
Proseslərin Altı Siqma vasitəsilə təkmilləşməsi

Edgar F. Abdullayev



Ümumi Keyfiyyət Menecmenti və Altı Siqma Tarixi

Control Charts

Walter Shewhart

1924

QFD

Yoji Akao

1968

ISO9000

1987

EQA 1990

MBNQA

1988

MAIC

Mikel Hari

1982-1987

DMAIC

1998

Yaponiyada

W. Deming və

J.M. Juran 

1950’s

Toyota System

1946

İtkisiz Altı Siqma 

2002

Ümumi Keyfiyyət Menecmenti

Altı Siqma  İtkisiz Altı Siqma

GE

J. Welch

1996

Allied

Signal

1993

Keyfiyyətin 

Təkmilləşdirilməsi 

Üçün Statistika Metodları

H.Kume 1987

SixSigma

Motorola

1985

Unisys

1987

Metodları

Öyrən

DFSS

2001

Statistika
C. F. Gauss

1809



Altı Siqma Anlayışı

• Altı Siqma (SS, 6S) iki təkmilləşdirmə metodlarını birləşdirir:
İşi daha yaxşı və daha sürətli etmək və bunlar birlikdə işin ümumi dəyərinin daha aşağı
olmasını nəzərdə tutur

• SS az xərclə daha ardıcıl, daha yüksək keyfiyyətli, əməliyyat və məhsuldarlığı daha 
yüksək səviyyədə həyata keçirilən proses ilə nəticələnir.



Lean Six Siqma – Əsas məqsədi nədir?

LSS komanda işi və müştəriyə dəyər qatan məsələlərə fokuslanaraq, eyni həcmdə 
resurslardan istifadə etməklə daha yüksək nailiyyətlər əldə edir ...

100 W-lıq lazer şüası100 W-lıq adi işıq lampası



Lean Six Siqma – Əsas məqsədi nədir?

İstənilən halda, daha böyük nəticələr əldə etmək imkanı vardır. Çox vaxt ilk baxışda 
göründüyündən qat-qat daha çox imkan ...

Formula 1 Pit komandası:

3 nəfər 4 təkəri 40 saniyyəyə

dəyişirlər.

Sizin yol yoldaşlarınız: 5 nəfər, bir 

təkəri 30 dəqiqəyə

dəyişirlər
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İsraf

Elastiklik

Variasiya
İsraf (Japanese: muda) 
müştərinin istəyini təmin etmək üçün 
lazım olandan daha çox resurs istifadə 
olunması. İsrafı azaltmaqla biz xərcləri 
azaldır, keyfiyyəti inkişaf etdirir və sabit 
saxlayırıq. 

1 2

Elastiklik, və ya əsnəklik (Yaponca: mura) 
müştəri istəklərində baş verən 
dəyişikliklərə, tez və effektiv şəkildə 
cavab verə bilmə qabiliyyəti.

Müştəri İstəyi

Təqdim olunan 
Nəticə

Variasiya (Yaponca: muri) təyin 
olunmuş standartdan ayrılmadır. 
Bu ayrılmaları aradan 
qaldırmaqla biz prosesi sabit 
saxlayırıq və beləliklə də 
variasiyanı azaldaraq, keyfiyyəti 
inkişaf etdiririk. 

3

Lean – Six Sigma istehsalatın 3 əsas düşməni ilə mübarizə 

aparır
Müştəri İstəyi

Təqdim olunan 
Nəticə



İsrafın 8 növü

Tələb üzərində 

emal

Yenidən görülən 
iş

Gözləmə
Fəaliyyət

Gözləyən tapşırıqlar

Tələb üzərində 
istehsal

Nəqliyyat

İntellekt

Məlumat toplanması və 
dəqiqləşdirilməsi üçün 
yüksək keyfiyyətli 
mütəxəssislərdən 
istifadə.

Bir printer üzərində çap 
olunmuş sənədlərin əl ilə 
olaraq sıralanması.

