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Zor problemlere

basit araçlar

Bir çaðrýyý baþtan sona dinliyordu ve her bir
müþteriye özgü belirli elektronik puanlama
ölçütleri kullanarak geribildirimde bulunuyordu.
“Bu çaðrý, kalite ölçümü amacýyla dinlenebilir”
sözleri ile baþlayan bir kayýt duyduðunuzda böyle
bir iþlem yapýlmaktadýr.
Þirket çok sayýda programý izliyordu ve her programýn genellikle “prod” adý verilen ayrý bir üretkenlik hedefi bulunuyordu. Altý Sigma projesinden önce deðerlendirme görevlileri prod'larýn
%75'i gibi bir ortalamaya sahiplerdi. Bu bir hayal
kýrýklýðýydý ve kar marjýný olumsuz etkiliyordu.
Saha yöneticisi, üretkenliði %85'e kadar arttýrmak gibi bir ilk hedef ile Altý Sigma projesini
baþlattý ve sponsor oldu. Proje dört aydan biraz
daha fazla sürdü ve üretkenliði %90'ýn üstüne
çýkardý. Bu da 260.000$ üzerinde olduðu tahmin
edilen bir yýllýk tasarruf saðladý.

Ronald J.M.M. Does
Dan Chauncey

Yeni Altý Sigma uygulayýcýlarýna, bir sorunun çözümü biliniyorsa
tanýmla, ölç, analiz et, iyileþtir ve kontrol et (DMAIC) sürecini
uygulamalarýna gerek olmadýðý söylenir. Sadece çözümü uygulamalarý yeterlidir. Yüzlerce Altý Sigma projesine katýldým ve bu
projelerin neredeyse tamamýnda bir görevin yapýlma þekli veya
görevi yerine getirirken kullanýlan malzemeler deðiþtiriliyordu.
Bir çaðrý izleme þirketi, Haziran 2004 tarihinde üretkenliði arttýrmak için bir Altý Sigma projesi baþlattý. Þirket, müþteri hizmet
çaðrýlarýný takip etmek için çok sayýda Fortune 1000 müþterisi
ile anlaþma yapmýþtý. Bu görevde müþteriler hem rahatlýk, hem
de süreci daha da standartlaþtýrmak için iþlemi dýþarýya
yaptýrýyorlardý. Her bir anlaþma, çaðrý izleme þirketinin belirli
bir süre içinde belirli sayýda deðerlendirme yapmasýna baðlý
olarak hazýrlanmýþtý, yani üretkenlik arttýkça kar da artýyordu.
Proje sýrasýnda, izleme merkezi toplam yaklaþýk 30-35 tam
zamanlý çalýþana eþdeðer sayýda yarý zamanlý ve tam zamanlý
personel çalýþtýrýyordu. Çalýþanlarýn çoðunun görevi deðerlendirme yapmaktý. Deðerlendirme görevlileri, bir müþterinin çaðrý
merkezine ait kayýtlarý içeren bir veritabanýna oturum açýyordu.
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Tanýmlama

Grant Thornton LLP

BAZEN BÝR SÜRECÝ
ÝYÝLEÞTÝRMENÝN EN
ÝYÝ YOLU SÜRECÝ
DEÐÝÞTÝRMEK DEÐÝL,
KURUMSAL KÜLTÜRÜ
DEÐÝÞTÝRMEKTÝR

Çeþitli deneyim, yetenek ve performans seviyelerinde deðerlendirme görevlilerinden oluþan bir
ekip oluþturuldu. Ekibin aradýðý verilerin çoðu
otomatik olarak elde edildiði için ekibe IT
bölümünden bir temsilci de eklendi.
Ekip bir kaynak, giriþ, iþlem, çýkýþ, müþteri diyagramý ve deðerlendirme görevlilerinin görevleri
için bir süreç haritasý geliþtirdi. Deðerlendirme
süreci, her bir programýn kaydedilmiþ çaðrý
veritabanýna oturum açýldýðýnda baþlýyor ve
deðerlendirme kaydedilip sistemden çýkýldýðýnda
tamamlanýyordu. Kapsam daha sonra yalnýzca
çaðrý deðerlendirme adýmlarý ile sýnýrlandý. Ekip
en sonunda Altý Sigma projesinin tanýmlama
adýmýnýn tek bir programa odaklanmasýna ve veri
toplamak ve analiz yapmak için daha kontrol
edilebilir bir kapsam sunulmasýna karar verdi.

