
paylaşarak çoğalmak, birlikte yeniyi üretmek üzere
deneyimlerimizi paylaşacağımız bir sonraki

konferansımızda görüşmek üzere...

ardındanardından
t m m o b
m a k i n a
mühendisleri
o d a s ı
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Emre GÖKTEPE

Ethem ÇEKECEK

Filiz GÜLER

Hüseyin GÜZELAYDIN

İpek DEVECİ KOCAKOÇ

Latif SALUM

Mahmut Ali GÖKÇE

Nazan SAYAR

Özgür YALÇINKAYA

Turgay ŞİRVAN

Güzin ÖZDAĞOĞLU

Konferans Sekreteri

Konferans Sekretaryası

Konferans Yürütme Kurulu

Konferans Düzenleme Kurulu Nergiz BİLGİN MMO

Mahir Ulaş AKCAN

Özge DenizYILDIRIM

Mevhibe Mehtap OĞUZ

İskender ERBİL

ŞahismailYUSUMUT

Gürel ÇELİKEL

Turgay ŞİRVAN

Güzin ÖZDAĞOĞLU

Hüseyin GÜZELAYDIN

ÖzgürYALÇINKAYA

Naci KIRTAŞ

Y.Kenan SARIOĞLU

Hakkı KARACA

İbrahimYÜCESOY

Merkez

MMO Merkez

MMO Ankara Şube

MMO Bursa Şube

MMO Denizli Şube

MMO Diyarbakır Şube

MMO İstanbul Şube

MMO İzmir Şube

MMO İzmir Şube

MMO İzmir Şube

MMO İzmir Şube

MMO Kayseri Şube

MMO Kocaeli Şube

MMO Konya Şube

MMO Mersin Şube

Sibel ATAR

Sungu KÖKSALÖZKAN
Elif AYDOĞDU
Mustafa AKIŞIN
Murat ARABACI
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Altı Sigma-Yalın Konferansları ardından...

Merhaba

Altı Sigma-Yalın Konferansları 9-11 Mayıs 2008

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

“yalın üretim ve yönetim felsefesinin”

Toyota

Bob Bennett Motorola

Keki Bhote

“bütünsel deneyim paylaşımı”

RFID yaka kartları

“yalın üretim ve yönetim

felsefesi”

Prof. Dr. Yankı Yazgan

“Değişimi yönetmek”

Altı Sigma-Yalın

Konferanslarını

Konferans Düzenleme Kurulu KonferansYürütme Kurulu

, tarihlerinde 1500'e
yakın katılımcı ile İzmir'de 'nde
gerçekleşti.

Konferanslara Amerika'dan,
doğduğu 'da grup başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş

ve firmasından altı sigma tekniğinin babası
sayılan konuk konuşmacı olarak katıldılar. Her iki gurunun
sunumları da büyük ilgi gördü.

Hazırlık aşamasından son gününe kadar birçok ilki yaşama geçiren
konferanslarda tek kişilik bildiri sunumları yerine, proje ekiplerinin
katıldığı 90 dakikalık sunumları
yapıldı. Konuşmacıların salonda hitap ettikleri topluluk hakkında
bilgilenmelerini sağlayan ile dinleyicilerin meslek
alanlarına göre dağılımları anında perdeye yansıtıldı.

Yalnızca başarılı deneyimlerin değil başarısızlık öykülerinin de ele
alındığı konferanslarda Köy Enstitüleri ile

arasındaki ilginç benzerliklerin anlatıldığı “Kültürü
değiştirmek” konulu oturum ve 'ın katıldığı

konulu sunum da konferansların ilgi çeken
bölümleri oldu.

Altı Sigma- Yalın Konferanslarında sizlerden aldığımız geri bildirimler
gelecek konferans için birçok veriyi içeriyor. En kısa zamanda yeni
konferans için hazırlıklara başlayıp sizleri de bilgilendireceğiz.

Konferans Düzenleme ve Yürütme Kurulu olarak
n oluşumuna görüş ve önerileri ile katkıda bulunan

Danışmanlar Kurulu Üyelerimize, sunum yapan tüm kişi ve kurumlara,
katılımları yanı sıra konferanslarda sunulan hizmet ve etkinliklere
destek veren kurumlara ve Konferans Delegesi olma bilinci taşıyan
değerli katılımcılara bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla.

İÇİNDEKİLER

Altı Sigma - Yalın Konferansları büyük ilgi ve başarıyla
gerçekleşti

Altı Sigma felsefesinin babası sayılan Keki BHOTE; üretim ve
tasarımda, yalın düşünce ve altı sigma’nın ötesine geçmesi
gerektiğini söyledi

Toyota Üretim tarzı olarak bilinen Yalın Üretim yönteminin
önemli isimlerinden Bob BENNETT Toyota’nın üretim
alanındaki uygulamalarını aktardı

Konferans etkinliklerinden

Köy Enstitüleri, Konferans kapsamında kültürel değişimin
özgün örneği olarak ele alındı

Yalın kavramlar ışığında Köy Enstitüsü örneği

Altı Sigma-Yalın Konferansları katılımcı analizleri RFID
sistemiyle elde edilen verilerle yapıldı

Katılımcı anketleri “Kritik Olay Tekniği” ile yorumlandı

Bir Magazin...Bir Çuvaldız...

Prof. Dr. Yankı YAZGAN “Değişim Yönetimi” ana başlığı altında
değişime direnç noktaları gibi konular üzerinde durdu
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24

Yayına Hazırlayan:

Tasarım ve Teknik Hazırlık:

Baskı:

Adres:

Tel: Faks:

e-posta:

Web:

Elif Aydoğdu

Önder Sözen

Altındağ Matbaası

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu Cad. No:40 K:M1
Bayraklı/İZMİR

0 232 444 8 666/170 0 232 461 35 48

altisigmayalin@mmo.org.tr

http://altisigmayalin.mmo.org.tr
Basım Tarihi: 4 Temmuz 2008

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

İzmir Şubesi Aylık Yayın Organı Bülten’in Temmuz 2008 ekidir.
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akina Mühendisleri Odası

tarafından düzenlenen ALTI

SİGMA-YALIN KONFERANSLARI 9-11

Mayıs 2008 tarihlerinde İzmir'de

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde

gerçekleştirildi. Binbeşyüze yakın

mühendis ve yöneticinin katıldığı

konferansların tüm oturumları yoğun

katılımlarla gerçekleşti.

onferanslara Amerika'dan, “yalın

üretim ve yönetim felsefesinin”

doğduğu Toyota'da grup başkan

yardımcılığı görevinde bulunmuş Bob

Bennett ve Motorola firmasından altı

sigma tekniğinin babası sayılan Keki

Bhote konuk konuşmacı olarak

katıldılar. Her iki gurunun sunumları

da büyük ilgi gördü.

azırlık aşamasından son gününe

kadar birçok ilki yaşama geçiren

konferanslarda tek kişilik bildiri sunu-

mları yerine, firmalardan ekiplerin

katıldığı 90 dakikalık “bütünsel

deneyim paylaşımı” sunumları

yapıldı. Konuşmacıların salonda hitap

ettikleri topluluk hakkında bilgilen-

melerini sağlayan RFID (radyo dalgalı

tanımlama) yaka kartları ile

dinleyicilerin meslek alanlarına göre

dağılımları anında perdeye yansıtıldı.

alnızca başarılı deneyimlerin

değil başarısızlık öykülerinin de

ele alındığı konferanslarda Köy

Enstitüleri ile “yalın üretim ve

yönetim felsefesi” arasındaki ilginç

benzerliklerin anlatıldığı “Kültürü

Değiştirmek” konulu oturum ve Prof.

Dr. Yankı Yazgan'ın katıldığı “Değişimi

Yönetmek” konulu sunumlar

konferansların ilgi çeken

bölümlerinden oldu.

