ve diğ. (2011) çalıĢmalarında kritik baĢarı faktörlerini sıralamıĢ olup, Coronado 

ve Antony (2002), Tilo ve diğ. (2004), Caulcutt (2001) tarafından belirlenen 

faktörlerin karĢılaĢtırmasını Çizelge 3.4‟te olduğu gibi yer vermiĢtir. Üç çalıĢmada 

da „altı sigmanın müĢteri ile iliĢkilendirilmesi‟ ve „proje önceliklendirmesi ve seçimi‟ 

faktörlerinin ortak olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

3.6 Faydaları ve Uygulama Zorlukları 

Altı sigma Ģirketlerde hataları azaltmayı, karlılığı ve verimliliği artırmayı hedefleyen 

yönetim metodolojisi olarak kullanılmaktadır. Türkiye‟de altı sigmayı uygulayan 

öncü firmalardan olan Arçelik, Borusan Holding, TEI (TusaĢ Engine Industries) ve 

Kordsa finansal tasarruf sağladıklarını ve süreçleri hızlandırarak etkinliklerini 

arttırdıklarını ifade etmiĢlerdir (Capital Dergisi Web Sitesi). 

Parast (2011) yaptığı literatür araĢtırmasında, altı sigmanın süreç iyileĢtirme bakıĢ 

açısıyla performansı artırma, iĢlem yeteneğini çoğaltma ve finansal karlılığı sağlama 

gibi faydalarına yer vermiĢtir. Bunun yanında, altı sigma kusur ve hataların sebepleri 

bulan ve bunları ortadan kaldıran, çevrim zamanını ve iĢlem maliyetlerini azaltan, 
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verimliliği artıran, müĢteri beklentilerinin karĢılayan ve daha yüksek getiri elde eden 

bir süreç iyileĢtirme yaklaĢımıdır.    

Çizelge 3.3 : Altı sigma temel baĢarı faktörleri, (Ho ve diğ., 2008). 

Temel BaĢarı Faktörleri ÇalıĢmalar 

Üst yönetimin taahhüdü ve katılımı Dedeke (2002); Gitlow ve Levine (2005); Harry 

ve Schroeder (2000); Henderson ve Evans 

(2000); Jiju ve Banuelas (2002); Keller (2001); 

Pvee ve diğ. (2000); Snee ve Hoerl (2003) 

MüĢteri talebine dayalı iĢ stratejisi Dedeke (2002); Harry ve Schroeder (2000); Jiju 

ve Banuelas (2002); Martens (2001); Pvee ve 

diğ. (2000); Smith ve diğ. (2002) 

Altı sigma altyapısının kurulması Dedeke (2002); Henderson ve Evans (2000); 

Jiju ve Banuelas (2002); Martens (2001); Smith 

ve diğ. (2002); Snee ve Hoerl (2003) 

Projenin yürütülmesi ve sonuçlarının takibi Dedeke (2002); Harry and Schroeder (2000); 

Henderson and Evans (2000); Jiju and Banuelas 

(2002); Martens (2001); Pande et al. (2000); 

Snee and Hoerl (2003) 

Ana kaynaklara yatırım yapılması Brue (2002); Jiju and Banuelas (2002); Keller 

(2001); Pande et al. (2000); Smith et al. (2002) 

Eğitimci ve yol göstericiler için yatırım 

yapılması 

Brue (2002); Harry and Schroeder (2000); 

Henderson and Evans (2000); Jiju and Banuelas 

(2002); Keller (2001); Snee and Hoerl (2003) 

Ödül sistemi Brue (2002); Dedeke (2002); Henderson and 

Evans (2000); Smith et al. (2002) 

Veri analizi Henderson and Evans (2000); Keller (2001); 

Pande et al. (2000); Smith et al. (2002) 

Hem kısa hem uzun dönemli hedeflere verilen 

önem 

Pande et al. (2000) 

Bilgi yönetim sistemleri ile koordinasyon Dedeke (2002); Henderson and Evans (2000); 

Pande et al. (2000) 

Projenin iĢletmenin iĢ stratejisi ile birleĢmesi Dedeke (2002); Jiju and Banuelas(2002) 

ĠĢbirliği ve iletiĢim Henderson and Evans (2000); Snee and Hoerl 

(2003) 

Altı sigma araçlarında faydalanma derecesi Keller (2001); Pande et al. (2000); Jiju and 

Banuelas (2002) 
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Çizelge 3.4: Kritik baĢarı faktörlerinin karĢılaĢtırılması, (Lee ve diğ.,2011). 

Kritik BaĢarı 

Faktörleri 

Coronado ve Antony Tilo, Reissiger ve 

Canales 

Caulcutt 

Üst yönetim katılımı 

ve taahhüdü 

     

Kültürel değiĢim     

ĠletiĢim     

Organizasyonel alt 

yapı 

     

Eğitim     

Altı sigmanın iĢ 

stratejisi ile 

iliĢkilendirilmesi 

     

Altı sigmanın müĢteri 

ile iliĢkilendirilmesi 

      

Altı sigmanın insan 

kaynakları ile 

iliĢkilendirilmesi 

    

Altı sigmanın 

tedarikçiler ile 

iliĢkilendirilmesi 

    

Altı sigma araç ve 

tekniklerinin 

anlaĢılması 

     

Proje yönetim 

becerileri 

    

Proje 

önceliklendirmesi ve 

seçimi 

      

Proje fizibilitesinin 

belirli bir zaman 

diliminde 

belirlenmesi 
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Çizelge 3.4 (devam): Kritik baĢarı faktörlerinin karĢılaĢtırılması, (Lee ve           

                                     diğ.,2011) 

Kritik BaĢarı 

Faktörleri 

Coronado ve Antony Tilo, Reissiger ve 

Canales 

Caulcutt 

Karlılığın 

değerlendirilmesi 

    

Hedefler ve 

sonuçların 

kontrolünde uzlaĢma 

    

Ġnsan kaynağının 

sağlanması ve 

kaynakların hazırlığı 

    

Sürece odaklanma     

Gerçeklere dayalı 

yönetim 

    

Çizelge 3.5: Kritik baĢarı faktörleri. 

Kritik BaĢarı Faktörleri AraĢtırıcılar 

1 Üst yönetimin katılımı ve taahhüdü Coronado ve Anthony (2002) 

2 Altı sigmanın müĢteri ile 

iliĢkilendirilmesi 

Coronado ve Anthony (2002) 

3 Altı sigmanın iĢ stratejisi ile 

iliĢkilendirilmesi 

Coronado ve Anthony (2002) 

4 ĠĢbirliği ve iletiĢim Ho ve diğ. (2008) 

5 Organizasyonel altyapı ve kültür Brun (2011) 

6 Altı sigma araçları ve tekniklerinin 

anlaĢılması 

Tilo ve diğ. (2004) 

7 Ödül sistemi Ho ve diğ. (2008) 

8 Ana kaynaklara yatırım yapılması Ho ve diğ. (2008) 

9 Eğitim ve yetiĢtirme Brun (2011) 

10 Proje yönetim becerileri Coronado ve Anthony (2002) 

11 Proje önceliklendirilmesi ve seçimi Coronado ve Anthony (2002) 

12 Gerçeklere dayalı yönetim Caulcutt (2001) 
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Çizelge 3.6 : Hizmet sektöründe altı sigma uygulamalarının faydaları, (Antony ve 

diğ., 2007).    

Sektör Problem Çıktı Fayda 

Sağlık Yüksek ilaç tedavisi ve 

laboratuar hatalarından 

kaynaklanan yetersiz 

hasta güvenliği 

Ġlaç verme ve 

laboratuar hatalarında 

azalma 

Her bir radyoloji 

prosedür maliyetinde 

%22 oranında azalma 

ve $1.2milyon tasarruf 

 

Bankacılık MüĢteri ile yüz yüze 

olan iĢlemlerde çok 

fazla aksaklık (hesap 

açma, ödeme alımı vb.) 

yaĢanması 

MüĢteri ile ilgili 

yaĢanılan aksaklıkların 

azalması 

MüĢteri 

memnuniyetinin 

artması, süreç 

etkinliğinin geliĢmesi, 

çevrim zamanının %30 

oranında azalması 

Finansal hizmetler  Ġdari harcamaların 

yüksek olması 

Ġdari harcamalarda 

azalma 

Ortalama $75.000 

civarında kazanım 

Yardımcı iĢletmeler MüĢteri Ģikâyetlerinin 

fazla olması  

Altı sigma metodolojisi 

uygulandıktan itibaren 

Ģikayet sayısında 

azalma  

ġikayet sayısı yılda 

ortalama 109‟dan 55‟e 

düĢtü 

Diğer Lojistik Ģirketinde 

görülen yetersiz teslim 

performansı 

GecikmiĢ teslimatların 

sayısında azalma 

Sigma kalite düzeyi 

2,43 

(176.000DPMO)‟den 

3,94 (7.400)‟e artma, 

müĢteri 

memnuniyetinde ve 

Pazar payında artma, 

$400.000 tasarruf 

 

Altı sigmanın çeĢitli faydalarının yanı sıra yöntemin çeĢitli uygulama zorlukları da 

bulunmaktadır. Heckl ve diğ. (2010) finansal hizmetler sektöründe yaptığı bir 

araĢtırmada karĢılaĢılan zorlukları Ģöyle belirtmiĢtir: YanlıĢ proje seçimi, altı sigma 

metodolojisi ile ilgili teknik bilgi eksikliği, yeterli veriyi toplayamama, yetersiz 

finansal ve insan kaynağı, yetersiz üst yönetim desteği, çalıĢanların değiĢime karĢı 

olan korkuları, teknolojiye iĢ süreçlerinden daha fazla önem verilmesi, baĢarısız 
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projelerden dolayı üst yönetimin gergin olması, kurum kültürünün altı sigma 

zihniyeti ile bağdaĢmamasıdır. 

ĠĢletmeler, altı sigmanın tüm iĢ problemlerini çözebilen evrensel bir araç olmadığının 

farkına varmalı ve altı sigma metodunu uygulanması gereken en önemli iĢ strateji 

varsayarak anlamaya ve hayata geçirmeye çalıĢmak için acele kararlar vermemelidir 

(Kwak ve Anbari, 2006). Piyasada altı sigmayı öven çok sayıda danıĢman 

firmalarının altı sigma araç ve tekniklerini, yol haritasını anladığından emin 

olunmalıdır. Bunun yanında, projenin hedeflerinden sapmamak adına kara kuĢak 

veya yeĢil kuĢakların eğitimi, tamamlanan proje sayısı ve benzeri bürokratik 

konulara öncelik verilmemelidir (Antony, 2004). 

Aboelmaged (2004) yaptığı literatür taramasında altı sigma projelerinde karĢılaĢılan 

engelleri Ģu Ģekilde özetlemiĢtir: Disiplinler arası takım kurulmaması, altı sigma 

projelerine yeterli zaman ayrılmaması, yapılan altı sigma iyileĢtirmelerinin 

sürdürülebilir olmaması, projelerin baĢlangıç maliyetlerinin çok olması, istatiksel 

bilginin yetersiz olması, süreçlerin ve alt süreçlerin tam anlaĢılamaması, finansal 

getirinin yanlıĢ öngörülmesi, büyük ölçekli altı sigma projelerin ertelenmesi, müĢteri 

değiĢkenliğinin tam olarak dikkate alınamaması, doğru metriklerin kullanılmaması 

ve süreç değiĢkenlerinin tanımlanmasının zor olmasıdır. 
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4. KALĠTE EVĠNĠN OLUġTURULMASI 

4.1 Yöntem 

Bu çalıĢmada, altı sigma kritik baĢarı faktörlerinin etkinliğini kalite evi yöntemiyle 

değerlendirilmiĢtir. Ġlk önce, kapsamlı literatür taraması yapılarak kritik baĢarı 

faktörleri ve önceki çalıĢmalar incelenerek teknik gereksinimler belirlenmiĢtir. Bu 

bilgiler Çizelge A.1‟de gösterilen kalite evine iĢlenmiĢtir. Ardından, hazırlanan kalite 

evi altı sigma konusunda bilgili ve deneyimli, çeĢitli firmalarda altı sigma proje 

yöneticiliği yapan kiĢiler tarafından doldurulmuĢtur. Altı sigma yöneticileri kritik 

baĢarı faktörlerini önem seviyelerine göre 1‟den (çok düĢük) 10‟a (çok yüksek) kadar 

derecelendirmiĢtir, teknik gereksinimler ve kritik baĢarı faktörleri iliĢki matrisini 

doldurmuĢtur ve teknik gereksinimlerin kendi aralarındaki korelasyon matrisini 

doldurmuĢtur. Son olarak, görüĢmelerden elde edilen veriler raporlanmıĢ, 

değerlendirilmiĢ ve yorumlanmıĢtır. 

4.2 Kritik BaĢarı Faktörlerinin Belirlenmesi 

Coronado ve Anthony (2002) yaptıkları dergi, kitap ve örnek olay araĢtırması 

sonucunda, altı sigma projelerinin finansal getiri sağlaması ve amaçlarına ulaĢması 

için Ģu faktörleri sıralamıĢtır: Üst yönetimin katılımı ve taahhüdü, kültürel değiĢim, 

iletiĢim, organizasyonel altyapı, eğitim, altı sigmanın iĢ stratejisi ile 

iliĢkilendirilmesi, altı sigmanın müĢteri ile iliĢkilendirilmesi, altı sigmanın insan 

kaynakları ile iliĢkilendirilmesi, altı sigmanın tedarikçiler ile iliĢkilendirilmesi, altı 

sigma araçları ve tekniklerinin anlaĢılması, proje yönetim becerileri, proje 

önceliklendirilmesi ve seçimi. 

