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Altı Sigma Müşteri Değeri 
Projelerinin Seçiminde Kalite 
Fonksiyon Yayılımı (KFY) 
Yaklaşımının Kullanılması

Özet

Altı Sigma yöntemi ilk olarak 1980’li yılların ortalarında Motorola Firmasında uy-
gulanmıştır. Altı Sigma günümüzde oldukça yaygın kullanılan bir yöntem hali-
ne gelmiştir. Altı Sigma’nın teknik anlamının yanı sıra, yönetsel yaklaşımı da iş-
letmelerde oldukça başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Altı Sigma’nın yönetsel 
yaklaşımı, Altı Sigma projelerinin başarılı bir şekilde yönetilmesine dayanır. İşlet-
meler pek çok konuda Altı Sigma projeleri oluştururlar ve bunlardan birini seçe-
rek uygulamaya koyarlar. Burada önemli olan nokta, birden fazla Altı Sigma pro-
jesi söz konusu olduğunda, bu projelerden hangisinin uygulamaya alınacağıdır. 
İşletmelerin kaynakları oldukça kısıtlı olduğundan, en verimli Altı Sigma projesi-
nin seçilmesi tüm Altı Sigma projelerin uygulanması yerine tercih edilir. Bu çalış-
mada, Altı Sigma müşteri değeri projelerinin seçiminde, Kalite Fonksiyon Yayılı-
mının kullanılması bir restoran işletmesinde uygulanmış ve sonuçları değerlen-
dirilmiştir.
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Abstract

Firm Motorola Six Sigma method first applied to the mid 1980s. Six Sigma has 
become a method widely used today. The meaning of Six Sigma, as well as tech-
nical, managerial approach is used quite successfully in enterprises. Six Sigma 
management approach is based on the management of a successful Six Sig-
ma projects. Businesses in many ways by selecting one of them to implement 
Six Sigma projects and put the form. The important point here, when it comes to 
more than one Six Sigma project, which of those projects eligible to attend prac-
tice. Businesses have very limited resources, the most efficient implementation 
of Six Sigma project selection are preferred instead of all Six Sigma projects. In 
this study, the selection of Six Sigma customer value  projects, the use of Qua-
lity Function Deployment  and the results were applied to a restaurant operation.
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