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Yalýn Altý Sigma
Danýþmanlýðý
S.P.A.C. Danýþmanlýk 8 yýlý aþkýn bir süredir Türkiye'nin en büyük Yalýn Altý Sigma
Danýþmanlýk þirketi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu süre içerisinde müþterilerinde
1,700'den fazla projeye danýþmanlýk desteði saðlayan S.P.A.C. Danýþmanlýk, bu
projelerin sonuçlarýndan 55,000,000 Euro/Yýl bir net kazancýn müþterilerde oluþmasýna
destek olmuþtur. Bu konudaki ana felsefemiz, Karakuþak veya Yeþilkuþak eðitimi
vermekten çok, proje sonuçlarýna odaklanmaktýr.
S.P.A.C. Bünyesindeki 6 Uzman Karakuþak ve 4 Karakuþak ile eðitim ve danýþmanlýk
hizmetlerini bizzat yürütmektedir. Uygulamalarýn devamlýlýðýný saðlamak amacý ile,
programlar her bir kurumun ihtiyaçlarýna özel olarak tasarlanmakta ve yürütülmektedir.
Uluslar arasý düzeyde iþbirliklerini saðlayan S.P.A.C. Danýþmanlýk, George Group
Consulting, Infinitas, Valeocon gibi dýþ danýþmanlarla iþbirliði yapmaktadýr. S.P.A.C.
Danýþmanlarý bu firmalarýn onaylý danýþmanlar listesinde yer almakta olup, yurt dýþýna
Yalýn Altý Sigma konusunda eðitim ve danýþmanlýk ihracatý yapýlmaktadýr. Air Academy,
George Group Consulting, Infinitas firmalarýnýn eðitim dokümanlarý konusunda sertifikalý
olan SPAC Danýþmanlarý, uluslar arasý geçerliliði olan bilgi birikimi ve deneyime sahiptir.
S.P.A.C. Danýþmanlýk, Yalýn Altý Sigma Nedir?, Altý Sigma Nedir ve Altý Sigma Vizyonu
isimli kitaplarýn yayýn haklarýna sahiptir. Ayrýca Altý Sigma Forum Dergisi SPAC'nin 3
ayda bir yayýnladýðý periyodik bir yayýn organýdýr. Bu olanaklar, SPAC Danýþmanlýðýn bu
alandaki gücü ve donanýmýnýn göstergesidir.
S.P.A.C. Danýþmanlýðýn Yalýn Altý Sigma konusunda destek olduðu bazý müþterilerini, takip
eden sayfalarda bulabilirsiniz. Bize göre baþarýlý uygulama, deðer yaratan ve
sürdürülebilen bir programýn müþterimizde oturtulmasýdýr. Bununla birlikte
müþterilerimizin tanýmlý ve çok önemli projelerinin gerçekleþtirilmesinde, proje lideri
sorumluluðu ile proje yürütücüsü olarak destek verilebiliyoruz.
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Genel Uygulama Planý:
Genel hatlarý ile, Yalýn Altý Sigma Uygulamalarýný 3 ana baþlýk altýnda toplamak
mümkündür. Her bir uygulama kapsamý ve niteliði müþterinin proseslerine önceliklerine
göre özel olarak tasarlanmalýdýr.
1. Alt Yapý Çalýþmalarý,
2. Proje Uygulamalarý ve Baþlangýç,
3. Sürdürülebilirliðin Saðlanmasý.
1. Alt Yapý Çalýþmalarý:
Müþterimizin ihtiyacýna, kaynaklarýna göre 2 ay ile 8 ay kadar süre içerisinde tamamlanan
bu aþamada amaç, sürdürülebilir ve baþarýsý garanti edilmiþ bir uygulamaya baþlamak
için gerekli düzenlemelerin yapýlmasýdýr. Bu amaçla yürütülen temel faaliyet adýmlarý;
1.

Yalýn Altý Sigma Simülasyonu,

2.

Yalýn Altý Sigma Þampiyon Yönetici Eðitimi,

3.

Süreç Deðer Akýþ Çalýþmalarý,

4.

Strateji ve Hedef belirleme çalýþtaylarý,

5.