Brun (2011) makalesinde Coronado ve Antony‟nin (2002) belirlemiĢ olduğu kritik 

baĢarı faktörlerinin Ġtalyan firmalarındaki geçerliliği araĢtırmıĢtır ve en önemli 

faktörler üst yönetimin katılımı ve taahhüdü, altı sigmanın iĢ stratejisi ile 

iliĢkilendirilmesi ve kültürel değiĢim olarak belirlemiĢtir. 

Ho ve diğ. (2008) makalelerinde havacılık firmasında yürütülen YeĢil KuĢak altı 

sigma projelerinin baĢlangıç aĢamasındaki on dört baĢarı faktörünü Ģu Ģekilde 
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belirtmiĢtir: Üst yönetim taahhüdü ve katılımı, müĢteri talebine dayalı iĢ stratejisi, 

altı sigma altyapısının kurulması, projenin yürütülmesi ve sonuçlarının takibi, ana 

kaynaklara yatırım yapılması, eğitimci ve yol göstericiler için yatırım yapılması, ödül 

sistemi, veri analizi, hem kısa hem uzun dönemli hedeflere verilen önem, bilgi 

yönetim sistemleri ile koordinasyon, projenin iĢletmenin iĢ stratejisi ile birleĢmesi, 

iĢbirliği ve iletiĢim, altı sigma araçlarında faydalanma derecesi, yeĢil kuĢaklara 

gösterilen eğitim materyalinin etkinliğidir. 

Lee ve diğ. (2011) çalıĢmalarında kritik baĢarı faktörlerini sıralamıĢ olup, Coronado 

ve Antony (2002), Tilo ve diğ. (2004), Caulcutt (2001) tarafından belirlenen 

faktörlerin karĢılaĢtırmasını yer vermiĢtir. Üç çalıĢmada da „altı sigmanın müĢteri ile 

iliĢkilendirilmesi‟ ve „proje önceliklendirmesi ve seçimi‟ faktörlerinin ortak olduğu 

ortaya çıkmıĢtır.  

Yapılan kapsamlı literatür taraması sonucunda kritik baĢarı faktörleri aĢağıda 

belirtilen baĢlıklar altında toplanmıĢtır. 

1. Üst yönetimin katılımı ve taahhüdü 

2. Altı sigmanın müĢteri ile iliĢkilendirilmesi 

3. Altı sigmanın iĢ stratejisi ile iliĢkilendirilmesi 

4. ĠĢbirliği ve iletiĢim 

5. Organizasyonel altyapı ve kültür 

6. Altı sigma araçları ve tekniklerinin anlaĢılması 

7. Ödül sistemi 

8. Ana kaynaklara yatırım yapılması 

9. Eğitim ve yetiĢtirme 

10. Proje yönetim becerileri 

11. Proje önceliklendirilmesi ve seçimi 

12. Gerçeklere dayalı yönetim 

4.3 Teknik Gereksinimlerin Belirlenmesi 

Teknik gereksinimler belirlenirken kritik baĢarı faktörleri üzerine yazılmıĢ makaleler 

araĢtırılmıĢtır. Altı sigma projelerinin baĢarılı olmasını sağlayan faktörleri anlatan bu 

çalıĢmalarda, bu baĢarıyı sağlamak için firmaların dikkat etmesi gereken noktalardan, 

sahip olması gereken özelliklerden ve uygulaması gereken yöntemlerden 
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bahsedilmiĢtir. Sonuç olarak, yapılan literatür taraması bu çerçevede 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Firuza ve Gerger (2010) çalıĢmalarında altı sigma projelerinin baĢarısız olma 

nedenlerine yer vermiĢtir. Liderlik, müĢteri sesi ve proje ekibinin yetkin olması altı 

sigma projelerinin baĢarısızlığa uğramamasının etkenleri olarak sıralanmıĢtır. Proje 

kapsamı ve metriklerini belirlerken gerçekçi veriler kullanılması gerektiğini 

belirtmiĢtir. Projede yararlanmak üzere verilere ulaĢmada karĢılaĢılan zorluklardan 

bahsetmiĢtir. 

Gosnik ve Vujica-Herzog (2010) makalelerinde altı sigmanın Slovenya‟daki 

uygulamalarını incelenmiĢtir ve üretim firmalarının özellikle müĢteri memnuniyetini 

arttırmak için altı sigma projelerine yer verdiğini ortaya çıkarmıĢtır. Altı sigma 

projeleri ile çalıĢanların daha esnek olduklarına değinmiĢtir. Altı sigma yayılımını 

sağlamak için kaynakların durumunu, Ģirketin stratejik hedefleri ve çalıĢanların 

yetkinliklerini/becerilerini dikkate almak gerektiğini vurgulamıĢtır. 

Coronado ve Antony (2002) altı sigma projelerinin baĢarılı olması için proje 

toplantılarının düzenli olarak gerçekleĢtirilmesine, üst yönetimin süreci takip etmesi 

gerektiğine ve genel gidiĢatı değerlendirmesine değinmiĢtir. Örgütsel alt yapıyı 

oluĢturmak adına çalıĢanların, kolay iletiĢim kurabilen, takım çalıĢmasına yatkın ve 

uzun vadeli hedeflere odaklanan kiĢiler olmasına dikkat çekmiĢtir. 

Zailani ve Sasthriyar (2011) Ģirketlerde altı sigma kuĢak yapısının oturmuĢ olmasının 

çalıĢanların “aynı dili” konuĢmasını sağladığını vurgulamıĢtır. Projenin özellikle 

iyileĢtirme aĢamasında faydalı olmak adına istatistiksel araçların ve tekniklerin 

kullanması gerektiğine değinmiĢtir.  

Ho ve diğerleri (2008) çalıĢmalarında altı sigma projelerinde takım üyelerini motive 

etmek adına promosyonlar veya ödüller verilmesi gerektiğine değinmiĢtir. Verilerin 

toplanması ve ölçülebilir nitelikte olması açısından IT (Bilgi Teknolojileri) 

departmanının etkin çalıĢmasına dikkat çekmiĢtir. Bilgi yönetim sistemleriyle 

koordineli çalıĢılması gerektiğini belirtmiĢtir.  

Moosa ve Sajid (2010) altı sigmanın veri güdümlü bir yöntem olduğunu dolayısıyla 

karar alınırken, varyasyon hesaplarken istatiksel araçların kullanımının önemine ve 

gerekliliğine değinmiĢtir. 
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Aboelmaged (2011) çalıĢmasında altı sigma projelerinde karĢılaĢılan problemlere yer 

vermiĢtir. Finansal kaynakların yetersizliğinin projenin gidiĢatında aksaklıklar 

çıkmasına sebep olduğuna ve projenin hızlı ilerleyememesine değinmiĢtir. 

Literatürde yer alan çalıĢmalar doğrultusunda, projeye ayrılan zamanın yeterli 

olması, YGG toplantılarında projenin değerlendirilmesi, müĢteri Ģikayetlerinin 

analizi, proje hedeflerinin belirlenmesi ve uygulama planının çıkarılması, performans 

yönetiminin takibi, yıllık eğitim planının hazırlanması ve projenin maliyet hesabının 

yapılması maddeleri Çizelge 4.1‟e eklenmiĢtir. 

Çizelge 4.1 : Teknik gereksinimler. 

Sıra 

No 

Teknik  

Gereksinimler 

AraĢtırıcılar 

1 Liderlik Firuza ve Gerger 

(2010) 

2 Projeye ayrılan zaman Gosnik ve Vujica-

Herzog (2010) 

3 YGG toplantılarında projenin değerlendirmesi Coronado ve Antony 

(2002) 

4 MüĢteri Ģikayetlerinin analizi Firuza ve Gerger 

(2010) 

5 MüĢteri memnuniyetinin düzenli olarak ölçülmesi Gosnik ve Vujica-

Herzog (2010) 

6 MüĢteri sesinin toplanması Firuza ve Gerger 

(2010) 

7 Projenin hedeflerinin belirlenmesi ve uygulama 

planının çıkarılması 

Moosa ve Sajid 

(2010) 

8 Proje hedefleri ile iĢletme hedeflerinin örtüĢmesi Gosnik ve Vujica-

Herzog (2010) 

9 ÇalıĢanların takım çalıĢmasına yatkınlığı Coronado ve Antony 

(2002) 

10 ÇalıĢanların esnek olması Gosnik ve Vujica-

Herzog (2010) 

11 Proje takımının yetkin olması (analitik düĢünme) Firuza ve Gerger 

(2010) 

12 Performans yönetiminin takibi Ho ve diğerleri 

(2008) 

13 Promosyon kriterlerinin belirlenmesi Ho ve diğerleri 

(2008) 

14 ÇalıĢanlara yetkinlik verilmesi Coronado ve Antony 

(2002) 

15 Eğitime ayrılan bütçe Aboelmaged (2011) 
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Çizelge 4.1 (devam) : Teknik gereksinimler. 

Sıra 

No 

Teknik  

Gereksinimler 

AraĢtırıcılar 

16 IT için ayrılan bütçe Aboelmaged (2011) 

17 KuĢak yapısının oturmuĢ olması Zailani ve Sasthriyar 

(2011) 

18 Yıllık eğitim planının hazırlanması Coronado ve Antony 

(2002) 

19 Proje toplantılarının düzenli yapılması Coronado ve Antony 

(2002) 

20 Karar verme araçlarının bilinmesi Moosa ve Sajid 

(2010) 

21 Proje kapsamı ve metriklerinin belirlenmesi  Zailani ve Sasthriyar 

(2011) 

22 Projenin maliyet hesabının yapılması Zailani ve Sasthriyar 

(2011) 

23 Verilerin ölçülebilir olması Ho ve diğerleri 

(2008) 

24 IT departmanı çalıĢmaları (veri toplama) Ho ve diğerleri 

(2008) 

25 Veri analiz araçlarının kullanılabilmesi Moosa ve Sajid 

(2010) 

26 Verilerin derlenmesi ve sınıflandırılması Firuza ve Gerger 

(2010) 

4.4 Altı Sigma Yöneticileri Ġle GörüĢmeler 

Tez kapsamında, Arçelik, Borusan Lojistik, BSH, Results DanıĢmanlık ve Teknosa 

olmak üzere beĢ firmanın altı sigma yöneticileri ile görüĢülmüĢtür. GörüĢmeler 

yaklaĢık 45 – 60 dakika sürmüĢtür. Bu süre içerisinde altı sigma yöneticileri 

literatürden derlenen kritik baĢarı faktörlerini önem seviyesine göre 1‟den (çok 

düĢük) 10‟a (yüksek) kadar değerlendirmiĢtir. Kritik baĢarı faktörleri ve teknik 

gereksinimler iliĢki matrisi 1 (zayıf) – 2 (orta) – 3 (kuvvetli) olacak Ģekilde 

doldurulmuĢtur. Teknik gereksinimlerin kendi aralarındaki iliĢkiyi gösteren matris 1 

(zayıf) – 2 (orta) – 3 (kuvvetli) metrikleri kullanılarak gösterilmiĢtir. GörüĢülen altı 

sigma yöneticilerinin altı sigma projeleri ve kritik baĢarı faktörleri hakkında 

görüĢleri, yorumları ve önerileri raporlanmıĢtır. 
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4.4.1 Arçelik ile görüĢme 

Firma Adı: Arçelik A.ġ. 

GörüĢülen KiĢi / Pozisyonu: Hasan Tütüncü / Altı Sigma Lideri 

Arçelik Tedarik Zinciri Departmanı Altı Sigma Lideri, Sayın Hasan Tütüncü ile altı 

sigma projelerinin baĢarılı olmasını sağlayan etkenler üzerine görüĢülmüĢtür. Tez 

kapsamında hazırlanan Kalite Evi Hasan Tütüncü tarafından doldurulmuĢtur. 

Altı sigma lideri olan Hasan Tütüncü, tecrübelerine dayanarak altı sigma projelerinde 

en önemli baĢarı faktörünün organizasyonel alt yapı ve kültür olduğunu belirtmiĢtir. 

Altı sigma kültürünün Ģirket içinde özümsenmesi halinde projelerin faydalı olacağını 

vurgulamıĢtır ve altı sigma projelerinin bağımsız bir Ģekilde yönetilmesi gerektiğine 

değinmiĢtir. Arçelik bünyesinde “liderlik” kavramı 2003 yılında kullanılmaya 

baĢlanmıĢ olup bu yönde organizasyonel alt yapıda değiĢiklikler yapılmıĢtır. 

