Çimtaþ Boru Genel müdürü Sayýn Cem Geyik;

Yalýn Altý Sigma, kurum kültürüne ve finansal karlýlýða doðrudan
katký saðlayan bir araç
16. Ulusal Kalite Kongresi’nde Büyük Ölçekli Ýþletmeler kategosinde Ulusal Kalite Baþarý Ödülü alan Çimtaþ Boru Genel Müdürü Cem GEYÝK
Çimtaþ’ta yürütülmekte olan Yalýn Altý Sigma çalýþmalarý ile ilgili sorularýmýzý yanýtladý. (Röportaj: 15 Ocak 2008)

l Çimtaþ Boru iþletmesi hangi vizyon doðrultusunda kuruldu?
l Çimtaþ Boru, Çimtaþ bünyesinde 1995 yýlýndan itibaren yürütülen enerji ve petro-kimya endüstriyel
tesislerinin proses borulama imalatlarýný daha kapsamlý ve ileri teknolojiler kullanarak yürütmek,
müþterilerinin projelerinde baþarýnýn anahtarý olarak gördükleri borulama iþlerini istenen kalite ve sürede
güvence altýna almak üzere ve en önemlisi dünyada bunu sektörümüzde en öncelikli tercih edilen þirket olmayý
baþarmak vizyonuyla 2002 yýlýnda Bursa Serbest Bölgesi’nde kurulmuþtur.
l Þirketinizin stratejik hedeflerine ulaþmak amacý ile belirlediðiniz yöntem ve araçlar nelerdir?
l Stratejik hedeflere geçmeden önce, enerji sektöründeki hýzlý deðiþim ve geliþmelerden bahsetmekte fayda
görüyorum. Dünya’da artan nüfus ve hýzla geliþen Asya ülkelerinin artan enerji ihtiyacý arz talep dengesini
bozmuþ, yeni enerji ve petro-kimya yatýrýmlarýný hýzlandýrmýþtýr. 2005 yýlýndan itibaren özellikle talebin yoðun
olduðu Asya ve Avrupa ile fosil kaynaklarýn bulunduðu Orta Doðu ve Afrika'da bu yatýrýmlar yoðunluk
kazanmýþtýr. Mevcut talebin karþýlanmasýna yönelik olarak planlanan bu yatýrýmlarýn kýsa sürede ve kaliteli bir
biçimde tamamlanýp, devreye girmesi yatýrýmýn fizibilitesini önemli ölçüde etkilemekte ve yatýrým aþamasýnda
müteahhit firma tercihini yaparken yatýrýmcýlarýn sorguladýklarý en öncelikli husus olmuþtur. 1990'lý yýllarda
iþletmeye girme süresi 5 yýlý bulan büyük ölçekli enerji tesisi yatýrýmlarý, son dönemde yatýrýmcýlarýn artan
zaman baskýsý sebebiyle iþletmeye giriþ süreleri 3 yýla çekilmiþtir. Yine son dönemde 3-4 kat artan petrol, gaz ve
enerji fiyatlarý yeni tesis yatýrýmlarýnýn, devreye giriþinden sonraki 2 yýl içinde kendini amorti etme fýrsatý
yaratmýþ, nerdeyse etkin bir müteahhit firma seçimi tesisin daha devreye girme sürecinde kendini amorte
edebilmesi imkanýný doðurmuþtur. Enerji sektöründe etkin proje yönetimi ile yaratýlabilecek katma deðer
hiçbir dönemde bu kadar yüksek olmamýþ, müteahhit firma seçimleri bu derece önem arz etmemiþtir.
Stratejik karar alma mekanizmalarýmýzý çok hýzlý ve tutarlý çalýþtýrmamýz gerekiyordu. Yaptýðýmýz çevre ve
endüstri analizleri neticesinde kararlarýmýzý zamanýnda ve büyük bir doðruluk payýyla aldýk. Sürdürdüðümüz
büyüme politikasý doðrultusunda kapasite arttýrýmlarýmýzý hýzlandýrdýk, kadromuzu genç, iyi eðitim almýþ
elemanlarla güçlendirdik. Bugün geldiðimiz noktada Dünya’daki tek lokasyonda en büyük üretim kapasitesine
ulaþýlmýþ, müþterilerimizin memnuniyetini en üst seviyede saðlayýp, yeni yatýrýmlarýnda tekrar bizi tercih
ettikleri bir konuma gelinmiþtir.
