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olduðunun ve nasýl iþlediðinin farkýnda olmalýdýr. (3)

Baþarý için TÖAÝK
entegrasyonu
gerekli
Ronald J.M.M. Does

Jung-Lang Cheng

Cheng Shiu Üniversitesi

Altý Sigma, sadece kalite yönetimine deðil ayný zamanda iþ
stratejisi geliþtirilmesine de uygulanýr. Baþarýlý bir uyarlamanýn
olasýlýklarýný arttýrmak için stratejik etkenleri Altý Sigma'ya
entegre etmek gerekirken, az sayýda sistematik çalýþma iþ
stratejisi ile Altý Sigma arasýndaki iliþkiyi incelemektedir. Þekil-1,
bir Altý Sigma iþ stratejisini örneklemektedir. (1)
Altý Sigma ile iþ stratejisi arasýndaki iliþkiyi inceleyen literatür þu
ana kadar, esas olarak temel felsefe üzerine yani Altý Sigma'nýn
uygulanmasý ve ortaya çýkan sonuçlara odaklanmýþtýr. Altý
Sigma'nýn kalite performansý ile olan iliþkisine fazla dikkat
verilmemiþtir. Ben, iþ stratejilerini, Altý Sigma uygulama
boyutlarý ile baðlayan bir Altý Sigma strateji çatýsý geliþtirdim.
Bunu, kritik iþ problemlerini Altý Sigma ile çözmek için
organizasyonel kaynaklarý daðýtan entegre bir metodoloji
yaratarak yaptým.
Ýþ stratejisi geliþtirme aþamasýnda, bir organizasyon ilk olarak,
organizasyonel deðerlendirme ile ortamý tarayarak bir Altý
Sigma organizasyon kültürü geliþtirir ve kurar. Organizasyon,
daha sonra, Altý Sigma stratejilerini önceliklendirir.
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BU ÝNCELEME, ÝÞ
STRATEJÝSÝ ÝLE ALTI

Altý Sigma

Ýþ Stratejisi
• Strateji oluþturma
• Organizasyonel
deðerlendirme.
• Strateji oluþturma
• Uygulama yaklaþýmlarý

• Yöneten organizasyon
• Proje yönetimi
• Tanýmlama, Ölçme,
Analiz, Ýyileþtirme ve
Kontrol Yol Haritasý
• Son satýr

Ýþ Stratejisi

Þekil-1: Altý Sigma Ýþ Stratejisi

Altý Sigma uygulamalarý, kalite yaklaþýmlarýný
kullanmalýdýr. Altý Sigma proje yönetimini denetlemek, tanýmlama, ölçme, analiz, iyileþtirme ve
kontrol adýmlarýný yani TÖAÝK entegrasyonunu
organize etmek ve uyarlamak ve kar hanesinde
Altý Sigma kalite etkilerini ölçmek için yöneten bir
organizasyona ihtiyaç vardýr,

ÝLÝÞKÝYÝ ARAÞTIRIYOR.

Bu makale, ASQ (American Society for Quality) tarafýndan yayýnlanan
Six Sigma Forum Magazine dergisinin 2006 yýlý Aðustos sayýsýndan alýnarak
aslýna uygun olarak tercüme edilmiþtir.

Organizasyonel deðerlendirme. Organizasyonel deðerlendirme genelde bir ticari giriþim ile onun ortamý arasýnda emekle
yapýlan ve sürdürülen karlý bir uygunluk ile eþit görülür
En yaygýn organizasyonel deðerlendirme, SWOT (güçlü yönler,
zayýf yönler, fýrsatlar ve tehditler) analizidir. SWOT analizi, iþ
ortamýnda organizasyonun optimum düzenini anlamak ile ilgili
bir araþtýrma yoludur. (4-5)
Organizasyon deðerlendirme veya SWOT analizi ile bir organizasyon mevcut durumunu ölçebilir ve Altý Sigma uygulamasý
için bir strateji oluþturabilir.
Strateji oluþturma. Altý Sigma bir iþ stratejisi ve sistematik bir
yöntem bilgisidir. Kullanýmý, ürün ve servis kalitesi, müþteri
memnuniyeti ve verimlilikteki kazançlar sayesinde karlýlýkta
devrim yaratýr.
Strateji oluþturma, SWOT fonksiyonunun, iþ stratejisi geliþtirme
sürecine entegre edilmesindeki uzlaþmayý saðlar.