Altı Sigma - Yalın Konferansları büyük ilgi ve başarıyla gerçekleştirildi
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Makina Mühendisleri Odası adına İzmir

Şubesi yürütücülüğünde 9-11 Mayıs 2008

tarihlerinde İzmir'de Tepekule Kongre ve

Sergi Merkezinde düzenlenen Altı Sigma-

Yalın Konferanslarına

Mehmet Özsakarya

Emin Koramaz

Emre

Göktepe

Makina Mühendisleri

Odası İzmir Şube Başkanı

Mehmet Özsakarya,

Yalın düşüncenin temel amacı;

Altı Sigma ise;

d e ğ i ş k e n l i k ö l ç ü t ü d ü r.

ilk seferde doğru karar vermemizi sağlayan

Emre

Göktepe

1326 kişi kayıtlı
delege ve ziyaretçi statüsünde olmak üzere
1500'e yakın yönetici ve mühendis katıldı.
Konferanslar 5 paralel salonda 22 kuruluşun
altı sigma ve yalın deneyimlerini aktardığı,
sergi bölümüne 17 kuruluşun katıldığı ve
uygulamalı çalıştayların yer aldığı yoğun bir
programla gerçekleşti.

Konferansın açılış konuşmaları Makina
Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim
Kurulu Başkanı , Oda
Yönetim Kurulu Başkanı ve
Konferans Yürütme Kurulu Başkanı

tarafından yapıldı.

Altı
Sigma Yalın Konferanslarını,
gelişen ve değişen üretim
ve yönetim yaklaşımlarını
sanayiye ve üyelerine tanıt-
mak amacıyla düzenledikle-
rinibelirterekşunlarısöyledi;

“ değerin
hammaddeden başlayarak, tüm süreçlerde
hiç kesintisiz akıtılıp hızla son kullanıcıya
ulaşmasıdır. Yalın yaklaşım, tüm değer
zincirindeki israfı yok etmeyi, tüm faaliyetleri
son kullanıcı için değer oluşturacak şekilde
gerçekleştirmeyi hedefleyen bir yönetim
tarzıdır.

mükemmele ne kadar
yaklaştığımızı, çıktıların ne kadarının

kullanıcının beklentilerini karşıladığını
g ö s t e r e n
Kuruluşların geleneksel karar alma süreçlerini
değiştirerek problemlerin kök sebeplerini
tespit eden, verilere dayalı çözümler üreten,

iş yapma felsefesi, bir yöntem ve yönetim
tarzıdır. Altı sigmada amaç, sürekli iyileştirme
projeleriyle son kullanıcı memnuniyetini
artıracak ve değer katacak çözümler bularak
sürekli gelişimi sağlamaktır.

Büyük firmalarda kullanılmaya başlanan bu
yöntem ve teknik lerden KOBİ' ler de
yararlanabilirler. Şubemiz bu etkinlikle
KOBİ'lere “altı sigma” ve “yalın”ı tanıtmak ve

yararlanmalarını sağlamak yönünde katkıda
b u l u n m a y ı d a a m a ç l a m ı ş t ı r .
Konferanslarımıza gerçekleşen yoğun katılım
i h t i y a c ı d o ğ r u t e s p i t e t t i ğ i m i z i

göstermektedir.

Konferans Yürütme Kurulu
adına konuşan

ise konferansın
hazırlık aşamalarından, ilk
kez altı sigma ve yalın
kavramlarının yanyana
tartışıldığından, konferans
hazırlıkları sırasında yeni

bir proje yönetimi yaklaşımı olan OOBEYA
uygulamasından söz etti.
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Makina Mühendisleri

Odası Yönetim Kurulu

Başkanı Emin Koramaz

22 büyük firmanın katıldığı konferanslarda

firmalardan gelen ekipler altı sigma - yalın

üretim konusunda gerçekleştirdikleri

başarılı uygulamalarını“bütünsel deneyim

p a y l a ş ı m o t u r u m l a r ı ” a d ı v e r i l e n

sunumlarda ayrıntılarıyla katılımcılara

anlattılar.

ise

altı sigma-yalın üretim ve
yönetim tekniklerine ilişkin
süreç, deneyim ve gelişme-
lerin değerlendirme ve
tartışmaya açılacağı konfe-

ransın bir bilgilenme zemini oluşturacağına
inandığını belirterek şunları söyledi:

“Etkinlik konumuz olan altı sigma ve yalın
üretim tekniklerinin ana amacı bir işletmenin
ver iml i l iğ in ve rek abet yeteneğinin
artırılmasıdır. Ancak bir ülkedeki işletmelerin
rekabet edebilirliği her şeyden önce o
ülkedeki eğitim, bilim teknoloji, istihdam ve
sanayi politikaları ile doğrudan bağlantılıdır.

Bu bağlamda iki temel parametreye kısaca
dikkatinizi çekmek istiyorum.

Bildiğiniz gibi dünya bilim ve teknoloji
alanında çok hızlı bir gelişim ve değişim süreci
yaşamaktadır. Günümüzde bilim ve teknolo-
jinin eriştiği düzeyde, dünya üzerindeki bilgi
her 2-3 yılda bir ikiye katlanmaktadır. Bilime ve
teknolojiye hakim olan güçler dünyayı da
egemenlikleri altına almaktadır.

Bu nedenle ülkelerin bilime ve bilimi
teknolojiye dönüştürecek teknik eğitime
verdiği önem bu süreçte her zamankinden
daha da önemli hale gelmiştir. Diğer bir
deyişle ülkelerin eğitim harcamaları ile sanayi
ürünlerinin rekabeti arasındaki korelasyon
katsayısı oldukça yükselmiştir. Eğitime
yapılan harcama arttıkça küresel rekabete
karşı sanayinin ve biz mühendislerin
korunabilme ve rekabet edebilme olasılığı da

artmaktadır. Ülkemiz bu konuda ne yazık ki,
yetersizdir. Finlandiya'da GSMH' den eğitime
yapılan harcama %7.3, İspanya'da % 5.3 iken
bu rakam Türkiye'de % 2.1 gibi düşük bir
seviyededir.

Değinmek istediğim ikinci husus şudur:
Küreselleşme süreciyle dünya ticareti giderek
serbestleşmekte, ülkelerin bilim ve teknoloji
düzeyi en önemli rekabet unsuru olmaktadır.
Bu süreçte, AR-GE alt yapısına önem
vermeyen, AR-GE sonucu tasarım yapamayan,
bir diğer anlamda özgün ürün ortaya
koyamayan ülkeler fason üretimle ayakta
kalmaya çalışmakta çok uluslu şirketlerin
boyunduruğu altına girmektedir.

Ülkemiz imalat sanayinin durumu bu alandaki
eksikliğimizi açıkça ortaya koymaktadır. İmalat
sanayi katma değerimizin yaklaşık % 71'i
düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarından
sağlanmaktadır. İleri teknoloji yoğun katma
değer % 5, orta ileri teknoloji yoğun katma
değer ise % 23 düzeyindedir. Yani üretimin
bugünkü ağırlığı yüksek katma değerli özgün
üretimden çok konvansiyonel ürünlere
dayanmaktadır. Ülkemizde kişi başına yeni
teknoloji yatırımı ortalaması 22 ABD doları
civarındadır. Oysa AB ülkelerinde bu rakam
ortalama 118 ABD dolarına ulaşmaktadır.

Bu durum özellikle ileri ve orta ileri teknoloji
i s t e y e n ü r ü n g r u p l a r ı n d a i t h a l a t a
yönelmemize, cari açığın ve dış borçların her
geçen yıl katlanarak büyümesine, ihraç edilen
ürünlerde bile %72'ler seviyesine varan ithalat
bağımlı l ık lar ına neden olmakta, biz
mühendislerin istihdam koşulları ve ücretleri-
mizi de olumsuz yönde etkilemektedir.

İşte bu temel parametreler ülkemizin mü-
hendislik, bilim ve teknoloji alanında çok ciddi
adımlar atması gerektiğini göstermektedir.”

Bütünsel deneyim paylaşım oturumlarına,
Ford, Yeşim Tekstil, Rexam, Dyo Boya, Tofaş,
Imteks, Arçelik, Üçge, TEI, Hugo Boss, Delphi,
Bosch, Borusan, Ege Endüstri, Hayes-
Lemmerz, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Global Bilgi, Sabancı Holding,
Kütahya Porselen, Eti, Kent Hastanesi ve
Vodafone'dan gelen uzman ekipler katıldılar.

Konferansın son günü ise çalıştaylara ayrıldı.
Matris, Novaces, Festo, Kent Hastanesi, Spac,
Cell Mühendislik Danışmanlık, MESS Eğitim
Vakfı ve Sigma Center Şti.'nin verdiği çalıştaylar
gerçekleştirildi.