Altı sigma projelerinde örgütsel yapı oluĢturulduktan sonra, altı sigma kültürünün 

kurum içinde yayılması sağlanmaktadır. Altı sigmanın tabana yayılması, çalıĢanların 

eğitilmesiyle, çalıĢanlara altı sigma araçlarının öğretilmesiyle, problem çözme 

tekniklerinin gösterilmesiyle, toplam üretken yönetim ve 5S uygulamalarının 

anlatılmasıyla desteklenmektedir. Amaç, altı sigma bakıĢ açısının sadece proje 

liderleri tarafından değil tüm çalıĢanlar tarafından benimsenmesini ve çalıĢanların altı 

sigma araçlarını günlük iĢlerde kullanabiliyor olmasını sağlamaktır. Sayın Hasan 

Tütüncü, çalıĢanların günlük iĢlerini yaparken veya bir sorunla karĢılaĢtıklarında T-

testi, karar verme metotlarını ve problem çözme teknikleri gibi araçlardan 

yararlanıyor olması gerektiğini vurgulamıĢtır.  

Hasan Tütüncü, üst yönetimin altı sigma projelerine olan yaklaĢımının, proje 

baĢarıları için kritik olduğunu belirtmektedir. Ġlk olarak, üst yönetimin altı sigmaya 

olan inancı ve isteği çalıĢanları motive etmektedir. Ġkinci olarak, organizasyonel yapı 

ve kültürün değiĢiminde yönetimin etkisi ve gücü hissedilir düzeyde olduğu için 

proje kaynak (finansal, insan gibi) bakımından sıkıntıya girdiği noktalarda gerekli 

desteği alabilmektedir. Son olarak, örgüt kültürü ile üst yönetimin iç içe ve 

birbirinden etkilenen yapılar olarak tanımlanmaktadır. 
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Arçelik‟de altı sigma projesi açılan bir formla baĢlamaktadır. Pazar payını artırma, 

teknoloji lideri olma, karlılığı artırma Ģeklinde ana stratejiler belirlenmektedir. 

Projenin bu stratejilerin en az birine hizmet etmesi gerekmektedir ve proje hedefleri 

belirlenirken iĢ stratejileri ile iliĢki kurulmaktadır. Bunun yanında, proje hedefleri 

müĢteri memnuniyeti doğrultusunda da belirlenmektedir. “MüĢteriye değer ver 

sonucunda kar et” bakıĢ açısıyla proje seçimi yapılmaktadır. MüĢteriye en çok 

hizmet eden ve müĢteriye en çok dokunan projelere öncelik verilmektedir. Ayrıca, 

projelerin ne kadar kazandırdıkları önemli olduğu için finansal hedeflere de yer 

verilmektedir. Ancak, ölçüm yapmanın zor olduğu nitel konulu projelerde finansal 

hedef yerine maliyet azaltma, finansal tasarruf yapma gibi baĢka temel performans 

göstergeleri kullanılmaktadır. 

Tedarik Zinciri Departmanı‟nda proje takım üyeleri farklı departmanlardan 

oluĢabilmektedir. Bu bakımdan, departmanlar arası iĢ birliği ve iletiĢim projelerin 

baĢarısında önemli yer tutmaktadır. Her bölüm, projeye kaynak ayırmakta olup 

destek vermektedir. Proje lideri hedefler doğrultusunda performans 

değerlendirmesine tabi tutulurken proje takımının ve diğer bölümlerin de 

değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ödül sistemi bu performans değerlendirmesi 

üzerine kurulduğu için doğru bir Ģekilde ölçüm yapılması gerekmektedir. Verilen 

ödüller insanları proje yapmaya teĢvik etmelidir. 

Arçelik‟de proje seçimi ve önceliklendirmesinde kıstas projenin müĢteriye olan 

etkisidir. MüĢteriye değer önerisi veren projelere öncelik verilmektedir. Hangi 

projelerin müĢteriye öncelikli olarak hizmet vereceği seçilmekte ve o projelere daha 

çok kaynak ayrılmaktadır; bu Ģekilde üst yönetimi proje konusunda ikna etmek veya 

üst yönetimin desteğini almak daha kolay olmaktadır. Birden fazla projenin olduğu 

durumlarda, karar verme teknikleri kullanılarak da proje seçimi yapılmaktadır. Proje 

sayısının az olduğu ve proje bulmanın zor olduğu bazı departmanlarda ise getiri ve 

kazanım oranı doğrultusunda projelere baĢlanılmaktadır. 

Tedarik Zinciri Bölümü‟nde altı sigma, sorun çözme aracı olarak kullanılmaktadır. 

“Yeni bir depo inĢası” veya “ÇamaĢır makinesi tasarımı” konulu projeler yerine; 

“Depo alanlarının yetersizliği” veya “ÇamaĢır makinesinin çıkardığı ses” gibi var 

olan sistemlerdeki hataları düzeltmeye yönelik konular altı sigma projeleri için 

kapsam oluĢturmaktadır. Altı sigma projesi olarak, beĢ adımının tamamına ihtiyaç 

duyulan, çözümü kesin olmayan ve süreç içinde bulunan projeler seçilmektedir. 



 

 

48 

 

Seçilen altı sigma projelerinde mevcut sorunun çözümü baĢtan belli değildir. 

Problemin giderilmesi için takım kurulmakta, ilgili süreçler incelemeye alınmakta, 

altı sigma metodu ile analiz edilmekte ve ölçüm yapılmaktadır. Altı sigma iyileĢtirme 

metodu olup, tedavi projesi olarak tanımlanmaktadır. Çözümü kesin olmayan ve 

çözümü süreç içinde bulunan sorunlar altı sigma projeleri ile giderilmeye 

çalıĢılmaktadır. 

Sayın Hasan Tütüncü, altı sigmanın baĢarılı olması için en büyük faktörün üst 

yönetimin ve çalıĢanların isteği ve inancı olduğunu belirtmiĢtir. Ayrıca, yöneticilerin 

temel altı sigma bilgisine sahip olması gerektiğini vurgulamıĢtır. Bunun yanında, 

eğitimin Ģart olduğuna değinmiĢ olup özellikle veri analiz yöntemleri, proje yönetimi 

ve zaman yönetimi konularının çok önemli olduğuna dikkat çekmiĢtir. Tüm 

çalıĢanlara bilinçlendirme eğitimi vererek altı sigma kültürünü yaymanın önemine, 

insanları kariyer veya parasal motivasyonla altı sigma projesi yapmaya teĢvik 

etmenin gerekliliğine değinmiĢtir. 

Sayın Hasan Tütüncü literatürden derlenen kritik baĢarı faktörlerini önem seviyesine 

göre 1‟den 10‟a kadar değerlendirmiĢtir. Yapılan önem derecelendirme Çizelge 

4.2‟de gösterilmiĢtir. Kritik baĢarı faktörlerine ek olarak “BaĢarılı biten proje sayısı”, 

“BaĢarılı biten proje oranı”, ve “Finansal getiri” maddeleri örnek verilmiĢtir.  

Çizelge 4.2 : Önem derecelendirme (Arçelik). 

KRĠTĠK BAġARI FAKTÖRLERĠ ÖNEM 

Üst yönetimin katılımı ve taahhüdü 10 

Altı sigmanın müĢteri ile iliĢkilendirilmesi 9 

Altı sigmanın iĢ stratejisi ile iliĢkilendirilmesi 9 

ĠĢbirliği ve iletiĢim 8 

Organizasyonel altyapı ve kültür 10 

Altı sigma araçlarının ve tekniklerinin anlaĢılması 8 

Ödül sistemi 7 

Ana kaynaklara yatırım yapılması 8 

Eğitim ve yetiĢtirme 8 

Proje yönetim becerileri 8 

Proje önceliklendirilmesi ve seçimi 6 

Gerçeklere dayalı yönetim 5 
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4.4.2 Borusan Lojistik ile görüĢme 

Firma Adı: Borusan Lojistik A.ġ. 

GörüĢülen KiĢi / Pozisyonu: Zeynep Özyurt TaĢ / Yalın Altı Sigma Proje Yöneticisi 

Borusan Lojistik Yalın Altı Sigma Proje Yöneticisi olan Sayın Zeynep Özyurt TaĢ ile 

altı sigma projelerinin baĢarılı olmasını sağlayan etkenler hakkında görüĢülmüĢtür. 

Tez kapsamında hazırlanan Kalite Evi Zeynep Özyurt TaĢ tarafından doldurulmuĢtur. 

Borusan Lojistik‟te altı sigma Proje Yöneticileri (kara kuĢak), holding bünyesinde 

Program Yönetim Ofisi‟nde bulunan Yayılım Sorumluları‟na (uzman kara kuĢak) 

bağlı olarak çalıĢmaktadır. Yayılım Sorumluları proje yönetim tecrübeleri ve eğitim 

çerçevesinde proje yöneticilerine bilgi vermektedir. Altı sigma projelerinin hayat 

geçirilmesi için Yayılım Sorumlusu‟nun onayı alınmaktadır. 

Üst yönetim her toplantıya katılarak ve toplantılarda zamanında bulunarak altı sigma 

projelerine önem verildiği mesajını organizasyona vermektedir. Genelde proje 

sponsoru olan üst yönetim üyeleri alınan kararların yürürlüğe konmasında etkilidir, 

dolayısıyla,  üst yönetimin toplantılara katılımı sürecin yavaĢlamaması ve 

aksamaması için kritik bir yere sahiptir. 

Altı sigma projelerinin Ģirketin iĢ stratejileriyle uyumlu olması gerekmektedir. Sayın 

Zeynep Özyurt TaĢ, üst yönetimin katılımı ve taahhüdünün altı sigmanın iĢ 

stratejisiyle iliĢkilendirilmesi ile bağlantılı olduğunu belirtmiĢtir. ġirketin hedefleri 

doğrultusunda gerçekleĢtirilen projelere üst yönetimin de katılım ve destek 

göstereceğini vurgulamıĢtır. Bu bakımdan, müĢteriye yönelik stratejiler 

belirlenmemiĢse altı sigma projeleri de bu doğrulta yapılmamaktadır.  

Borusan Lojistik‟te Yayılım Sorumluları (uzman kara kuĢak) ve Proje Yöneticileri 

(kara kuĢak) tam zamanlı olarak sadece altı sigma projeleri için çalıĢmakta olup 

takım üyeleri farklı departmanlarda ve görevlerde çalıĢan kiĢilerden oluĢturulmuĢtur. 

Altı sigmanın benimsenmesi için iĢe yeni baĢlayan kiĢilere altı sigma temel ve 

bilinçlendirme eğitimleri verilmektedir, dolayısıyla Ģirket bünyesinde 2 yıl ve üzeri 

çalıĢan herkes altı sigma projesi içinde yer almıĢtır. 

ÇalıĢanların altı sigma araçlarını ve tekniklerini anlamaları sürecin fayda 

yaratabilmesi açısından çok önemlidir. Proje yöneticisi için de kritiktir, böylece 

takım üyelerini ilgili olduğu alanda seçebilmektedir. Sayın Zeynep Özyurt TaĢ, 
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projenin zamanında baĢarılı bir Ģekilde tamamlanabilmesi için kiĢiler arasında 

dengeli bir görev dağılımı yapılması gerektiğini vurgulamıĢtır. Takım üyeleri 

seçilirken; iyileĢtirme önerisi sunabilmesi için proje konusu ile ilgili bilgisi olan, Ms 

Excel programını etkin bir Ģekilde kullanabilmesi veya diyagram çizebilmesi için 

analitik konularda bilgisi olan kiĢiler bir araya getirilmektedir.    

Sayın Zeynep Özyurt TaĢ ödül sisteminin sürdürülebilirlik açısından önemli 

olduğunu belirtmiĢtir. Proje getirisi %1 yöneticiye, %1 takıma olacak Ģekilde 

paylaĢtırılmaktadır. Takım üyeleri performanslarının %20‟si projeden %80‟i diğer 

iĢlerden gelecek Ģekilde performans değerlendirmesine tabi tutulmaktadır, böylece 

sürekli proje içinde tutulmaları amaçlanmaktadır. 

Borusan Lojistik‟te altı sigma projelerinin baĢarısını ve etkinlik seviyesini ölçmek 

için bazı standartlar mevcuttur. Hedefe eriĢme düzeyi, toplantıların zamanında 

yapılması, ekibi yönetme, kaynakları kullanma, altı sigma araçlarını kullanma gibi 

göstergeler holding tarafından düzenli olarak takip edilmektedir. 

Sayın Zeynep Özyurt TaĢ altı sigma projelerinin seçimi ile ilgili Ģu konulara 

değinmiĢtir: “Proje önceliklendirme ve seçimi kaynakları etkin bir Ģekilde kullanmak 

için önemlidir. Doğru projelere zaman ve insan kaynağı ayrılırsa israftan kaçınılmıĢ 

olur. ĠĢ stratejisine bağlı olarak projelerin seçilmesiyle üst yönetimin katılımı ve 

desteği alınmıĢ olur.”  

Eğitim ve yetiĢtirmenin kuvvetli olması teknik araçların anlaĢılmasını, alt yapının 

geliĢmesini ve böylece daha iyi proje sonucu elde edilmesini sağlamaktadır. Bunun 

yanında, altı sigma projeleri ile beraber verilere dayalı yönetim anlayıĢı 

geliĢmektedir. Veri analiz yöntemlerin öğrenilmesi, çalıĢanların günlük iĢlerinde de 

bu yöntemlerden yararlanarak etkin kararlar vermesine olanak vermektedir.  

Altı sigma projelerinde takım yönetimi proje baĢarısı açısından kritik öneme sahiptir. 