Þekil-2, iþ stratejisi, Altý Sigma faaliyetleri ve
bunlarla iliþkili kalite performansýný uzlaþtýran bir
keþif çerçevesini göstermektedir.
Þekil-2: Altý Sigma’yý Ýþ Stratejileri ile entegre etmek

Ýþ Stratejisi Deðiþkenleri
Ýþ stratejisi deðiþkenleri þunlarý içerir:

SÝGMA ARASINDAKÝ

Organizasyonel kültürün hedeflerinden biri, Altý Sigma Organizasyon Deðerlendirmesi için ortak bir dil yaratmak olmalýdýr.

• Organizasyonel kültür
• Organizasyonel deðerlendirme
• Strateji oluþturma
• Kalite yaklaþýmlarý
Organizasyonel kültür. Bir Altý Sigma organizasyonel kültürü, vizyon paylaþýmý ve misyon konumlandýrmasý geliþtirir ve strateji önceliklerinin
nasýl iþ hedeflerini birleþtireceðini ele alýr. (2) Bir
organizasyonda Altý Sigma devrimi, bireyler için
iki temel korkuya neden olur: deðiþim korkusu ve
yeni standartlarý karþýlayamama korkusu. Bu
korkularýn üstesinden gelebilmek için, bireyler Altý
Sigma sistemine olan ihtiyacýn, neden önemli

Ýþ Stratejisi Deðiþkenleri

Altý Sigma Deðiþkenleri

1. Organizasyonel kültür.

1. Yöneten organizasyon.

2. Organizasyonel
deðerlendirme.

2. Proje yönetimi.
3. Tanýmlama, ölçme,
analiz, iyileþtirme ve
kontrol entegrasyonu.

3. Strateji oluþturma
4. Kalite yaklaþýmlarý

4. Kalite ölçümü

Kalite Performans
Deðiþkenleri
1. Çalýþanlarýn motivasyonu
2. Kar artýþý.
3. Maliyeti düþüþü.
4. Müþteri memnuniyeti.
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Strateji oluþturma ve strateji uygulama üstün organizasyonel
performans elde etmenin temel zorunluluklarýdýr. (6)
Kalite yaklaþýmlarý. Kalite yaklaþýmlarý, kalite eðitimi, iþ
süreci geliþimi, kýyaslama yönetimi ve ölçümü, istatistiksel süreç
kontrolü, kalite kontrol çemberleri ve kalite bilgisinin otomasyonunu içerir. (7)
Kalite analizlerinde kullanýlan araçlar, rekabetçi bir avantaj
sürdürmek veya geliþtirmek isteyen organizasyonlar için kritik
unsurlardýr. (8)
Altý Sigma Sistemi kalite yaklaþýmlarýnda kullanýlan iyileþtirme
araçlarý mevcut kalite giriþimlerinin etkinliðini ölçer.

Altý Sigma Deðiþkenleri
Altý Sigma deðiþkenleri þunlarý içerir:
• Yöneten organizasyon
• Proje yönetimi

için, etkin proje yönetimi bir zorunluluktur. (12)
Altý Sigma projeye dayalý bir yöntem bilgisi olduðu için, organizasyona maksimum finans katkýsý
saðlayacak projeler öncelik olarak belirlenir.
TÖAÝK Entegrasyonu. Altý Sigma, proje yönetimini TÖAÝK entegrasyonu ile iyileþtirir.
TÖAÝK entegrasyonu, kilit istatistiksel araçlarý,
Altý Sigma konularýný tanýmlama ve iyileþtirme
süreçlerini, sýrasýyla ölçme, analiz etme, uygulama ve kontrol etme gibi, birleþtirir. Bu entegrasyon, Altý Sigma'yý etkin bir iyileþtirme metodolojisi
haline getirir. (13)
TÖAÝK entegrasyonun baþarýsýný garantilemek
için, yönetim kurulu üyeleri yaygýn olarak TÖAÝK
uygulamasý için destek verir ve tüm süreç sahiplerinin TÖAÝK (Tanýmla, Ölç, Analiz et, Ýyileþtir,
Kontrol et) ile Altý Sigma proje uygulamasýnda
çalýþmasýný saðlar. (14)