Kağız daşıyıcıların
filiallardan baş ofisə fiziki 
şəkildə göndərilməsi. 

Müvafiq təmsilçinin işsiz 
şəkildə öz növbəsini 
gözləməsi.

Qərar verilməsi üçün 
faydalı məlumat əlavə 
etməyən təhqiqatların 
aparılması. 

Yoxlanmış sənədlərdə 
uyğunsuzluq aşkar 
edildiyi təqdirdə, onun 
yenidən düzəldilməsi.
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Qeyd olunan şikayətin bir 
neçə səviyyədə yenidən 
yoxlanması.

Qeyd olunan şikayətlərin 
müvafiq fəaliyyət planını 
gözləməsi.



“Altı Sigma” prosses inkişafının elə bir məqsədidir 

ki, bizim keyfiyyət anlayışımızı rəqəmlərlə 

görməyimizə nail olur.

“Olçün” “Ölçün” “Ölçün”     – Qoy verilənlər sizi 

aparsın

Atalar sözü: Yüz ölç, bir biç !

Nəyi ki ölçə bilmirik, deməli onu idarə edə bilmirik ...

W. E. Deminq

Ölçün



Verilənlər, fərqli DMAIC prossesində

Problemi və ya fərziyyəni əhatə edən faktları topla

Prossesi nəzarətdə saxla ki, prossesin 

davamlılığını təmin edəsən

Prossesin səbəbkarı və nəticələrəi arasındakı 

əlaqəni təyin et

Prosses göstəricisi üçün, əsas xətt müəyyən et

Prossesin inkişafının kəmiyyətini müəyyən et
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VOC əsasında Lean dalğanın aparılması

Müştərinin
səsi

1

Prosses
arxitekturası / 
emal sistemi

2

İdarəetmə 
sistemi

3

Düşüncə
tərzi və 
qabiliyyət

4

▪ Prosesin adekvat hissələrə
ayrılması

▪ Prosesin dəqiq təsviri

▪ Resursların effektiv 
istifadəsi və keyfiyyətli 
nəticə üçün lazım olan 
effektiv proses strukturu.

İtkilərin minimallaşması və 
dəyərin artması üçün 
prosesin təkmilləşdirilməsi

▪ Başa düşülməsi rahat olan, sadə 
formatlı sənədləşmə və şablon.

▪ Prosesin şəffaf və ölçülməsi 
mümkün olan ƏFG-ləri

▪ Proses effektivliyinin mütəmadi 
olaraq nəzarətdə saxlanması. 

▪ BPİ və Proses Sahiblərinin 
metodologiya və optimizasiya
haqda kifayət qədər 
biliklərinin və tələb olunan 
bacarıqlarının olması 

▪ Lazımi karyera və maddi 
təşviqetmə proqramının 
olması 

▪ İşçilərin «bacararam» və 
sahiblənmə yanaşması ilə 
fəaliyyət göstərməsi. 

Prosesin idarə olunması üçün effektiv 
infrastruktur

Motivasiya olunmuş və 
qabiliyyətli komanda

▪ “müştərinin kim olduğunu” dəqiq 
başa düşmək

▪ Prosesdəki müştəri gözləntilərini
qarşılamaq

▪ Müştəri ilə sabit münasibətlərlə

– Prosesin əsas ağrılı nöqtələri

– Mövcud məmnuniyyət səviyyəsi

Müştəri artması (xarici/ daxili) 
Məmnuniyyət (sürət və keyfiyyətin 
inkişaf etdirilməsi)



Variasiyaların Əsas Səbəbləri Nələrdir ?

 Zəif proses dizaynı

 Ətraf mühit

 İnsanlar

 Hissələr və materiallar

 Bacarıq və davranışlar

 İdarə etmə sistemləri

 Ölçmə sistemləri …



Yekunda, əgər qısa izahını istəyirsinizsə …

Six Sigma, məhsul və rossesləri istehsal edən və 
bu məhsul və prosseslərdən istifadə edən 

əməkdaşlar arasında, ümumi, sistematik və 
sübuta yetirilmiş bir sistemdir ki, bunun 

vasitəsilə, eyni ölçü sistemi altında, minimum 
defekt, vaxt və maddi xərc tələb edən və ən 

yüksək müştəri məmnuniyyəti səviyyəsinə gətirib 
çıxaran bir sistemdir.