Ýhtiyaçlar

Nedenler

CTQ’lar
Eldeki süre
Çaðrý süresi

Deðerlendirme
Görevlisi

Deneyim
Kayýt süresi
Puanlama süresi

Üretkenlik
hedeflerini
karþýlamak

Puan verilemeyen çaðrýlar
Kayýtlar

Sistem

Eksik kayýtlar
Sistemin bulunabilirliði

Þekil-1: Kalite Açýsýndan Kritik Önem Taþýyan Unsur (CTQ) Aðacý

Ölçme
Ekip, CTQ aðacýndan, süreç haritasýndan ve beyin fýrtýnasý
oturumlarýndan sonra toplanmasý gereken deðiþkenlerin
listesini hazýrladý (bkz. Tablo 1). Bu liste giriþ, çýkýþ ve katman
oluþturma deðiþkenlerinden oluþturuldu.
Ekip verileri topladýktan sonra eðilimler ve daðýlým açýsýndan
bir inceleme yaptý. Çaðrýlarý deðerlendirme süresi üç dakika ile
10 dakika arasýnda deðiþirken (24 kadar yüksek maksimum
süreler de vardý) herhangi bir eðilim bulunamadý. Genellikle
çevrim süresi verilerinde görüldüðü gibi, veriler normal þekilde
daðýlmamýþlardý. Bu nedenle herhangi bir parametrik analiz
aracý uygulamadan önce veri dönüþüm yapýlmasý gerekiyordu.
Ekip, projeyi esas gereken alana daha da odaklý hale getirmek
için Pareto tablolarý kullandý. Ekip her bir deðerlendirme görevlisini inceleyerek belirli bir grubun ayrýntýlý analiz gerektirip

Tablo-1: Veri Toplama Ýçin Belirlenen Deðiþkenler
Eldeki süre
è
è
Deðerlendirilen (kaydedilen) çaðrý süresi
è
Çaðrý süresinin deðerlendirilmesi
è

Çaðrýlarýn yapýlabilmesi

è

Deðerlendirme görevlisinin deneyimi

è

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

Ekip, veri toplamak için çeþitli deðiþkenleri belirlemek amacýyla bir CTQ aðacý kullandý (Þekil-1).
Bu CTQ'lar çaðrý süresi, deðerlendirme görevlisinin deneyim seviyesi ve sistemin bulunabilirliðini içeriyordu.

Deðerlendirme görevlisi

è

Ýþlem tarihi
è
Çaðrý tipi
è
Deðerlendirme görevlisinin üretkenliði
è
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Çaðrý tiplerinin hacim cinsinden incelenmesi ise hesap sorgulama çaðrýlarýnýn (belirli bir çaðrý tipi) dikkate deðer olduðunu
gösterdi. Ekip, hesap sorgulama çaðrýlarýnýn önemini belirlemek için anlam analizi (ANOM)(1) ve chi karesi kullandý. Daha
önce de bahsedildiði gibi, deðerlendirme zamanlarý ile ilgili
veriler normal olarak daðýlmamýþtý ve ANOM kullanmadan önce
veri dönüþümleri gerekiyordu. Ekip dönüþüm için Box-Cox
dönüþümü kullandý.(2)
ANOM sonuçlarý, tüm müþterilere ait hesap sorgusu hacimleri
arasýndaki farkýn istatistiksel olarak önemli olduðunu ancak
harcanan süre farkýnýn önemli olmadýðýný gösterdi. Ekip,
çalýþmalarýný bu çaðrý tipi üzerine yoðunlaþtýrma konusunu
tartýþtý ve farkýn ticari açýdan daha ayrýntýlý incelemeyi
gerektirecek kadar önemli olduðuna karar verdi.
Ayrýca her çaðrý, çaðrý tipinden baðýmsýz olarak program kýlavuz
bilgilerine dayanarak deðerlendiriliyordu. Süreç açýsýndan
bakýldýðýnda, deðerlendirme görevlisi için tüm farklar neredeyse
saydamdýr. Ekip çaðrý tiplerine odaklanmaya devam etmeye
karar verdi.