• TÖAÝK entegrasyonu
• Kalite ölçümü
Yöneten Organizasyon. Altý Sigma sistemini uygulamak için,
bir uygulama planý, bütçe, uygun personel ve kaynaklar ve
yöneten organizasyon gereklidir. (9)
Yöneten organizasyon, Altý Sigma kavram ve araçlarý ile eðitilen
tüm iþlevsel seviyedeki bireylerin süreçte yer almasýný içerir.
Yöneten komite üyeleri -Uzman Kara Kuþaklar (UKK'lar), Kara
Kuþaklar (KK'lar) ve Yeþil Kuþaklar (YK'lar)- sýký bir istatistik
eðitiminden geçmeli ve projeleri belirleme ve yürütmede lider
olmalýdýr. (10)
Ayrýca, UKK, KK ve YK'larýn açýkça tanýmlanmýþ görev ve
sorumluluklarý vardýr.
Proje Yönetimi. Proje yönetimi, planlama, yönetim ve hesap
verme sorumluluðunu Altý Sigma projelerini seçme, önceliklendirme ve engelleri kaldýrma yeteneði ile entegre eden bir
çözüm tarifesi olarak düþünülür.
Proje yönetimi, ayný zamanda, eksiklik analizleri ve problem
çözme kökenli iyileþtirme yönetimi uygulamasýdýr. (11)
Altý Sigma'da proje yönetimi, organizasyonun iþ hedefleri ve
amaçlarý ile yakýndan iliþkilidir. Baþarýlý bir Altý Sigma projesi
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Kalite Ölçümü. Kar hanesinde, temel finansal
rakamlarýn yer almasý gerekir. Altý Sigma uzmanlarýndan Ron Snee, proje uygulamasý sonuç etkisinin, proje baþýna 350.000 dolardan fazla olmasý
gerektiðini, projenin zamanýnda tamamlanmasý
gerektiðini (4 ile 6 ay arasýnda) ve faydasýnýn bir
seneden daha kýsa bir süre içinde anlaþýlmasý
gerektiðini belirtiyor. (15) Altý Sigma iþ stratejisi
kalite ölçümlerinde, performansý deðerlendirmek
için ortak bir dil, yani milyon baþýna düþen hata
olasýlýðýný ve kar hanesi verilerini kullanýr.

Yönetim Performansý
Altý Sigma performansý, Altý Sigma proje takvimi
uyarlanýrken kalite performansýnýn standartlarýný
belirlemeye ihtiyaç duyar. Projeleri seçerken ve
baþarýsýný deðerlendirirken Altý Sigma'nýn performans matrisi kar hanesine dayanmalýdýr. (16)
Hedeflerin ölçüm sonuçlarýný öngörmeleri için
ölçülebilen çýktýlarýn bir listesi oluþturulmuþtur.
Bu çýktýlar, proses süresi, standart zaman, insan
faktörüne hassas zamana dayalý konular, mali-

yetten etkilenen performans matrisi, kaliteden
etkilenen esaslar ve iþ sýrasýný içerir. (17)
Altý Sigma iþ stratejisi, istatistiksel araçlarý kullanarak etkinliði ve verimliliði arttýrmak, kaybý
azaltmak ve ürün ve süreçleri geliþtirmek üzere
ölçülebilen hedefler elde etmeyi saðlayan özel
olarak tasarlanmýþ süreç ve metotlara dayanýr.
(18) Bu strateji, deðiþim için bir liderlik yaklaþýmý,
felsefesi veya metodolojisi olarak kullanýlabilir.
(19)
Yönetim performansý doðrudan maliyet, kalite,
kalite verimi ve proses kapasitesi ile baðlantýlýdýr.
Kalite performans faktörleri çalýþan motivasyonu,
iyileþmiþ iþ karý, maliyetlerde azalma ve artan
müþteri memnuniyetini içerir.

Anket Sonuçlarý
Baþarýlý bir uygulama, iþ stratejisini Altý Sigma
çerçevesi ile birleþtiren faktörleri anlamayý da gerektirir. Bu nedenle çeþitli unsurlarý deðerlendirecek bir anket geliþtirdim.
Tutum ifadelerine dayalý kalite yönetim uygulamalarý hakkýnda bilgi toplamak için 7 ölçekli
Likert skalasý kullandým (1 = kesinlikle katýlmýyorum 7 = kesinlikle katýlýyorum). Sorular araþtýrma çatýsýna dayanýyordu. Tablo-1 anket maddelerinin listesini gösteriyor (Sonraki sayfa).
Cevap verenlerden, her ifade için görüþ birliði ve
görüþ ayrýlýklarýný önem derecesi ve baþarma
derecesi doðrultusunda ifade etmeleri istendi.
Önem derecesi bir organizasyonun Altý Sigma'ya
ne kadar odaklandýðýný; baþarma derecesi ise
pratikteki uygulamalarýný ölçüyordu.
Veri analizleri iki bölüme ayrýlmýþtý. Birincisi,
önem derecesi ile baþarma derecesi arasýndaki
farký analiz etti ve deðerlendirdi. Ýkincisi, bir kalite
performans tahmin modeli geliþtirdi ve Tayvan'daki kalite yönetim stratejisi için talimatlar
oluþturdu.

