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YALIN ENTEGRASYONU

Yalýn ve
Altý Sigma’yý
entegre etmek
bütünleþtirici bir yaklaþým
Ronald J.M.M. Does

Ronald D. Snee / Roger W. Hoerl

Tunnell Consulting / GE Global Research

ÇOK YÖNLÜ BÝR GELÝÞÝMÝ
YÖNETEBÝLMEK ÝÇÝN, ALTI
SÝGMA’NIN KARMAÞIKLIÐI,
ANALÝZ ETME YETENEÐÝNE;
YALIN’IN BASÝTLEÞTÝRME VE
SADELEÞTÝRME
OLANAKLARINA ÝHTÝYAÇ
VARDIR.
Bu makale, ASQ (American Society for Quality) tarafýndan yayýnlanan
Six Sigma Forum Magazine dergisinin 2007 yýlý Mayýs sayýsýndan alýnarak
aslýna uygun olarak tercüme edilmiþtir.
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ortune 500 þirketlerinden biri ürün kalitesinde
geliþimi yönetebilmek için Altý Sigma'yý kullanarak
pek çok kayda deðer sonuçlar elde etti. Son
zamanlarda þirket, israflarý ve operasyon zamanýný azaltmak
için Yalýn araçlarýný da kullanmaya baþladý. Sonuç olarak
elde edilen baþarýlar çok daha fazla deðer yaratýrken, Yalýn
prensiplerin iþe yaramadýðý bazý problemlerde artan
operasyon süreleri ve ilave israfla karþýlaþtý.
Baþka bir þirket ise, baþlangýçta baþarýlý olan bir Yalýn Altý
Sigma programý uygulamaya baþladý. Ama sonralarý ne Altý
Sigma'ya ne de Yalýn yaklaþýmlara uygun olamayan bazý
projelerin çýkmaza girdiðini gördü.
Her iki þirket de Altý Sigma ve Yalýn yaklaþýmlarýn geliþimi
takip etmek için birbirini dýþlayan iki alternatif olduðunu
varsayan yaygýn inancýný aþmýþ olsalardý, Yalýn ve Altý
Sigma'dan çok daha fazla fayda saðlayabilirlerdi.

Neden? Çünkü geliþime çok dar bir bakýþ açýsýyla
yaklaþmaya devam ettiler. Her iki þirket de Altý
Sigma'yý yalnýzca kaliteyi geliþtirmek, Yalýn
yaklaþýmý ise yalnýzca operasyon sürelerini ve
israfý azaltarak süreç akýþýný geliþtirmek için
kullandý. Bu þirketler için, Yalýn yaklaþým ve Altý
Sigma'nýn entegrasyonu yalnýzca ayný anda
yürütülen iki farklý geliþim programýný yürütmek
anlamýna geliyordu.
Her iki þirket de bazý etkileyici baþarýlar elde etmiþ
olsa da bütünleþtirici geliþim sitemiyle mümkün
olanýn ve gelecekte rekabet için gerekli olanýn
gerisinde kaldýlar.

Çok Yönlü Geliþim - Temel amaç
Benzer tespitler defalarca dile getirilmiþ olsa da,
yeniden hatýrlatmakta fayda var. Globalleþme ve
IT teknolojilerindeki geliþmiþlik düzeyi, bütün
dünyada organizasyonlarýn ve bireylerin baþarýlý
bir þekilde geliþmelerini saðlayarak, rekabet
güçlerini arttýrdý.
Bütün organizasyonlar sürekli olarak geliþmek
zorundadýr, aksi takdirde, neslinin yok olmasý ile
yüz yüze kalýrlar. Geliþim bütün yönlerden devam
etmeli; kalite, maliyet, daðýtým, müþteri
memnuniyeti ve daha fazlasý. Merhametsizce
üzerimize gelen bu tehlike, Yalýn yaklaþým ve Altý
Sigma'nýn entegrasyonunu zorunlu kýlýyor.
Eðer metotlarý baþarýlý olarak kullanmak
isterseniz, önce problemi temel amaç açýsýndan
tanýmlamalýsýnýz. Bu amaç Yalýn yaklaþýmý ve Altý
Sigma'yý bütünleþtirmek deðil, performansý
mümkün olduðunca çok yönlü ve sürdürülebilir
olarak geliþtirmektir.
Öncü þirketlerle 60 yýldan uzun süredir ortaklaþa
yürüttüðümüz geliþim metotlarý ve programlarýna dayanarak, baþarýlý bir þekilde Yalýn Altý
Sigma’nýn takipçisi olacak þirketlerin þunlarý
yapmalarý gerektiðini söyleyebilirim:

• Ýþe ve iþ geliþimine bütünleþtirici bir bakýþ açýsý kazanmak
• Bütünleþtirici geliþim metodunu benimsemek
• Kaynaþtýrýlmýþ proje yönetim sistemi kurmak
Bu üç sade ama güçlü prensipler yardýmýyla, azimli þirketler
Yalýn Altý Sigmanýn bütün potansiyelini kullanabilirler.