Görev paylaĢımının etkin bir Ģekilde yapılması projelerin zamanında yetiĢtirilmesini 

sağlamaktadır. Zaman yönetimi ve görev dağılımı etkin bir Ģekilde yapılmadığında 

kiĢiler projeler içinde yer almaya direnç gösterebilmekte ve sonuç olarak projelerden 

istenilen baĢarı alınamamaktadır. Proje bittikten sonra sonuçlarının sürdürülebilir 

olması diğer bir kritik konudur. Sayın Zeynep Özyurt TaĢ +2 validasyonun yeterli 

olmadığına değinmiĢtir. ġirketin performans göstergelerinin izleniyor olması, proje 
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çıktılarının iç denetimin parçası haline gelmesi; yani altı sigma felsefesinin Ģirketin 

süreçlerin ve yaĢayıĢ tarzının içine girmesi gerekmektedir. 

Sayın Zeynep Özyurt TaĢ altı sigma projelerinin fayda sağlaması ve fark 

yaratabilmesi için özellik iyileĢtirme fazının çok önemli olduğuna değinmiĢtir. 

Ġnsanların, farklı Ģekilde düĢünerek, yeni fikirlerle ve klasik iyileĢtirmelerden farklı 

olarak serbest önerilerle değer yaratabileceklerini vurgulamıĢtır. 

Sayın Sayın Zeynep Özyurt TaĢ literatürden derlenen kritik baĢarı faktörlerini önem 

seviyesine göre 1‟den 10‟a kadar değerlendirmiĢtir. Yapılan önem derecelendirme 

Çizelge 4.3‟te gösterilmiĢtir.  

Çizelge 4.3 : Önem derecelendirme (Borusan Lojistik). 

KRĠTĠK BAġARI FAKTÖRLERĠ ÖNEM 

Üst yönetimin katılımı ve taahhüdü 10 

Altı sigmanın müĢteri ile iliĢkilendirilmesi 8 

Altı sigmanın iĢ stratejisi ile iliĢkilendirilmesi 9 

ĠĢbirliği ve iletiĢim 7 

Organizasyonel altyapı ve kültür 7 

Altı sigma araçlarının ve tekniklerinin anlaĢılması 7 

Ödül sistemi 7 

Ana kaynaklara yatırım yapılması 9 

Eğitim ve yetiĢtirme 7 

Proje yönetim becerileri 7 

Proje önceliklendirilmesi ve seçimi 9 

Gerçeklere dayalı yönetim 9 

 

4.4.3 BSH ile görüĢme 

Firma Adı: BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. 

GörüĢülen KiĢi / Pozisyonu: Süreyya Olam / Üretim ve Kalite Sistemleri Yöneticisi  

BSH Ev Aletleri Bölgesel Üretim Sistemleri ve Kalite Sistemleri Yöneticisi olan 

Sayın Süreyya Olam ile altı sigma projelerinin ve kritik baĢarı faktörlerinin etkinliği 

üzerine bir görüĢme yapılmıĢtır. Tez kapsamında hazırlanana Kalite Evi, Süreyya 

Olam tarafından doldurulmuĢtur.  
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Sayın Süreyya Olam, altı sigmayı araçlar bütünü olarak tanımlamaktadır ve altı 

sigmayı iyileĢme, problem çözme için ileri düzey bir araç olarak nitelendirmektedir. 

Bu konuyu“ Altı sigma amaç olarak değil, sistematiğini ve bileĢenlerini baĢkasına 

anlatılıp öğretilebilen bir yöntem olarak görülmelidir. Altı sigma projeleri için 

kaynak ayrılması, alt yapının hazırlanması ve daha yüksek kalifikasyona sahip 

seçilmiĢ kiĢilerin bir araya getirilmesi gerekir. Bunun yanında, her sorun altı sigma 

ile çözülmez, bu durum kaynak israfına neden olur” Ģeklinde ifade etmiĢtir. 

Altı sigma kendi içinde bütün bu bilgileri kapsamaktadır. Sayın Süreyya Olam 

projelerin baĢarılı olması için ifadesine “ Ġnsanlar altı sigma felsefesini bilmeli ve 

anlamalıdır. Bunun için eğitim çok önemlidir ve altı sigma araçlarını, altı sigmanın 

istatiksel anlamını, felsefe olarak yayılmasını ve projelerin kiĢilere nasıl atanacağını 

kapsar. Altı sigma güçlü bir araçtır ve etkin kullanımı gerektirir. Projenin yaygın 

kullanımının sağlanması için üst yönetimin desteği, eğitim ve kaynak ayırımı Ģarttır. 

Sonuç olarak, yatırımların geri kazanılması gerekir.” sözleriyle devam etmiĢtir. 

Üst yönetimin altı sigma projelerine yatırım yapması için öncelikle projenin baĢarılı 

olacağına ve getiri sağlayacağına inanması gerekmektedir. Üst yönetim katılım 

sağladığını ve destek verdiğini göstermek adına, sponsor rolüyle proje havuzu 

içerisinden seçilen projeler için kaynak (zaman, para, veri) ayrılmasını sağlamakta, 

süreç içinde bulunarak geliĢmeleri takip etmekte ve altı sigma bilgilendirme 

eğitimlerini almaktadır. 

BSH‟da tüm süreçlerin stratejik yönde olup, firmanın kültürü stratejiye göre 

akmaktadır. Bu bağlamda, altı sigma proje konularının iĢ stratejilerine uygun olması 

gerekmektedir. Dolayısıyla, projelerin hem altı sigmaya uygun bir konusu olması 

hem de iĢ stratejileriyle aynı doğrultuda hedefler içermesi sağlanmalıdır. Bunun 

yanında, altı sigmanın müĢteri ile iliĢkili olması her ne kadar önemli olsa da Ģart 

değildir. Projeler müĢteri beklentilerini karĢılamak zorunda değildir. 

Altı sigma projeleri takım çalıĢması halinde yürütülmektedir. Veri toplama, derleme 

ve analiz gibi adımlar takım üyeleri tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Proje 

organizasyonu oluĢturulmaktadır. Altı sigmaya ayrılmıĢ bir ekip olmamakla beraber 

ilgili eğitimleri almıĢ kiĢiler mevcuttur. Her departmanın yetkin kiĢiler seçilerek 

kuĢaklar yetiĢtirilmektedir. BSH‟ da sponsor projeyi finanse etmektedir ve tüm 
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sürece hakimdir, bunun yanında kara kuĢaklar sürece baĢkanlık ederken, yeĢil 

kuĢaklar operatif detayları hakimdir.  

Altı sigma projeleri içinde insanlar arası çıkan huzursuzlukları kara kuĢaklar 

çözmektedir, Ģayet çözümü zor bir durumla karĢılaĢılırsa projenin gidiĢatını 

engellememesi için sponsor devreye girmektedir. Temelde, takım çalıĢmasına 

yatkınlık esastır.  

Sayın Süreyya Olam altı sigmanın araçlarının ve tekniklerinin anlaĢılmasının proje 

baĢarısı açısından önemini Ģu Ģekilde dile getirmiĢtir: “Altı sigma bir araçlar 

kutusudur ve felsefesinden de öte yöntem bilinmezse proje yapılamaz. Bu sebeple, 

altı sigma eğitimleri öğretici olmalı, kiĢilere yetkinlik kazandırmalıdır. Eğitim verilen 

insanların öğrendiklerini uygulayabiliyor olmasına dikkat edilmelidir ve projeleri 

koordine edecek kadar kara kuĢak olması gerekir. Eğitim, zaman ve para gerektirir, 

dolayısıyla üst yönetimin katılımı ile iliĢkilidir. Bunun yanında, projelerin teĢvik 

edici olması çalıĢanların istekli olmasını sağlar. KuĢaklara proje adedi, proje getirisi 

cinsinden hedefler verilir. BSH‟ın orta vadede (5-7 yıl) amacı; tüm beyaz yakaları 

yeĢil kuĢak yapabilmektir.” 

Altı sigma metodolojisinin benimsenmesi adına; çalıĢanların günlük iĢlerde de altı 

sigma araçlarını kullanması, PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al) döngüsünü 

çalıĢtırması ve karar alırken veri toplama, analiz etme, uygulama ve kontrol etme 

gibi adımları uygulaması gerekmektedir. Bu araçların yaygın olarak kullanılması 

proje baĢarısını da olumlu yönde etkilemektedir. 

Altı sigma projeleri normal projelerden farklı olarak çözümü bilinmeyen sorunlara 

cevap aramaktadır. Kalite problemi veya maliyet gibi bilinmeyen ve yoran konular 

altı sigma metodu ile bilinir hale getirilmektedir. BSH‟ da altı sigma projeleri; 

organizasyon, zaman planı, maliyet analizi gibi süreçlerden geçerek proje mantığı ile 

yönetilmektedir. Böylece, projenin hedefine ulaĢması ve zamanında bitirilmesi 

sağlanmaktadır. Altı sigma projelerinde yatırım tahmini baĢlangıç aĢamasında 

yapılamamaktadır. Projeye baĢlamadan önce fizibilite analizi yapılmaktadır ve uygun 

sonuç alınmadığı takdirde mevcut problemin çözümü için baĢka yöntemler 

araĢtırılmaktadır. 

Proje seçiminde, öncelikle projenin altı sigma niteliği taĢıması gerekmektedir. 

Kaynaklara (para, zaman, insan) ve firmaya olan etkisine göre proje seçimi 
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yapılmaktadır. Örneğin; kalite problemlerine (ürün yada süreç kalitesi) veya müĢteri 

beklentilerine cevap veren projeler seçilebilir. Proje için gerekli bilgilerin 

toplanmasında verilerin güvenilir olması, verilere düzenli olarak ulaĢılabilmesi ve 

verilerin uzun vadeli kaynak niteliği taĢıması önemlidir. Veri toplama iĢlemi için 

özellikle IT departmanından yararlanılmaktadır. 

BSH bünyesinde bulunan her fabrikanın kendi projesi vardır. Problem teĢkil eden 

durumlar iyileĢtirme noktaları olarak tespit edilmektedir. Örneğin, müĢteri Ģikâyetleri 

geliĢim potansiyeline sahiptir ve altı sigma proje kapsamında değerlendirilebilir. 

Ancak, bina yapımı gibi sadece zaman ve paraya ihtiyaç duyulan, analiz ve takip 

gerektirmeyen konular altı sigma projesi olarak seçilmemektedir. Var olan problemin 

çözümü belliyse yöntem belirlenmektedir, belli değilse çözüm için altı sigma 

araçlarından faydalanılmaktadır. Böylece, proje sayısı gereksiz yere artmamaktadır. 

BSH Türkiye genelinde yılda ortalama 80-100 arası altı sigma projesi 

gerçekleĢtirilmektedir. Verilen eğitimlerin yaklaĢık %15-20‟si kara kuĢak, %75-80‟i 

ise yeĢil kuĢak eğitimi olmaktadır. Projeler esnasında takımın konsantrasyonu çok 

kritiktir. Ġnsanlar günlük iĢlerinin yanında bu projelere de vakit ayırdıkları için bazen 

projeye olan ilgi ve alaka azalabilmektedir. Dolayısıyla, proje sponsorunun ekibi 

sürekli dinamik ve canlı tutması proje baĢarısı açısından önemlidir. 

Sayın Süreyya Olam literatürden derlenen kritik baĢarı faktörlerini önem seviyesine 

göre 1‟den 10‟a kadar değerlendirmiĢtir. Yapılan önem derecelendirme Çizelge 

4.4‟te gösterilmiĢtir. 

4.4.4 Results DanıĢmanlık ile görüĢme 

Firma Adı: Results Kurumsal Verimlilik Çözümleri A.ġ. 

GörüĢülen KiĢi / Pozisyonu: Cem Denizli / DanıĢman 

Results Kurumsal Verimlilik Çözümleri Ģirketinin kurucusu olan Sayın Cem Denizli 

Yalın Altı Sigma danıĢmanlığı yapmaktadır. Yapılan görüĢmede altı sigma baĢarı 

faktörleri hakkında bilgi alınmıĢ olup, tez kapsamında hazırlanana Kalite Evi, Cem 

Denizli tarafından doldurulmuĢtur.  

Sayın Cem Denizli üst yönetimin katılımının ve taahüdünün önemini Ģu sözleriyle 

dile getirmiĢtir: “ Üst yönetimin katılımı altı sigma projelerinin baĢarısı için çok 

kritiktir. Bütün yönetim kademelerinin doğru yerde doğru mesajları veriyor olması 
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gerekir. Bunun yanında, yol ayrımına gelindiğinde nasıl davrandıkları da çok 

önemlidir. 

Çizelge 4.4 : Önem derecelendirme (BSH). 

KRĠTĠK BAġARI FAKTÖRLERĠ ÖNEM 

Üst yönetimin katılımı ve taahhüdü 10 

Altı sigmanın müĢteri ile iliĢkilendirilmesi 9 

Altı sigmanın iĢ stratejisi ile iliĢkilendirilmesi 9 

ĠĢbirliği ve iletiĢim 8 

Organizasyonel altyapı ve kültür 8 

Altı sigma araçlarının ve tekniklerinin anlaĢılması 10 

Ödül sistemi 7 

Ana kaynaklara yatırım yapılması 10 

Eğitim ve yetiĢtirme 7 

Proje yönetim becerileri 7 

Proje önceliklendirilmesi ve seçimi 9 

Gerçeklere dayalı yönetim 10 

 

Üst yönetimin verilen ilk eğitime girmesi ve ardından süreçleri takip etmesi 

insanların projeye olan inancını ve güveninin artırır. Ayrıca, hem üst yönetimin hem 

de çalıĢanların altı sigmayı benimsemesi ve gerekliliğine inanması için organizasyon 

genelinde altı sigma programını neden yapılıyor, neden öncelikli ve olmazsa ne olur 

gibi sorulara cevap verilebiliyor olması gerekir.” 

