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Xerox Türkiye'de çalýþanlarýn tümünün Sarý Kuþak olmasýný
hedefliyoruz
Xerox Türkiye Genel Müdürü Mehmet SEZER, Xerox'un Yalýn Altý Sigma çalýþmalarý ile ilgili sorularýmýzý yanýtladý.(6 Ekim 2007)

l Xerox'un dünya çapýnda Altý Sigma organizasyonu ile ilgili bilgi verebilir misiniz?
l Yeniliklerde hep önde olan Xerox, kaliteyi artýrmayý, israfý bertaraf etmeyi, süreçlerdeki gecikmeyi azaltmayý
ve maliyetleri düþürmeyi saðlayan Lean uygulamalarý ile geliþimi sürekli kýlmayý, müþteri ihtiyaçlarýný ve
beklentilerini karþýlamayý, hata sayýsýný azaltmayý amaçlayan Six Sigma yaklaþýmýný Lean Six Sigma (LSS)
olarak 2003 yýlýnda uygulamaya baþlamýþtýr.
2003 yýlýndan beri 4.000'in üzerinde proje gerçekleþtirilmiþtir. Toplamda, 1.000'den fazla kara kuþak,
7.000'den fazla yeþil kuþak ve 40.000'den fazla da sarý kuþak eðitilmiþtir. Bu projelerden 957'si ciroyu
geliþtirmeyi hedefleyen projelerdir. Son 2 yýlda gerçekleþtirilen 600 projenin toplam ciroya katkýsý 1 milyar
dolar olarak ölçülmüþtür. Sponsorlarla yapýlan bir araþtýrma, projelerin yüzde 70'inin hedefledikleri sonuçlara
ulaþtýklarýný göstermiþtir.
Xerox Türkiye'de ise LSS uygulamalarý 2004 yýlýndan itibaren gerçekleþtirilmektedir. Bugüne kadar 5 kara
kuþak eðitilmiþ, 40'ýn üzerinde proje tamamlanmýþtýr. Bunlardan ”müþteri ile birlikte müþteri için” projelerinin
ilklerinden biri Avea Tarama ve Arþivleme projesi olarak gerçekleþtirilmiþtir. Ayný tarz projelerden sonuncusu ise
Turkcell ofis ekipmanlarýnýn 28 ayrý lokasyonda kurulumu ve iþletimi ve kullanýcý eðitimlerini konu alan,
müþterinin de yer aldýðý proje ekipleriyle hayata geçirilen Blitz projesidir.
2004 yýlýndan itibaren gerçekleþtirilen eðitimlerle, 205 kiþi sarý kuþak, 25 kiþi yeþil kuþak belgesi aldý. Xerox
Türkiye çalýþanlarýnýn Sarý, Yeþil ve Kara Kuþak sahibi olabilmeleri için belirli büyüklükteki projelerde yer
almalarý ve eðitimlerini tamamlamalarý gerekiyor. Xerox Türkiye çalýþanlarýnýn tümünün sarý kuþak olmasý
hedefleniyor. Ýnternet üzerinden eðitimi tamamlayan ve sýnavý baþarýyla geçenler, sarý kuþak olarak
sertifikalandýrýlýyor. Xerox Türkiye'de departman yöneticisi olan herkesin yeþil kuþak sahibi olmasý hedefleniyor.
Sarý kuþak adaylarýnýn proje gruplarýna dahil olmalarý yeterliyken, Yeþil kuþak adaylarýnýn en az bir projeye
dahil olmalarý ve projeyi yönetmeleri gerekiyor. Kara kuþak adaylarý önceden belirlenerek, yurtdýþýnda 5
haftalýk eðitime katýlmalarý saðlanýyor. Kara kuþak sahibi olabilmek için belirli ciro hedefleri olan projeleri
baþarýyla tamamlamak, LSS uygulamalarýný yaygýnlaþtýrmak ve ayný zamanda þirketteki yeþil kuþak
adaylarýna koçluk yapmak gerekiyor.