Bütünleþtirici Bakýþ açýsý
Ýsrafý ve operasyon zamanýný azaltmak önemli olmakla birlikte
tek baþýna yeterli deðildir. Yalnýzca varyasyonu azaltarak da
kazanamazsýnýz. Geliþimin ve iþ performansýnýn nasýl geliþtirileceðine daha geniþ bir bakýþ açýsýna ve pek çok geliþim
yaklaþýmýnýn daha derin bir algýsýna ihtiyaç vardýr.
Geliþime bütünleþtirici bir bakýþ açýsý:
• Ýþ hayatýnýn bütün alanlarýnda iþe yarar.
• Ortak bir dil ve alet çantasý olduðu sürece bütün
kültürlerde iþe yarar.
• Performansýn bütün kilit ölçütlerini gösterir.
• Süreç yönetiminin süreç tasarýmý, geliþimi ve kontrolü
gibi bütün yönlerini gösterir.
• Üretim, hizmet, yönetimsel alanlar için geliþimin bütün
alanlarýný gösterir.
• Planlar, amaçlar, bütçeler ve gözden geçirmeler gibi
geliþim için yönetim sürecini içerir.
Son olarak, bütünleþtirici yaklaþým, baþta liderin yaklaþýmýný
geliþtirerek, iyileþtirme tekniklerini sayesinde tüm organizasyon
çapýnda geliþim kültürünü geliþtirmeyi saðlar.

Bütünleþtirici Geliþim Metodolojisi Yaratýn
Þekil 1'de görüldüðü gibi pek çok þirket geliþim yaklaþýmý olarak
ya Yalýn yaklaþýmýna yada Altý Sigma'ya, nadiren de ikisine
birden odaklanmýþtýr. Bugün bazý organizasyonlar bu ikisini
“Yalýn Altý Sigma” gibi ortak bir isim altýnda toplamaya çalýþýyorlar. Ancak, geliþimin maksimum performansýna ulaþabilmek
için Yalýn, Altý Sigma ve diðer yaklaþýmlar bütünleþtirici geliþim
metodunun bir parçasý olarak bir araya getirilmelidir.
Altý Sigma Forum
N Ý S A N - M AY I S - H A Z Ý R A N - 2 0 0 7

33

Çeviri
Makale-2

Çeviri
Makale-2

Yalýn
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Altý Sigma

Ýþ akýþýný
iyileþtirir

Varyasyonu
azaltýr

Yalýn Altý Sigma

GÜNÜMÜZ

GELECEK

Ýþ akýþýný
iyileþtirir

Varyasyonu
azaltýr

Bütünleyici
iyileþtirme
metodu

yaklaþýmý yol gösterebilir. DMAIC'nin kökleri Altý
Sigma'ya dayansa da, 6 Sigma araçlarýndan, süreç geliþimi için tam anlamýyla iskelet olarak daha
üst seviyeyle birleþtirilmesi ve genellenmesiyle
kesin bir biçimde ayrýlabilir. O zaman belli bir
probleme uygun olan bu araçlar- ister Altý Sigma
araçlarý, isterse Yalýn yaklaþým araçlarý olsun- iyi
yapýlandýrýlmýþ ve sýralandýrýlmýþ DMAIC yaklaþýmýnýn uygun noktasýnda uygulanabilir.
Önemli bir nokta da Altý Sigma araçlarý ya da
Yalýn yaklaþým araçlarý diye bir þeyin olmamasýdýr. Çünkü, hiçbir metot araçlar icat etmedi.
Sadece geliþim araçlarý olduðunu bilmenin yaný
sýra, “Altý Sigma araçlarý” ya da “Yalýn yaklaþým
araçlarý” söz öbeðini basitçe bu araçlarýn tipik bir
þekilde bu giriþimlerle iþbirliðini gösterme rahatlýðý için kullanýyoruz.