Konferans Katılımcıları
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İ
ş süreçlerinin iyileştirilmesinde

Altı Sigma Felsefesi dendiğinde

açılımı belki Einstein'ın

"Karşılaştığımız önemli sorunlar

onları yarattığımız zamanki

düşünce düzeyinde çözümlenemez"

yorumu ile yapabiliriz. Altı

Sigma'nın kurucularından sayılan

Keki Bhote ; sunumunda

Motorola'daki deneyimlerinden, Altı

Sigma yaklaşımından ve

geleceğinden söz etti.

ABD'de kalite uzmanı olarak tanınan Bhote bir
saate yaklaşan sunumunda özetle şunları
söyledi:

“Altı Sigma olarak baktığımızda, eğer bir
yenilikten söz ediyorsak, Motorola'da biz bunu
bir jenerasyon önce keşfettik. Yaklaşımımız
önceleri sadece kalite üzerineydi. Sonra bunu
genişlettik, çevrim zamanına dönüştürdük.

Böyle dönüşüm basamaklarını tırmanarak,
hem tedarikçilere hem de Altı Sigma
tasarımına ulaştık. Bu zamanla genişledi;
ABD'de ve dünyanın geri kalanında bir evrim
yarattık.

Artık günümüzde yalın düşünce, çevrim
zamanı ve altı sigmadaki gelişmeler durdu.
Bugün size önereceğim şey bunun ötesine
gitmeniz olacaktır. Belki de bir şirket içinde
üretimde, tasarımda daha farklı yerlere
ilerlemeniz gerekecektir.

Örneğin biz ilk anda şöyle bir kavram
geliştirmiştik; altı sigma ile müşteriye ulaşmak.
Ç ü n k ü m ü ş t e r i ç o k ö n e m l i b i r r o l
oynamaktadır. Çalışanlarınızdan maksimum
katkı bekliyorsunuz. Aslında bu katkı ihmal
ediliyordu. Bu nihayi sonuç şöyle bir katılımla
oldu; en üst düzey yöneticilerle birlikte altı
sigmaya herkesin katılımını sağlamaya
çalıştık. Sadece kalite konusunu ya da çevrim
zamanını düşünmeyin. Tüm evrelerine
baktığımızda, toplam iş mükemmeliyetini göz
önünde bulundurmamız gerekmektedir.
Motorola'da altı sigmayı keşfettiğimiz
zamanlara dönelim. Konuya öncelikle kalite

mükemmelleştirme açısından bakmıştık.
Kalite Japonya'da çok önemli rol oynuyordu.
ABD geride kalmıştı. Japonlar çok ilerideydi. O
zamanki CEO'muz konsantre olmamız
gereken konunun kalite olduğunu ve beş yılda
bir gerçekleştirilecek hedefler koymamız
gerektiğini söyledi. Önce imkansız gibi
göründü fakat gerçekleşti. Bu sefer CEO'muz 2
yıl sonra bu gelişmeyi gerçekleştirecek bir
başka hedef koymamızı istedi. Onu da
gerçekleştirdikten sonra 3. bir hedef
koymamızı istedi ve her 2 yılda bir geliştirme
hedefleri koymaya başladık. Ve 10 yıllık bir
zamanda kaliteyi çok fazla geliştirmiş, 800-
1000 katına çıkarmış olduk. Bu kocaman bir
başarıydı.

Kalitenin maliyetini de düşürmeye çalıştık ve
10 yılda 9 milyon dolar tasarruf ettik. Biz bunu
yaptıktan sonra bir kalite platosu oluşturduk.
Ve zamanla fark ettik ki biz kaliteyi geliştirirken
aynı anda çevrim zamanını da geliştiriyoruz.

Sonuç olarak çevrim zamanımız 1/100
oranında düştü. İş hizmetlerimizde 1/10
oranında, tasarımda ise ¼ oranında düştü. Bu
gelişmelere baktığımızda zamanla hem altı

Altı sigma felsefesinin babası sayılan Keki BHOTE ; üretim ve tasarımda,

yalın düşünce ve altı sigma'nın ötesine geçilmesi gerektiğini söyledi.

Keki BHOTE kimdir ?

Keki Bhote Motorola firmasında Kalite, Altı Sigma ve verimlilik konularında yönetici olarak 42

yıl görev yapmış ve emekli olmuştur.

Altı Sigma konularında ABD'de önde gelen isimlerden biridir. World Class Quality, Supply

Management, The Ultimate Six Sigma Beyond Quality Excellence to Total Business Excellence

gibi yayınlanmış on beş adet kitabı bulunmaktadır.
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sigma kalitesini ve hem de yalın düşünceyi
birleştirdik. Bu da zaten bizim şu anki
durumumuzdur.

Düşündüğümüzde; 3 sigmalı bir tasarımla, 4
sigmalı bir organizasyonla, 5 sigmalı bir
yönetimle 6 sigmalı bir şirket, bir ürün elde
edemezsiniz. Bunların hepsinde yani
müşteri ler konusunda, organizasyon
konusunda ve üst düzey yönetim konusunda
Altı Sigma bir çalışma gerçekleştirmiş
o l m a l ı s ı n ı z . M ü ş t e r i l e r k o n u s u n d a ,
organizasyon konusunda ve üst yönetim
konusunda.

Önce başarısızlıklara baktık. Tasarımdan

itibaren çok farklı etkileri bir araya getirerek bu
testleri yapıyorsunuz. Prensip olarak
güvenirlik testlerini elde ediyoruz. Zaman-
stres ve çoklu ortam stres testi yapmak lazım.

Altı Sigma araçlarından biri müşterinin sesidir.
Müşteriye dönük üretim olmalıdır. Üç
parametreden söz edebiliriz; zamanlama,
kullanım oranı ve verimlilik. Bu üçünü
birleştirip %85'lik bir oran ya da daha fazlası
ortaya çıkmalıdır.

Buna ilaveten bir araç da kontrol şemalarıdır.
Fakat onun yerine Poka-Yoke adlı bir sistemi
kullanıyoruz. Bu sistem hatasız üretime
ulaşmayı ve hatayı otomatik olarak kaynağında

görmemizi ve engellememizi sağlar. Anında
otomatik olarak kontrolleri yapıp SPC
(İstatistiksel Proses Kontrol) yöntemiyle ope-
rasyon işletme sisteminde hatalar bulunur.

Bununla aynı anda maliyet azaltımı da söz
konusudur. Değer mühendisliği önemlidir.
Maliyeti, kalite ve güvenirlikten ödün
vermeden düşürmelisiniz. Ancak çok fazla
m o d e l v e ü r ü n v a r. N a s ı l m a l i y e t
düşürebilirsiniz? Ürün hatlarındaki bütün
modellerin kalitesini kontrol etmelisiniz. Gelir
getirmeyenleri, kalitesiz olanları ürünler
arasından çıkarmalısınız. Ürün çizginizi
minimuma indirmelisiniz. ”

Konferansın ilk oturumunda

Toyota Firmasından üst düzey

yönetici olarak emekli olan Bob

Bennett ve Yalın Enstitü Derneği

Başkanı Yalçın İpbüken birer sunum

yaptılar.

Bob Bennett'dan Yalın Üretim

Uygulamaları

Bob Bennett altı sigma - yalın konferansında
24 yıla yayılan Toyota kariyeri sırasında
öğrendiklerine dayanarak Yalın Üretim
hakkında konuştu. Yalın üretimin kaynağı
olarak bilinen Toyota'nın, bu konudaki“ başarı
sırlarını" açıkladı ve Türk Sanayicilerinin nasıl
yalın üretimle başarılı olabileceklerine dair

görüşlerini aktardı. Bob Bennett Toyota'nın
yalın üretimdeki başarısını yalın üretimin 4 ana
karakteristiğine bağladı.

Bunlar:

Amaçlar, değer ve düşüncelerimizi nasıl
şekillendirir ve yönlendirir?

Süreçleri nasıl tasarlar, yönetir ve sürekli
iyileştirmeye çalışırız?

İşimizi nasıl sürekli iyileştirmeye uygun
olarak tasarlarız?

Çal ışanlar ımız ı nası l gel işt i r i r ve
yönlendiririz? Olarak sıraladı.