Çalýþan Bilinçlendirme Eðitimleri,

6.

Proje Belirleme Çalýþmalarý,

7.

Yalýn Altý Sigma Organizasyonu, Proje Ekibi oluþturma çalýþmalarý,

8.

Takým Etkinliði ve Belbin Profil Analizleri,

9.

Proje Beyanlarýnýn Hazýrlanmasý,

10. Proje Yönetim Göstergelerinin Oluþturulmasý
2. Proje Uygulamalarý ve Baþlangýç:
Alt Yapý Çalýþmalarý sonucunda, üst yönetimin adanmýþlýðý, katýlýmý, desteði saðlanmýþ
olmalýdýr. Bu þartlar altýnda projelerin ve proje yürütücüsü ekiplerin belirlenmiþ olmasý
gereklidir. Projeler, ekipler ve proje sponsorlarý belirlenmeden, Yalýn Altý Sigma
Eðitimlerine baþlanýlmamalýdýr. Buradaki en önemli nokta Yalýn Altý Sigma metodunun
deðer yaratmasý için sadece eðitim almak ve proje belirlemek yeterli deðildir. Projelerin ve
proje ekiplerinin iyi yönetilmesi ve motive edilmesi ve bu iþte uzman profesyoneller
tarafýndan yönlendirilmesi gereklidir. Bundan dolayý SPAC Danýþmanlýk olarak
müþterilerimizdeki Yalýn Altý Sigma yayýlýmýný oluþtururken eðitimler yanýnda danýþmanlýk
ve gözden geçirme faaliyetlerini de titizlikle planlamaktayýz. Unutulmamalýdýr ki proje
danýþmanlýðý olmadan yapýlan Yalýn Altý Sigma projeleri %75 oranýnda baþarýsýz
olmaktadýr.
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Uygulama takvimi, yönetici gözden geçirme tarihleri ve orta yönetimin proje beyanlarýna
imzalarýnýn alýnmasýný müteakip bu aþamada deðiþik uygulama tiplerine göre genellikle 5
aþamalý olarak yürütülür. Yalýn Altý Sigma eðitimleri tek seferlik blok halinde
gerçekleþtirilmez, proje uygulamalarýna paralel olarak eðitim, proje uygulamasý, proje
danýþmanlýðý, yönetici gözden geçirme toplantýlarý ardýndan tekrar eðitim þeklinde bir sýra
ile ilerler
Eðitim içeriði ve süresi müþterinin süreçlerine ve ihtiyaçlarýna göre özel olarak
þekillendirilebilir. Fakat tipik bir Yalýn Altý Sigma Karakuþak programý 5 Aþamada
gerçekleþtirilen 25 Günlük eðitim ve buna göre hazýrlanmýþ proje uygulamalarý,
danýþmanlýk ve gözden geçirme toplantýlarý þeklinde ilerler.

TANIMLAMA
Bu aþamada projenin hedef ve göstergeleri ile müþteri beklentileri arasýndaki
iliþkiler belirlenir. Karakuþak adayýnýn projenin gösterge, hedef ve sýnýrlarýnýn herkes
tarafýndan anlaþýlabilir hale getirmesi, projenin müþteriye olan etkisinin belirtilmesi,
proje göstergeleri ve hedefler konusunda proje Þampiyonu, finans bölümü ve ekip
üyeleri ile mutabakat saðlamasý gereklidir.
Yine bu aþamada Detaylý Süreç Haritalarý yardýmý ile çýktýlar üzerinde hataya neden
olabilecek potansiyel süreç girdileri belirlenmelidir ve veri toplama planý için ön bilgi
elde edilmelidir.