Proje takımları genelde projeye zaman ayıramamaktadır,  dolayısıyla, projelerin 

gidiĢatı olumsuz Ģekilde etkilenmektedir. Bu durumun etkisini önlemek adına 

performans yönetimi çok doğru yapılmalıdır. Performans yönetimi altı sigma ile 

entegre edilmelidir. Sadece operasyon baĢarısını ölçerse baĢarılı olmayabilir. Proje 

yönetimine özgü performans değerlendirme olmalı ve proje lideri tarafından 

değerlendirme yapılmalıdır. Ġnsanların proje için ayırdığı süreye göre değerlendirme 

yapılmalıdır. Örneğin, bir kiĢi altı ay boyunca altı sigma projesinde görev alıyorsa ve 

zamanının %30‟unu projeye ayırıyorsa; performansının %30‟u projeden gelmelidir. 

Proje seçimi ve önceliklendirmesinde üst yönetimin desteği önemli bir yer 

tutmaktadır. Sayın Cem Denizli tecrübelerine dayanarak, orta kademenin proje fikri 
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yarattığını ve proje kapsamını, getirisini ve baĢarı potansiyelini belirlediğini, üst 

kademenin de önceliklendirme ve seçimi yaptığını belirtmiĢtir. ġirketlerin kurumsal 

proje yönetim süreçlerine sahip olmasının altı sigma projelerinin seçiminde de 

düzenli bir sistem oluĢturduğu için kolaylık sağladığına değinmiĢtir. 

Altı sigma projelerinde eğitim öncelikli koĢuldur. Ancak burada önemli olan iç içe 

eğitimin verilmesidir. Sayın Cem Denizli eğitimin proje ile birlikte yürütülmesi 

gerektiğine değinmiĢtir. Bu uygulamaya “eğitim dalgası” adını vermiĢtir. Örneğin,  

12 günlük bir eğitim 3‟er günlük paketlere bölünerek 4 aya yayılmıĢtır. 3 günlük 

eğitim 1 ay öğrenilenlerin projede uygulanması, ardından tekrar 3 günlük 1 ay proje 

uygulama Ģeklinde 12 günlük eğitim tamamlanır. Bu sırada, eğitici projeyi uygulayan 

kiĢilere destek olmak adına “koçluk” yapmalıdır. Böylece, hem eğitim hem de proje 

etkin bir Ģekilde tamamlanarak bitmiĢ olmaktadır. 

Sayın Cem Denizli, altı sigma projelerinin müĢteri ile iliĢkilendirmesinin proje 

seçiminin bir parçası olduğuna değinmiĢtir ancak Ģirket için hangi konu öncelikliyse 

o projenin seçileceğini vurgulamıĢtır. Eğer maliyetlerle ilgili bir sorun veya hedef 

varsa öncelik maliyetlerle ilgili olan projeye verilmektedir. Cem Denizli 

tecrübelerine dayanarak “Altı sigma ve iĢ stratejileri arasındaki iliĢki mekanik olarak 

tanımlanmıĢtır. Genelde çok iyi çalıĢmamaktadır ve etkili değildir; formalite gereği 

projenin hedeflerinden biriyle iliĢkilendirilmektedir. Gerçek hayat uygulamalarında 

Genel Müdür Yardımcısı‟nın performansını etkileyen projelerin seçilir ve formatta iĢ 

stratejisiyle bir iliĢkilendirme yapılır. Dolayısıyla, projelerin baĢarılı olması için 

Genel Müdür Yardımcısı projelere ayrı bir özen ve dikkat gösterir. ” sözlerine de yer 

vermiĢtir.  

Projeye ayrılan ana kaynakların yeterli olabilmesi için sponsorun etkin ve güçlü 

olması gerekmektedir. Üst yönetim temsilcisi tarafından projeye kaynak (ekip atama, 

ödüllendirme gibi) atanmaktadır ve proje sıkıntıya girerse üst yönetim destek 

olmaktadır. 

Sayın Cem Denizli altı sigmayı “değiĢim yönetimi” olarak tanımlamaktadır. DeğiĢim 

yönetiminin insan ve teknik olmak üzere iki tarafı vardır. Ġnsan tarafı, katılım ve 

desteği, iletiĢimi, ödülleri, performans değerlendirmeyi içerirken; teknik taraf, proje 

seçimini, eğitimi, müĢteri ve iĢ stratejisiyle iliĢkiyi, kaynak ayrımını ve altyapıyı 
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içermektedir. Bu değiĢim yönetiminin etkin bir Ģekilde yapılması projenin baĢarısı 

açısından çok kritiktir. 

Altı sigma kültüründe sistematiklik, dokümantasyon yönetimi, istatistik bilgisi, 

analitik düĢünme (sebep-sonuç iliĢkisi kurma) gibi insanların günlük iĢlerinde 

kullanmadığı beceriler bulunmaktadır. Altı sigma ile insanların eski halinden daha 

farklı olmaları beklenmektedir, ancak insanların kendi kendilerine bir Ģeyler yapması 

zordur. Eğitim ve koçluk ile teknik bilgi verilirken, ödüllendirme ve performans 

yönetimi ile takım üyeleri motive edilmektedir. Ġnsanların değiĢikliğe açık olmaları 

gerekmektedir. Takımın teknik bilgiye tecrübeye sahip olması, mevcut duruma 

hakim olması projelerin daha hızlı ve verimli ilerlemesini sağlamaktadır. Bunun 

yanında, istatistik gibi zor konuların çok ön planda olması insanları altı sigmanın zor 

olduğuna inandırabilmektedir. Doğru seviyede projeleri baĢlatmak; insanları 

sevdirmek ve çalıĢtığını göstermek projenin insanların gözünde yapılabilir olduğunu 

göstermektedir. 

Sayın Cem Denizli, gerçeklere dayalı yönetim iĢletmelerde genelde tam anlamıyla 

yapılamadığını ve altı sigma projelerinin baĢarısı açısından çok önemli olmadığına 

değinmiĢtir. Gerçeklere dayalı yönetimin olmaması altı sigma projelerine 

baĢlamasını engellememektedir. Gerçeklere dayalı yönetim proje yaratmaya ve 

seçmeye yardım etmektedir; veri toplama kolaylaĢmakta ve herkese yayılmasına 

olanak sağlanmaktadır. Aslında, altı sigma da bu bahsedilen faydalar sağlanması için 

yapılmaktadır. Gerçeklere dayalı yönetimin ve altı sigmanın ortak noktası veriye 

dayalı çalıĢma alıĢkanlığını yerleĢtirmektir. Altı sigma buna olan ihtiyacı ortaya 

çıkarmaktadır. 

Son olarak, Sayın Cem Denizli, altı sigma bilinçlendirme eğitiminin herkese 

verilmesi ve geniĢ bir kitleye yayılması gerektiğini vurgulamıĢtır. Altı sigmayı bir 

değiĢim yönetimi olarak görülmesinin sürecin daha iyi yönetilmesini sağlayacağına 

değinmiĢtir. Sistemin oturması için insanların gündelik iĢlerini yaparken de altı 

sigma bakıĢ açısına sahip olmaları gerektiğine dikkat çekmiĢtir. 

Sayın Cem Denizli literatürden derlenen kritik baĢarı faktörlerini önem seviyesine 

göre 1‟den 10‟a kadar değerlendirmiĢtir. Yapılan önem derecelendirme Çizelge 

4.5‟te gösterilmiĢtir. Cem Bey çizelgedeki kritik baĢarı faktörlerine “Performans 

Yönetimi” ve “Koçluk” öğelerinin eklenmesini önermiĢtir. 
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4.4.5 Teknosa ile görüĢme 

Firma Adı: Teknosa Ġç ve DıĢ Ticaret A.ġ. 

GörüĢülen KiĢi / Pozisyonu: Seçil Özekin Erdoğan / Proje GeliĢtirme Müdürü 

Teknosa Proje GeliĢtirme Müdürü Sayın Seçil Özekin Erdoğan ile altı sigma kritik 

baĢarı faktörleri ve altı sigma projelerinin genel yapısı hakkında görüĢülmüĢtür. Tez 

kapsamında hazırlanan Kalite Evi Seçil Özekin Erdoğan tarafından doldurulmuĢtur. 

Çizelge 4.5 : Önem derecelendirme (Results DanıĢmanlık). 

KRĠTĠK BAġARI FAKTÖRLERĠ ÖNEM 

Üst yönetimin katılımı ve taahhüdü 10 

Altı sigmanın müĢteri ile iliĢkilendirilmesi 5 

Altı sigmanın iĢ stratejisi ile iliĢkilendirilmesi 7 

ĠĢbirliği ve iletiĢim 7 

Organizasyonel altyapı ve kültür 7 

Altı sigma araçlarının ve tekniklerinin anlaĢılması 7 

Ödül sistemi 8 

Ana kaynaklara yatırım yapılması 8 

Eğitim ve yetiĢtirme 7 

Proje yönetim becerileri 6 

Proje önceliklendirilmesi ve seçimi 10 

Gerçeklere dayalı yönetim 5 

 

2007 yılında Teknosa Kalite departmanı tarafından süreçlerin dokümante edilmesi, 

sorumluluklar paylaĢılması gibi gerekli adımlar uygulanarak firma kalite yönetim 

sistemleri belgelerini (ISO 9001:2008 ve ISO 10002:2004) almaya hak kazanmıĢtır. 

Kalite yönetim sistemi oturtulduktan sonra alınan iĢ kararları neticesinde, altı sigma 

metodoloji olarak Teknosa bünyesinde kullanılmaya baĢlamıĢtır ve oluĢturulan 

süreçlerin güncel tutulmasında ve iyileĢtirilmesinde temel araç olarak görülmüĢtür. 

2011‟lere gelindiğinde Sayın Seçil Özekin Erdoğan liderliğindeki Proje GeliĢtirme 

departmanı altı sigmanın yanında yalın altı sigma uygulamalarına da yer 

vermektedir. Örneğin, hatalı ürün görüldüğü ve ilgili adımlar ortadan kaldırılması 

gereken durumlarda yalın altı sigma adımları uygulanarak problem daha etkin bir 

Ģekilde çözülmektedir. 



 

 

59 

 

Teknosa‟da kuĢaklar birebir organizasyon içinde yetiĢtirilmektedir, ayrı bir proje 

takımı atanmamıĢtır. Ġnsanlar rutin iĢlerini yapmanın yanında altı sigma projelerinde 

yer almaktadır.  Böyle bir durumda çalıĢanları yönetmek zor olduğu için üst yönetim 

çalıĢanlara destek vermekte ve onları motive etmektedir. Projenin üst yönetim 

tarafından takibi açısından ise Proje Müdürü her hafta Genel Müdür‟e rapor 

vermektedir.  

Proje GeliĢtirme departmanı altı sigma projelerini seçerken öncelikli olarak iĢ 

stratejisiyle olan iliĢkisini dikkate almaktadır. ĠĢ stratejisi proje önceliklendirme ile 

birebir iliĢkilidir. Eğer iĢ stratejisi müĢteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik 

belirlenmiĢse proje de buna odaklanmaktadır. Projenin direkt müĢteri ile 

iliĢkilendirilmesi ise nispeten daha az önem taĢımaktadır. MüĢteriyi yüzde yüz 

memnun eden ancak karlı olmayan projeler seçilmez, stratejiye yönelik doğru 

projeler seçilmektedir. 

Takım çalıĢması ve proje yönetim becerileri de altı sigma projelerinin baĢarısında 

etkin rol oynamaktadır. Takımların Ģeffaf ve açık olması, bilgiyi paylaĢması ve 

koordineli olarak çalıĢması gerekmektedir. Projeyi yöneten kiĢi bu ortamı sağlamalı 

ve iletiĢim yeteneği ile çalıĢanları bu doğrultuda motive etmelidir.  

Altı sigma projelerinin baĢarısı için altı sigmanın kültür içine sinmesi önemli bir 

konudur. Ġnsanların projenin kendilerine faydalı olduğunu görmeleri diğer 

çalıĢanların da altı sigma eğitimlerini almak için istekli olmasını sağlamaktadır. 

Teknosa‟da kiĢilerin bulunduğu pozisyonlar da dikkate alınarak analitik zekâsı olan, 

bütünsel yaklaĢıma sahip, takım çalıĢmasına yatkın insanlar seçilerek proje takımları 

oluĢturulmaktadır. Takım üyelerinin metodolojiye hâkim, DMAIC (Tanımla-Ölç-

Analiz-ĠyileĢtirme-Kontrol) adımlarını kurgulayabiliyor ve veri çeĢidinin 

değiĢmesine bağlı olarak kullanılacak analiz yöntemini belirleyebiliyor olmaları 

gerekmektedir. 

