Vodafone Türkiye Altý Sigma ve Ýþ Süreç Yönetimi Yayýlýmýndan Sorumlu Kýdemli Müdür Defne
EROÐUL;

Vodafone Türkiye’de Altý Sigma’yý deðiþime fark
atmak için kullanýyoruz

l Vodafone Türkiye hangi vizyon çerçevesinde 6 Sigma’yý kullanýyor?
l Dünyanýn en önde gelen uluslar arasý mobil iletiþim þirketi olarak karlý olmak için maliyetleri azaltýrken ,
müþteri deneyimini artýrmalý, çalýþan baþlýlýðýný korumalý ve ayný zamanda da gelir üretmeliyiz. Bu dört hedefi
eþ zamanlý gerçekleþtirmek oldukça zorlu bir süreç. 6 Sigma’yý bu mücadelede rakiplerimizden bir adým önce
olmak ve müþteri deneyimini artýrmak için bir araç olarak kullanýyoruz.
6 Sigma müþteri deneyimi, finansal karlýlýk ve çalýþan motivasyonuna doðrudan katký saðlayan çok güçlü bir
araç; doðru pozisyonlandýrýldýðý ve bir yönetim sistemi olarak kullanýldýðý takdirde mükemmel bir
organizasyonel deðiþim aracý. Baþarýsý kanýtlanmýþ ve kaçýnýlmaz. 6 Sigma ayrýca Vodafone Grubu tarafýndan
öngörülen inisiyatiflerden biri ve Vodafone þirketlerinde de baþarýsý rakamlarla kanýtlanmýþ durumda.
Vodafone Türkiye olarak da 6 Sigma’yý stratejik inisiyatiflerimizi gerçekleþtirmek için güçlü bir araç olarak
görüyoruz. Bunu en büyük göstergesi ise geçtiðimiz yýl belirlediðimiz 6 Sigma sloganý: “Deðiþime Fark At” tý.

l 6 Sigma çatýsý altýnda hangi meteodolojileri kullanýyorsunuz?
l Vodafone olarak “6 Sigma” ismini “süreç tasarým”, “süreç güvence”, “süreç yönetim” ve “süreç iyileþtirme”
çalýþmalarýnýn hepsini kapsayan iþ performans iyileþtirme çalýþmalarýnýn marka ismi olarak kullanýyoruz ve
tüm iþ/performans iyileþtirme metodolojilerini 6 Sigma çatýsý altýnda birleþtiriyoruz.
Vodafone Türkiye’de 6 Sigma yayýlýmý henüz çok yeni ve bir yýllýk geçmiþe sahip. Metodoloji portföyümüzü
zaman içerisinde yavaþ yavaþ ve ihtiyaçlarýmýza göre geniþletiyoruz.
Projelerimizde aðýrlýklý olarak Yalýn 6 sigma DMAC problem çözme yöntemini kullanýyoruz ve bunu süreç
yönetim alanýnda aldýðýmýz ARIS platformunun süreç yönetim metodolojisiyle destekliyoruz. Bu sene WOW
War on Waste metodolojisini de 6 Sigma kapsamýna dahil etmek için aksiyon aldýk.

l Vodafone büyük bir deðiþimden geçiyor ve deðiþim yaþayan iþletmelerde 6 Sigma uygulamasý için erken
olduðu düþünülüyor. Yayýlýmda bu sizin için dezavantaj oldu mu?
l Vodafone olarak geçtiðimiz yýl organizasyonel ve sorumluluklarda deðiþimler yaþadýk. Edwards Deming’in
dediði gibi bir iþletmedeki sorunlarýn sadece %5’i insanlardan, %95’i sistem ce süreçlerden kaynaklanmaktadýr.
6 Sigma sistem ve süreçlerden kaynaklanan problemleri en aza indirmek için mükemmel bir araç oldu ve
organizasyonel deðiþimi de göz önüne alarak bu doðrultuda süreçleri yönettik.
Ayrýca yayýlým stratejimizi de bu deðiþim ortamýný en uygun þekilde yönetecek strateji olarak belirledik.

