Yalýn Altý Sigma-2 Konferansý Ýstanbul'da
gerçekleþtirildi.

SPAC Danýþmanlýk, 2006'da birincisini gerçekleþtirdiði Yalýn Altý Sigma Konferansý'nýn ikincisini 7 Kasým
2008'de Ýstanbul'da, Sabancý Üniversitesi Gösteri Merkezi'nde düzenledi.
Ýlki 3 Kasým 2006'da, Sabancý Center Kongre Merkezi'nde (Sabancý Kuleleri) 400'ün üzerinde katýlýmcý ile
gerçekleþtirilen konferans, iki yýl aradan sonra Sabancý Üniversitesinde gerçekleþtirildi ve yerli-yabancý
konuklardan oluþan geniþ bir katýlýmcý grubu tarafýndan izlendi.
Dünya'da yaratýlan katma deðerin büyük bölümünün hizmet sektörü tarafýndan yaratýlmasýndan hareket eden ve
buna paralel olarak Yalýn Altý Sigma'nýn küresel uygulamalarda etkili ve baþarýlý çözümler saðlayan yaklaþýmlarýn
Türkiye'ye de eþzamanlý olarak yansýyabilmesini hedefleyen konferans yabancý konuþmacýlarla beraber,
Türkiye'nin önemli kurumlarýnda baþarýlý uygulamalar gerçekleþtiren panelistleri aðýrladý.
Konferans çerçevesinde iki ayrý Yalýn Altý Sigma Paneli ve iki seminer yapýldý.

Seminer-1
Ýlk konuþmacý ve konferansýn yabancý konuþmacýlarýndan olan Nicola NADDI, 3Circle Partners firmasý adýna
sunumunu gerçekleþtirdi. 3Circle Partners firmasý, Belbin Takým Rolleri, GRID ve Ýki Yönlü Öðrenme (Double
Loop Learning) teorilerini, etkin bir takým oluþturmak için entegrasyonunda Dünya'da önemli bir bilgi birikimine
sahip. Nicola NADDI, baþarýsý kanýtlanmýþ olan bu yöntemin detaylarý konusunda katýlýmcýlarý bilgilendirdi.

Yalýn Altý Sigma Paneli-1
NADDI'nin sunumundan sonra Konferansýn ilk paneli (Yalýn Altý Sigma Paneli-1) Infinitas Consulting adýna
konferansa katýlan Bill ZEEB baþkanlýðýnda yapýldý. Panel katýlýmcýlarý;
• Bill ZEED - Oturum Baþkaný (Infinitas Consulting),
• Mehmet Sezer (Xerox Türkiye - Genel Müdür),
• Ernur Mutlu (Ford Otosan - Ürün Geliþtirme Genel Müdür Yardýmcýsý)
• Olcay Sunucu (Yaþar Holding - COO)
sunumlarýný gerçekleþtirdi.
Mehmet Sezer, Xerox Türkiye olarak Yalýn Altý Sigma projelerindeki hedeflerini ve uyguladýklarý Takým Etkinliði
(Team Effectiveness) çalýþmalarýyla Yalýn Altý Sigma'ya saðladýklarý destek konularýndaki deneyimlerini aktardý.
Ernur Mutlu, otomotiv sektöründeki ürün geliþtirme süreçlerinin karakteristikleri, Yalýn Altý Sigma ile nasýl deðer
yaratýlabileceði ve bu kapsamda Ford Otosan'da gerçekleþtirilen uygulama deneyimlerini içeren sunumunu yaptý.
Olcay Sunucu ise sunumunda, Yalýn Altý Sigmaya yeni baþlayan bir yapý olarak Yaþar Grubu'nun metodolojiden
beklentileri ve hedeflerini, gýda sektörünün süreç mükemmelliðine neden en fazla gereksinim duyan sektörlerin
baþýnda geldiði konularýna dikkat çekti.

Yalýn Altý Sigma Paneli-2
Öðle yemeðinden sonraki ilk etkinlik olan Yalýn Altý Sigma Paneli-2'nin yöneticisi SPAC Danýþmanlýk'ýn deneyimli
danýþmaný Uzman Karakuþak Tümer Arýtürk, "Hizmet süreçlerinde Yalýn Altý Sigma nasýl deðer yaratýr?" baþlýklý
bir sunum yaptý. Yurtiçinde ve yurt dýþýndaki birçok firmada danýþmanlýk tecrübesine sahip olan Tümer Arýtürk,
Yalýn Altý Sigma hangi süreçlerde ve neden uygulanmalý sorularýnýn yanýtlarýný katýlýmcýlara aktardý. Yalýn Altý
Sigma-2 panelinin konuþmacýlarý;
• Dr. Ümit Özen (Teknosa - Kalite Geliþtirme Müdürü)
• Defne Eroðul (Vodafone - Ýþ Ýyileþtirme Kýdemli Md.)
• Loic Pichot (Simpler Consulting - Danýþmanlýk Hizmetleri Direktörü).
Dr. Ümit Özen, Teknosa'da gerçekleþtirdikleri Yalýn Altý Sigma projeleri ile hizmet sektörü ve satýþ-pazarlama
süreçleri için geliþtirdikleri ve uyguladýklarý yaratýcý çözümler konusundaki sunumunu yaptý.
Defne Eroðul, Vodafone firmasýnýn Dünya ülkelerinde Yalýn Altý Sigma uygulamalarý konusunda bilgi vererek,
Vodafone Türkiye olarak gerçekleþtirdikleri projeler ve detaylarý konusunda bilgi verdi. Telekom sektöründe Yalýn
Altý Sigma uygulamalarýnýn baþarýsý için çalýþan katýlýmý ve yaratýcýlýðý ile desteklenmesi gerekliliði ve Vodafone'da
uyguladýklarý çözümleri aktardý.
Loic Pichot, saðlýk sektörünün küresel dönüþümünde Yalýn Altý Sigma uygulamalarýný deðerlendirdiði bir sunum
yaptý.

Seminer-2
Birinci Yalýn Altý Sigma Konferansý'nýn da konuþmacýlarýndan biri olan deneyimli süreç geliþtirme uzmaný Bill
ZEEB, Yalýn Altý Sigma'nýn satýþ ve pazarlama süreçlerindeki uygulamalarý konusundaki sunumunu
gerçekleþtirdi.
• Satýþ dünyasýnda katma deðer yaratmak ne demektir?
• Öðrenerek-satýnalma nedir?
• Satýþ sürecinde neleri deðiþtirmeliyiz?
sorularýnýn yanýtlarýný katýlýmcýlarla paylaþtý..
Konferans panelistlerin sorularý yanýtlamalarýyla sona erdi.