1.

2.

3.

4.

Toyota Üretim tarzı olarak bilinen Yalın Üretim yönteminin

önemli isimlerden Bob Bennett Toyota'nın üretim alanındaki

uygulamalarını aktardı

Bob Bennett kimdir?

Toyota Motor Gurup Başkan Yardımcısı ve Kuzey Amerika Lojistik

Bölümü Genel Müdürü olarak görev yapmış ve emekli olmuştur. Toyota

servis parçaları ve aksesuvar tedariği, depo ve lojistik işlemlerinin

geliştirilmesinde liderlik etmiştir. Ayrıca 535 tedarikçi, 13 dağıtım

merkezi, 7 Kuzey Amerika dağıtımcısı ve 1400 Toyota - Lexus satıcısı ile

Toyota Üretim Sistemi'ni geliştirmiştir.

Jim Womack ve Dan Jones'un “Yalın Düşünce” adlı kitabında

çalışmaları dokümante edilmiştir.
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Bob Bennet konuşmasında özetle şunları
söyledi: “Toplumun aynı anda hem müşteri,
hem iş ortaklarımız hem de çalışanlarımız
olduğunu unutmamız gerekir. Müşterinin
memnuniyeti önemli olduğu kadar toplumun
diğer kesimlerine de önem vermek gereklidir.
Toyota birçok kez en çok saygı duyulan otomo-
tiv fırması ödülünü almıştır. Benimle çalışanlara
sürekli söylediğim söz, şirketimizin sürdürülebilir
gelişimi için sorumluluk hissediyorum, bu
fabrikada bizim torunlarımızda çalışabilmeli.

Yalın yönetimde sonuçlar önemlidir. Ama klasik
olarak geçmişteki süreçlerin finansal sonuçlarına
bakıp değerlendirme yapmanın yerine şimdi
kontrol edilebilir süreçler yaratmak daha iyidir.

Yapılan işi sürekli iyileştirmeyi, sürekli
aklımızın bir köşesinde tutmalıyız. Bunun için
atölyedeki en basit formlardan yönetici
raporlarına kadar herşey buna uygun
düzenlenirse çok iyi sonuçlar alınacaktır.

İnsanların süreçleri kontrol etmeleri yerine,
y a l ı n s i s t e m l e r i n s a n l a r ı n s ü re ç l e r i
desteklediği bir yapıyı öne çıkarır. Çalışanların
sürekli iyileştirmeye bağlılığı insan kaynakları
sisteminde de yer almalıdır. İş gücü değişim
oranının çok az olduğu unutulmamalıdır.
AmerikaToyota'da bu oran %1.8'dir.“

Bob Bennett son olarak “Küresel düşünüp,
yerel davranmak” gereğini vurgulayarak
konuşmasını tamamladı.

9 Mayıs 2008 Cuma günü Bob Bennett
tarafından “Yalın Dönüşümde Üst Yönetimin
Rolü” konulu özel oturum yapıldı. Altı Sigma
Yalın Konferanslarına 10 ve daha fazla kişi ile
katılımda bulunan firmaların üst yönetimi bu
oturuma davet edildi.

Yalın Enstitü Yönetim
Kurulu Başkanı Yalçın
İpbüken, bu konferans ile
ülkemizin kalkınmasında
ve gelişmesinde güzel bir
p e n c e r e a ç ı l m a s ı n ı
d i l e d i ğ i n i b e l i r t e r e k
başladığı konuşmasında,
dünyanın artık bilginin,

emeğin ve üretimin etkinliğinin sınandığı bir
savaş alanına dönüştüğünü belirterek şunları
söyledi:

“Türkiye 500 milyar dolar dış gelir elde etmek
zorunda, bunu ulusal seferberlik ilan ederek,
ihracat yaparak, hakça değer üreterek,
Türkiye'nin ve Türk halkının hak ettiği payı
a l a r a k y a p m a l ı v e b u n u d a h a k ç a
paylaşmalıdır. Bugün yıllık 50 dolara yaşamını
sürdürmeye çalışan insanlarımız olduğu
müddetce, kendimizi
güvende, başarılı ve
mutlu k ılmamız ve
böyle olduğumuzu
düşünmemiz mümkün
değildir.

İçinde bulunduğumuz
dönemde ürün ömrü
kısalıyor. Elektronikte 3
ay bir ürünün ömrü için
uzun bir süre, özellikle
tekstilde

kolleksiyonun 5 haftada
bir değiştiğine tanık
oluyoruz.

Ürün geliştirme ve ar-ge'nin önemi hızla
artmaktadır. Bu konu ülkelerin önceliği haline
geldiği halde Türkiye'nin tüm ar-ge
harcamaları 1 milyon dolar iken, Kore'nin
sadece bir firmasının ar-ge harcaması 3 milyon
doları bulmaktadır. Türkiye bu konuda kendini
geliştirip, geleceğin ürünlerini tasarlamalıdır.

Ürün çeşitliliği o denli arttı ki artık müşteriler
kişiye özel ürün istiyorlar. Artık ürün kalitesi
konuşulmuyor. İlk seferde doğru üretmeyen,
kaliteyi %100 tutturamayan ayakta kalamıyor.
Ayrıca fiyatlar sürekli düşüyor. Buna paralel
olarak teslimat, esneklik ve hız önem
kazanıyor. Kitlesel üretim dönemi bitti. Eski
üretim metodları yerine yepyeni, radikal
üretim, yönetim ve ürün geliştirme anlayışı
geldi. Artık yeni iş modelleri ve metodları
geliştirmek gerekiyor.

Bu süreçlerde mühendislere, iş sahiplerine çok
iş düşüyor. Artık atölyeye inmek elimizi
kirletmek lazım, farklı mühendis ve yönetici
olmak lazım.”

Bob Bennett Özel Oturumu:

Eski üretim metodları yerine radikal

üretim, yönetim ve ürün geliştirme

anlayışı geliyor
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POSTER BİLDİRİLER

Takım çalışmasıyla çözülmüş bir problemin
kapsamlı çözüm yönteminin aktarıldığı poster
sunumlarda, sergi süresince ilgilenen
ziyaretçiler ile ekiplerin buluşması sağlandı.
Her bir poster sunumun başında bilgi vermek
amacı ile, problemi çözen takımın bir üyesi
hazır bulundu.

Gerçekleştirilen Poster sunumlar; "Yalın
Üretimde Katma Değer ve FOPM Analizinin
Kaizen İçindeki Uygulama Sunuşu" Arçelik
A.Ş.; "Poliklinik Süreci- Kent Hastanesi ", “Yatan
Hasta Süreci-Kent Hastanesi”, "Altı Sigma
Projeleri-Ege Endüstri A.Ş.”, “Boya Vernik
Dolum Ünitesinde Kaizen Uygulaması- DYO
Boya”, "Yeşim'deki Yalın Uygulamaların Görsel
Sunumu- Yeşim Tekstil”, "Setup Sürelerinin
Kısaltılması (SMED)- Üçge Mağaza Ekip. A.Ş.”,
“5S Uygulamaları ve Kazanımları- URS
Belgelendirme Ltd. Şti.”, “Form Kepekli
Ürününde %0,92 Olan Eksik Adet (Gramaj)
Nedenli Iskarta Oranının Sıfırlanması (PM
Analizi Çalışması)-ETİ Gıda İşletmeleri”

ÇALIŞTAYLAR
Konferans konularıyla ilgili tekniklerin
aktarıldığı uygulamalı eğitimler olarak
tasarlanan çalıştaylar konferansın son günü
120 katılımcı ile gerçekleştirildi.
Konferans kapsamında

çalıştayı Demet Kural tarafın-
dan,

Nevzat
Alpay-MESS Eğitim Vakfı tarafından,

, Dr.
Bahadır İnözü- Novaces tarafından,

M. Abdullah
Ersoy-Festo Eğitim ve Danışmanlık tarafından,

Beyhan Yılmazer-Sigma
Center tarafından,

Hakan Erdoğmuş-Spac
Mühendislik tarafından,

Prof. Dr.
Bülent Durmuşoğlu. Cell Mühendislik
tarafından, Asil Özder-
Matris Danışmalık tarafından tarafından
verildi. Çalıştayların sonunda katılımcılara
katılım belgleri sunuldu.