l 6 Sigma yayýlým stratejiniz neydi?
l 6 Sigma yayýlýmý için tek bir strateji yok. En uygun strateji þirketin ihtiyaçlarýna en hýzlý ve en güvenilir
þekilde cevap verecek olan.
Vodafone Türkiye olarak 6 Sigma yayýlým stratejimizi seçerken þirketimizin mevcut durumunu, bulundu
ortamý ve gereksinimlerini deðerlendirdik. 6 Sigma eðitim ve koçluk alanýnda danýþmanlýk hizmeti aldýðýmýz
OMS Damýþmanlýk ile Vodafone Türkiye için en uygun yayýlým stratejisini oluþturduk. Bu stratejiyi
oluþtururken diðer Vodafone þirketlerinin yayýlým stratejilerinden de faydalandýk.
Vodafýne Türkiye olarak yayýlým stratejimiz dünyadaki diðer Vodafone þirketlerinden farklýlýk gösterdi.
Yaklaþýmýmýz Vodafone Grup tarafýndan beðeniyle karþýlandý.
2007 yýlýnda aþaðýdan yukarýya doðru giden bir yayýlým stratejisi uyguladýk. Çalýþan deneyimini ve gücünü
kullandýk ve fonksiyon bazýnda proje seçimleri yaptýk. Merkez 6 Sigma Ofisi’nden yayýlýmý yönlendirdik ve
destek verdik. Tam zamanlý Siyah Kuþak yerine yarý zamanlý Yeþil Kuþak stratejisini kullandýk. Tam anlamýyla
organizasyonel yapýlanmaya geçmeden projelerin baþarýsýný kanýtlamasýný bekledik ve ROI’imiz Vodafone’da
uygulanan diðer yayýlýmlarýn sonuçlarýndan daha yüksek oldu.
Aþaðýdan yukarýya doðru strateji seçmemizin bir diðer avantajý ise büyük projelerin desteksiz yürüme riskini
engellemek oldu. Þu an organizasyonel sahiplenme ve destek daha fazla; çok rahat þekilde büyük þemsiye
projelerine yeterli destekle baþlayabilecek durumdayýz.

l Þu ana kadar 6 Sigma Yayýlýmý’ndan gelinen nokta nedir?
l 6 Sigma yayýlýmýnda henüz yolun çok baþýndayýz. 6 Sigma yayýlýmýna 2007 yýlýnda baþladýk. Altyapý
oluþturma çalýþmalarý, üst yönetim/yönetim eðitimleri, proje seçimleri sonrasý ilk Yeþil Kuþak projelerimize
Haziran 2007’ baþladýk. 2. Dalga projelerimizi tamamlamak üzereyiz.
Çalýþmalarýmýzýn baþarýsý müþteri memnuniyetinde artýþ, operasyonel mükemmellik, çalýþanlarýmýzýn
geliþimlerinde ilerleme ve maliyet kazancý gibi olumlu sonuçlar saðladý.
Projelerimizi yürütürken bir yandan da 6 Sigma’nýn etkin iþlemesi için gerekli temel altyapýyý tamamlamaya
baþladýk ve özellikle süreç yönetimiyle 6 Sigma süreç iyileþtirmelerini desteklemekte Vodafone Türkiye olarak
örnek çalýþma yaptýk.
6 Sigma’nýn bir yönetim sistemi olarak oturmasý için önümüzde birkaç sene daha var. Ancak biliyoruz ki ilk
yýlýn sonunda Vodafone Türkiye 6 Sigma’yý uygulama konusunda çok önemli bir ilerleme kaydetti.

l 6 Sigma yayýlým baþarýsý için sizce kritik baþarý faktörleri nelerdir?
l Aþaðýdaki yayýlým unsurlarýnýn birinin eksik olmasý 6 Sigma uygulamasýnýn faydalarýný azaltýyor. 6 Sigma
faydalarýný azaltýyor. 6 Sigma faydalarýný en üst düzeye çýkarmak için en kritik faktör üst yönetim taahhüdü ve
güçlü yayýlým liderliði.
• Doðru Projeler
- Ýþ önceliklerine odaklanma
- 3-4 aylýk sonuçlarý hýzlý görebilecek ve büyük bir problemi çözecek projeler
• Doðru Kaynaklar
- Projeleri tam zamanlý veya yarý zamanlý yönetecek yüksek potansiyelli kiþilerin ve eðitimi