(bu yaxşı izah deyil! )



Bunu yoxlayaq …

Six Sigma …

Rəqəmlərə (faktlara) 
Əsaslanan Layihə 

İdarəetmə Sistemidir 



Şirin Meyvə
Altı Siqma üçün 
Layihələndirilib

Meyvə Yığını
Altı Siqma

Aşağıda Asılan Meyvə
Keyfiyyətin Əsas Aləti

Yerə Tökülən Meyvə
Məntiq və İntuisiya

Cari prosesin potensialı

Biz bilmirik
Biz nəyi bilmirik

Biz bilmədiyimizə qarşı

müvafiq davrana 
bilmərik

Biz axtarmayınca 
bilmirik

Biz suallandırmadığımı
axtarmırıq

Biz ölçmədiyimizi 

suallandırmırıq

Beləliklə,

Bilmək üçün

Biz ölçməliyik.

Doğru Alət və Üsullarla Prosesin Təkmilləşdirilməsi

Potensialı



MÜƏYYƏN ETMƏK

• Layihə Nizamnaməsi

• SIPOC

ÖLÇÜ

• Prosesin Xəritəsi

• Fişbon  Data toplanması planı

TƏHLİL

• 5 niyə tipli təhlil  Pareto Qrafiki

TƏKMİLLƏŞDİRMƏK

• Təkmilləşdirmə tədbirlərinin siyahısı

NƏZARƏT

• 2 nümunə t-testi  göstəricilərdə bir dəyişiklik varmı?
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Invoice rows

Product specific

invoice data
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Billing data
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Paper

bills
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Paper 
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Billing archieve

Ledger, book keeping

Atlas, Lasso, Geneva,

Nak

BillMill

Ordering systems, banks etc.
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Create monthly,

tariff and 

connection fees

Send e-bills to

e-bill operators

Activate

billing run

Control

report

Control

report

OK

Customer Receive

invoice

Control

report

C2 50,0 25,0 12,5 12,5
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C1 Reason 4Reason 3Reason 2Reason 1

100

80

60

40

20

0

100

80

60

40

20

0

C
2

P
e

r
c
e

n
t

Pareto Chart of C1

IISS PP OO CC
Critical Suppliers:

• Raw Material

• Sub-contractors

• Support Service

• Transportation

• Testing

Key Customers:

• Internal 

• Distribution

• Major Accounts

• Individuals

Key Indicators:

Productivity

Cost

Profit Contribution

Quality

Growth

Satisfaction

Competitiveness

Feature Performance

Objective: Provide reliable products/services to key customers.

Order Design Produce Package ServiceShip Set-upOrder Design Produce Package ServiceShip Set-up

Process Map Detail

Tədbir 1

Tədbir 2

Tədbir 3

Biznes problemi:

Məqsəd:

Baza:

Resurslar:

Vaxt Cədvəli:

DMAIC prosesi üçün Minimum Alət Dəsti



• 5 niyə sualı problemlərin əsas səbəbinin tapılması üçün 
xüsusi çatışmazlığın araşdırılmasında istifadə edilə bilər.

• Problem həll edilməsi
üçün əsas səbəbi 
aydınlaşdırmaq lazımdır.

• Əsas səbəbi müəyyən 
etdikdən sonra effektiv 
həll edilmə şansı daha da 
aşkar olur.

• Ehtiyatlı olun, çox geniş 
cavab ala bilərsiz 
(məsələn, pis idarəetmə)

ƏSAS 

SƏBƏB

NİYƏ

NİYƏ

NİYƏ

NİYƏ

NİYƏ

VƏ

Çünki 

...
Çünki 

...

Çünki 

...
Çünki 

...