"Yalın İş Sağlığı ve

Güvenliği, Kalite, Çevre Yönetim Sistemi

Uygulaması"

"Altı Sigma ve Yalın Uygulamaları'nda

Güvenilir Veri Sisteminin Önemi"

"Hizmet

Sektöründe Yalın Altı Sigma ve Sağlık

Sektöründeki Uygulama Örneği"

"Yalın

Üretim Oyunu (Synchro Game)-

"Kibrit Oyunu"

"Yalın Altı Sigma

Simulasyonu"

"Gerçek Ortamda

Hücresel Üretim Uygulamaları"

"Deney Tasarımı"

BAŞARISIZLIK ÖYKÜLERİ

Konferans kapsamında en ilgi çekici
oturumlarda biri de potansiyel uygulayacıların
karşılabilecekleri zorluklara, başarısızlıklara ve
sorunlara değinilen
oturumu oldu. Sigma Center Yönetim
Sistemlerinden ve Spac
Mühendislik'den örnek vakalar
üzerinden uygulamada karşılaşılan sorunları,
çözüm üretilememesinin nedenlerini aktardılar.
Sunumlar sırasında olması gerekenler, örnek
olaylarda karşılaşılan direnç noktaları, yanlış
beklentiler ile birlikte aktarıldı. Altı Sigma ve
Yalın uygulamalarının bir takım oyunu
olduğunu, üst yönetimin inanıp destekleme-
diği uygulamaların başarılı olmayacağını
sadece üst yönetimin altı sigma veya yalın
uygulamalar hedefiyle eğitim almış birkaç kişi
ile başarıya gidilemeyeceğine vurgu yapıldı.

Oturumda; kurumlarda sürekli iyileşme ve
metodolojiye inanmak gerektiği, öğrenme ve
yeni beceriler kazanma isteği ve mevcut
duruma meydan okuma cesareti bulunması
gerektiği ifade edildi.

"Başarısızlık Öyküleri"

Beyhan Yılmazer

Akın Polat

konferans etkinliklerinden... konferans etkinliklerinden... konferans etkinliklerinden...
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onferanslarda Köy Enstitüleri ile

“ ya l ı n ü r e t i m v e y ö n e t i m

f e l s e f e s i ” a r a s ı n d a k i i l g i n ç

benzerliklerin anlatıldığı “Kültürü

değiştirmek” konulu oturum 1000'e

yakın izleyici tarafından izlendi.

öy Enstitülerinin üretime dayalı

eğitim modeli bugün Unesco

tarafından gelişmekte olan ülkelere

önerilmektedir. Köy Enstitüleri, Altı

Sigma - Yalın Konferanslarında

kültürel değişimin özgün örneği

olarak ele alındı.

eni Kuşak Köy Enstitüsü Derneği

B a ş k a n ı v e O r t a k l a r K ö y

Enstitüsü mezunu Halil Vural ile

Çifteler Köy Enstitüsü mezunu Huriye

S a r a ç ' ı n k a t ı l d ı ğ ı “ K ü l t ü r ü

Değiştirmek” konulu söyleşi yoğun

ilgiyle izlendi.

Konferans Yürütme Kurulu Üyesi Filiz

Güler,

Köy Enstitüleri

Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Başkanı

Halil Vural Huriye Saraç

yalın üretimin temel felsefesinin
firmalarda, kurum ve kuruluşlarda
verimsizlik kültürünü ve alışkanlıklarını
değiştirmek olduğunu belirterek
kuruluş amacı, faaliyette olduğu
dönemde yaptıkları, eğitim modeli,
yönetimsel yak laşımları i le Köy
Enstitülerininin hem var olan kültürü
değiştirdiğini, bununla da kalmayıp yeni
bir kültür kurduğunu söyledi.

Köy Enstitüleri 1940 yılında açıldı ve
1954 yılında kapatıldı. Açık kaldığı on üç
yılda yirmi bir enstitü, onsekizbin
mezun verdi. Bu mezunların içinden
yüzlerce şair, yazar, müzisyen yetişti.
Konferans kapsamında “yalın kavramları” ile
tekrar yorumlanan , yalın
fe l s e fe n i n p re n s i p l e r i n d e n “ Kü l t ü r ü
değiştirmek için davranışı değiştirin”, “eğitimi
ihtiyaç duyulan yerde, tam zamanında verin”,
“var olan koşulları en verimli şekilde
değerlendirin” gibi birçok ilkesini karşılayan
benzerlikleriyle ilgi çekti.

, bugün ülkemizde köy enstitüle-
rinde uygulanan eğitim modelinin örnek
alınarak birçok benzer uygulama yapılmaya
çalışıldığını belirterek şunları söyledi:

”Amacımız, nostalji yapmak değil. Hedefimiz
öncelikle köy enstitülerinin felsefesini yeniden
yaşama geçirme, diğeri ise unutulmaması için
var olan tüm bilgi ve dokümanı toplamak.” 17

Nisan 1940'da Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali
Yücel döneminde açılan ve Cumhuriyet
devrimlerinin köylere yayılması, köyün
kalkındırılması, köy çocuklarının donanımlı
birer öğretmen olarak yetişmeleri amacıyla
eğitim veren Köy Enstitülerini incelemek üzere
bugün araştırma merkezleri kuruluyor.
Müzikle, sanatla, o yörenin üretim araçları ve
ürünleri ile iç içe yetişen bir nesil olarak,
yaparak öğrendiğimiz hiçbir şeyi unutmadık.”

ise köy enstitülerinde kız
öğrencilerin eğitimleri ve anılarından
harmanladığı konuşmasında“aldığımız eğitim
ile hep başı dik, inandığını söyleyen, cesur
kadınlar olduk”dedi.

Katılımcıların dakikalarca süren alkış ve
tebrikleri ile konferans salonu dışında da
sohbetlere devam edildi.

Köy Enstitüleri, Konferans kapsamında

kültürel değişimin özgün örneği olarak ele alındı

Filiz Güler, Köy Enstitüsü mezunları Halil Vural ve Huriye

Saraç'a Oda adına birer plaketle teşekkür etti.
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“Kültürü değiştirmek için davranışı değiştirin”

“ E ğ i t i m i i h t i ya ç d u y u l a n y e r d e t a m

z a m a n ı n d a v e r m e k “Bu bizimdir, kimseden almadık, bizden

alsınlar” Hasan Ali Yücel, 17.4.1940

Sürekli gelişim sağlamak, mükemmelliğe
ulaşmak ve zamanı yakalayabilmek hatta çağın
önüne geçebilmek için düşünce, davranış ve
fikirlerimizin değişmesi gerekebilir. Böyle bir
değişim aslında “Kültür Değişimi”dir ve insanı
değiştirmekle başlar. Bunun yolu eğitimden
geçer. Köy Enstitüleri Türkiye'den çıkan ve
dünyada “Özgün” bir örnek olarak kabul edilen
bir projedir. Model incelendiğinde, Stratejik
Yönetim,YalınYönetim felsefesi ve yöntemlerini
içerdiği görülür. Yalın kavramların dayandığı

f e l s e f e s i K ö y
enstitülerinde de tam karşılığını bulmaktadır.

Örneğin her enstitünün bulunduğu bölgeye
özgü ürün ve zanaata göre eğitim programları
oluşturulmakta (Karadeniz'de çay, fındık,
Ege'de zeytin, pamuk eğitimi gibi) ve bizzat
öğrenciler tarafından uygulanmaktadır.

Bu çalışmada Yalın Kavramlar ışığında Köy
Enstitüsü işleyişi , öğretim mantığı ve
uygulamaları çok genel denebilecek bir
çerçevede ele alınmıştır. Dileğimiz böylesi bir
çalışmanın yalın kavramlar ve köy enstitüleri ile
ilgili daha geniş çaplı araştırmalara esin kaynağı
olmasıdır.

”

Yalın Kavramlar Işığında Köy Enstitüsü Örneği

Emre GÖKTEPE

Filiz GÜLER
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YALIN KAVRAMLAR

Değişim Temsilcisi

Genba

Birden çok makinayı çalıştırma

Çevrim süresi

Değer yaratan süre

Değer akış süresi

TPM (Toplam Üretken Bakım)

İsraf

“Öğrenmenin en iyi yolu onu sahada denemektir”

“İş başında eğitim aracılığı ile problem çözme yeteneğini güçlendirmek

gerekir”

(Liderlerin Planlama ve Uygulama klavuzu - Pascal Dennis)

: Temel değişimi başlatarak kalıcı olmasını sağlayacak irade
ve yürütme gücüne sahip bir yalın dönüşüm lideri.
....iş yapmanın yeni bir yolunu görme arzusunu kesin olarak duymalıdır.