- Ýlk fazlarda uzmandan koçluk ve destek
- Aktif Þampiyon ve Sponsor desteði/katýlýmý
• Doðru Ortam
- Ýyi planlanmýþ yayýlým stratejisi
- Ýyi planlanmýþ ve takip edilen program yönetim ve getiri takip yaklaþýmý
- Þirketin gereksinimlerine göre yapýlandýrýlmýþ 6 Sigma metodolojisi
l Vodafone olarak 6 Sigma Yayýlýmý’yla ilgili bundan sonraki hedefleriniz neler?
l 6 Sigma’dan tüm þirket genelinde daha fazla fayda saðlamak. Özellikle müþteri deneyimini 6 Sigma
araçlarýný kullanarak daha fazla iyileþtirmek istiyoruz. Bunu da daha büyük ve etkili projeler, daha odaklý
kaynaklar, daha hýzlý 6 Sigma projeleri, güçlü sponsorluk ve artan yayýlým kalitesiyle saðlamayý planlýyoruz.
Diðer odaklandýðýmýz bir alanda uçtan uca süreç yönetimi ve süreç sahipliðini iyileþtirmek ve “süreçlerle
yönetim” bakýþ açýsýna geçmek. Kýsaca Vodafone Türkiye olarak daha yapacak çok iþimiz var.

l 6 Sigma’yý kullanmasaydýnýz süreç iyileþtirme alanýnda bugüne kadar gerçekleþtirdiklerinizi
gerçekleþtirebilir miydiniz?
l Gerçekleþtirdiklerimiz yetkinlik, istek ve fýrsatýn bir araya getirilmesiyle oldu ve 6 Sigma bu üç özelliði bir
araya getirmek için mükemmel bir araç. Bu üç özellik bir araya gelmediðinde süreç iyileþtirmeleri baþarýlý veya
kalýcý olmuyor. Vodafone’da bazý fonksiyonlarda fýrsatýn olmadýðý durumlar oldu (örnek yönetim desteði) bu
fonksiyonlarda yetkinlik ve istek olsa da kalýcý iyileþtirmelerimizi yapmak için yetkinlikler mevcut deðildi ve 6
Sigma’da Vodafone Türkiye’nin bu üç özelliði bir araya getirmesini saðladý.
Gerçekleþtirdiðimiz iþ sonuçlarýný 6 Sigma olmasaydý gerçekleþtirebilir miydik derseniz kesinlikle hayýr.

l 6 Sigma’yý uygulamayý düþünen iþ yöneticilerine mesajlarýnýz?
l Faydalarý en üst düzeye çýkarmak ve kaynaklarý en iyi þekilde kullanmak amacýyla doðru projelerin
seçilmesi çok önemli. Ýþ Yöneticilerinin de metodolojiyi anlamasý ve bu projeleri her aþamasýnda desteklemek
için çaba göstermesi yayýlým baþarýsýnýn en önemli faktörlerinden biri. 6 Sigma bir araçlar seti ve doðru
kiþilerin elinde doðru amaçlarla kullanýldýðý takdirde baþarýlý oluyor.
6 Sigma’yý uygulamanýn ilk senelerinde organizasyon içerisinde deðiþime karþý koyma veya yeni uygulamalarý
sahiplenmemeyle karþýlaþýlabiliyor. Bunu yönetmenin en iyi yolu planlý bir deðiþim yönetimi ve paydaþ
yönetimi çalýþmasý. Bu planý yaparken 6 Sigma araçlarý size yine yol gösterecektir. Ýyi bir deðiþim liderinin 6
Sigma yayýlýmý, baþarýsýnda önemi kritik.

l Teþekkürler