Þekil-1: Yalýn Altý Sigma Evrimi

Kaynaþtýrýlmýþ Proje Yönetim
Sistemi
Etkili bir geliþim metodu, organizasyonun veya dünyanýn her
yerinde kaliteyi, maliyeti ve daðýtýmý geliþtirebilmelidir. Yalýn
prensip ve araçlarý israf, döngü zamaný, süreç akýþý ve katma
deðeri olmayan iþler gibi meselelerle baþa çýkmakta kullanýlabilir. Altý Sigma araçlarý süreç ortalamasýný deðiþtirmekte, süreç
ortalamasýndaki varyasyonu azaltmakta, kusursuz iþleyen sistemler oluþturmakta, saðlam ürünler ve süreçler yaratmaya
yardýmda ve israfý ve döngü zamanýný azaltmakta kullanýlabilir.
'Yeniden tasarým' gibi geliþim araçlarý, General Electric(GE)'in
minimum araç kullanýmýyla basit takým problemi çözümüne
antrenman yaklaþýmý (workout) ve Baldrige kriterleri faydalý
olabilir. Öte yandan, bir bütünleþtirici geliþim metodunda “yay
oluþturma” stratejisi paralel geliþim programlarý yürütmekten
çok, Yalýn ve Altý Sigma'nýn karþýlýklý olarak birbirini güçlendirdiði bir sitem yaratmayý hedeflemektedir.
Örnekler, Altý Sigma'nýn süreç akýþýndaki varyasyonunu azaltýlmasýný veya Yalýn Yaklaþýmýn, bütün sistemde iþ akýþý geliþtirerek ve son müþteriye kadar olan çevrim zamanýný azaltarak
hýzla eskiyebilen ürün kalitesini geliþtirmesini içerebilir.
Bütünleþtirici geliþim metodunda projelerin uygulanmasýna,
alýþýlmýþ “Tanýmla, Ölçme, Analiz, Ýyileþtir ve Kontrol' (DMAIC)
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Bütünleþtirici bir geliþim sistemi yaratmak için
Yalýn veya Altý Sigma projeleri için ayrý ayrý
sistemler yaratmak yerine, projeleri yönetmek
için kaynaþtýrýlmýþ bir sistem yaratýlmalýdýr. Týpký
Joseph Juran'ýn da belirttiði gibi; “geliþim proje
proje olur ve baþka yolla da olmaz.”
Proje yönetim sistemi bu sebeple “proje proje”
seçim ve yönetim yaklaþýmýný kullanmalýdýr. Ve,
her etkili proje yönetim sisteminde olduðu gibi,
geliþime rehberlik edecek ve onu güçlendirecek;
proje takibi ve gözden geçirmesi, iletiþim, tanýma
ve ödüllendirme ve deneme gibi süreçlere ihtiyaç
vardýr.
Hem Altý Sigma'yý hem de Yalýn yaklaþýmý mümkün olduðunca etkili bir þekilde kullanabilmek
için ve gerekli geliþimi baþarmak ve güçlendirmek
için, hiçbir þey proje seçiminden daha kritik deðildir. Projeye baþlamadan önce, proje seçim süreci
doðru iyileþtirme yaklaþýmýný, araçlarý ve doðru
elamaný belirlemeyi tariflemelidir.

Bu prensip proje seçimini yalnýzca yeni bir seviyeye taþýmakla kalmaz ayný zamanda personel
seçimiyle birlikte, hem proje hem de geliþim
yaklaþýmýnýn seçimini gerçekleþtirmiþ olur. Pek
çok organizasyon personel seçimiyle baþlama
hatasýna düþer.

Deðer Akýþ
Haritasý

Bu geliþmiþ proje seçim süreci, þunlarý saðlayarak
doðru proje tanýmýný yapmalýdýr;
• Ýþ hedefleriyle ilgili en yüksek deðerin
üretilmesi
• Soruna yol açan süreçlerin performansýný
iyileþtirilmesi
• Ýsraf ve döngü zamaný azaltýlýrken,
malzeme ve bilgi akýþýnýn geliþtirilmesi