Teknosa‟da altı sigma felsefesi yeni yeni kurulduğu için uzun vadede herhangi bir 

hedef koyulmamıĢtır. Mevcut durumda projelerin yönetimi ve baĢarısına dikkat 

edilmektedir. Organizasyonun tetiklemesiyle projeler yapılmaktadır. Belirli bir ödül 

sistemi de kurulmamıĢtır. Sabancı Holding bünyesindeki tüm altı sigma projeleri 

yarıĢmakta ve birinci olan projeye ödül verilmektedir. Ayrıca çalıĢanlar alınan 
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eğitimlerle kendine yatırım yapacağı düĢüncesine ve proje sonlandırma baĢarısı ile iç 

motivasyonlarını arttırarak faydalı projeler çıkarmak istemektedir. 

Proje yönetiminin özellikle tanımlama, ölçme ve iyileĢtirme adımlarında etkin bir 

Ģekilde yapılması gerekmektedir. Bu aĢamada proje sahibine organizasyonu yapmak 

açısından önemli görevler düĢmektedir. Ölçülebilir süreçler oluĢturulmakta ve veri 

toplarken edinilen tecrübe iyileĢtirme aĢamasında kullanılmaktadır. Hedef getiri 

hesabı finansal bir yetkilinin desteği ile yapılmaktadır. Proje boyunca takıma 

projenin sağlayacağı faydalar gösterilerek insanlar projenin içinde tutulmakta ve bu 

değiĢim sürecine adapte edilmesi sağlanmaktadır. 

Proje departmanı yeni kurulan bir yazılım sistemiyle projeleri seçmektedir. Optimum 

sayıda proje belirlenir ve bu yazılım sistemi tekrarlanan projelerin seçilmesini 

önlemektedir. Ayrıca, proje sayısının fazla olması insanlar için yorucu 

olabilmektedir. Altı projelerinin kendi içinde baĢarılı olmalarının yanında stratejiye 

yönelik olan projeler seçilmektedir.  

Sayın Seçil Özekin Erdoğan, altı sigma kültürünün Ģirket içinde yerleĢmesi 

gerektiğine dikkat çekmiĢtir. Süreç zaman alıcı olduğu için metodolojik bir Ģekilde 

ilerlediklerine, kaynak (zaman, insan gibi) sıkıntısının aĢılması için çalıĢmalar 

yapıldığına, günlük iĢlerinin yanında insanları projeye dâhil etmenin zorluğuna ve 

tüm bu süreçlerin etkin bir Ģekilde yönetilmesinin önemine değinmiĢtir.  

Sayın Seçil Özekin Erdoğan literatürden derlenen kritik baĢarı faktörlerini önem 

seviyesine göre 1‟den 10‟a kadar değerlendirmiĢtir. Yapılan önem derecelendirme 

Çizelge 4.6‟da gösterilmiĢtir. Seçil Hanım çizelgedeki kritik baĢarı faktörlerine 

“Yaygınlık (organizasyon içerisindeki)” ve “Destek departmanın (projeyi yapan) 

süreçlere hâkimiyeti” öğelerinin eklenmesini önermiĢtir. 

4.5 Değerlendirme ve Sonuç 

Tez kapsamında hazırlanan kalite evi görüĢülen altı sigma yöneticileri tarafından 

doldurulmuĢ olup literatür araĢtırması sonucu belirlenen altı sigma kritik baĢarı 

faktörlerinin önem derecelendirmesi yapılmıĢtır. GörüĢülen her bir altı sigma 

yöneticisinin önem değerlendirmesi Çizelge 4.7‟de birleĢtirilerek gösterilmiĢtir. 

OluĢturulan bu ortak çizelgeye göre; üst yönetimin katılımı ve taahhüdüne bütün 

altı sigma yöneticilerinin 10 verdiği görülmektedir. Bu derecelendirmeden de 
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anlaĢılacağı üzere üst yönetimin katılımı ve taahhüdü en yüksek öneme sahip olup 

altı sigma projelerinin baĢarısında kritik bir rol oynadığı anlaĢılmaktadır. 

Çizelge 4.6 : Önem derecelendirme (Teknosa). 

KRĠTĠK BAġARI FAKTÖRLERĠ ÖNEM 

Üst yönetimin katılımı ve taahhüdü 10 

Altı sigmanın müĢteri ile iliĢkilendirilmesi 9 

Altı sigmanın iĢ stratejisi ile iliĢkilendirilmesi 10 

ĠĢbirliği ve iletiĢim 8 

Organizasyonel altyapı ve kültür 8 

Altı sigma araçlarının ve tekniklerinin anlaĢılması 9 

Ödül sistemi 7 

Ana kaynaklara yatırım yapılması 8 

Eğitim ve yetiĢtirme 8 

Proje yönetim becerileri 8 

Proje önceliklendirilmesi ve seçimi 9 

Gerçeklere dayalı yönetim 10 

 

Yapılan görüĢmelere tekrar bakıldığında üst yönetimin katılımının, çalıĢanların 

motive olmasını, projeye olan inançlarının ve güvenlerinin artmasını, kaynak (insan, 

zaman, finansal gibi) sıkıntılarına çözüm bulunmasına, organizasyonda projenin 

Ģirket için önemli olduğu algısının oluĢmasını ve rutin iĢlerinin yanında altı sigma 

projelerinde yer alan takım üyelerinin daha etkin bir Ģekilde yönetilmesini sağladığı 

söylenebilir. 

Altı sigmanın müĢteri ile iliĢkilendirilmesinin ve iĢ stratejisiyle 

iliĢkilendirilmesinin genel olarak yüksek öneme sahip olduğu ortak çizelgeden 

çıkarılabilmektedir. Ancak Results DanıĢmanlık altı sigma lideri dıĢındaki yöneticiler 

iki faktör için de 9-10 gibi yüksek dereceler verirken Results DanıĢmanlık altı sigma 

lideri diğer firmalara nazaran 5-7 gibi düĢük dereceler vermeyi uygun görmüĢtür. 

Arçelik, Borusan, BSH ve Teknosa altı sigma yöneticileri proje konularının 

müĢterinin de durumu dikkate alınarak iĢ stratejisi doğrultusunda karar verildiğini 

belirtmiĢtir. Ayrıca çoğunlukla iĢ stratejilerinin dolaylı yoldan müĢteri ile iliĢkili 

olduğuna değinmiĢlerdir. Bunun yanında, Results DanıĢmanlık altı sigma lideri ise iĢ 
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stratejisi ve müĢteri ile alt sigma arasında prosedürel bir iliĢki kurulduğunu, gerçekte 

yöneticinin performansını etkileyen projelerin seçildiğini açıklamıĢtır.  

Çizelge 4.7 : BirleĢtirilmiĢ önem derecelendirme matrisi. 

 

 

Ortak çizelgeye bakıldığında takım üyeleri arası iĢ birliğinin ve iletiĢimin altı sigma 

projelerinde önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Doğru bilgi akıĢının sağlanması, 

koordineli çalıĢılarak adımların daha sağlıklı uygulanması, insanlar arası 

huzursuzluk/uyumsuzluk çıkmaması ve proje hedeflerinin tutturulması adına 

departmanlar arası iĢ birliğinin ve sürekli iletiĢimin altı sigma proje baĢarısı için 

gerekli olduğu görülmektedir. 

Organizasyonel alt yapı ve kültürün her firmanın önem verdiği bir konu olduğu 

ancak özellikle Arçelik‟de 10 gibi yüksek bir önem derecesi taĢıdığı çizelgeden 

anlaĢılmaktadır. Arçelik altı sigma lideri altı sigma projelerinde en önemli baĢarı 

faktörünün organizasyonel alt yapı ve kültür olduğunu belirtmiĢtir. Altı sigma 

kültürünün Ģirket içinde özümsenmesi halinde projelerin faydalı olacağını 

vurgulamıĢtır. Diğer altı sigma yöneticileri de projelerin sürdürülebilir olması adına 

altı sigma felsefesinin Ģirkette benimsenmesi gerektiğini ve bu doğrultuda her bir 

çalıĢan için en azından bilinçlendirme eğitimleri verilmesi gerektiğine değinmiĢtir.   

Altı sigma araçlarının ve tekniklerinin anlaĢılması görüĢülen her bir yönetici 

tarafından genel olarak proje baĢarısı için önemli bir faktör olarak 

değerlendirilmiĢtir. Özellikle BSH altı sigma lideri, araçların ve tekniklerin iyi bir 

Ģekilde öğrenilmemesi durumunda projenin yapılamayacağına dikkat çekerek bu 

KRĠTĠK BAġARI FAKTÖRLERĠ ARÇELĠK
BORUSAN 

LOJĠSTĠK
BSH

RESULTS 

DANIġMANLI

K

TEKNOSA

Üst yönetimin katılımı ve taahhüdü 10 10 10 10 10

Altı sigmanın müĢteri ile iliĢkilendirilmesi 9 8 9 5 9

Altı sigmanın iĢ stratejisi ile iliĢkilendirilmesi 9 9 9 7 10

ĠĢbirliği ve iletiĢim 8 7 8 7 8

Organizasyonel altyapı ve kültür 10 7 8 7 8

Altı sigma araçları ve tekniklerinin anlaĢılması 8 5 10 7 9

Ödül sistemi 7 7 7 8 7

Ana kaynaklara yatırım yapılması 8 9 10 8 8

Eğitim ve yetiĢtirme 8 7 7 7 8

Proje yönetim becerileri 8 7 7 6 8

Proje önceliklendirilmesi ve seçimi 6 9 9 10 9

Gerçeklere dayalı yönetim 5 9 10 5 10
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faktörün önem derecesini 10 olarak belirlemiĢtir. Bunun yanında diğer altı sigma 

yöneticileri, araçların ve tekniklerin bilinmesinin sürecin fayda yaratabilmesini, 

projelerin daha hızlı ve verimli ilerlemesini sağladığına değinmiĢtir. 

Ortak çizelgeye bakıldığında ödül sistemi kriteri için her bir yönetici tarafından 

genelde aynı önem derecesi verildiği görülmektedir. GörüĢülen altı sigma 

yöneticilerinin tümü ödül sisteminin teĢvik edici ve motivasyon arttırıcı olduğuna 

değinmiĢtir. Bunun yanında, çalıĢanların kendilerini geliĢtirmek ve kendilerine 

yatırım yapmak amacıyla proje içinde bulunmak istediklerinden bahsetmiĢtir. 

Ödüllerin insanları proje yapmaya çekecek kadar özendirici olmadığını da not 

düĢülmüĢtür. Ödül sistemini uygularken adil bir dağılım yapmak adına performans 

yönetiminin etkili bir Ģekilde yapılması gerektiği vurgulanmıĢtır.  

Ana kaynaklara yatırım yapılmasının tüm altı sigma proje yöneticileri tarafından 

yüksek önem derecesine sahip olduğu görülmektedir. Yöneticilerin hepsi altı sigma 

projelerine insan, zaman finansal kaynak ayırmadan proje yapılamayacağını 

belirtmiĢtir. Ayrıca, projelerin yaygın kullanımının ve bir sorunla karĢılaĢıldığında 

bunun giderilmesinin ancak kaynak ayırarak gerçekleĢebileceği vurgulanmıĢtır. 

GörüĢülen altı sigma yöneticileri altı sigma projelerinin baĢarılı olabilmesi için 

eğitim ve yetiĢtirmenin Ģart olduğunu belirtmiĢtir. Özellikle ölçme ve analiz 

aĢamalarında kiĢilerin ilgili araçları kullanabilmesi için eğitim alması gerektiğine 

değinmiĢtir. Ayrıca, tüm çalıĢanlara bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesinin altı 

sigma felsefesinin yayılmasını sağlayacağına dikkat çekilmiĢtir. Olmazsa olmaz bir 

kriter olarak nitelendirilmiĢtir. 

Proje yönetim becerileri konusunun altı sigma yöneticileri tarafından belli bir 

öneme sahip olduğu görülmektedir. Özellikle toplantıların düzenli olarak planlanan 

tarihte gerçekleĢmesinin, verilen görevlerin zamanında teslim edilmesinin ve insanlar 

arasında çıkan huzursuzların giderilmesinin, altı sigma projelerinin baĢarısında etkili 

olduğu belirtilmiĢtir. Ayrıca, tüm altı sigma yöneticilerinin proje yönetim 

becerilerine sahip olmanın, bir yandan rutin iĢlerini yapan diğer yandan altı sigma 

projesi içinde yer alan insanların motivasyonunu sağlayabilmeyi, onları sürekli proje 

içinde tutabilmeyi ve takımı yönetebilmeyi baĢarması adına gerekli olduğu 

söylenebilir. 
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Proje önceliklendirmesi ve seçimi Borusan Lojistik, BSH, Results DanıĢmanlık ve 

Teknosa firmalarının altı sigma yöneticileri için 9-10 gibi yüksek öneme sahipken 

Arçelik altı sigma lideri için nispeten daha az bir öneme sahip olduğu görülmektedir. 

Doğru projelerin seçilmesiyle kaynakların etkin bir Ģekilde kullanılması, üst 

yönetimin projeye katılması, müĢteri beklentilerine cevap verilmesi, Ģirketin 

politikalarına uygun hareket edilmesi ve Ģirketin getiri elde etmesi gibi yararlar 

sağlandığı için dört firmanın altı sigma yöneticileri proje önceliklendirmesi ve 

seçimini altı sigma projelerinin baĢarısı için kritik bir faktör olarak nitelendirmiĢtir. 