Çimtaþ Boru sektördeki rekabetçi piyasa kosullarýný, benimsediði EFQM Kurumsal Mükemmellik modeli ile
aþmaktadýr. Bu kapsamda süreç iyileþtirme faliyetleri yürütmekte; Altý Sigma, Kaizen, 5S, Bireysel Öneri
Sistemleri gibi pekçok farklý iyileþtirme aracýný baþarýyla birarada kullanmaktadýr.
Çimtaþ Boru'da tüm üretim ve destek fonksiyonlarý elektronik ortamda dizayn edilmekte, planlanmakta ve
yürütülmektedir. Her ürünümüz üretiminde kullanýlan tüm malzeme ve proses detaylarýný içeren bir ürün
pasaportuyla müþterilerimize teslim edilmektedir. Bu sayede toplanan veriler iyileþtirme projelerine uygun bir
altyapýyý saðlamaktadýr. Þirketimizde tüm çalýþanlar performans hedeflerimize odaklanmakta ve bu kriterlerle
konuþmaktadýr.

l Çimtaþ Boru oldukça genç sayýlabilecek bir iþletme ve bu tarz iþletmelerde Yalýn Altý Sigma için
henüz erken olduðu düþünülür. Sizce Yalýn Altý Sigma'ya baþlamak için bir kuruluþun ne gibi
þartlara sahip olmasý gerekli?
l Çimtaþ Boru iddialý bir küresel hedefe sahip, genç ve dinamik bir þirket. Ancak kurumsal altyapýsýna
baktýðýmýzda 1973'de kurulmuþ Çimtaþ Çelik'in kurum kültüründen gelmektedir. 1990'lý yýllarda baþlayan
Toplam Kalite sürecini yaþamýþ, ISO 9001:2000 Kalite yönetim standartlarýný özümsemiþ, ölçülemeyen þeylerin
iyileþtirilemeyeceði felsefesini benimsemiþ, bu doðrultuda kurumsal altyapýsýný oluþturmuþ, süreçlerini
tariflemiþ, elektronik ortama taþýyýp, ölçülmesi ve etkin yönetilmesi hususunda hýzlý bir geliþme göstermiþtir.
Çimtaþ Boru bu kurum kültürünün üzerine inþa edilmiþtir ve vizyonumuzdaki iddianýn temeli buradadýr.
Çimtaþ Boru kurulduktan sonra tüm þirket süreçlerimizin tanýmlanmasý ve iyileþtirmelerin yapýlmasýna öncelik
verdik. Ýþ yapma ve takip þeklimizi tamamen elektronik ortama taþýdýk. Geldiðimiz noktayý IT-Intelligence
olarak tarifliyoruz, yani akýllý bilgi iþleme seviyesi. Önceden kriterleri belirlenmiþ seçimleri, kararlarý
bilgisayarlara verdiriyoruz. Mühendislik aðýrlýklý süreçlerimizde sýklýkla vermemiz gereken bu kararlarý
zamanýnda, hýzla ve hatasýz olarak vermeye baþladýk.
Buradan tasarruf ettiðimiz mühendislik zamanlarýmýzý kullanarak üretim ortamýna indik. Öncelikle Kaizen gibi
yalýn metodlarý kullanarak üretim sahasýnda hýzlý kazanýmlar saðladýk. Kolay kazanýmlarý takiben artýk proses
bazlý iyileþtirmelerin yapýlmasý ihtiyacý ortaya çýktý. Ýþte burada problemlerin üzerine daha sistematik ve
donanýmlý gitmemiz gerekiyordu ve Yalýn Altý Sigma ile burada tanýþtýk.