Performans
eksiklikleri

Ýþ hedefleri

Altý Sigma
Projesi

Hýzlý Ýyileþtirme
Projeleri

Kaizen Projesi

Proje iyileþtirmelerinden
kazançlar

Þekil-2: Proje seçiminde yeni yaklaþým

Þekil 2 þematik olarak inandýðýmýz þeyin, hem Altý
Sigma’nýn hem de yalýn yaklaþýmýn elemanlarýný
kapsayan ve son hedefi maksimum dirençli süreç
geliþimleri olan doðru proje seçimi için yeni ve
güçlü bir yaklaþým olduðunu gösteriyor. Pek çok
geliþim projesi çeþidi olsa da, süreç iyileþtirmeleri
tipik olarak, deðiþen tamamlama süreleri
gerektiren, üç ana proje baþlýklarýný içerir:
• Hýzlý Ýyileþtirme Projeleri: Neredeyse
derhal baþarýlabilen basit iyileþtirmelerdir.
• Kaizen projeleri: Tipik olarak 30 veya
daha az günde tamamlanabilir
• Altý Sigma projeleri: Tipik olarak 4 ya
da 6 ayda tamamlanýr ama genellikle daha
hýzlý bitirilebilir.
Þekil 2'de görüldüðü gibi, projelerin tüm bu farklý
çeþitleri direkt olarak ya da dolaylý olarak iþ
hedeflerinden veya performans farklýlýklarýndan
kaynaklanmaktadýr. Aþaðýdan yukarý yaklaþýmý
organizasyonun operasyonlarýndan kaynaklanan
performans farklýlýklarýný gösterirken, yukardan
aþaðý yaklaþýmý iþ hedeflerini proje oluþturmakta
kullanýr. Ýþ hedefleri ve performans farklýlýklarý
direkt olarak Altý Sigma projelerini doðurabilir. Bu
yaklaþým þüphesiz Altý Sigma geliþim sistemlerinin
alýþýlmýþ yaklaþýmýdýr.

Ama burada bütünleþtirici yaklaþýmda tanýmlanan, hedefler ve
farklýlýklar da VSM (Deðer Akýþ haritasý) için girdi oluþturabilir.
Yalýn yaklaþýmda sýkça kullanýlan bu teknik Altý Sigma
projelerinde de kullanýlabilir.
Örneðin, Altý Sigma genellikle sonucun belli olmadýðý karmaþýk
problemlerde kullanýlýr. Eðer bir VSM çalýþmasý belli bir çözümü
olmayan kompleks bir problemi karþýlamazsa, o zaman bir Altý
Sigma projesi sonuç verebilir.
Bir Altý Sigma projesi “hýzlý iyileþtirme projelerini” pek içermez
veya uygulama sýrasýnda Kaizen projesi yaratabilir. Eðer VSM,
Yalýn yaklaþým araçlarýnýn uygun olduðu bir katma deðersiz
projeye yetersiz gelirse, o zaman Kaizen çözüm yollarý üzerinde
düþünmek için beyin fýrtýnasý yöntemi kullanýlabilir. Bu
durumda Kaizen baþka bir Kaizen projesini tetikleyebilir. Yalýn
yaklaþým araçlarý kullanmak belki “hýzlý iyileþtirmeler” için iþe
yaramayabilir ya da bilinen bir çözüm olmadýðý sonucuna
götürebilir. Bu durum Altý Sigma projesini doðurur.
Dikkat edilmelidir ki Yalýn Altý Sigma proje kategorisinde benzer
bir iskelette bulunmamaktadýr. Bunun sebebi, asýl amacýn
bütünleþtirici bir geliþim metodunda sahip olmaksýzýn veya
baþarýya nasýl ulaþacaðýndan çok bütün projelerin Altý Sigma
projesi olarak tanýmlanmýþ olmasýdýr. Nasýl olsa geçmiþte
kullanýlan ortak bir araç seti bu projeler için iþe yarayacaktýr.
Altý Sigma Forum
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Problemin doðasýna baðlý olarak araçlar, elbette projeleri
geleneksel Yalýn projesi yada Altý Sigma araçlarý aðýrlýklý olabilir.
Örneðin sýklýkla karþýlaþýlan ve þunlarý kapsayan geliþim
ihtiyaçlarýnýn çeþitlerini düþünün;
• Karmaþýklýðý azaltmak, duruþlarý azaltmak, operasyon
zamaný kýsaltmak ve israfý azaltmak için süreç akýþýnýn
verimliliðini artýrmak
• Ürün daðýtýmýnda tutarlýlýðý baþarmak
• Süreç ve ürün maliyetini azaltmak
• Ýsrafý (hatalý ürün israfý gibi) azaltmak için süreç
varyasyonunu azaltmak
• Kararlý tahmin edilebilir süreçler elde etmek için süreç
kontrol geliþtirmek
• Süreç iþletim penceresinde kýsýtlarý bulmak
• Süreç ve ürün saðlamlýðýný baþarmak
Tüm bu ve diðer durumlarda takip edilecek yöntem,
iyileþtirmenin doðasý ve asýl nedenleri kullanýlacak uygun
yaklaþým ve araçlarý tanýmlamayý saðlar.
Eldeki problemin, süreç ortalamasýný kaydýrmak veya süreç
varyasyonunu azaltmak olursa, Altý Sigma baskýn gelir. Süreç
akýþýný geliþtirirken veya süreç karmaþasýný azaltmanýn uygun
olduðu durumlarda Yalýn Yaklaþým araçlarý aðýr basabilir.
Popüler olan inancýn aksine, hem Yalýn hem de Altý Sigma yaklaþýmlarý, yine de etkili bir þekilde israfý, döngü zamanýný ve katma
deðeri olmayan iþleri azaltmakta kullanýlabilir (bkz. Þekil 3). Bu