Ekip yedi önerilen iliþkiyi analiz etti. Hipotez testleri ve gerileme testleri ile bulunan tüm istatistiksel önem taþýyan fark veya iliþkiler, üretkenliðin
düþük olmasýnýn olasý nedenini ortaya çýkaracaktý. Ölçme aþamasýnda incelenen çaðrý tipleri arasýndaki fark dýþýnda, iliþkilerden hiçbiri istatistiksel olarak veya uygulamada önemli bulunmadý
(bkz. Tablo 2).
Bu noktada, ekip üyeleri gerginleþtiler. Ýlerleme
kaydettiklerini gösterecek bir iþlem gerektiðini
düþünüyorlardý. Deðerlendirme görevlilerine birbirlerinin üretkenliðini bildirerek onlarý zamanlarýný daha iyi kullanmaya ve genel üretkenliði
arttýrmaya teþvik etmeye karar verdiler.
Sponsorun ve liderlik ekibinin onayý ile tüm
deðerlendirme görevlilerinin günlük üretkenlik
oranlarý açýklanmaya baþlandý. Bu günlük puan
kartlarý deðerlendirme görevlileri sisteme oturum
açtýklarýnda görüntüleniyordu. Ýlk baþta yaklaþýk
%35'lik bir üretkenlik artýþý saðlansa da, daha
sonra bu fayda sabit bir %10'luk üretkenlik artýþý
ile sabitlendi.
Ekip artýk cesaretleniyordu. Kolayca uygulanan
bu hýzlý çözüm, üretkenliði %85'e çýkarma amaçlý
proje hedefini karþýlamýþtý. Ancak, sponsor bu
kazancýn sürdürülebilir olmayacaðý endiþesi ve
daha büyük faydalar elde edilebileceði düþüncesiyle, ekibin DMAIC projesine devam etmesini
ve daha fazla iyileþtirme yapmasýný istedi.

Tablo-2: Hipotezler ve Gerileme Testi Sonuçlarý
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Test edilen iliþkiler