l Altý Sigma projelerinizi nasýl seçiyorsunuz? Sürecinizi açýklar mýsýnýz?
l Proje seçimi iki farklý þekilde yapýlýyor. Yýl sonundan önce, tüm departman çalýþanlarýndan ve
yöneticilerinden, hedeflerine ulaþmalarý için ihtiyaç duyduklarý konular hakkýnda bilgi alýnýyor. Her yýl sonunda
bir sonraki yýlýn iþ stratejileri ve öncelikleri belirleniyor. Bu proje önerileri ve proje yöneticileri bir havuzda
toplanýyor. Daha sonra her bir projenin o hedeflere ulaþmadaki potansiyel katkýsý hakkýnda bir puanlama
yaparak projeler belirleniyor. Ýlk proje listesine giremeyen projeler yine potansiyel listesinde tutularak, mevcut
projeler bittikçe devreye alýnýyor. Yýl içinde yapýlan, gözden geçirme toplantýlarýnda ortaya çýkan ihtiyaçlara
göre de yeni projeler baþlatýlabiliyor.

l Altý Sigma uygulamalarýnda üst yönetimin üstlendiði rolün çok kritik olduðunu biliyoruz.
Sizdeki uygulamayý aktarýr mýsýnýz?
Projenin amacýna ulaþmasýnda ve zamanýnda sonuçlanmasýnda sponsorun katkýsý çok önemli. Proje
seçiminden itibaren Altý Sigma süreçlerinde yer alan üst yönetim, proje sponsorluðu ile de bizzat projeleri
yönlendiriyor ve týkandýðý yerlerde önünü açýyor. Üst yönetimde olan her yöneticinin bir projeye sponsor olmasý
bekleniyor. Üst düzey yöneticilerimizin mutlaka en azýndan yeþil kuþak olmalarý beklenirken, kendilerine ayrýca
sponsorluk eðitimi de saðlanýyor.

l Altý Sigma projelerinizin baþarýsýný arttýrmak için ek olarak neler uyguluyorsunuz?
Uygulamalarýnýz hakkýnda bilgi verir misiniz? (Performans deðerlendirme, Team Acceleration,
Belbin v.s.)
l Projeleri çok yakýn takibe alarak görünürlülüðünü artýrýyoruz. Proje Takip Sistemi isimli bir Xerox web sitesi
aracýlýðý ile tüm projelerin tarihleri ve ilerlemeleri proje ekibi, sponsor ve koçlar tarafýndan takip ediliyor.
Ayrýca, bölgesel olarak sorumlu Uygulama Yöneticileri sayesinde tüm bölgede yapýlan projelerin gidiþatý takip
edilerek, projelerin rayýnda ve sistemli ilerlemesi saðlanýyor. Projeler bittikten sonra, ne kadar fayda saðladýðý
hesaplanarak raporlanýyor ve daha önce eðitim almýþ finans departmaný sorumlularý tarafýndan projenin ek
getirileri onaylanýyor. Her ülkeye bir proje getiri hedefi verilip, bu hedef doðrultusunda performans
deðerlendirmesi yapýlýyor. Ancak tek ölçüt ve daha da önemlisi üzerinde en çok durulan ölçüt bu deðil. Daha
çok yapýlan proje adetleri, ekip çalýþmasý, kültürel deðiþimin saðlanmasý ve iþ önceliklerinin saðlanmasý önem
kazanýyor. Team Acceleration, her yeþil kuþak ve kara kuþak adaylarýna saðlanan eðitimin bir parçasý. Ayrýca
bu eðitimler öncesi her katýlýmcýnýn Belbin profilleri mutlaka çýkarýlýyor. Zaman zaman en iyi ekip çalýþaný, en
etkin sponsor ya da en baþarýlý proje ödülleri de veriliyor.