Þekil-3: Yalýn Altý Sigma’nýn birleþimi

• Süreç
ortalamasýný
deðiþtirin
• Süreç
varyansýný
azaltýn
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Bu durum, aþýrý karmaþýk olan deðer katkýlý dönüþümlerin tipik
olarak bulunduðu kimya, ilaç, biyoteknoloji ve ileri teknoloji
endüstrilerinde daha bariz olarak görülür. Çoðunlukla böyle
durumlarda, Y= f(X) þeklindeki fonksiyonel modeller geliþtirmek kutularýn içinde neler olduðunu anlamaya yardýmcý olur.

Basamak 1

Basamak 2

Geliþime daha derin bir bakýþ

Altý
Sigma

Yalýn

• Ürün kalitesini artýrmak

Altý Sigma hedefleri

Yalýn ve Altý Sigmayý, köklerinin hangi metottan
geldiðine bakmaksýzýn, mevcut olasý en iyi araçlarý bulmak için doðru bir þekilde kaynaþtýrmaya
duyulan ihtiyacýn baþa bir göstergesidir.

Yalýn hedefleri

Azaltýn
• Ýsrafý
• Katma
deðersiz iþleri
• Çevrim
zamanýný

• Süreç akýþýný
iyileþtirin
• Süreç
karmaþasýný
azaltýn

Gerçek hayatta, süreç iyileþtirmesi için bir fýrsat
ve bununla ilgili problemler nadiren tek boyutludur. Bu fýrsatlar çoðunlukla, basamaklar arasý
süreç akýþýndan olduðu gibi, pek çok süreç
adýmlarýndan oluþur.
Þekil 4'te görüldüðü gibi, süreç basamaklarý
arasýndaki bilgi ve malzeme akýþý çoðunlukla zayýf
süreç performansýnýn temel sebebidir. Ancak,
deðer katkýlý iyileþtirme, kutunun içindeki zayýf
performansýn kaynaðýný barýndýran süreç
basamaklarýnda yer alýr. Altý sigma yaklaþýmlarý
en çok, zayýf performans gösteren katma deðerli
dönüþümlerini iyileþtirmekte verimliyken, Yalýn
prensipleri tipik olarak bilgi ve malzeme akýþýyla
uðraþýrken daha etkilidir.
Öte yandan, hedef, semptomlarýn görüldüðü
noktaya odaklanmak deðil, zayýf performansýn
asýl sebeplerini yakalamaktýr. Örneðin, düþük
performansla iþleyen bir dönüþüm, süreç akýþ
problemlerine sebep olabilir ve zayýf akýþ da
dönüþümdeki (fazla malzemenin yaþlanmasýna
baðlý olarak) problemlere sebep olabilir. Bu
sebeple, yalýn ve altý sigma'ya ayný anda aðýrlýk
vermek, maksimum olasý geliþmeyi baþarmak ve
zayýf süreç geliþiminin bütün asýl sebeplerini
belirlemek için, çok daha etkili olabilir.

Katma Deðerli Dönüþüm
Günümüzde geliþim metotlarý bilgi ve malzeme
akýþý sorunlarýnda, Yalýn prensiplerin iyileþtirme
yeteneði nispeten iyi kavranmýþtýr. Gerçekten bu
denli sade olmalarý onlarýn bu kadar çok
kullanýlabilmesinin nedenidir.

Basamak 3
Süreç
basamaklarý
arasýnda
malzeme
ve bilgi akýþý

Süreç
basamaklarý
arasýnda
deðer
katkýlý
dönüþüm
görülür.