Test sonuçlarý

Karar

Yöneticiye göre üretkenlik

p deðeri > 0,05

Önemli bir iliþki yok

Çalýþma süresine göre üretkenlik

r kare = %0,1

Önemli bir iliþki yok

Eldeki saate göre üretkenlik

p deðeri > 0,05

Önemli bir iliþki yok

Çaðrý sayýsýna göre üretkenlik

r kare = %0,4

Önemli bir iliþki yok

Çaðrý tipine göre hacim

p deðeri > 0,05

Önemli bir iliþki yok

Ayýn gününe göre üretkenlik

p deðeri > 0,05

Önemli bir iliþki yok

Ekibin analiz ettiði veriler, büyük miktarda
hesaba katýlmayan bir sürenin boþa harcandýðýný
gösteriyordu. Ekip yine de verilerin esas nedeni
ortaya çýkaracak kadar bilgi sunmadýðýna karar
verdi. Boþluðun olasý nedenlerini bulmak için bir
neden-sonuç diyagramý (kýlçýk veya Ishikawa
diyagramý olarak da bilinir) kullandýlar. ASQ bu
aracýn en iyi uygulandýðý yerin Altý Sigma projelerinin ölçüm aþamasý olduðunu söylese de(3),
bazý kuruluþlar hala analiz aþamasýnda kullanmaktadýr.(4)
Neden-sonuç diyagramý sonucu dört önemli bulgu elde edildi. Ekip bunlarýn yetersiz üretkenliðin
altýnda yatan nedenler olabileceðine karar verdi:
• Farklý çaba seviyeleri. Performans saat
baþýna yapýlan deðerlendirmeye göre
ölçüldüðü için, deðerlendirme görevlileri
farklý hýzlarda çalýþarak ya saat baþýnda
önceden hýzlý çalýþýyorlar, ya da saatin
sonunda doðru hýzlanarak diðerlerine
yetiþiyorlardý. Bir saat içinde 15 dakikalýk
sürelerde yapýlan çaðrý deðerlendirmeleri
ayrý ayrý incelendiðinde (bkz. Þekil 2) de
önemli bir fark görülemedi. Bu nedenle bu
bulgu veriler tarafýndan desteklenmiyordu.
Ekip, mevcut süre içinde baþka ne gibi
etkinliklerin gerçekleþtiðini incelemek için bir
iþ daðýlým analizi yaptý. Yüksek üretkenlik
geçmiþi olan iki çalýþan iki farklý programda
çalýþtýrýlarak örnekler alýndý (bkz. Þekil 3 ve
4). Veriler, çaðrýlara eriþirken zaman
harcandýðý yönündeki bulguyu
destekliyordu. Deðerlendirme görevlileri
zamanlarýnýn %26'sýný çaðrýlara eriþmek için
harcýyorlardý. Veriler ayrýca diðer deðer
katmayan etkinlikler için önemli miktarda
zaman harcandýðýný ortaya koydu. Sonuçta,
aslýnda sürenin %60'tan daha azý çaðrý
deðerlendirme ile geçiyordu.
• Düþük deðerlendirme görevlisi yeteneði.
Baþarýsýz çalýþanlarýn çaðrýlarý deðerlendirmek için daha fazla zaman harcamalarýnýn
iki nedeni vardý: bulmasý zor çaðrýlara eriþim

14,000

100

12,000
80
10,000
8,000

60

6,000

40

Yüzde

Ekip, hatanýn tanýmýnda karar birliðine vardý: gerçek deðerlendirme sayýsý her bir programýn performans standardýna (veya
prod) uymadýðý veya bu standardý aþmadýðý zaman hata olduðu
kabul edilecekti. Ýlk incelemede çeþitli programlar arasýnda çok
az fark olduðu görüldü. Her birinde farklý bir deðerlendirme
modeli uygulanmasýna ve tamamlanma süreleri farklý olmasýna
raðmen üretkenlik seviyeleri %75 prod olarak yaklaþýk aynýydý.
Programlar arasýnda ayrým yapýlamamasýndan yola çýkarak
kapsam geniþletildi ve tüm müþteriler dahil edildi. Ekip, tüm
programlar içinde temel süreç yeteneðini 2,2 sigma olarak tespit
etti.

Analiz

Tamamlanan çaðrý sayýsý

gerektirmediðini araþtýrdý, ancak böyle bir grup bulunamadý.

4,000
20

2,000

0
15 dakikalýk süre :
Sayý :
Yüzde :
Toplam yüzde :