ÖLÇME
Bir þeyi ölçemiyorsanýz iyileþtiremezsiniz. Yalýn Altý Sigma'nýn temel amaçlarýndan
biri de süreçlerin ölçülebilir hale getirilmesidir. Bu doðrultuda, proje için tanýmlanan
çýktýlarýn ve potansiyel süreç girdilerinin doðru ölçülmesi çok önemlidir. Bu aþamada
Karakuþak adayýnýn Ölçüm Sistem Yeterliliklerini saðlamasý beklenmektedir. Ölçüm
Sistem Yeterliliklerinin garanti altýna alýnmasýndan sonra, süreç çýktý ve potansiyel
girdilerine ait veriler, mevcut sürecin yeterliliklerinin belirlenmesinde, analiz
çalýþmalarýnda kullanýlacaktýr. Yine mevcut sürecin akýþýnýn belirlenmesi, ara stok ve
dar boðazlarýn hesaplanmasý, proses çevrim verimliðinin belirlenmesi ve iyileþtirme
noktalarýnýn ön tanýmlamasý için süreçlerin deðer akýþ þemalarý (VSM) oluþturulur.

ANALÝZ
Bu aþamada Karakuþak adayýnýn Tanýmlama ve Ölçmede elde ettiði bilgileri
geleneksel yöntemlerden farklý istatistiksel teknikler ile irdeleyerek, çýktýlar üzerinde
deðiþkenliðe neden olabilecek potansiyel girdilerden önemli azlarý, önemsiz
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çoklardan ayýrmasý beklenmektedir. Bu sayede problemin kök nedenlerine ulaþmak,
süreçte verimsizliðin kaynaðýný bulmak ve katma deðersizliði yok etmek için
iyileþtirme aþamasýna ön bilgi saðlanýr ve hatta Kaizen gibi tekniklerin kullanýmý ile
hýzlý iyileþtirmeler gerçekleþtirilir.

ÝYÝLEÞTÝRME
Yýllardan beri çözülemeyen problemlerin ardýnda, geleneksel yöntemlerle fark
edemeyeceðimiz etkileþimler vardýr. Bu aþamada Karakuþak adayýnýn projesi ile ilgili
iyileþtirme yönteminin belirlenmesi beklenir. Sürecin deðiþkenliðini yaratan önemli
girdilerin, hangi düzeylere ayarlanmasý gerektiði Deney Tasarýmý gibi bilimsel araçlar
yardýmý ile belirlenir. Girdilerin birbirleri ile olan etkileþimleri, çýktýnýn olabilecek en
iyi durumlarý, bu aþama sonunda belirlenir.

KONTROL
Bir süreci iyileþtirmek kadar gelinen baþarý seviyesinde tutmak da önemlidir. Bu
aþamada Karakuþak adayý projesinde yaptýðý iyileþtirmenin, planlandýðý gibi devam
edip etmediðini araþtýrýr. Kalite kontrol planlarý, güvenlik analizleri yapýlarak, proje
sonurý prosedür ve talimatlara dönüþtürülür. Proje sonuçlarý belirli bir süre takip
edildikten ve finansal hedeflere ulaþýldýðýna emin olunduktan sonra Karakuþak adayý
tarafýndan proje raporu oluþturulur.
Karakuþak adayýnýn baþarý sertifikasý alabilmesi için, projesinin bittiðine dair onayýn
yönetim tarafýndan verilmesi gereklidir.
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TOPLAM 25 GÜN

SPAC Danýþmanlýk

TANIMLAMA + ÖLÇME (5 Gün)

ÖLÇME + ANALÝZ (5 Gün)

• Kartuþ Evi Simulasyonu
• Yalýn Altý Sigma Felsefesi
• TÖAÝK Problem Çözme Modeli
• Takým Etkinliði
• Proje Beyaný (Project Charter)
• Finansal Analiz
• Müþterinin Sesi (VoC, VoB, VoP)
• SIPOC (Tedarikçi - Müþteri zinciri)
• Paydaþ Analizi
• Ýletiþim Planý
• SHDB-T ve Dörtlü Analiz
• Proje Planý
• Deðer Akýþ Þemasý
• Sebep-Sonuç Matrisi ve HTEA
• Veri Toplama Planý

• Ýstatistiksel Örnekleme
• Ürün Baþýna Hata
• Minitab-1
• Temel Ýstatistik
• Grafiksel Analizler
• Kontrol Grafikleri
• Ölçüm Sistem Analizi
• Yeterlilik Analizleri
• Korelasyon
• Proje Planý

ANALÝZ + ÝYÝLEÞTÝRME (5 Gün)