(Yalın Kavramlar -Yalın Enstitü Derneği yayını)

: Hakiki gelişmenin, ancak işin yapıldığı yerde, o anda geçerli olan
şartların direkt olarak gözlemlenmesi suretiyle fabrika alanına odaklanıldığı
zaman ortaya çıkabileceğini vurgulayan terimdir.
(Yalın Kavramlar -Yalın Enstitü Derneği yayını)

: Benzer süreçlerin birarada bulunduğu bir
yerleşimde, işçilerin birden çok makineyi çalıştırmak üzere görevlendirildiği iş
uygulaması.
(Yalın Kavramlar -Yalın Enstitü Derneği yayını)

: Bir sürecin bir ürünü tamamlama sıklığı.
: Üründe gerçek dönüşümü yaratan iş elemanlarının

süresi.
: Bir parçanın, bir süreç veya değer akışını başından sonuna

kadar geçmesinin aldığı süre.
(Yalın Kavramlar -Yalın Enstitü Derneği yayını)

: Bir üretim sürecinde her makinanın istenen
görevleri her zaman yerine getirmesini garanti altına almak için kullanılan bir
seri tekniktir. İşçiler, yağlama, temizleme, sıkma ve ekipman muayene gibi
günlük işlemleri yaparlar.
(Yalın KavramlarYalın Enstitü Derneği yayını)

: Kaynakları tüketen fakat değer yaratmayan herhangibir eylem israftır.
(Yalın KavramlarYalın Enstitü Derneği yayını)

KÖY ENSTİTÜSÜ ÖRNEĞİ

Öğretmenin ÇokYönlülüğü

Eğitim süre ve içeriği

Eğitim Araç Gereçleri Kullanımı

“Köy enstitülerinde yetiştirilen çocukların kültürleri, cila şeklinde ve

ezberlenerek benimsenmiş bilgi değil, iş içinde, iş aracılığı ile öğrenilen

gerçek ve öz bilgidir”

“Eğitim üretim içindir”

“...tasarlayıcı olduğu kadar da uygulayıcı bir düşüncesi

vardı. Gerçekçi düşler gören ve düşlerini gerçekleştirmesini bilen bir

eğitimci idi. Bir başka özelliği de kafasıyla batıya, yüreği ile halka bağlı

olması, batıyı bildiği kadar Anadolu'yu da bilmesiydi...”

(İsmail HakkıTonguç, 1947)

İsmail Hakkı Tonguç

(Sebahattin
Eyüboğlu, Köy Enstitüleri Üzerine)

(Atatürk tarafından görevlendirilen İ.HakkıTonguç önce yurt gezisine çıkmış ve
ardından sistemi tasarlamaya başlamıştır. )
HalilVural (Ortaklar Köy Enstitüsü Mezunu)

Enstitüyü bitiren öğretmenlerin diplomalarına öğretmenlik yanında, gittiği
yerde geçerli bir tarım, bir de teknik alanda yeterlilik kazandığı yazıyordu. (Köy
enstitüleri kanunu md6 ile Köy Okulları ve EnstitüleriTeşkilatı Kanunu md 10)

Köy Enstitülerinin öğretim süreleri 5 yıldır. Bu süre içinde;
Kültür dersleri 114 hf
Ziraat dersleri ve çal. 58 hf
Teknik dersler ve çal. 58 hf
Beş yıllık sürekli tatiller 30 hf / Toplam : 260 hf (Köy Enstitüsü Programları)

Kullanılan tüm makina ve ekipmanların birinci derece bakımları öğrenciler
tarafından yapılmaktadır.
“Dikiş makinası hakkında genel bilgiler ve makinanın kullanılması, korunması,
temizlenmesi, yağlanması. (Ders programı sınıf 1)”(Köy Enstitüsü Programları)

Köy enstitülerinde ve köy okullarında bilgi bir vasıtadır. Bu vasıta öğrencinin
zekasını çalıştırmak, yaratıcı gücünü uyandırmak, onlara bazı düşünce ve
çalışma metodu vermek için kullanılacaktır.
...Enstitülerde iş hedefine yöneltilmeyen bilgiler kütlesi ne kadar büyük ve
çeşitli olursa olsun, bir fikir yapısı değil, ancak bir malzeme yığını olacaktır.
(Köy Enstitüsü Programları)

(Değer yaratan süre)

(Değer yaratan süre)

(Değer yaratan süre)
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Altı Sigma-Yalın Konferansları katılımcı analizleri

RFID* sistemiyle elde edilen verilerle yapıldı

MUĞLA

MANİSA

ADANA

KAYSERİ

ANTALYA

KÜTAHYA

MERSİN

NİĞDE

DİYARBAKIR

HATAY

SAKARYA

KOCAELİ

ANKARAESKİŞEHİR

DENİZLİ
AYDIN

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

YALOVA

BURSA

KIRKLARELİ

İSTANBUL

Abalıoğlu Yem Soya Teks. San.,
Akzo Nobel Boya,

BMC,
Delphi,

Dirinler Makina,
Ege Fren,

Egedeniz Tekstil,
Erenli Kauçuk,

Günal Alüminyum,
Hugo Boss,

Norm Civata,
Olmuksa,

Ortopro Tıbbı Alet,
Petkim,

PFW Havacılık.,
Philsa,

Polat Holding Ege Vitrifiye,
Sf-Trade Tekstil,

Superpar Otomotiv,
Tariş İplik Dokuma,

Türk Tuborg,
Viking Kağıt ve Selüloz ,
Yatpa - Alfemo Mobilya,

Yaşar Holding ve şirketleri,
Ege Endüstri,

Kent Hastanesi

Bosch,
Componenta Döktaş,

E.C.A.,
Hayes Lemmerz,

ISM,
Teleset Group,
Tirsan Kardan,

Vestel,
Rexam

Bossa

Kütahya Porselen

BSH Ev Aletleri

Zorlu Tekstil

Abalıoğlu

Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi

BSH Ev Aletleri,
İmteks,
Borusan,
Global Bilgi,
Vodafone,
Sabancı Holding

Bosch,
Tofaş,

Yeşim Tekstil,
Üçge

İZMİR

ArcelikArcelik,
TEI,
ETİ Gıda

Abalıoğlu,
Er-Bakır Elektralitik Bakır

Assan Hanil Otomotiv,
Ford

Konferanslara delege olarak 5 ve üzerinde katılım

sağlayan firmaların bulunduğu iller

Altı Sigma-Yalın Konferanslarına

1326 kişi delege ve ziyaretçi

kayıtlarını yaptırarak katılmışlardır.

Konferansın ilklerinden olan RFID

teknolojisi, konferans

katılımlarımızın bilgilerini anlık

olarak sunumları izleyenlere

aktarmıştır.

KATILIMCI PROFİLİ

Türkiye’nin 24 ilinden toplam 1326 kişinin
katıldığı konferanslara 929 delegenin
oturum katılım verileri RFID kapsamında
oluşturulmuştur.

Bu verilere göre, konferans katılımcılarının
%67 'sinin üretim, %33'ünün hizmet
sektöründen geldiği görülmektedir.

Radio Frequency Identification (RFID) ya da "Radyo
Frekanslı Tanımlama" şeklinde türkçeleştirilirse;
canlıları ya da nesneleri radyo dalgaları ile
tanımlamak için kullanılan teknolojilere verilen
genel isimdir. Bir canlıyı yada nesneyi tanımlayan bir
antene bağlanmış mikroçip (ki buna RFID etiketi
denir) içine kayıt edilebilecek diğer bilgiler de
eklenerek tanımlama daha belirgin hale getirilebilir.
Anten çipin tanım bilgisini bir okuyucuya
iletilebilmesini sağlar. Okuyucu RFID etiketinden
aldığı radyo dalgalarını dijital bilgiye dönüştürerek
bilgisayar sisetmine geçmesini sağlar ve bu da işe
yarar bir hale gelir. Bu teknoloji konferanslarımız
sırasında katılımcıların sektör, katılımcı profili vb.
kategorilere göre anlık izlenebilirliğin oluşturulması
için kullanılmıştır.