0
Q2
3533
26.2
26.2

Q4
3375
25.0
51.1

Q3
3321
24.6
75.7

Q1
3279
24.3
100.0

Þekil-2: 15 Dakikalýk Çaðrý Deðerlendirmelerinin Pareto Tablosu

Çaðrýya eriþim %4

Deðerlendirme
dýþýndaki süre
%35

Çaðrýyý
deðerlendirme
%57

Masadan uzakta
geçen süre %4
Þekil-3: Ýþ daðýlýmý - A Programý

Çaðrýya eriþim
%26

Çaðrýyý
deðerlendirme
%60

Deðerlendirme
dýþýndaki süre
%13
Masadan uzakta
geçen süre %1

Þekil-4: Ýþ daðýlýmý - B Programý
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yeteneðinin düþük olmasý ve çaðrý deðerlendirmelerinin
zorlaþmasý. Ýlk nedene karþýlýk olarak ekip ileride çaðrý
deðerlendirme sürecini iyileþtirecek bir Altý Sigma projesine
yapýlmasýna karar verdi. Ýkinci nedeni incelemek için
gerileme analizi kullanan ekip, üretkenlik ve çaðrý süresi
arasýndaki iliþkiyi inceledi. Örneðin, kaydý geri almak ve
durdurmak için uzun süreye ihtiyaç duyduðu için düþük
üretkenliðe sahip bir deðerlendirme görevlisinin çaðrý
süresi daha uzun olmalýydý. Bu bulgu veriler tarafýndan
desteklenmedi (bkz. Þekil 5).
• Performans beklentilerini karþýlama yönünde somut bir
fayda olmamasý. Hýzlý çalýþmayý teþvik eden bir sistem
olmadýðý gibi, kötü çalýþmaktan caydýrýcý bir sistem de
yoktu. Bu, en olasý bulguydu. Yaklaþýk altý dakika olan
ortalama deðerlendirme süresi, saatte on deðerlendirme
yapýlmasýný saðlamalýydý. Sürecin tanýmý budur. Ekip tek
bir programa (C programý) baktý ve hem gerçek, hem de
tanýmdaki üretim hýzlarýný analiz etti. Gerçekte
tamamlanan deðerlendirme sayýsý ile karþýlaþtýrýldýðýnda
(yaklaþýk saatte 5,1), gerçek üretim hýzý ve tanýmlanan hýz
arasýnda %50 kadar boþluk olduðu görüldü.
Ekip bu boþluðu yöneticilere ve deðerlendirme görevlilerine
gösterdiðinde, C programýnýn çok sayýda puan verilemeyen çaðrý içerdiði görüldü. Sistem bu tamamlanmýþ deðerlendirmeleri
algýlamýyordu ve bulunan boþluðun nedeni bu olabilirdi.
Araþtýrarak konuþmaya devam ettikçe, baþka programlardaki
puanlandýrýlamayan çaðrý oranýnýn bu kadar yüksek olmadýðý

görüldü. Ekip D ve E programlarýný inceledi ve C
ile ayný zaman aralýðýndaki verileri araþtýrdý. Her
iki programda da gerçek deðerlendirme süresi ve
deðerlendirmeyi yapmak için harcanan süre
arasýnda benzer farklar bulundu. Boþluk, tüm
programlar için yaklaþýk %50 kadardý (Þekil 6).
Deðerlendirme görevlileri ile hesaplamaya girmeyen bu önemli süreyi tartýþýrken, çok sayýda deðerlendirme görevlisi yalnýzca üretim hedeflerini
yerine getirmeye çalýþtýklarýný söylediler. Bunun
örneði gün içinde çalýþanlardan duyulabiliyordu:
“Bu saatlik iþimi bitirdim, bir kahve içelim mi?”
Her saatin hedefine göre çalýþarak ve hedefi
aþacak þekilde çalýþmayarak elde edilen sonuçta,
hedefin gerçekleþtirildiði (ancak aþýlmadýðý)
saatler ve hedefin gerçekleþtirilemediði (normal
varyasyon nedeniyle daha uzun süren deðerlendirmeler sonucu) saatler görüldü. Baþarýlý çalýþanlar hedeflerinden (prod) bir veya iki deðerlendirme daha fazla yapmaktan bahsediyorlardý,
çünkü ilerleyen saatlerde deðerlendirmelerin daha uzun sürebileceðini biliyorlardý. Ancak baþarýsýz çalýþanlar bu yöntemi uygulamýyordu. Bu
farklý çalýþma þekilleri, genel üretkenlik oranlarýnýn hedefin altýnda olmasýna neden oluyordu.
Veriler ve karþýlýklý konuþmalar sayesinde deðerlendirme görevlilerinin deðerlendirme ile ilgili
olmayan, deðer katmayan etkinlikler için önemli
miktarda vakit harcadýklarý ortaya çýktý.

