Siemens A.Þ. Kalite Yönetim Direktörü Sayýn Nuray Gürtekin Þen, Siemens'de yürütülmekte olan sürekli iyileþtirme ve
Yalýn Altý Sigma çalýþmalarý ile ilgili sorularýmýzý yanýtladý.

Stratejik hedefimiz "Yalýn ve düþük maliyetli
süreçlerle yönetim"

Siemens olarak Lean Six Sigma uygulamak için nasýl bir strateji oluþturdunuz?
Siemens AÞ'de yaklaþýk 13 yýldýr EFQM Mükemmellik Modeli uygulanýyor. Modelin temeli sürekli iyileþtirme,
öðrenme, inovasyon ve süreklilik üzerine kurulu. Dolayýsýyla "CIP" adýný verdiðimiz, globalde "6-Step Approach"
olarak isimlendirilen, temelinde stratejik hedefler ve 6 Sigma uygulamalarýyla entegre edilmiþ modeli, iyileþtirme
projelerinde çerçeve olarak kullanýyoruz. "CIP Framework" olarak tanýmladýðýmýz model 4 alt modülden
oluþmaktadýr; strateji haritasý, kritik süreç belirleme (PPM), 6-step approach ve eðitim konsepti.Sürecin
tasarlanmasýnda özellikle organizasyonun ihtiyacýnýn ve kurum kültürünün göz önünde bulundurulduðunu
belirtmek isterim.
Uygulamalar ne kapsamda yürütülüyor?
Her yýl yapýlan EFQM Özdeðerlendirme çalýþmalarýnýn sonrasýnda, gruplarýn geliþime açýk alanlarý belirlenir.
Stratejik hedefler doðrultusunda yaptýðýmýz "Process Portfolio Mapping" (PPM) çalýþmasýyla da sektör bazlý kritik
süreçleri belirleriz. Listelenen iyileþtirmeye açýk alanlarla kritik süreçlerin deðerlendirmesi "Potential vs Effort"
grafiðinde deðerlendirilerek önceliklendirilir. Seçilen iyileþtirme projeleri için sponsor, proje lideri ve proje ekipleri
belirlenir. Bu kapsamda bazý Altý Sigma araçlarýnýn oluþturduðu eðitim ve coaching süreci baþlatýlýr. Uygulama
Siemens AÞ'de son iki yýldýr mevcut süreçlerle entegre olarak yönetilmektedir.
Þu ana kadar þirket genelinde 25 CIP projesi yürüttük, 150 kiþi civarýnda ekip lideri ve/veya takým üyesi
arkadaþýmýz "CIP Framework" kapsamýnda tanýmladýðýmýz Level 1 ve Level 2 eðitimlerine katýldýlar. 25'in
üzerinde Level 2'ye karþýlýk gelen Yeþil Kuþak sertifika sahibi arkadaþlarýmýz oldu. Yapýlan iyileþtirme
çalýþmalarýndan yaklaþýk 1 mil. Euro üzerinde iyileþtirme bekliyoruz.

Siemens'in uygulamalarý merkezi bir yapý içinde mi yoksa Türkiye'ye özel olarak mý
yürütülüyor?
"CIP Framework" olarak tanýmlý uygulama, Siemens Türkiye özelinde yapýlýyor. Siemens'in merkezi uygulamalarý
üretimde entegrasyonuna yeni baþladýðýmýz "Siemens Production System" (SPS) olarak isimlendirilen Yalýn
Üretim Sistematiði.
Fakat modüllerinden biri SAG tarafýndan oluþturulan "6-Step Approach" yaklaþýmýndan oluþmaktadýr ki bu
sistematiðin 4. ve 5. adýmlarýný Altý Sigma'nýn DMAIC döngüsü oluþturmaktadýr.

CIP uygulamalarýnýn sürdürülebilmesi için kýsa ve uzun vadeli planlarýnýz nelerdir?
CIP projeleri Siemens Strateji Haritasý'ný kýsa, orta ve uzun dönemde besleyecek temel araçlardan biri. Hem
temalarýnda "Operational Excellence" hem de "Customer Focus" tanýmlý stratejik hedeflerin gerçekleþmesinde
önemli bir yere sahip.
Diðer yandan strateji haritamýzda "Yalýn ve düþük maliyetli süreçlerle yönetim" baþlýðýnda stratejik hedefimiz var
ve bu yapý tüm sektörlere ve iþ birimlerine kurulmýþ durumda. Dolayýsýyla CIP projelerini stratejik hedeflerle
bütünleþtirdiðimiz için sürdürülebilirliðini saðlamýþ oluyoruz. Diðer yandan projeler bittiðinde oluþturulan
yapýnýn deðerlendirmesi ve geri bildirimlerle deðerlendirip iyileþtirilmesi gereken adýmlarý tespit ediyoruz.
Size göre 1. Yýl uygulamalarýnýn ardýndan, ikinci yýl için daha iyi olacaðýný düþündüðünüz
faaliyetler nelerdir?
Bu sene Quality Companion tool'unu iyileþtirme projelerini takip etmek için kullanmaya baþladýk.
Kullanýcýlardan gelen geri bildirimlerin paralelinde tool'un kullanýmýný yaygýnlaþtýrmayý planlýyoruz. Diðer
düþüncemiz proje hedeflerini sadece proje liderlerinin deðil ilgili tüm takým üyelerinin kiþisel score-card'larýna
koyulmasý için sistematik oluþturma yönünde. Ayrýca bu sene pilot bir projede baþladýðýmýz KAIZEN
çalýþmalarýný özellikle üretimde yaygýnlaþtýrmayý düþünüyoruz.

CIP adý altýnda yürütülen sürekli iyileþtirme ve geliþtirme çalýþmalarýnýn TKY çalýþmalarýna
etkilerini nasýl gözlemliyorsunuz?
Siemens A.Þ.'de, TKY yerini EFQM modeline býrakmýþtýr. EFQM'in tüm kriterlerinde sürekli iyileþtirme ve
öðrenme süreçlerini uygulamanýz gerekir. Dolayýsýyla CIP Framework'ü oluþturarak EFQM'e, dolayýsýyla TKY'ye
hizmet eden bir yaklaþým oluþturmuþ olduk.
Sorularý yanýtladýðýnýz için teþekkür ederiz....