Çalýþmanýn amacý, kaliteye dayalý organizasyonlarda entegre
Altý Sigma sistemlerinin statüsünü araþtýrmayý amaçladýðýndan,
örneðin geçerli olmasý için firmanýn bazý kalite yönetim programlarý olmalýydý.
Seçilen örnek Tayvan'da bulunan Çin Kalite Topluluðu'ndan
160 firmanýn 400'e yakýn üyesinden oluþuyordu.
Geri gönderilen 82 posta anketinden 71 tanesi geçerliydi (cevap
oraný %51,3, kullanýlabilen oran %44,4)
Cevap veren 71 firmadan 54 tanesi yerel firmalar, 9 tanesi
yabancý yatýrým firmalarý ve 8 tanesi de ortak giriþim firmasýydý.
3 firmanýn 50'den az, 18 firmanýn 50-199 arasý ve 50 tanesinin
de 200 ve daha fazla çalýþaný vardý. Tablo 2, anteki yanýtlayan
71 firmanýn sanayi sektörünü gösteriyor.

Ayrým Analizi
Tablo-3 önem derecesi ve baþarý derecesi için tanýmlayýcý analizleri temsil ediyor.
Ýþ Stratejisi Deðiþkenlerinin (ÝSD) önem derecesi ortalamasý
5,3199; en yüksek ortalama deðer organizasyonel kültür
(5,5493) ve en düþük ortalama deðer kalite yaklaþýmý (5,0534).
Altý Sigma Deðiþkenleri (ASD) içinde önem derecesinin ortalama
deðeri 4,7768; en yüksek ortalama deðer TÖAÝK entegrasyonu
(5,2282) ve en düþük deðer yöneten organizasyon (3,8789).
Hem ÝSD hem de ASD'nin ortalama deðeri, genel ortalama
deðerden daha yüksek (3.5). Bu veri Tayvan firmalarýnýn entegre kalite yönetimi metodolojilerine verdiði önemi gösteriyor. Her
ne kadar literatür Altý Sigma sisteminin yöneten organizasyon
komitesinin önemini vurguladýðýný söylese de, yöneten organizasyonun ortalama deðeri en düþük deðer. Bu bilgi, Tayvan'da
Altý Sigma uygulamasý için yöneten bir organizasyonun kesin bir
gereklilik sayýlmadýðýný gösteriyor. Ayrýca, bu veri kalite yönetimi bilgisinin önem derecesi ve baþarma derecesi ile çakýþmadýðýný gösteriyor.
Tayvan sanayisinde Altý Sigma uygulayanlar arasýnda önem
derecesi ve baþarma derecesi arasýnda bulunan farklýlýklar, Altý
Sigma uygulamalarýnýn Tayvan'da tam olarak olgunlaþmadýðý
anlamýna geliyor.
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Tablo-1: Anket Maddeleri ve Ýçerik
Deðiþkenler

Etkenler

Anket Maddeleri

Ýþ Stratejisi

Organizasyonel kültür

• Altý Sigma'ya baðlýlýk vardýr
• Altý Sigma'nýn gerek duyduðu kaynaklar desteklenir
• Proje yönetimi için gerekli kaynaklar desteklenir
• Vizyon paylaþýmý açýklanýr
• Altý Sigma eðitim ve öðretimi uygulanýr
• Müþteri memnuniyeti ile ilgili fikir birliði oluþturulur