Bunun yanında, Arçelik‟de proje seçiminde etkili az sayıda kıstas olduğu için altı 

sigma lideri tarafından orta düzeyde bir önem seviyesi uygun görülmüĢtür. 

Gerçeklere dayalı yönetim Borusan Lojistik, BSH ve Teknosa altı sigma 

yöneticileri tarafından 9-10 gibi yüksek önem derecesine sahipken Arçelik ve Results 

DanıĢmanlık yöneticileri tarafından 5 gibi orta önem derecesine sahip olmuĢtur. Bu 

üç firmanın yöneticileri altı sigma ile verilere dayalı yönetim anlayıĢının 

geliĢeceğine, yöntemin doğası itibariyle ve organizasyonda yaygın kullanımı için 

gerekli olduğuna ve altı sigma kültürünün yerleĢmesini sağlayacağına değinmiĢtir. 

Diğer yandan, Arçelik ve Results DanıĢmanlık yöneticileri gerçeklere dayalı yönetim 

iĢletmelerde genelde tam anlamıyla yapılamadığını ve gerçeklere dayalı yönetimin ve 

altı sigmanın ortak noktasının veriye dayalı çalıĢma alıĢkanlığını yerleĢtirmek 

olduğunu belirtmiĢtir. Bu sebeple, yüksek önem derecesi vermemiĢlerdir. 

BirleĢtirilmiĢ önem derecelendirme matrisinde her bir firma için altı sigma 

yöneticilerinin verdiği değerlerin ortalaması alınarak, kritik baĢarı faktörlerine 

atfedilen genel bir değerlendirme sonucuna Çizelge 4.8‟deki gibi ulaĢılmaktadır. 

Çizelge 4.8‟e genel olarak bakıldığında tüm kritik baĢarı faktörlerinin yüksek önem 

derecesine sahip olduğu görülmektedir. Altı sigma proje baĢarısında en kritik 

faktörün 10 önem seviyesiyle üst yönetimin katılımı ve taahhüdü olduğu söylenebilir. 

GörüĢülen firma yöneticileri ifadelerinde üst yönetimin proje baĢarısına önemli 

katkıları olduğunu dile getirmiĢtir.  Altı sigmanın iĢ stratejisiyle iliĢkilendirilmesi, 

ana kaynaklara yatırım yapılması ve proje önceliklendirilmesi ve seçimi ortalama 

olarak 9 önem seviyesine sahip olmuĢtur. Bu kriterlerin üst yönetimin katılımı ile 

iliĢkili olduğu söylenebilir. Altı sigma yöneticileri, altı sigma proje hedeflerinin iĢ 

stratejisiyle iliĢkili olmasının üst yönetim desteğinin alınmasını sağladığını, üst 
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yönetimin sponsor olarak projeye kaynak yatırımı yaptığını ve aynı Ģekilde proje 

seçiminde karar verme yetkisinin olduğunu ifade etmiĢtir. 

Çizelge 4.8 : Ortalama değer önem derecelendirme matrisi 

 

Bu kriterlerin ardından 8 önem derecesiyle altı sigmanın müĢteri ile 

iliĢkilendirilmesi, iĢbirliği ve iletiĢim, organizasyonel altyapı ve kültür, altı sigma 

araçları ve tekniklerinin anlaĢılması ve gerçeklere dayalı yönetim gelmektedir. Altı 

sigma yöneticileri bu faktörlere önem verildiği durumda projenin organizasyon 

seviyesinde katılım sağlayacağına, altı sigma felsefesine dayalı bir kültür 

oluĢacağına, insanların ortak hedeflerde birleĢeceğine ve öğrenilen yöntemlerin 

günlük hayatta da kullanılmaya baĢlamasıyla iĢ kalitesinin artacağına değinmiĢtir. 

Ödül sistemi, eğitim ve yetiĢtirme ve proje yönetim becerileri 7 önem seviyesiyle 

çizelgedeki en düĢük derecelere sahip kriterler olmasına rağmen, genele bakıldığında 

önemli faktörler olarak sıralanabilir. GörüĢülen altı sigma yöneticileri bu üç kıstasın 

projenin doğası gereği var olduğunu,  projenin fayda yaratabilmesi için dikkate 

alınması gereken konular olduğunu ve özellikle değiĢim yönetimi açısından kritik 

olduğunu belirtmiĢtir. 

ÇalıĢma kapsamında, görüĢülen altı sigma yöneticilerinin kritik baĢarı faktörleri ile 

teknik gereksinimler arasındaki iliĢkileri belirlediği matris değerlendirilmiĢtir. 

Çizelge A.2 „de, Çizelge A.3‟te, Çizelge A.4‟te, Çizelge A.5‟te ve Çizelge A.6‟da 

sırasıyla Arçelik, Borusan Lojistik, BSH, Results DanıĢmanlık ve Teknosa 

firmalarının altı sigma yöneticilerinin doldurduğu kalite evi gösterilmiĢtir.  

KRĠTĠK BAġARI FAKTÖRLERĠ ARÇELĠK
BORUSAN 

LOJĠSTĠK
BSH

RESULTS 

DANIġMANLIK
TEKNOSA ORTALAMA

Üst yönetimin katılımı ve taahhüdü 10 10 10 10 10 10

Altı sigmanın müĢteri ile iliĢkilendirilmesi 9 8 9 5 9 8

Altı sigmanın iĢ stratejisi ile iliĢkilendirilmesi 9 9 9 7 10 9

ĠĢbirliği ve iletiĢim 8 7 8 7 8 8

Organizasyonel altyapı ve kültür 10 7 8 7 8 8

Altı sigma araçlarının ve tekniklerinin anlaĢılması 8 5 10 7 9 8

Ödül sistemi 7 7 7 8 7 7

Ana kaynaklara yatırım yapılması 8 9 10 8 8 9

Eğitim ve yetiĢtirme 8 7 7 7 8 7

Proje yönetim becerileri 8 7 7 6 8 7

Proje önceliklendirilmesi ve seçimi 6 9 9 10 9 9

Gerçeklere dayalı yönetim 5 9 10 5 10 8



 

 

66 

 

 Altı sigma yöneticilerinin tümünün üst yönetimin liderlik özelliğine sahip olması 

gerektiğini göstermek adına üst yönetimin katılımı ve taahhüdü ile liderlik arasında 

kuvvetli bir iliĢki kurduğu görülmektedir. Ayrıca üst yönetimin, proje toplantılarının 

düzenli olarak zamanında yapılması, projeye ayrılan bütçe, performans yönetimi, 

projenin hedefleri ve maliyet hesabı gibi operasyonel konularla ve müĢteriyi 

etkileyen durumlarla etkili olduğuna göstermek adına orta düzeyde bir bağlantı 

kurulduğu görülmektedir. 

Altı sigmanın müĢteri ile iliĢkilendirilmesi, müĢteri memnuniyetinin ölçülmesi, 

müĢteri sesinin toplanması, müĢteri Ģikayetlerinin toplanması gibi müĢteriyi etkileyen 

faaliyetler yerine getirilerek gerçekleĢtirilmektedir. Bunun yanında, proje hedefleri 

ve kapsamının belirlenmesinde müĢteri beklentilerinin dikkate alınarak, müĢteri ile 

ilgili toplanan veriler sınıflandırılarak ve ölçülerek müĢteri altı sigma projesi içine 

dahil edilmektedir. 

Altı sigmanın iĢ stratejisi ile iliĢkilendirilmek adına proje hedefi ve kapsamının bu 

doğrultuda yapıldığı, YGG toplantılarında bu iliĢkilendirmenin değerlendirildiği ve 

proje hedefleri ile iĢletme hedeflerinin örtüĢmesinin sağlandığı görülmektedir. 

Ayrıca, müĢterinin Ģirket için önemini vurgulamak adına iĢ stratejisi belirlenirken 

müĢterinin sesini ve memnuniyet seviyesinin dikkate alındığı kurulan orta düzey 

iliĢkiye bakarak söylenebilir.  

ĠĢ birliğinin ve iletiĢimin öncelikli olarak proje yöneticisinin liderlik etme ve 

yönetme becerileriyle iliĢkili olduğu görülmektedir. Etkin olarak iĢ birliğinin 

sağlanması ve iletiĢim kurulabilmesi için çalıĢanların takım çalıĢmasına yatkın 

olması, esnek olması, çalıĢanlara yetkinlik verilmesi ve projeye yeterli zamanın 

ayrılması gerekmektedir. Bununla birlikte, toplantıların düzenli olarak takım 

üyelerinin tamamının ve üst yönetimin katılımıyla gerçekleĢtirilmesi, departmanlar 

arası bilgi akıĢının sağlanması ve ortak hedeflerin belirlenmesi çalıĢanlar arası iĢ 

birliğini ve iletiĢimi kuvvetlendirmektedir. 

Altı sigma organizasyonel alt yapısını ve kültürünü oluĢturmak adına projelerin 

takım halinde yürütüldüğü, toplantılara tam katılımın sağlandığı, analiz ve veri 

toplama araçlarının kullanımının yaygınlaĢtırıldığı, örgütün ortak hedeflerde 

buluĢtuğu, eğitim planının bu doğrultuda oluĢturulduğu ve proje ekiplerinin ilgili 

araç ve yöntemleri öğrenerek bazı teknik yetkinliklere sahip olduğu görülmektedir. 
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Ayrıca, üst yönetimin desteği ve katılımı, eğitime yeterli kaynağın ayrılması ve 

kuĢak yapısının oluĢturulması altı sigmanın organizasyon geneline yayılmasını 

sağlamaktadır. 

Altı sigma araçlarının ve tekniklerinin anlaĢılmasında eğitim ve IT için yeterli 

kaynağının ayrılması, yıllık eğitim planının hazırlanması, performans takibinin 

yapılması gerekmektedir. Böylelikle çalıĢanlar, günlük iĢlerinde öğrendikleri 

yöntemleri kullanabiliyor, IT departmanından gelen verilerin analizini yapabiliyor, 

müĢteri memnuniyeti ölçülmesi, müĢteri Ģikayetlerinin analizi ve müĢteri sesinin 

toplanması gibi çeĢitli metotlar gerektiren faaliyetleri yürütebiliyor yetkinliğine sahip 

olmaktadır. 

Altı sigma yöneticileriyle görüĢülen firmalarda ödül sistemi genel olarak Ģirketin üst 

yönetimi tarafından holding bünyesinde belirlenmektedir. Dolayısıyla, proje 

hedefleri ile iĢletme hedeflerinin örtüĢmesi önem taĢımaktadır. Performans 

yönetiminin takibi ve promosyon kriterleri belirlenerek ödül sisteminin takip edildiği 

görülmektedir. 

Ana kaynaklara yatırım yapılması kriteriyle en kuvvetli iliĢki Ģüphesiz üst yönetim 

arasında kurulmaktadır çünkü eğitim ve IT için üst yönetim tarafından bütçe 

ayrılmaktadır. Bunun yanında, toplantılarda kaynak durumu gözden geçirilerek 

ihtiyaç halinde üst yönetimin onay vermesi sağlanmaktadır. Projenin iĢletme 

hedefleriyle örtüĢmesi proje için üst yönetimin desteğini almayı kolaylaĢtırmaktadır. 

Altı sigma eğitimi alan çalıĢanların yetkin (analitik düĢünebilmesi) olması eğitimden 

daha fazla verim alınmasını sağlamaktadır. Eğitim ve yetiĢtirmenin belli bir düzende 

gerçekleĢtirilmesi Ģirkette kuĢak yapısının Ģekillenmesini sağlamaktadır. Ayrıca, 

projeye ayrılan zamanın yeterli olması, çalıĢanların esneklik gösterebilmesi, yıllık 

eğitim planının hazırlanması ve eğitime ayrılan bütçenin yeterli olması eğitimlerin 

proje için faydalı ve öğretici geçmesine olanak vermektedir. 

Proje yönetim becerileri; projenin hedeflenen tarihte bitirilmesi, proje yöneticisinin 

gerekli toplantıları ve organizasyonu planlaması ve çalıĢanların eksiksiz katılımını 

sağlaması, proje hedeflerinin iĢletme hedefleri ile örtüĢmesi, proje bütçesinin belirli 

olması ve çalıĢanların takım halinde çalıĢması konularında kritik bir öneme sahiptir. 

Altı sigma projelerinde performans yönetiminin etkin bir Ģekilde yürütülmesi ve 

takip edilmesi etkin çalıĢan bir ödüllendirme sisteminin kurulmasını sağlamaktadır. 
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KuĢak yapısının oturmuĢ olması proje süresince karĢılaĢılan problemlerin daha hızlı 

bir Ģekilde çözülmesine imkan vermektedir. 

ġirket yönetimin proje önceliklendirilmesi ve seçiminde yadsınamaz etkisinin olduğu 

görüĢülen altı sigma yöneticilerinin; liderlik, proje hedefleriyle iĢletme hedeflerinin 

örtüĢmesi, YGG toplantılarında projenin değerlendirilmesi, müĢteri memnuniyetinin 

ölçülmesi, müĢteri Ģikayetlerinin ve sesinin toplanması, proje maliyet hesabının 

yapılması gibi teknik gereksinimler ile kuvvetli ve orta düzeyde iliĢkiler 

kurmasından anlaĢılmaktadır. Bunlara ek olarak, karar verme araçlarının 

kullanılması, verilerin sınıflandırılması ve analiz edilmesi altı sigma projelerinin 

gerçek verilere dayanarak önceliklendirildiğini ve seçildiğini göstermektedir. 