Çünki 

...

Çünki 

...

Çünki 

...

Problemi ətraflı 

öyrənin

5 niyə sualı



Fişbon Diaqramın dəyəri əsas səbəbləri müəyyən etməkdir və problemlərin və ya 

məsələlərin potensial səbəblərini ardıcıl şəkildə kateqoriyalara bölüşdürülməsi üçün metodu 

təmin etməkdir.

Fişbon Diaqramı (həmçinin Səbəb və Təsir Diaqramı kimi tanınan) təsirlərin sistematik şəkildə baxılmasında və bu 

təsirləri yaradan və ya onlara qatqılanan səbəblərin baxılmasında təhlil vasitəsidir.

YX-lər

Səbəb Təsir

Avadanlıq Proses İnsanlar

Materiallar Ətraf Mühit Menecment

İlkin 

Səbəb

İkinci 

dərəcəli 

səbəb

Fişbon Diaqramı «x» ölçülməsində

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Ishikawa_Fishbone_Diagram.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Ishikawa_Fishbone_Diagram.svg


Simptom və əsas səbəb problemin müxtəlif tərəfləridir.

• Bu şəxs hər səhər baş ağrısı ilə oyanır.
• O işə getmək üçün aspirin qəbul edir.
• Dərman yaxşı təsir göstərir və baş ağrısı keçir.

• Daha ətraflı məlumatı olmadığına görə o ancaq simptom ilə işləyə 
bilər və «aspirin qəbul edir»

• O baş ağrısının səbəbini bilmir və bir şeyi dəyişdirmədiyinə görə, çox 
güman ki, növbəti səhər yenədə baş ağrısı ilə oyanacaqdır.

Simptom «səhər baş ağrısı»-dır.
İslahedici tədbir «aspirin qəbul etmək»-dir.
Əsas səbəb naməlumdur.
Profilaktik tədbir naməlumdur – bu çox güman ki, yenə baş verəcək.

Əsas səbəb (problemin kökü) nədir?



‘İdeal’ göstəricilərin davamlı axtarışı.

Vaxt

Xroniki problem sahəsi

Aşağı Keyfiyyətin

Qiyməti

Təcili problemlər

Tarixi Qiymət

Səviyyəsi

Potensial qiymət 

səviyyəsi

Yeni xroniki problem sahəsi

Yeni təcili problemlər

Təkmilləşdirilmiş 

qiymət səviyyəsi

Müəyyən edilə bilən variasiyanın ‘xüsusi səbəbi’

‘Ümumi səbəblər’ dən təsədüfi variasiya 

təbii variasiya prosesidir

Potensial Göstərici Səviyyəsi – Ən yaxşı Nəzəri İmkanlar

Orta 

Nəticə

Davamlı inkişaf nədir?



Qrafik göstəricilər



Problemin Təsviri:

• Ödənməyən Borcların həcmi 01.01.xx tarixindən 31.08.xx tarixinədək 11,934,302  AZN olub və bu bütün 20xx-ci ildəki borc 

məbləği olan 718,933 AZN-in 166.85 % -i təşkil edir.

8 ayın ortalama aylıq borc məbləği 1,491,787 AZN-dir

Ümumi 20xx üçün isə:  17,901,444 AZN

Məqsədin təsviri:

• Aylıq borc məbləğini, 20xx Mart ayına qədər, ayda 10%, maksimum 1,342,609,AZN -ə qədər azaltmaq.