Yalýn Altý Sigma'ya doðru bir baþlangýç için þirketlerin öncelikle hedeflerini belirlemiþ, süreçlerini ve kritik
baþarý faktörlerini tanýmlamýþ olmalarýný, ayrýca mevcut performanslarýna vakýf olup, süreçlerine rekabetçi
hedefler koymalarý gerektiðine inanýyorum. Süreçlerin tanýmlý, ölçülebilir ve yönetilebilir olmasý hýzlý ve baþarýlý
bir uygulama için olmazsa olmaz.
l Yalýn Altý Sigma konusunda bugüne kadar sürdürdüðünüz çalýþmalarýnýzý kýsaca deðerlendirir
misiniz? Yola çýkarken hedefleriniz neydi ve yaptýðýnýz çalýþmalar sizi hangi noktaya getirdi?
l Çimtaþ Grubu altýnda ilk Altý Sigma çalýþmalarýmýz 2001 yýlýnda baþladýk. Bu yýllarda Türkiye’de Altý Sigma
konusu ancak Arçelik, TEI gibi teknolojik ürün üreten lokomotif þirketlerimizde rastlanan ve ülkemizde
yayýlýmý fazla olmayan bir konuydu. O dönemden beri sürekli müþterimiz olan General Electric þirketinin
baþarýlý uygulamalarý bizi etkiledi. Kurumsal geliþimimizde önemli faydalar saðlayacaðýmýza inanarak, bu
yönde liderlik vasýflarý kuvvetli elemanlarýmýzý seçip eðitimler aldýrarak, öncelikle üretimde kalite, verimlilik
artýþý ve maliyet tasarrufu amaçlý projeler yaptýrarak ilk kazanýmlarýmýzý 2001 ve 2002 yýllarýnda saðladýk.
Ancak bu dönemde sektörümüzdeki hýzlý büyümeye paralel artan iþ yükümüz, proje seçimlerinde ve ekiplerin
yönlendirilmesinde yaptýðýmýz hatalar sonucu, projeler þirketin güncel hedeflerinden kopuk bir hal aldý. Hem
yönetimin hem de ekiplerin konuya ilgisi azaldý.
Çimtaþ Boru firmasýnýn kuruluþuna denk gelen bu dönemde, akýþ planlamalarý daha öncelikli sorunumuz
olmuþtu. Kaizen ve 5S olmak üzere yalýn metodlarý kullanmaya baþlamýþtýk ve önemli kazanýmlar saðladýk.
2003 ve 2004 yýllarýda kolay ve hýzlý iyileþtirmelerimizi büyük ölçüde tamamladýk.
2005 yýlýnda kurumsal mükemmellik modelini benimseyerek þirket hedeflerimizi ve kritik baþarý faktörlerimizi
ortaya koyduktan sonra proje seçimlerini çok saðlýklý yapmaya baþladýk. Böylelikle iyileþtirme projeleri
arkadan gelen bir iþ olmaktan çýkýp, günlük iþimizin olmazsa olmaz bir parçasý haline geldi.
Bu sayede projelerin þirket içi önemleri ve akabinde itibarlarý arttý. Projeler daha hýzlý ve etkin sonuçlar
vermeye, þirket içi iyileþtirme kültürü hýzla yayýlmaya baþladý.
Þirket içi iletiþimin kuvvetlendirilmesi, tüm çalýþanlarýn þirketin hedefleri ve uygulanmasý planlanan projelerin

saðlayacaðý faydalar konusunda bilgilendirilmesi, projelerden saðlanan tasarruflarýn maddi ve manevi proje
ekipleriyle paylaþýlmasý Yalýn Altý Sigma hamlesinin baþarýlý ve kalýcý olmasýný saðlamýþtýr.
l Yalýn Altý Sigma'yý yaklaþýk 2,5 yýldýr uyguluyorsunuz. Uygulamalarýn etkisi her yýl azalýyor
mu? Örneðin 5 yýl sonra uygulamalarýn nasýl yayýlmýþ olacaðýný düþünüyorsunuz?
l Yalýn Altý Sigma uygulamalarýmýz her geçen gün artmaya ve þirket içinde yayýlmaya devam ediyor. Konu
seçimlerinin her sene daha da saðlýklý yapýlmasý ilginin ve önemin hep yüksek kalmasýný saðlamakta. 2008
senesi þirket içi yayýlýmýnýn daha da arttýrýlmasý ve sürekli geliþim kültürünün tüm çalýþanlarýma ulaþtýrýlmasý
hedeflendi.
Bugün 650 kiþiyiz. Hedefimiz birkaç yýl içinde þirketteki tüm çalýþanlarýn her yýl ez az bir iyileþtirme
projelesinin içinde yeraldýðý ve katký saðladýðý bir ortamý yaratmak. Deðer Yaratmak ülkemizin temel sorunu.