Müþteri

Þekil-2: Proje seçiminde yeni yaklaþým

Öte yandan, daha az anlaþýlmýþ olan ise kutularýn
içinde görülen Katma Deðer yaratan dönüþümdür. Burada asýl zor olan ise onu sadeleþtirmek
deðil, süreç adýmlarýný yönetmek ve optimize
etmektir.
Daha basit süreçlerde kutular arasýnda daha fazla
hareket olabilirken, daha karmaþýk süreçlerde,
kutularýn arasýnda hareket olabilir. Örneðin,
parçalarý birbirine cývatayla tutturarak ürünün
elde edildiði bir montaj sürecini düþünün.
Kutularýn içinde (cývatalamanýn görüldüðü yer)
az sayýda olay görülür ama ciddi bilgi ve malzeme
akýþ problemleri yaþanýyor olabilir.
Buna karsin, dogru proses sartlarinda birlestirilen
yeni bir yarimamül prosesinden sonra, yeni ürün
fiziksel ve kimyasal olarak degisiklige ugrayabilir
ve yeni bir ürün üretilmis olur.
Örneðin, iki parça metal birbirine kaynatýldýðý
zaman kritik faktörler þimdiki seviyeyi içerir,
kaynak malzemesi ve kalýnlýk, metal çeþidi. Bu
süreçlerde, kutunun içinde görülen dönüþüm
(kaynaðýn yapýldýðý yer) problemlerin görülmesinin muhtemel olduðu yerdir.

Bu; bir yaklaþýmýn diðerinden daha iyi olduðu anlamýna gelmez.
Performans farklarýný en uygun þekilde belirlemek için her
ikisine de ihtiyaç vardýr. Her iki yaklaþým da, geleneksel olarak
ya bir yaklaþýma ya da diðerine baðlý olduðu sanýlan çýktýlarý
etkiler. Döngü zamanýný azaltmanýn en iyi yolunun Yalýn
prensipler olduðu sanýlýrdý. Ancak, döngü zamaný hem deðer
katkýlý dönüþümlerin varyasyonunun hem de mevcut malzeme,
bilgi ve diðer kaynaklar gibi süreç tasarým verimsizliklerinin bir
fonksiyonu olabilir.
Örneðin, toplu kimyasal üretimdeki bir karýþtýrma sürecinde,
geliþim projesi, operasyon zamanýnýn karýþtýrma zamanýyla
olduðu kadar malzemenin miktar ve cinsiyle de ilgili olduðunu
gösteren Y= f(X) þeklinde modelin geliþtirilmesiyle sonuçlandý.
Bu model yardýmýyla, organizasyon grup operasyon zamanýný
azaltarak ve grup büyüklüðünü artýrarak iþleyen en uygun
çözümü bulabildi. Bu sayede yýllýk 280.000$'lýk bir birikim ve
%20'lik bir kapasite saðladýlar. Böylece deðer katkýlý dönüþümki burada dönüþüm kimyasal tepkimedir- bilgi ve malzeme
akýþýný deðil döngü zamanýný etkiler.
Sürecin çeþidine bakmaksýzýn, Y=f(X) modeli her zaman
uygulanabilir. Bazý durumlarda, modelin lineer/toplamsal (tüm
süreç döngü zamanýnýn alt süreç operasyon zamanlarýný toplamýna eþit olduðu durumlarda) yapýsýndan dolayý model açýktýr.
Diðer daha kompleks durumlarda, süreci anlamak için daha
karýþýk modeller gerekir. Örneðin ürün performansý (Y), ham
maddeler (X) ve süreç operasyon deðiþkenleri (X) arasýndaki
etkileþimin fonksiyonudur.
Modeller hem nicel (fonksiyon iliþkisi bilindiði zaman) hem de
nitel (etkilerin yönünün bilindiði ama etkilerin nicel deðerlerinin
veya modelin fonksiyon formunun bilinmediði zaman) olabilir.
Nitel modelleri günlük hayatýmýzýn her anýnda kullanýyoruz.
Örneðin, vücudun aldýðý ya da kaybettiði kilo kalori alýmýnýn
veya egzersizin bir fonksiyonudur. Pek çok Yalýn prensibi yýllarýn
tecrübesiyle geliþmiþ nitel modellere dayanýr.
Kullanýlacak deðiþim yaklaþýmýna karar verirken, süreçteki
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basamaklara bakýp, problemin asýl sebebinin -belirti deðil- bir
veya daha fazla süreç basamaðýndaki deðer katkýlý dönüþümde
mi yoksa basamaklar arasýndaki malzeme ve bilgi akýþýndan mý
kaynaklandýðýna karar verin.
Deðer katkýlý dönüþümün geliþimi sýrasýnda tipik olarak Y= f(X)
modelinden faydalanýlýr. Bilgi ve malzeme geliþimi tipik olarak
süreç verimliliðin artýrýlmasýyla; týkanýklýklarýn, israfýn ve döngü
zamanýnýn azaltýlmasýyla saðlanýr.
Makale boyunca deðinildiði gibi, pek çok proje maksimum
faydayý baþaracak geliþim için her iki yaklaþýma da gereksinim
duyulur. Örneðin, piyasa talebini karþýlamak için oldukça baþarýlý bir ürünün üretim kapasitesini artýrmak için bir ilaç þirketi
geliþime ihtiyaç duyar (bkz. Þekil 5). Geliþim stratejisi, mevcut
ham maddeden daha fazla ürün elde etmeyi ve ürünü müþteriye
daha hýzlý iletmeyi saðlayacak süreci artýrmayý içerir.
Sistemler ve süreç analizleri “parti üretim” sürecini özellikle
“parti üretim raporunu” problem olarak tanýmlamýþtýr. Üretilen
parti pazara sunulmadan önce kontrol edilmeli, iþletme standartlarýna veya yasal standartlara uygun olarak, ope-rasyon
parametreleri ile tanýmlanmýþ olmalýdýr. Parti üretim ile ilgili
kayýtlar tamamlanýncaya kadar, parti geçici olarak bekletilir ve