(*)RFID NEDİR?
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Oturumların Sektörlere Göre İzlenme Durumu (katılımcı sayısı)

9 MAYIS 2008 MAKİNA HİZMET TEKSTİL KİMYA DİĞER GIDA ELEKTRONİK ÜNİVERSİTE TOPLAM

400 123 86 56 51 37 33 143 929

10 MAYIS 2008 MAKİNA HİZMET TEKSTİL KİMYA DİĞER GIDA ELEKTRONİK ÜNİVERSİTE TOPLAM

400 123 86 56 51 37 33 143 929

OTURUM

ARÇELİK 210 37 15 21 26 28 16 73 426

BOSCH 207 42 6 25 5 12 16 41 341

DELPHI 115 36 10 13 9 21 24 37 250

DYO BOYA 42 37 6 37 2 2 20 21 147

FORD 262 43 45 55 34 18 20 101 610

HUGO BOSS 85 32 132 5 12 6 11 68 347

IMTEKS 38 32 131 1 12 4 11 31 242

REXAM 62 33 8 8 7 10 12 9 128

TEI 174 35 13 25 27 10 14 52 350

TOFAŞ 128 36 7 24 15 10 17 34 277

ÜÇGE 75 39 6 9 8 4 18 36 175

YEŞİM 79 37 66 6 18 5 17 28 262

OTURUM

BAŞARISIZLIK
ÖYKÜLERİ 63 23 17 5 7 9 7 16 147

BİLDİRİLER 1 15 20 6 3 2 1 4 36

BİLDİRİLER 2 37 22 2 3 1 2 76

BİLDİRİLER 3 9 22 7 2 1 2 30

BORUSAN 134 23 29 20 25 17 7 67 347

DİYARBAKIR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ 24 36 3 16 3 1 13 115

EGE ENDÜSTRİ 96 29 41 11 7 12 2 25 233

Etİ 54 20 9 7 8 21 3 17 129

GLOBAL BİLGİ 13 20 1 3 3 1 3 46

HAYES-LEMMERZ 139 20 15 8 12 9 9 33 250

KENT HASTANESİ 12 35 5 4 23 1 12 99

KÜTAHYA PORSELEN 52 21 9 3 4 5 21 113

SABANCI HOLDING 162 29 30 26 20 26 7 71 395

VODAFONE 24 20 10 10 6 1 3 23 100
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Oturumların Görevlere Göre İzlenme Durumu (katılımcı sayısı)

9 MAYIS 2008 ÜST DÜZEY YÖN. YÖNETİCİ AKADEMİSYEN MÜHENDİS ÖĞRENCİ DİĞER TOPLAM

10 MAYIS 2008 ÜST DÜZEY YÖN. YÖNETİCİ AKADEMİSYEN MÜHENDİS ÖĞRENCİ DİĞER TOPLAM

OTURUM 62 433 28 258 124 19 929

ARÇELİK 17 189 16 132 64 5 423

BOSCH 15 166 7 98 36 19 341

DELPHI 26 59 4 62 36 4 250

DYO BOYA 5 79 1 39 19 3 146

FORD 31 286 19 167 92 12 607

HUGO BOSS 15 174 4 73 65 16 347

IMTEKS 20 94 3 84 31 9 241

REXAM 10 61 6 47 4 5 133

TEI 20 155 10 103 51 8 347

TOFAŞ 10 134 8 86 31 8 277

ÜÇGE 7 83 5 39 33 4 171

YEŞİM 24 119 12 75 22 9 261

OTURUM 62 433 28 258 124 19 929

BAŞARISIZLIK

ÖYKÜLERİ 13 67 1 45 16 4 146

BİLDİRİLER 1 4 18 10 3 1 36

BİLDİRİLER 2 8 44 1 22 1 76

BİLDİRİLER 3 3 14 3 4 1 5 30

BORUSAN 18 166 13 75 67 6 345

DİYARBAKIR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ 9 40 11 38 12 4 114

EGE ENDÜSTRİ 10 129 1 68 22 2 232

Etİ 13 57 2 41 16 5 134

GLOBAL BİLGİ 2 25 3 13 2 1 46

HAYES-LEMMERZ 16 127 5 65 31 6 250

KENT HASTANESİ 10 48 11 18 11 1 99

DEĞERLENDİRME 7 28 7 20 3 65

KÜTAHYA PORSELEN 5 64 3 20 20 1 113

SABANCI HOLDING 23 175 15 107 70 4 394

VODAFONE 38 2 36 24 100
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Altı Sigma-Yalın Konferanslarının

katılımcılarına ilişkin

değerlendirmeler, konferanslar

anketi ve konferanslar

değerlendirme formları aracılığıya

iki farklı anket ile alınmıştır.

“Kritik olay tekniği” ile boyutlandırılan anket
sonuçlarına göre, katılımcıların %99'u
konferans konularının mesleki anlamda
gelişimlerine katkı koyduğu belirtmişlerdir.
Ayrıca, toplam katılımcıların %54'ünün ise
yönetici konumunda olduğu görülmüştür.

Konferans konusu uygulamalarının başarılı
olabilmesi için yönetim desteği gerektiğinden
bu oran önemlidir. Yandaki grafikler,
katılımcıların görev dağılımlarına göre anket
değerlendirme sonuçlarını göstermektedir.

MMO'nun her iki yıllık dönemler içerisinde 25
kongre, kurultay ve sempozyum düzenleme
deneyimiyle katılımcılar ilk kez düzenlenen
etkinlik olmasına rağmen MMO'nun etkinlik
düzenleme yetkinliğini ve toplantının
yapılabilirliğini olarak değerlendirmiş-
lerdir. Katılımcılar, sözel ve yazılı olarak
konferansların devamını temenni ettiklerini
belirtmişlerdir.

çok iyi

Katılımcı anketleri “Kritik Olay Tekniği” ile yorumlandı

MESLEKİ ANLAMDA BİLGİLENDİRME DÜZEYİ

GENEL MEMNUNİYET DÜZEYİ

Çok Yararlı

Çok Memnunum

Yararlı

Memnunum

Yararsız

Memnun Değilim

Konferans kapsamında yapılan
sunumların video kayıtlarına,

konferans CD'sine, tüm etkinliklere
ait fotoğraflara

adresinden ulaşabilirsiniz.
http://altisigmayalin.mmo.org.tr
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bir magazin (*) bir çuvaldız(**)... bir magazin ... bir çuvaldız... bir magazin ..bir çuvaldız... bir magazin

MMO tarafından konferans onuruna verilen kokteylde

konferansın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür edildi.

Konferans katılımcıları akşamı

terasında verilen kokteylde İzmir
Körfezi manzarası eşliğinde yorgunluk attılar.

K o k t e y l s ı r a s ı n d a
g e r ç e k l e ş m e s i n d e

konferanslara katılımları yanısıra düzenlenen
etkinlik ve verilen hizmetleri üstlenerek katıda
bulunan; BITS Bilgisayar Ltd. , Özkan Demir Çelik
San.A.Ş., İnci Holding Hayes Lemmerz, Dirinler
Makina Sanayi Tic.ve A.Ş., Novaces Danışmanlık,
Netsis Yazılım San. Tic. A.Ş., Matris Danışmanlık,
Rekmar Reklamcılık Tic. A.Ş.,Tirsan Kardan A.Ş.,
İmteks Giyim San. Ve Tic. A.Ş. ve Çaykur Çay
işletmeleri'ne MMO Yönetim Kurulu Başkanı

tarafından sunulan plaketlerle
teşekkür edildi.

Kokteylde ayrıca Konferans hazırlıklarını birbuçuk
yıla yakın bir zaman diliminde planlayan Yürüt-
me ve Düzenleme Kurulu Üyelerine ve konferans
sekreteryasına da anı plaketleri sunuldu.