Tüm çalýþanlarýn ve hatta ülke genelinde konuþursak tüm vatandaþlarýmýzýn öncelikle “Deðer Yaratmasý”,
akabinde yaratýlan bu deðerlerden katkýsý oranýnda pay istemeyi öðrenmesi gerekli. Ancak bunu saðlarsak
dünya ölçeðinde Modern, Teknolojik ve Demokratik bir ülke ve þirketlere sahip oluruz.
l Bu yýl KALDER ve TÜSÝAD tarafýndan düzenlenen Ulusal Kalite Ödülü töreninde Büyük Ölçekli
Ýþletmeler kategosinde Ulusal Kalite Baþarý Ödülü aldýnýz. Sizi bu aþamaya taþýyan faktörler
içerisinde Yalýn Altý Sigma'nýn yerini deðerlendirir misiniz?
l Bilindiði üzere Ulusal Kalite Ödülü, Avrupa Kalite Vakfý tarafýndan hazýrlanmýþ olan Ýþ Mükemmelliði modeli
referans alýnarak deðerlendirilen bir süreçtir. Modeli tanýmlayan “Mükemmellik” kavramý ulaþýlmasý mümkün
olmasa da aslýnda varýlmasý istenen yeri sembolize etmekte, daha iyiyi arayýþý anlatmaktadýr.
Ödüle baþvuran firmalar, deðerlendirici ekiplerine iþ sonuçlarýndaki geliþmeleri ve bunlarý hangi saðlam temelli
metodlarla uygulattýklarýný anlattýklarý bir süreçten geçmektedirler. Ýþte bu noktada, önceleri Kalite Çemberleri
ile baþladýðýmýz, daha sonrasýnda da Kaizen ve Süreç haritalarý ile irdeleyerek geliþtirdiðimiz iþlerimiz 2,5 yýldýr
uyguladýðýmýz Yalýn Altý Sigma gibi güçlü ve zengin bir araçla birlikte çok saðlam bir yapý haline getirdiðimizi
düþünüyoruz.
Bu güçlü araç süreç performanslarýmýzý iyileþtirdiði gibi, þirketimizdeki katma deðersiz iþlerin yok edilmesi
doðrultusunda güçlü bir bilincin oturmasýný ve geleceðe daha güvenli bakmamýzý saðlamýþtýr. Kurumlarýmýzda
asýl önemli olan bu geliþim faaliyetlerinin sürekliliði olduðu düþünüldüðünde Yalýn Altý Sigma'nýn
çalýþanlarýmýza kattýðý bilinç düzeyi en önemli deðer olduðunu düþünüyoruz. 2006 yýlýnda Bursa'da ve 2007
yýlýnda Ulusal'da aldýðýmýz bu ödüllerin, doðru araçlar kullandýðýmýzýn da bir göstergesi olduðunu
düþünüyoruz.
l Altý Sigma'nýn Toplam Kalite ile iliþkisini nasýl deðerlendiriyorsunuz? Bir aralar kýyaslama
yapan bir kitap Türkiye'de çok konuþulmuþ ve Altý Sigma'ya tepki oluþmasýna neden olmuþtu.
Sizce Altý Sigma Toplam Kalite'ye alternatif mi?
l Altý Sigma yaklaþýmý, toplam kalite yaklaþýmýna alternatif deðil, TKY felsefesinin ileri düzeyde
uygulanmasýna yardýmcý olacak bir araçtýr. Toplam kaliteyi kurumsal kalite öðelerinin tamamýný içeren bir çatý
olarak düþünüyorum. Altý Sigma araçlarý, toplam kalite yönetiminin temel kavramlarýndan olan süreç
yönetimi, sürekli iyileþtirme ve takým çalýþmasýna metodolojik bir yaklaþým getirmektedir. Sadece Altý sigma
deðil þirkette kurumsal kaliteyi arttýrmaya yönelik EFQM mükemellik modeli çatýsý altýnda toplanmýþ tüm
faaliyetler birbirini tamamlayýcý, performansýný arttýrýcý ve sürekliliðini saðlayýcý unsurlardýr.
l Geleceði planlarken, Yalýn Altý Sigma konusunda deneyimli bir firma olmak size nasýl bir katký
saðlýyor? Çalýþanlar, süreçler, karlýlýk ve müþteri beklentileri açýsýndan deðerledirebilir misiniz?
l Yalýn Altý Sigma, çalýþanlarýmýzýn problem çözme yaklaþýmlarýný tamamen deðiþtirdi. Dolayýsýyla gelecekte

karþýlacaðýmýz olasý problemleri daha sistematik ve veriye dayalý yöntemlerle çözeceðimize eminiz.