Þekil-5: Yalýn ve Altý Sigma'nýn Birlikte Kullanýlmasý

Piyasa talebini karþýlanmak için
süreç kapasitesi artýrýlmalýdýr

Parti üretim raporu
• Hýzlý üretim gözden
geçirme
• Yalýn DMAIC kullanma

• Envanterin 5.3 milyon $
azaltýlmasý
• Parti üretim çevrim
zamanýnýn %35-55
arasýnda azaltýlmasý
• Yýllýk maliyetin 200,000$
azaltýlmasý

Üretimin geliþimi
DMAIC kullanýmý

Üretimin %25 artmasý

Süreç çýktýsý piyasa talebini karþýlar.
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bunun sonucunda da istenmeyen gecikmeler,
gereksiz stok maliyetleri ve müþteri memnuniyetsizlikleri oluþur. Parti üretiminin kayýtlarýný inceleyen bir DMAIC projesinde proje takýmý Yalýn
tekniklerini kullanarak toplam operasyon süresini
%35-55 arasýnda iyileþtirerek envanter maliyetinde 5,2 milyon dolarlýk azalma ve 200,000$'lýk
net kazanç saðlamýþtýr. Bununla birlikte DMAIC
yaklaþýmýný kullanan baþka bir proje ile Y=F(x)
modelini kullanmýþ, ve temin edilen hammadde
partileri arasýnda varyasyonlar olduðunu
bulmuþtur. Partiler arasýndaki deðiþkenliðin yok
edilmesi ile toplam verimde ve hata oranlarýnda
%25'lik bir iyileþtirme elde edilmiþtir.

Performans
ölçütleri

Kilit
sürücüler

Kalite

Hedef deðer, varyasyon

Maliyet

Hedef, varyasyon, akis,
sabit-degisken maliyetler

Daðýtým

Akis, varyasyon

Müþteri memnuniyeti

Kalite, maliyet, dagitim

Tablo-1: Performans Ölçütünün yürütücüleri

Örneðin, GE büyük miktardaki faturalarýný
sadece bir ödeme ofisi üzerinden ödemektedir.

21. yüzyýlda rekabet edebilir olmak için büyüme ve verimlilik
neredeyse uluslar arasý bir zorunluluk haline gelmiþ olmasýna
raðmen, pek çok þirket, onlara maksimum olasý faydalar saðlayacak geliþim için bütünleþtirici metottan yoksunlar.
Bu arada, çeþitli metotlarýn paydaþlarý arasýndaki anlaþmazlýklar bütünleþtirici geliþimin geliþmesini gereksizce engelliyor. Altý
sigma'nýn yandaþlarý, daha iyi performansýn anahtarýný süreç
varyasyonunu azaltmakta tutuyorlar. Yalýn taraftarlarý ise
tamamen gereksiz olan süreçlerin varyasyonunun azaltmanýn
akýllýlýðýný sorguluyorlar.