l Altý Sigma uygulamalarýnýzda ve yönetim süreçlerinizde, Team Acceleration programý ve Belbin
Profil Analizlerinin yararlarý neler oldu?
l Xerox, her zaman için çalýþanýnýn geliþmesine önem veren bir firma. Bu nedenle çalýþma hayatýnýn bir çok
evresinde, çalýþanlarýna belli eðitimler veriyor ve hatta bazý pozisyonlar için bunlara katýlýmý zorunlu kýlýyor.
Bunlardan biri de, ekip oluþturma ve geliþtirme seminerleridir. Belbin profilleri, her bireyin kendisini daha
yakýndan tanýmasýný saðlayarak, verimli bir ekip çalýþmasý amaçlýyor. Belbin profili, hem yeþil kuþak hem de
kara kuþak eðitimlerinde olduðu için daha bilinen bir kavram. Ancak Team Acceleration eðitimi sadece kara
kuþak eðitimlerinde verildiði için ancak kara kuþaklarýn uygulamasý kadar süreçlerimize etki ediyor. Team
Acceleration eðitimleri, kara kuþak eðitimi sýrasýnda kara kuþak adayý olmayan yöneticilere de saðlanabiliyor.
Çalýþanlarýn günlük davranýþlarý ile ilgili olduðu için bu tür Belbin ve Team Acceleration programlarýnýn
yararlarýný ölçmek zor, ancak katýlýmcýlardan aldýðýmýz bilgilerle özellikle ekip çalýþmasýný ve etkin iletiþimi
artýrmada yararlý olduðunu söyleyebiliriz.

l Genel olarak bakýldýðýnda Satýþ, Pazarlama ve Daðýtým süreçlerinde Altý Sigma uygulamalarý
daha az gerçekleþmekte. Siz bu süreçlerde Altý Sigma Projeleri yaptýnýz mý? Ne gibi yararlar
kaydedildi?
l Evet. Özellikle operasyonel iþ süreçlerinde belirli bir seviyeyi yakaladýktan sonra, bu yetkinlik ve
birikimimizi diðer süreçlerde nasýl uygularýz ve hatta müþterilerimizin süreçlerini nasýl iyileþtirebiliriz, onun
yollarýna baktýk. Satýþ süreçlerimizi iyileþtirecek birçok proje gerçekleþtirdik. Örneðin, satýþ hattýný takip etmek
ve satýþ döngüsünü iyileþtirmek üzere projeler yaptýk. Bu sayede hem potansiyel müþterilerdeki satýþ
aktivitemizi daha yakýndan takip ettik, hem de satýþ döngüsünü hýzlandýrarak, daha verimli bir satýþ

operasyonu gerçekleþtirdik.

l Uygulamalarda belirli bir seviye yakalandýktan sonra nasýl bir süreç yaþanýyor? Altý Sigma'nýn
bir sonraki adýmý ne?
l Biraz önce de bahsettiðimiz gibi, süreç iyileþtirme ve sürekli israfý ortadan kaldýrarak verimli ve etkin bir
operasyonel seviyeyi yakalamak ve o seviyede kalabilmek çok önemli bir yetkinlik. Þirket olarak hedefimiz, bu
yetkinliði önce iç operasyonlarýmýzda, sonra müþterilerimize dönük operasyonlarýmýzda, daha sonra da bizzat
müþterilerimizin kendi operasyonlarýnda kullanmaktýr. Daha doðrusu, iþ hayatýmýzýn bir parçasý haline getirip
çalýþma tarzýmýza yansýtmaktýr.

l Altý Sigma uygulamalarýna baþlamayý düþünen kuruluþlara önerileriniz nelerdir? Hangi
bileþenleri baþarýnýn anahtarý olarak düþünüyorsunuz?
l Öncelikle üst yönetimin bir günlük deðil sürekli desteklemesi ve takip etmesi gereken, herþeyden önemlisi
inanmasý gereken bir program. Gerekli kaynaklarýn saðlanmasý, ciddi bir eðitim programý ve daha sonra da
yönetim kademesindeki her yöneticinin, çalýþanlarý bu konuda teþvik etmesi ve kendilerinin de bizzat iþin içinde
bulunarak örnek olmasý baþarý için vazgeçilmez unsurlardýr.

l Sorularýmýzý yanýtladýðýnýz için teþekkür ederiz.