Süreçlerimizi Yalýn Altý Sigma yaklaþýmý ile deðer bazlý inceleme fýrsatý bulduk. Süreçlerimiz artýk katma deðer
yaratanlar/yaratmayanlar olarak ayrýlýyor. Süreçlerimizin proses çevrim verimliliklerini hesaplayarak tüm
süreci ölçülebilir, kýyaslanabilir ve iyileþtirilebilir bir hale getiriyoruz.
Müþteri beklentileri tüm Yalýn Altý Sigma projelerinde öncelikle irdelenen konu olduðu için temelde müþteri
memnuniyetini ve müþteriye daha fazla deðer yaratacak operasyonlarý arttýrmaya çalýþýyoruz. Buna karþýlýk
müþterinin talep etmediði, parasýný ödemediði operasyonlarý azaltýyor, deðer yaratmayan prosesleri ortadan
kaldýrýyor, kalitesizlikleri önlüyoruz. Dolayýsýyla yaptýgýmýz her proje dolaylý ya da doðrudan müþterilerimizle
iliþkilidir.
Hedefimiz tüm paydaþlarýmýzýn ortak memnuniyeti. Karlýlýk bunun önemli bir parametresi ve
sürdürülebilirliðin güvencesi. Hissedarlar ve çalýþanlarýmýzýn memnuniyetini saðlamamýza kaynak olan
karlýlýðýmýzý her sene arttýrmak amacýyla süreçlerimizde tasarruf saðlayacak iyileþtirmeler, Yalýn Altý Sigma
faaliyetlerimizin odak noktasýný oluþturuyor. Gerek maliyetlerin azaltýlmasý gerekse müþterilerimize ilave
deðerler yaratýp satýþ deðerlerimizi arttýrak karlýlýðýmýzý en üst seviyede tutmayý amaçlýyoruz.
l Size göre Yalýn Altý Sigma uygulamalarýnda baþarýlý olmanýn kritik bileþenleri nelerdir?
l Uygulamalarýn kurum altyapýsýnýn hazýr olduðunda baþlamasý en kritik nokta. Bu aþamaya gelindiðinde
þirket baþarýsýna yüksek katký saðlayacak projeler seçilebilmekte, bu sayede yönetimin konuya tam ilgi ve
desteði saðlanmaktadýr. Bu da akabinde þirket içi yayýlýmýn kuvvetli olmasýný ve arkasýndan da baþarýyý
getirmektedir.
Projeyi gerçekleþtiren lider ve ekip üyeleri, projenin önemine inanýr, üst yönetimin desteðini hisseder ve
projenin önemsendiðini bilirse bu projenin baþarýya ulaþmasý için gerekli tüm özveriyi gösterir.
l Son olarak Yalýn Altý Sigma uygulamayý düþünen iþ yöneticilerine Yalýn Altý Sigma ile ilgili
mesajlarýnýzý alabilir miyiz?
l Yalýn Altý Sigma doðru uygulandýðýnda þirketin kurum kültürüne, kurumsal geliþimine, finansal karlýlýðýna
doðrudan katký saðlayan bir araç. Ancak sürdürülebilir bir baþarý için uygulamalara kurumsal altyapý hazýr
olduktan sonra doðru zamanda ve tüm çalýþanlarla kurulacak saðlýklý bir diyaloðu takiben baþlamak iþin
olmazsa olmazý. Bu vesileyle baþarýlý Yalýn Altý Sigma projelerimizdeki deðerli danýþmanlýðýyla kurumsal
baþarýmýza önemli katký saðlayan SPAC'a gönülden teþekkür ediyorum.
l Sorularýmýzý yanýtladýðýnýz için teþekkür ederiz.