Əsas xətt: 
• 1,491,787 AZN (Aylıq ortalama)

Maaliyyə zərbəsinin hesablanma metodu:

• Xərclərin qəanət edilməsi metodu= 20xx birinci (inkişaf etdirilməmiş) aylıq ortalama – 20xx son 8 ayının ortalaması = Qazanc

Ümumi qazanc son (inkişaf etdirilmiş) aylar x son 8 ayın EBITDA fərqi

Vaxt Planlanması: 

• Projenin başlanma tarixi – 1 Sentyabr 20xx , təxmin edilən bitmə vaxtı – 31 Mart 20xx

Layihənin Mənbəyi: 

• Çempion:  Departament və ya Baş inzibatçı

• Layihə Rəhbəri:  Birbaşa Layihəyə Rəhbərlik edən, ən azı Yaşıl Kəmərə namizəd

• Master Qara Kəmər/ Qara Kəmər:  Ən azı Qara Kəmər Sertifikatı olan ekspert

• Digər Komanda Üzvləri:  Layihənin gedişatına birbaşa təsiri olan əməkdaşlar

Layihə nizamnaməsi (Borc proseslərinin təkmilləşməsi)



Oxşarlıq diaqramının real nümunəsi



Fişbon nüminəsi

Zəif E2E Anlamı

İş dövriyyəsinin 

parçalanmış görünüşü

Ölcmələr ətraflı 

öyrənilməyib

E2E iş dövriyyəsinin 

Ətraflı təsviri verilmir

Ölçü
İnsanVasitələr

Proses Ətraf mühit Materiallar

Culture

Təchizatçılar

Nə olmalıdır – olçülər, 

sifarişlər və ya qismən 

sifarişlər aydın deyil

Təqib perspektivindən

aydın müəyyən 

edilməyib

Data (qeyri-maddi) 

Komponentlər

Platformalar

Məhsullar

Qeyri-maddi

Organization

Real hal

Təhlil təkmilləşmə üçün bir çox

Imkanları göstərir.

İlkin təkmilləşmə potensialı

prosesin aydınlaşdırılmasında və 

anlaşılmasında və bunları iştirakçı

funksiyalar ilə əlaqələndirmədə 

yerləşir.

Anlayışlar 

aydın deyil

Təqdim edilən nəticələr 

cəmləşmiş şəkildədir

Yalnız VUR ya İTİR,

Variantlar təqdim edilmir

Əsas səbəbə qarşı heç bir ipucu verilmir

Nəzarət sistemlərsiz

Yayınma siqnalları 

yoxdu?

Bir çox fiziki addımlar

Bir çox təhvil

Fiziki təqib etmə

“Telsims” sistemi

Aydın deyil, əgər standart iş 

dövriyyəsi bütün Məhsullar 

üçün müəyyən edilib

Fəaliyyət sistemi 

xaricində idarə

Bir çox təşkilati 

vahidlər cəlb edilib

İş dövriyyəsi üçün 

cavabdeh aydın 

deyil

Fiziki hazırlıq 

hesabatı Ümumi 

hədəflər?

Motivasiyanı 

zəiflədir Optimallaşdırılması 

üçün risklər

One Company

not implemented

Prosesin hədəfləri?

Tapşırıqlar üzrə 

müsabiqə

Həcmi Data

Data bütövlüyü?

Çarə əvəzinə 

düzəldin

Keyfiyyət 

probleməri
Çatdırılmada

gecikmələr

Parçalanmış 

sistem mühiti

İrsi sistem

“Biz necə də 

xüsusiyik”

Diqqət sahələri



Pareto vasitəsilə kateqoriyaların təhlil edilməsi

48%52%

Yanvar 20xx ilin 
Mart ayına kimi 
verilən kreditlər

Istənilən

İstənilməyən

Bütün verilən 
kreditlərin 52% NPL-
dir

NPL kreditlərin 55% 
Səbəb 1 
kateqoriyalıdır
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Yanvar 20XX – Mart 20XX İstənilməyən Kredit kateqoriyaların Pareto Qrafiki

Qrup

Ümumi 

zənglər

Faiz

Cum %

Səbəb 1 Səbəb 2 Səbəb 3 Səbəb 4



Time line

Q2 20XX Q3 20XX Q4 20XX Q1 20XX

▪ Action 2

▪ Action 8

▪ Action 5

▪ Action 1

▪ Action 6

▪ Action 7

Action                          

▪ Action 4

▪ Action 3

Layihənin Tətbiqetmə Planı (yol xəritəsi)



Təşəkkürlər!
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