9 Mayıs Makina

Mühendisleri Odası Tepekule Kongre ve Sergi

Merkezi

A l t ı S i g m a -Ya l ı n

K o n f e r a n s l a r ı n ı n

Emin Koramaz

M a g a z i n :

Çuvaldız 1:

Çuvaldız 2:

Kokteyl için çok güzel müzikler seçmiştik

ama ses sistemi ve salonun akustik özelliklerinden dolayı

yeterince duyuramadık. Yazlık sinema yanı başımızdaydı

bu defa kullanamadık ama umarız gelecek konferansda

orada sizlere güzel gösterimler izletebiliriz.

Her ayrıntıyı, simüle edererek incelemeye

çalışırken çay ve kahve ikarmalarında özellikle birinci günün

ilk yarısında konuklarımızı sıkıntıya soktuğumuzun

farkındayız. Gelecek defa “çaylar şirketten” diyemiyoruz

ama hizmet kalitesi konusunda söz veriyoruz.

K a t ı l ı m c ı l a r ı m ı z a

sunduğumuz seramik plaketler İzmir'de

Toprak Çocukları Seramik Atölyesinde

hazırlandı.

Birçok alternatif arasından son bir ay

kala karar verdiğimiz plaketler, bir de

sizlerden gelen isim değişiklikleri

eklendikçe konferansa on gün kala

ancak liseteler halinde atölyeye teslim

edildi.

Atölye sahibi İzmirli seramik sanatçısı

Azize Sezginön bizlerin geceler boyu

süren hazırlık telaşını gördüğünde

fırının azizliğine uğrayıp kırılan 40 adet

plaketi bize söyleyemediğini konferans

sonrasında öğrendik.

Hala işin aksamadan nasıl bittiğini

bilmiyoruz.

Ne diyelim İzmir'in “tembel” imajını hep

birlikte kırıyoruz böylece.

(*) : Sözcükler bir kez kirlendi mi gerçek anlamları hepten kayboluyor. İnternetin yalancıyız

“magazin “sözcüğü bugünkü anlamıyla ilk kez İngiltere'de 1731 yılında Edward Cave' in yayınladığı

“Gentlman's Magazine” ile kullanılmış (Murat Belge; İletişim yayını, Tarihten Gençliğe, İstanbul, 1997,

373).Türkiye'de de durum aynı olmuş batılılaşmanın etkisiyle magazin kavramı ilk olarak dergide

görülmüş. Günümüzde magazin kavramı, çok çeşitli konuları işleyen, genellikle fotoğraflı, süreli yayın

şeklinde ifadelendirilmiştir.

Çuval gibi dokumalar dikmekte kullanılan, ucu yassı ve eğri, büyük iğne anlamına

geliyor ama burada çok kullanılan atasözümüzde olduğu gibi kendimize batırmamız gereken nesne

olarak kullanılmıştır.

Magazin

(**) Çuvaldız:
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... Bir magazin...bir çuvaldız... bir magazin ... bir çuvaldız... bir magazin ..bir çuvaldız... bir magazin

Konferans kayıt aşamasından

itibaren oturum salonlarında,

çalıştaylarda verilen tüm hizmetler

mühendislik öğrencileri tarafından

gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi,
Dokuz Eylül Üniversitesi ve Celal Bayar
Üniversitesi Endüsti ve Makina Mühendisliği
bölüm öğrencileri Konferans Yürütme Kurulu

ile katılımcı sayısınının 800'ü aşması üzerine
birkaç gün önceden kayıt aşamasının
simülasyonu üzerinde çalıştı. 1326 kişinin bir
s a a t i ç e r i n d e t ü m k a y ı t i ş l e m l e r i
tamamlanarak Anadolu Salonunda yerlerini
almaları sağlandı.

Genç mühendis adaylarının yönetim ve
organizasyon becerilerinin artmasında da
etkili olduğunu düşündüğümüz bu süreçte 45
arkadaşımız görev aldı.

Konferanslar kapsamında ayrıca Mimarlar
Odası Ankara Şubesi ve İnşaat Mühendisleri
Odası'nın Fikir Yarışmaları
kapsamında düzenledikleri

ödül alan projelerden oluşan
sergi konfrans süresince sergilendi. Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezi Zemin Katında
Sergilenen projeler konuklardan ilgi gördü.

"Kent Düşleri"

Hasanoğlan Köy

Enstitüsü veYüksek Köy EnstitüsüYerleşkesi

Değerlendirme Projesi Ulusal Öğrenci Fikir

Yarışması'nda

Konferansın tüm hizmetleri endüstri ve

makina mühendisliği öğrencilerinden

Hasanoğlan Köy

Enstitüsü ve Yüksek

Köy Enstitüsü

Yerleşkesi

Değerlendirme

Projesi Ulusal Öğrenci

Fikir Yarışması Sergisi



24

Konferansın ikinci günü Prof. Dr. Yankı Yazgan
“Değişim Yönetimi” başlıklı bir söyleşi
gerçekleştirdi. Sekizyüzü aşkın katılımcının
dinlediği söyleşiye yıllar önce sahaflarda Tofaş
Yayınlarından “Yalın Üretim” adında bir yayını,
bir psikiyatr olarak tüm israflardan arındırılmış
“yalınlık” kavramı ilgisini çektiği için aldığını
b e l i r t e r e k b a ş l a y a n Ya n k ı Ya z g a n
konuşmasında özellikle insan hayatında
d e ğ i ş i m i n n a s ı l m e y d a n a g e l d i ğ i ,
değişime direnç noktaları gibi konular
üzerinde durdu.

İ n s a n d ü ş ü n c e s i n i n v e h a y a t ı n ı n
yalınlaşmasının insanın gelişiminde bir üst
evre olduğunu belirten Yazgan bazen
yalınlık la “sıradanlık-basitlik-çıplaklık-
g e l i ş m e m i ş l i k ” g i b i k a v r a m l a r ı n
k a r ı ş t ı r ı l a b i l d i ğ i n i s ö y l e d i . Ya z g a n
konuşmasında şunları söyledi:

“Psikoloji basitteki karmaşıklığı bulur,
mühendis ise karmaşıklığı sadeleştirir.
Değişimin konuşulduğu heryerde değişmek
isteyenler ve değişmek istemeyenler olabilir.
Değişmek istense bile o kadar kolay olmuyor.
Sağlıkla ilgili değişim önerileri hep “yaşam
tarzınızı değiştirin”, “bakış açınızı değiştirin”
diye başlar. Herkes önerileri bir süre yerine
getirir ama sonra tekrar eski yaşam modeline
geri dönülür.

Mühendislerin 6 sigması var, gazetecilerin
5N1K'si var. Ben de kendime bir formül
çıkardım. Değişimin önünde 3 şey var. ;

. Üşenmeyi

belki şöyle tanımlayabiliriz. Değişmeyi ister
ama birşey daha gerekir harekete geçmesi
için. Her yerde hem değişme isteği hem de
olduğu gibi kalmak isteği vardır. Ümitsizliği ise
değişeceğiz de ne olacak? Değişimle
birşeylerin elde edileceğine olan inancın
olmaması olarak tanımlayabiliriz. Değişime
direnç gösterenleri birbirine karıştırmamak
lazım. Ürkmek; değişim bazen cesaret ve cüret
gerektirebilir. Değişime direnç gösteren
ürkme davranışı ile tehlikeden uzak kalma
h u y u a r a s ı n d a b i r i l i ş k i o l d u ğ u n u
düşünüyorum.

Her türlü değişim çabasında ister politik, ister

kültürel, ister kişisel olsun; şimdiki zaman çok
önemlidir. Davranışlarımızı var olan sosyal
ortamlar kontrol ediyor. Yarının belirsizliği
bugünü önemli kılıyor. Şimdinin gücü
değişimin önünde en önemli engeldir. Bizim
gibi geleceğin belirsiz olduğu toplumlarda,
karmaşanın hakim olduğu, öngörülemez
durumların çok yoğun olduğu toplumlarda
değişim çok kolay olmuyor. Gelecekle ilgili bir
ümit yaratmadığınız sürece değişimle ilgili hiç
kimse bir adım atmaz. Siyasetle ilgili hemen
herşey bunun üzerine kuruludur. Değişimle ile
ilgili her durumda değişim isteğinin
yaratılması kilit noktadır.”

3 Ü

üşenmek, ümitsizlik, ürkmek

Prof. Dr. Yankı Yazgan “Değişim Yönetimi” ana başlığı altında

değişime direnç noktaları gibi konular üzerinde durdu.
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