Þekil-5: Çaðrý Süresi ve Üretkenlik Arasýndaki Ýliþki
Çaðrý Ýzleme Gerileme Analizi
Üretim süresi = 6,524 + 0,7798 çaðrý süresi

Üretim süresi (dakika)

30
25

Ýyileþtirme

S 3.94367
R-Sq 5.8%
R-Sq (adj) 3.7%

Altý Sigma ekibi ve liderlik ekibi (önemli hissedarlar) üretkenliði arttýrmak için dört aþamalý bir
plan geliþtirdiler. Geçmiþteki giderleri azaltma ve
denetim katmanlarýný ortadan kaldýrma amaçlý
çalýþmalar, günlük iþlemlerde ilk kademedeki
denetçilerin görüþ kapsamýný kýsýtlamýþtý. Liderlik
ekibi, bu kiþilerin zamanlarýný farklý þekillerde
deðerlendirerek aþaðýdakileri saðladý:

20
15
10

2
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3

4
5
6
Çaðrý süresi (dakika)

7

8

• Üretim katýnda liderlerin görüþ alanýnýn
arttýrýlmasý.

12
10
8
6
4
2
0

C Programý
Mayýs taným

D Programý
Mayýs gerçek

E Programý
Haziran taným

Haziran gerçek

Þekil-6: Tanýmdaki ve Gerçekteki Saat Baþýna Deðerlendirme Sayýlarý

• Zayýf deðerlendirme görevlilerinin resmi bir
þekilde yönlendirilmeleri.
• Baþarýlý deðerlendirme görevlilerinin
katkýlarýnýn ve yönlendirmeden sonra
kendini geliþtirmeyen zayýf deðerlendirme
görevlilerinin sorumluluklarýnýn tanýnmasý.
• Deðerlendirme görevlilerinin sürece daha çok
katýlmalarý ve sonuçta üretimin arttýrýlmasý.
Mevcut saatlik hedefler, deðerlendirme görevlilerinin iþi parçalara ayýrmalarýna neden olmuþtu.
Liderlik ekibi, uygulama hedeflerini ayrý kaynaklara sahip ve tüm ekibin ticari hedeflerini etkileyen hedeflere ayýrdý. Hedefler gözden geçirildi ve
tanýmýn %75'i olacak þekilde deðiþtirildi. Açýklandýðý gibi, ortalama bir deðerlendirme altý dakika
sürdüðünde tanýma göre saatte 10 çaðrý deðerlendirilebilmeliydi. %75 ölçütü kullanýldýðýnda yeni
hedef 7,5 oldu. Hedefler, hem üretkenliði arttýrmak, hem de ilerideki iyileþtirme çalýþmalarýný
teþvik etmek için esnetici hedefler oldular.
Liderlik ekibi, her bir deðerlendirme görevlisine
daha fazla geribildirim saðlamak ve iyi çalýþanlarý
ödüllendirmek için deðerlendirme görevlilerinin
günlük üretim rakamlarýný yayýnlamaya ve
bireysel üretime dayanan aylýk bir baþarý tanýma

programý uygulamaya devam etti. Yönetimin görüþ alanýnýn
arttýrýlmasýyla, yýllýk çalýþan incelemeleri ve ücret ayarlamalarýnda performansýn önemi arttý.
Geçmiþte baþarýsýz çalýþanlarýn yönlendirilmesi hem kýsýtlýydý,
hem de çoðu zaman resmileþtirilmemiþti. Liderlik ekibi, üretkenlikte en zayýf olan %25'lik kesim için resmi yönlendirme
oturumlarý baþlatma kararý verdi. Liderler tarafýndan yönlendirmenin yanýnda, daha resmi bir meslektaþ tarafýndan yönlendirme sisteminin geliþtirilmesi ve uygulanmasý da planlanýyor.
Tüm deðerlendirme görevlilerinin proje bulgularý ve önerilen
çözümler ile tanýtýldýðý ortak bir toplantý gerçekleþtirildi. Ýlk
baþta karþý gelenler olsa da, genel kabul görme seviyesi beklenenden fazlaydý. Uygulamadan sonraki ilk hafta, sürecin sigma
deðeri 2,2'den 3,11'e (%93,4) çýktý. Þirket, bu üretkenlik
seviyesinde FTE giderlerinden yýllýk 260.000$ üzerinde (fayda
için yüklenmemiþtir) tasarruf bekliyor. %100 çýktý elde etmek
için hala baþka çalýþmalar gerekse de, ekip ilk önce bu iyileþtirme
ve deðiþim sürecinin yerleþmesini beklemeye karar verdi.