Organizasyonel
deðerlendirme

Strateji oluþturma

Kalite yaklaþýmlarý

Altý Sigma

Yöneten Organizasyon

Kalite iyileþtirme için
beceriler

Kalite Performansý
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• Ýç organizasyonun güçlü yönleri ve zayýf yönleri açýklanmýþtýr
• Dýþ organizasyonun fýrsatlar ve tehditleri açýklanmýþtýr
• Kalite faaliyetlerini uygulamakla ilgili öncelikler tanýmlanmýþtýr
• Ýç ve dýþ müþterinin sesi duyulmuþtur
• Kýsa-orta ve uzun vadeli kalite stratejileri teyit edilmiþtir
• Organizasyonun kilit veya çekirdek süreci teyit edilmiþtir
• Kalite hedeflerinin önceliði teyit edilmiþtir
• Kalite stratejisinin konumu ifade edilmiþtir
• Kalite kontrol çemberi faaliyetleri vardýr
• Kalite iyileþtirme takým faaliyetleri vardýr
• Kalite güvence faaliyetleri vardýr
• ISO 900 serisi faaliyetleri vardýr
• Tanýmlama, ölçme, analiz, iyileþtirme ve kontrol (TÖAÝK) metodolojisi
kullanýlmaktadýr
• Toplam kalite yönetimi teþvik komitesi vardýr
• Yöneten bir organizasyon mevcuttur
• Uzman Kara Kuþaklar(UKK), Kara Kuþaklar(KK) ve Yeþil Kuþaklar(YK) üzerine
düþeni yerine getirir
• KK ve YK'lar, TÖAÝK eðitimi vermek konusunda yetkindir
• Þampiyon rolü etkin bir þekilde kullanýlýr
• Kalite iyileþtirme, kalite kontrolün araçlarýna dayanýr (sebep sonuç diyagramý,
Pareto grafiði, kontrol listeleri, katmanlaþma, serpme diyagram, histogram ve
istatistiksel grafikler)
• Kalite iyileþtirme istatistiksel süreç kontrol becerilerine dayanýr
• Kalite iyileþtirme kalite fonksiyonlarý yayýlma becerilerine dayanýr
• Kalite iyileþtirme hata modeli etkileri analizi ve deney tasarýmý becerilerine dayanýr

TÖAÝK
(Tanýmlama, ölçme,
analiz, iyileþtirme ve
kontrol entegrasyonu)

• TÖAÝK, milyonda bir hata ve Cpk'ya dayanýr
• Finansal katký önemlidir
• Deðer biçme yönetimi uygulanmýþtýr
• Takýmýn daha iyi performansý ödüllendirilmiþtir
• Ýletiþim, geribildirim ve yetki vardýr

Kalite Ölçümü

• Hedeflerle yönetime dayanýr
• Kalite becerilerinde sürekli eðitim vardýr
• Proje yönetimine dayanýr
• Kalite eðitimine deðer verilir
• Yürütülen kalite iyileþtirme faaliyetleri vardýr
• Çalýþanlar motive olmuþtur
• Müþteriler memnundur
• Karlýlýk artmýþtýr
• Maliyetler azalmýþtýr

Endüstri

Ýnceleme
Sayýsý

Toplam
Yüzde

Yarý iletken

10

14.08

Bilgi iliþikli

2

2.8

Elektronik

20

28.17

Maden iþi

20

28.17

Plastik

6

8.45

Sinirsel Kimya

4

5.63

Gýda

3

4.23

Motosiklet

1

1.41

Motor

1

1.41

Pamuk ipliði

1

1.41

Kaðýt yapýmý

1

1.41

Boya ve vernik

1

1.41

Çelik yapýmý

1

1.41

71

100.0

Toplam

Önem derecesi ve baþarma uygulamasý arasýnda bir boþluk var
(t-test = 7.383)
ÝSD'deki baþarma derecesi ortalama deðerinden (5.3199) daha
pozitif olan önem derecesi ortalama deðeri (4.7903), Tayvan
firmalarýnda Altý Sigma uygulamalarý için önem derecesi ve
baþarma derecesi arasýndaki ortalama deðer boþluðunu gösteriyor.
Bu veri, kalite yönetimi bilgisinin, firmanýn Altý Sigma farkýndalýðý ile pratikteki uygulamalarýnýn çakýþmadýðýný gösteriyor.
Bu durum ise, Altý Sigma uygulamalarýnýn Tayvan'da tam
olarak olgunlaþmadýðýnýn bir baþka iþareti.
Proje yönetimi için ASD'deki TÖAÝK entegrasyonu, t-testi
analizlerinin birinci ve ikinci deðerlerine ulaþýyor.
T-testi sonuçlarý Tayvan'da Altý Sigma uygulayan firmalarýn,
proje yönetimini entegre etmeye sadýk olduklarýný ve TÖAÝK
entegrasyonunu uyguladýklarýný gösteriyor.