ÝYÝLEÞTÝRME (5 Gün)

• Detaylý Proses Analizi
• KAIZEN
• 5S
• Setup Azaltma
• TPM
• Çoklu Deðiþken Analizi
• Merkezi Limit Teorisi
• Hipotez Testleri
• Güven Aralýklarý
• Ortalamalarýn Karþýlaþtýrýlmasý
• Varyanslarýn Karþýlaþtýrýlmasý
• Nitel Verilerin Karþýlaþtýrýlmasý
• ANOVA
• Güç ve Numune Sayýsý
• Proje Planý

• Deney Tasarýmý Felsefesi
• Rassal Bloklama
• Tam Faktöryel Deneyler
• 2K Faktöryel Deneyler
• Kesirli Faktöryel Deneyler
• Deney Planlamasý
• Çoklu Regresyon
• Ýkili Lojistik Regresyon
• Çekme Sistemleri
• Proses Dengeleme
• Çözüm Önerileri ve Riskler
• Ýyileþtirme Planý
• Proje Planý

ÝYÝLEÞTÝRME + KONTROL (5 Gün)

ATÖLYE ÇALIÞMALARI

• Deney Tasarýmý - Tekrar
• ANCOVA
• Cevap Yüzeyi Metotlarý
• Çoklu Çýktý optimizasyonu
• Güvenilirlik
• Tolerans analizi
• Altý Sigma Toleranslandýrma
• Kalite Kontrol ve Önce-Sonra Analizi
• ÝPK - Ýstatistiksel Proses Kontrol
• Hata önleme sistemleri (Poka-Yoke)
• Görsel Kontrol Araçlarý
• Standartlaþtýrma ve Dokümantasyon
• Proje kapanýþý
• Yarýþma (Atölye - 4 Akþam)
• Proje Planý

• Takým etkinliði
• Kartuþ Evi simulasyonu
• Süreç Þemasý ve Sebep-Sonuç matrisi
• Deðer Akýþ Þemasý
• Ürün Baþýna Hata
• Ölçüm Sistem Analizi
• Set-Up azaltma
• Hipotez testleri
• ANOVA
• Tam Faktöryel Deneyler
• Kesirli Faktöryel Deneyler
• Proses dengeleme
• Çözüm önerileri ve riskler
• Altý Sigma toleranslandýrma
• ÝPK - Ýstatistiksel Proses Kontrol
• Yarýþma (Atölye - 4 Akþam)
• Standartlaþtýrma ve Dokümantasyon
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3. Sürdürülebilirliðin Saðlanmasý:
Yalýn Altý Sigma uygulamalarýnda en sýk karþýlaþýlan problem, uygulamalarýn
sürdürülebilirliðinin saðlanmasýdýr. Bu aþamada doðru yayýlým stratejisini belirleyen
kuruluþlar, ilk uygulamalarý takiben, yeni dalga projeleri devreye alarak sürdürülebilirlikten
sorumlu olacak sistemi kurmalýdýrlar.
Bu amaçla yapýlabilecek faaliyetler;
•
•
•
•

2. Dalga Projelerinin Belirlenmesi ve devreye alýnmasý,
Yeni Karakuþak ve Yeþilkuþaklarýn Yetiþtirilmesi,
Uzman Karakuþak-Tam Zamanlý çalýþanlarýn yaratýlmasý,
Yalýn Altý Sigma Kapsamýnda gerekli organizasyonel düzenlemelerin hayata
geçirilmesi.

Sürdürülebilirlik kapsamýnýn ilerleyen aþamalarýnda, kuruþlar danýþman desteðinden
baðýmsýz olarak, eðitim ve proje danýþmanlýk süreçlerini kendi baþlarýna sürdürecek
yetkinliðe kavuþacaklardýr.
SPAC Danýþmanlýk olarak amacýmýz Karakuþak veya Yeþilkuþak yetiþtirmekten çok,
birlikte projeleri yapacaðýmýz süreç iyileþtirmeleri ile, 1 yýl içinde yatýrýmýn 5 katý bir geri
dönüþü müþterimize saðlamak ve DEÐER yaratmaktýr.
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