Gerçeklere dayalı yönetim ile genelde veriyle alakalı teknik gereksimler arasında 

iliĢki kurulduğu görülmektedir. Altı sigma yöneticileri karar verirken müĢteriden 

gelen geri beslemeleri dikkate almak adına memnuniyet düzeyinin ve beklentilerinin 

ölçülmesi gerektiğini belirtmiĢtir. Altı sigma projeleri ile çalıĢanların topladıkları 

verileri sınıflandırılabiliyor, analiz edebiliyor ve bu doğrultuda karar veriyor 

olmasını vurgulamıĢtır. Bu konuda altı sigmanın gerçeklere dayalı yönetimin 

uygulanmasına olanak sağladığını belirtilmiĢtir. Benzer Ģekilde ölçülebilir süreçlerin 

oluĢturulması ve verilerin toplanması gerçeklere dayalı yönetimi beslediğine 

değinilmiĢtir. 

Promosyon kriterleri üst yönetim ve ödül sistemi ile iliĢkilendirilmiĢ olup 

organizasyonel alt yapı ve kültürden etkilendiği görülmektedir. Ayrıca, altı sigma 

tekniklerinin ve araçlarının özümsenmesiyle projenin baĢarılı sonuçlar doğuracağı 

dikkate alınırsa promosyon kriterleriyle arasında bir iliĢki kurulabilmektedir. IT için 

ayrılan bütçe üst yönetimin onayı ile belirlenmekte olup, ana kaynaklara yapılan 

yatırım ile iliĢkilendirilmiĢtir. Bunun yanında, örgütün iĢ yaparken IT 

departmanından faydalanma oranına göre organizasyonel alt yapı ve kültür ile de 

arasında bir bağ olduğu söylenmektedir. 

GörüĢülen altı sigma yöneticileri ilk olarak kritik baĢarı faktörlerini önem 

seviyelerine göre derecelendirmiĢtir. Daha sonra, faktörler ve teknik gereksinimler 

arasındaki iliĢkileri belirtmiĢtir. Son olarak, teknik gereksinimlerin kendi aralarındaki 

iliĢkileri değerlendirmiĢtir. Çizelge A.2 „de, Çizelge A.3‟te, Çizelge A.4‟te, Çizelge 

A.5‟te ve Çizelge A.6‟da sırasıyla Arçelik, Borusan Lojistik, BSH, Results 
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DanıĢmanlık ve Teknosa firmalarının altı sigma yöneticilerinin doldurduğu kalite evi 

gösterilmiĢtir.  

KarĢılıklı iliĢki matrisine bakılacak olunursa, altı sigma yöneticilerinin ortak olarak 

liderlik özelliğini projeye ayrılan zaman, YGG toplantılarında projenin 

değerlendirmesi, proje hedefleri ile iĢletme hedeflerinin örtüĢmesi, projenin 

hedeflerinin belirlenmesi ve uygulama planının çıkarılması ve proje toplantılarının 

zamanında yapılması maddeleriyle iliĢkilendirdiği görülmektedir. Bu 

iliĢkilendirmeden, liderlik özelliğinin proje yönetim, planlama ve organizasyon 

konularında ortaya çıktığı ve önem kazandığı sonucu çıkmaktadır.  

Projeye yeterli zamanın ayrılması için çalıĢanların esnek olması, proje 

performansının takip edilmesi, toplantıların düzenli yapılması, YGG toplantılarında 

altı sigma projelerinin değerlendirilmesi ve çalıĢanlara yetkinlik verilmesi 

gerekmektedir. 

YGG toplantılarında projelerin değerlendirilmesiyle altı sigma projelerinin maliyet 

durumu, performans takibi, promosyon kriterleri, ayrılan kaynaklar, projenin 

hedefleri ve uygulama planı gibi belirlenmektedir. MüĢteri Ģikayetlerinin analizinin 

yapılabiliyor, müĢteri memnuniyetinin ölçülebiliyor ve müĢteri sesinin toplanabiliyor 

olması için verilerin sınıflandırılabilir, ölçülebilir ve analiz edilebilir nitelikte olması 

gerekmektedir. Ayrıca, altı sigma proje konuları, kapsamları ve hedefleri 

belirlenirken, analizlerden çıkan sonuçlar dikkate alınmaktadır. 

Proje hedeflerinin ve kapsamının belirlenmesiyle, proje hedeflerinin iĢ stratejisinin 

örtüĢmesi ve müĢteri sesinin toplanması arasında kurulan iliĢkiden proje hedeflerinin 

ve kapsamının iĢ stratejisinden ve müĢteri geri beslemelerinden etkilendiği 

görülmektedir. Ayrıca, takımı da bu aĢamaya katmak adına takımın yetkin olması, 

esnekliği ve performans yönetimi ile bağ kurulmuĢtur. 

Proje takımının yetkinliğinin artması, üyelerin altı sigma eğitimlerinde öğrendiği 

karar verme ve analiz araçlarını günlük iĢlerinde kullanmasına olanak vermektedir. 

Dolayısıyla, kuĢak yapısı ve eğitim planları bu doğrultuda hazırlanabilmektedir. 

Performans yönetiminde promosyon kriterleri de belirlenmektedir. Bunun yanında, 

çalıĢanların projeye olan desteği ve katkısı, takım çalıĢmasına yatkınlığı, toplantılara 

düzenli olarak katılması, verilen görevleri zamanında tamamlaması ve eğitimlerde 
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öğrendiklerini proje içinde kullanabilmesi performansını etkileyen faktörler olarak 

sıralanabilir. 
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5. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

Tez kapsamında, altı sigma kritik baĢarı faktörlerinin etkinliği kalite fonksiyon 

göçerimi yöntemiyle değerlendirilmiĢtir. Kalite fonksiyon göçerimi ve altı sigma ile 

ilgili literatürde olan çalıĢmalar incelendikten sonra altı sigma projelerinin baĢarılı 

olmasını sağlayan faktörler ve Ģirketlerin sahip olması gereken teknik gereksinimler 

belirlenmiĢtir. GörüĢülen altı sigma yöneticileri, kritik baĢarı faktörlerini önem 

seviyelerine göre derecelendirmiĢtir ve baĢarı faktörleri ile teknik gereksinimler 

arasındaki iliĢkiyi belirtmiĢtir. Elde edilen sonuçlar değerlendirilmiĢ ve 

yorumlanmıĢtır. 

Altı sigma projelerinin baĢarısında en önemli etkenin üst yönetimin katılımı ve 

taahhüdü olduğu görülmüĢtür. Önem düzeyi açısından ikinci sırada altı sigmanın iĢ 

stratejisiyle iliĢkilendirilmesi, ana kaynaklara yatırım yapılması ve proje 

önceliklendirmesi ve seçimi gelmektedir. Bu faktörlerin üst yönetim kararları 

tarafından direkt etkilenen faktörler olduğu ortaya çıkmıĢtır. GörüĢmeler esnasında 

da, altı sigma yöneticileri hem insanların motivasyonunu sağlayabilmek ve onları 

sürekli olarak proje içinde tutabilmek hem de çıkması muhtemel finansal sıkıntıları 

projenin aksamasına izin vermeden çözebilmek adına üst yönetimin katımlının ve 

desteğinin çok kritik olduğuna değinmiĢtir. 

Altı sigmanın iĢ stratejisiyle iliĢkilendirilmesi üst yönetimin desteğini almak için 

önemlidir. Ayrıca, takım üyelerinin Ģirketin ortak hedeflerinde birleĢmesi onların 

belirlenen hedefler doğrultusunda çalıĢmasını sağlar ve aidiyet duygusunu geliĢtirir. 

Altı sigmanın müĢteri ile iliĢkilendirilmesinin iĢ stratejisiyle iliĢkilendirilmesine göre 

daha az önemli olduğu önemli çıkmıĢtır. Altı sigma proje kapsamı ve hedefler 

belirlenirken yöneticiler öncelikli olarak iĢ stratejilerini dikkate almaktadır. Genelde, 

müĢteri memnuniyetinin arttırılması da bu stratejilerden biri olmaktadır. Bu sebeple, 

müĢteri ile ilgili proje konularının iliĢkilendirilmesi dolaylı yoldan 

gerçekleĢmektedir. 
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Takım üyelerinin projelerin ölçme, analiz ve kontrol aĢamalarında faydalı olabilmesi 

için altı sigma araç ve gereçlerini eğitimlerde çok iyi anlaması ve sonrasında 

öğrendiklerini uygulayabiliyor olması gerekmektedir. Ġstatistik ve veri analiz 

araçlarının öğrenmenin çalıĢanları analitik düĢünmeye ve sebep-sonuç iliĢkisi 

kurmaya yönlendirmesi eğitimlerin kazandırdığı en önemli özelliklerden birisidir. 

GörüĢülen altı sigma yöneticilerinin beklentileri, altı sigma felsefesinin tüm 

organizasyon genelinde yayılması, çalıĢanların günlük iĢlerinde de bu yöntemlerden 

yararlanıyor olması ve verilere dayalı karar alma ve yönetim anlayıĢının geliĢmesi 

yönündedir. 

Altı sigma yöneticilerinin doldurduğu iliĢkiler matrisine bakıldığında, altı sigma 

projelerinin önceliklendirilmesi ve seçimi Ģirketin iĢ stratejisi doğrultusunda üst 

yönetimin katılımıyla gerçekleĢmektedir. Altı sigma proje yöneticisinin liderlik 

özelliğine ve proje yönetim becerilerine sahip olması proje planının, terminlerin ve 

görev dağılımının etkin bir Ģekilde organize edilmesini, toplantıların düzenli olarak 

yapılmasını ve katılımın gerçekleĢmesini sağlanmaktadır.  

ÇalıĢanların projeye gerekli zamanı ayırmaları için esnek çalıĢabilmeleri ve 

toplantılara düzenli olarak katılmaları önemlidir. Takım üyelerinin projeye olan 

ilgisini ve konsantrasyonunu sürekli yüksek düzeyde tutmak için üst yönetimin 

desteği ve inancı,  baĢarı sonucu ödüllendirme sistemi ve performans yönetiminin 

takibi dikkate alınmalıdır. KiĢilerin takım çalıĢmasına yatkınlığı, iĢ birliği ve iletiĢim 

halinde olmaları projenin duraksamadan ilerlemesini sağlayan etkenlerdendir. 

Altı sigma projelerinde; organizasyonun kuĢak yapısı, kiĢilerin yetkinlikleri ve 

kaynaklar dikkate alınarak eğitim için ayrılacak bütçe, verilerin toplanması, 

ölçülebilir olması ve mevcut kaynaklar dikkate alınarak bilgi teknolojileri için 

ayrılacak bütçe, proje maliyeti, getirileri ve kazançları dikkate alınarak promosyon 

kriterleri üst yönetim ve diğer yöneticiler tarafından belirlenmektedir.  

Altı sigma felsefesini organizasyon genelinde oturtmak adına değiĢim yönetiminin 

etkin bir Ģekilde yapılması gerektiği ortaya çıkmıĢtır. Zira altı sigma ile insanların 

karar alırken veya rutin iĢlerini yürütürken ilgili verileri toplamaları, analiz etmeleri 

ve değerlendirmeleri sağlanmaya hedeflenmektedir. 
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Günümüzde, altı sigmanın birçok Ģirket tarafından iyileĢtirme metodu olarak 

kullanıldığı görülmektedir. Literatür araĢtırmasına ve altı sigma yöneticileri ile 

yapılan görüĢmelere bakıldığında Ģirketlerin altı sigma yöntemini uygulama 

amacının; finansal tasarruf sağlamak, müĢteri memnuniyetini arttırmak ve Ģirket içi 

operasyonların performansını arttırmak olduğu ortaya çıkarılmıĢtır.  

Altı sigma projelerinin baĢarılı olması için kabul görmüĢ kriterler ve belirlenen 

teknik gereksinimler için literatür bilgisi toplanmıĢtır ve elde edilen bilgiler altı 

sigma projelerini yöneten kiĢiler tarafından değerlendirilmiĢtir. Altı sigma 

literatürünün ve pratik hayat uygulamalarının büyük oranda birbiriyle örtüĢtüğü 

görülmektedir. GörüĢülen yöneticiler bu kriterlerin önemine dikkat çektiği ortaya 

çıkarılmıĢtır.  

Bu çalıĢmada, altı sigma kritik baĢarı faktörlerinin etkinliğini değerlendirmek adına 

beĢ altı sigma yöneticisiyle görüĢülmüĢtür. Daha fazla görüĢme yaparak ve 

uygulayarak kalite evinin olgunlaĢtırılması mümkündür. Ġleriki çalıĢmalar için, altı 

sigma proje yöneticilerinin yanında takım üyeleriyle veya üst yönetimden kiĢilerle de 

görüĢmelere yaparak daha ayrıntılı bilgilere ve sonuçlara ulaĢılabilir.  Altı sigma 

projelerinin baĢarısı için belirlenen teknik gereksinimler geliĢtirilerek altı sigma 

uygulamaları için yol haritası oluĢturabilir. 
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EKLER 

 

EK A.1 : Kalite evi örneği 
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