Tablo-2: Þirket Profilleri

ÝSD'deki organizasyonel kültürü bir örnek olarak
aldýðýmýzda veri, baþarma (t-testi=7,838) ile
uygulama (önem derecesinin ortalama deðeri
5,3199) arasýnda bazý boþluklar olmasýna karþýn,
baþarma derecesinin ortalama deðeri 5,0317 ama
icra derecesinin ortalama deðeri 5.317 iken, kalite
organizasyonunun önemini vurgulayan firmalarý
gösteriyor.

Kalite Performans Tahmini
Kalite performans tahmin etkenlerini ölçmek için, istatistiksel
metodolojinin çoklu regresyon modelleri kullanýlmaktadýr.
SPSS analitik yazýlýmýný kullanan adýmsal çoklu regresyonun
tahmini, keþif olarak kullanýlmýþtýr.
Kalite performans tahmin modelinde seçilen etkenler, kalite

Tablo-3: Önem ve Baþarma Derecesi için Tanýmlayýcý Analiz
Önem derecesi

Baþarma derecesi

Deðiþkenler ve etkenler

Ortalama

Standart
sapma

Ortalama

Standart
sapma

T-test

Ýþ Stratejisi Deðiþkenleri

5.3199

.9219

4.7903

1.0153

8.170

Organizasyonel kültür

5.5493

.8598

5.0317

1.1124

7.838 (3)

Organizasyonel deðerlendirme

5.4296

1.1419

4.9765

1.0531

4.992 (8)

Strateji oluþturma

5.2465

.9916

4.6761

1.1588

6.961 (6)

Kalite yaklaþýmlarý

5.0543

1.1164

4.4769

1.1578

6.627 (7)

Altý Sigma Deðiþkenleri

4.7768

1.1260

4.0881

1.1497

10.208

Yöneten Organizasyon

3.8789

1.4558

3.1690

1.3917

7.153 (4)

Proje yönetimi

5.0141

1.3173

4.3014

1.2855

8.539 (1)

Tanýmla, ölç, analiz et, iyileþtir,
kontrol metodolojisi

5.2282

1.1535

4.5606

1.2867

8.341 (2)

Kalite ölçümü

4.9859

1.2136

4.3216

1.3230

7.049 (5)

Altý Sigma Forum

Altý Sigma Forum

O C A K - Þ U B AT - M A R T- 2 0 0 7

O C A K - Þ U B AT - M A R T- 2 0 0 7

23

Çeviri
Makale

Çeviri
Makale

performans tahmin modeline girmek için F<= 0.01olasýlýðýna
ve kalite performans tahmin modelini elemek için F> = 0.01
olasýlýðýna dayanýyordu.
Kalite performans tahmin modeline, 7 tahmini etken katýldý.
Çoklu korelasyon katsayýsý (R) 0.0859 ve R karekökü deðiþimi
(R2) 0.737 idi. Tahmin edilen kalite performansý:
Kalite performans tahmin modeli =
0.556 x TÖAÝK entagrasyonu +
0.268 x kalite ölçümü +0.217 x
Organizasyonel deðerlendirme =
-0.309 x kalite yaklaþýmlarý + 0.101 x organizasyonel kültür
+ 0.0063 x
proje yönetimi + 0.010 x strateji oluþturma.

Þekil-3 kalite performansý tahmin modelini gösteriyor. TÖAÝK
entegrasyon etkeni R2 deðeri %66 ile en iyi tahmin olarak
görülüyor. Diðerleri:
• Kalite ölçümü (R2 =%2,7).
• Organizasyonel deðerlendirme (R2 = %1,9).
• Kalite yaklaþýmlarý (R2 = %2,7).
Organizasyonel deðerlendirme ve kalite yaklaþýmlarýnýn tahmin
etkenleri ÝSD'nin bir parçasý. ÝSD için R2 %4,6
Kalite ölçümü ve TÖAÝK entegrasyonu tahmin etkenleri ASD'nin
bir parçasý ve ASD için R2 68,7%.