Süreç varyasyonunu anlamak

Bu farklar, her iki yaklaþýmýn da kökenine indiðimizde
anlaþýlacaktýr. Yalýn yaklaþým otomobil üretimi gibi montajýn ok
önemli olduðu ve süreç malzeme akýþýnýn operasyonel ve
finansal performansý çok artýrdýðý çevrelerde yükselmiþtir.
Ayrýca, çeþitli israfýn azaltýlmasý çoðunlukla sadeleþtirme ve
verimliliði artýrma süreçlerini iþletmek anlamýna gelir.

Süreç varyasyonu Yalýn ve Altý Sigma’nýn birleþtirilmesi ihtiyacýna baþka bir bakýþ açýsý kazandýrýr.
Tablo 1'de görüldüðü gibi, süreç varyasyonu sadece kaliteyi deðil ayný zamanda maliyet daðýlýmý
ve müþteri memnuniyetini de etkiler.

Altý sigma, ileri teknoloji ve kimya gibi deðer katkýlý
dönüþümlerin aðýr bastýðý çevrelerde yükselmiþtir. Varyasyonu
azaltmak çoðunlukla karmaþýk deðiþkenlerin etkileþimini
optimize etmek, dengede tutmak ve kontrol etmek anlamýna
gelir.

Hatalý ürün, ýskarta veya hurdaya sebep olan
süreç varyasyonu ayný zamanda süreç akýþýný da
engeller. Varyasyonun asýl sebepleri operatör ve
süreç takýmlarý arasýndaki farklar, ham madde
gruplarý arasýndaki farklar, zayýf süreç algýsý ve
kontrolü ve daha pek çoklarý olabilir. Ama sonuçlar ayný; artan envanterden dolayý indirgenen
süreç akýþý, artan madde hareketi, aþýrý üretim ve
hareket israfý.

Bu iki yaklaþýmý birbirinin zýttý gibi görmektense, birbirini
bütünleyici olarak görmek daha verimlidir. Etraflý bir geliþimi
baþarmak için hem sadeleþtirme için Yalýn'ýn yeteneðine ham de
altý sigma'nýn karmaþayý yönetme yeteneðine ihtiyaç vardýr. En
etkili þekilde, birbirlerini karþýlýklý olarak destekleme güçlerini
kullanmak bütünleþ-tirici geliþim sistemini gerektirir ki bu
sistem:
• Tüm iþte geliþime odaklanýr
• Doðru projeyi ve her proje için doðru geliþim stratejisini
tanýmlayan dikkatli proje seçim süreci kullanýr

Süreç akýþý geliþtirme çalýþmalarý sadece yalýn
prensipleriyle sýnýrlandýrýlmamalý, ayný zamanda
süreç varyasyonunun analizini de içermelidir. Bu
kalite geliþiminin temel ilkesi olsa da son zamanlarda biraz gözden kaçýrýlmýþ gibi görünüyor.
Dahasý, varyasyon sadece üretim süreçleriyle
sýnýrlý deðildir. Ayný zamanda ticaret, finans, diðer
hizmet süreçleri de etkiler. Bu tip süreçlerin performans problemlerinin çözümleri genellikle varyasyonu azaltmak için altý sigma'ya gereksinim
duyarlar.

• Projelere yol göstermek için genellenmiþ bir DMAIC
iskeleti kullanýr

Tablo-2:
Tedarikçi

Daðýtým zamaný (gün)

Ortalama

Aralýk

1

17, 2, 5, 12, 4

8

15

2

7, 9, 9, 8, 7

9

2

• Bireylerin kendi projelerinde ya da organizasyonlarýn
tecrübe ettiði çeþitli problemleri çözebilecek saðlam
geliþim metotlarýný kuþatýr
• Herhangi bir geliþim projesinin parçasý olarak süreç
varyasyon analizi yapar
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• Süreci anlamaya çalýþýrken geliþimi desteklemek için
Y= f(X) düþüncesi kullanýlýr
Son olarak, tüm gereken bakýþ açýsýnýn makul bir deðiþimidir.
Dar bir bakýþla Altý Sigma'yý, Yalýn yaklaþýmý ya da sadece geçici
geliþmeler baþarmak için yalýn Altý Sigma'nýn en basit
versiyonlarýný takip etmek yerine, bütünleþtirici sistemin çoklu
geliþim metotlarýný kapsayarak baþarýlý bir þekilde 21. yüzyýlýn
rekabet zorluklarýný karþýlayabiliriz. Böyle bir sistemde
baþarýnýn en önemli kriteri ne azaltýlmýþ israf ne de azaltýlmýþ
süreç varyasyo-nudur, en önemli hedef maksimum dayanýklý
geliþimdir.
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