Kontrol
Ekip, ilerlemenin sürekliliðini takip etmek için bir kontrol tablosu geliþtirdi (bkz. Þekil 7). Y ekseni, gerçekte deðerlendirilen
çaðrý sayýsýnýn beklenen deðerlendirilen çaðrý sayýsýna oranýdýr
(gözden geçirilmiþ üretkenlik hedeflerine göre).
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Çeviri
Makale-2

Gerçek sonuçlarýn beklenen sonuçlara oraný (tüm programlar için)
Belirtilen hedef
(prod)

Ýlk

Bireysel deðerler

110

Uygulanan deðiþiklikler

Geçici
artýþ

100

Üst kontrol sýnýrý = 106,20
X = 93,50

90

Alt kontrol sýnýrý = 80,81
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20
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4

7/
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9/

19

/2

00

04

4

/2
0

00

22
8/

/2

/2

00

25
7/

27
6/

5/

30

/2
0

04

4

60

Hafta

Þekil 7: Proje Sonuçlarý Kontrol Tablosu

X ekseni, haftayý göstermektedir. Üç zaman aralýðý gösterilmiþtir. Birincisi geçmiþ verileri, ikincisi hýzlý kazanma programýnýn (deðerlendirme görevlilerinin günlük üretkenliklerinin
yayýnlanmasý) baþlatýlmasý ile baþlayan zaman aralýðýný, üçüncüsü ise yeni hedeflerin sonradan uygulanmasý ve iyileþtirme
aþamasýnda belirtilen diðer deðiþiklikleri göstermektedir.
Süreç Yerine Kültür
Bu, Altý Sigma uygulayýcýlarýnýn ilk eðitimi için uygun bir durum
deðildir. Ýstatistiksel analizlerin kaynak nedenleri gösterdiðini ve
sonuçlarýný göstermemektedir. Yaptýðý þey, tüm sorunlarýn iþ
sürecine derinlemesine gömülü olmadýðýný ortaya çýkarmaktýr.
Bu durumda, sorun kurumsal kültür ve minimum çalýþmayý
gerçekleþtirmenin kabulü (minimum olanýn deðerlendirmesi
bile yetersiz olmasýna raðmen) ile ilgiliydi.
Yaklaþýmlarýnda daha dogmatik davranan çalýþma arkadaþlarým, diðer etkinlikleri yaparken harcanan sürenin de iþ sürecinin
bir parçasý olduðunda ýsrar ettiler. Her iki þekilde de, istatistiksel
analiz olmadan çözüme ulaþýlamazdý. Sorunun ne olduðunu
kanýtlamasa da, sorunun ne olmadýðýný gösterdi. Veriler yol
göstermeseydi, ne deðerlendirme görevlileri, ne de yönetim
deðiþiklikleri kabul etmez ve bu deðiþiklikleri bu kadar baþarýlý
bir þekilde uygulamazlardý.
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Bu durum, yalnýzca çalýþanlarýn daha sýký
çalýþtýrýldýðý bir durum deðildir. DMAIC sürecinin,
çalýþanlarýn iþe bakýþ þeklini deðiþtirmesinin
saðlayan bir deðiþiklik yönetim yöntembilimi
görevi yaptýðý bir durumdur. Zamanlarýnýn
yarýsýnýn boþa harcandýðýný gördüklerinde, hem
zamanlarýný daha farklý þekilde deðerlendirmeyi,
hem de iþ ahlaklarýný deðiþtirmeyi istediler.
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