Ýþ Stratejisi
Deðiþkenleri

0.027
Kalite
performansý

Organizasyonel
deðerlendirme
Altý Sigma
Deðiþkenleri

0.046

0.019

0.027
Kalite yaklaþýmlarý

Hedeflerle yönetime
Dayalý kalite yönetimi
faaliyetleri

Ortalama

Standart
Sapma

5.10 (1)

1.47

Kalite yönetiminde
Sürekli Eðitim ve
öðretim

4.93 (2)

1.46

Proje yönetimi ile
Uygulama

4.35 (3)

1.59

Kalite yönetimi
Eðitiminde ana
deðerlere vurgu

4.28 (4)

1.63

Kalite yönetimi
Faaliyetlerinin
fizibilitesi

4.14 (5)

1.58

TÖAÝK = tanýmlama, ölçme, analiz, iyileþtirme, kontrol.

Tablo-4: TÖAÝK Entegrasyonunun Ortalama ve
Standart Sapmasý

ASD R deðerinin (%66,0 + %2,7 =% 68,7), ÝSD
R deðerinden (%1,9+ %2,7 = %4,6) daha
yüksek olmasý kalite performansýnýn ASD ile güçlü
bir iliþkisi olduðunu gösteriyor.

0.660

0.687
Kalite Ölçümü

Etkenler

TÖAÝK entegrasyonunun en iyi tahmin olduðu
gerçeði, kalite performansý ile TÖAÝK entegrasyonunun yüksek derecede iliþkili olduðunu
gösteriyor. TÖAÝK entegrasyonunu baþarýyla
uygulamak mükemmel kalite performansý
üretecektir.

Þekil-3: Kalite Performansý Tahmin Modeli

Tanýmlama, ölçme,
analiz, iyileþtirme,
kontrol metodolojisi

Algý Analizi ve TÖAÝK Entegrasyonu

Tablo-4 TÖAÝK entegrasyonu için ortalama ve
standart sapmayý gösteriyor. TÖAÝK metodolojisinin ortalamasý 3.5. Ankete baðlý olarak ortalama
deðerlerin sýralamasý þöyle:
• Hedeflerle yönetim
• Kalite yönetiminde sürekli eðitim ve öðretim
• Proje yönetimi ile uygulama
• Kalite yönetimi eðitiminde ana deðerlere vurgu

Algý analizinin ortalama deðeri 3.169 (yöneten
organizasyonun baþarma derecesi) ve 5.5439
(organizasyonel kültürün önem derecesi) arasýndadýr. (Tablo-3).
Analitik veri, Tayvan'daki firmalarýn araþtýrma
çerçevesindeki etkenlere deðer verdiðini gösteriyor. (Altý Sigma'yý iþ stratejileri ile entegre etmek).
Organizasyonel kültür en yüksek ortalama deðer
ve istatistiksel olarak t-testinde önemli. Bu Tayvan'daki firmalarýn Altý Sigma ile iþ stratejilerini
baþarýlý bir þekilde entegre ettiklerinden emin
olmak için, yönetim komitesi gibi, kalite yönetim
sistemlerini uygulamak ve kalite yönetimi eðitim
ve öðretimini desteklemek için çaba sarf ettiðini
gösteriyor
Kalite performans tahmin modelindeki en üst
etken TÖAÝK entegrasyonu ve modelden çýkarýlan
etken de yöneten organizasyon.
Bir literatür eleþtirisi, yöneten organizasyonun
baþarýlý bir Altý Sigma sistemi uygulamasý için
oldukça önemli olduðuna dikkat çekerken,
Tayvan'daki kalite performans tahmin modeli,
yöneten organizasyon veya komitenin kritik bir
etken olmadýðýný gösteriyor.
Anket yapýlan çoðu firmada toplam kalite
yönetimi için kalite teþvik komiteleri var ve Altý
Sigma sistemlerini Toplam Kalite Yönetimi
düzenine göre uygulayabilirler.
Kalite performans tahmin modeline göre TÖAÝK
entegrasyonu en yüksek tahmin etkeni. Tablo3'deki ankete dayalý ortalama deðerlerin
sýralamasý bir Altý Sigma sistemi için TÖAÝK ile
entegre edilmiþ bir Altý Sigma uygulamasýnýn
mutlak zorunluluk olduðunu gösteriyor.
TÖAÝK entegrasyonu sürekli kalite yönetimi
eðitim ve öðretimini, kalite geliþtirme becerilerinin öðretilmesini, kalite yönetimi faaliyetlerinde
fizibiliteyi ve hedeflerle yönetim temelini içeriyor.
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