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ÖZET 
 
Kusurları ve israfı önleyerek müşteri memnuniyetini ve karlılığı arttırmayı hedefleyen 6-sigma 
metodolojisinde istatistiksel yöntemlerle kalite iyileştirme programları önemli bir yer tutmaktadır. Bu 
çalışmada, süreç kararlılığı ve süreç yeterliliği değerlendirmeleri için bazı analiz yöntemleri açıklanmış 
ve bir meyve suyu üretim fabrikasının dolum hattında dolum basıncı için uygulamalar gösterilmiştir. 
Süreçlerin genel olarak sağlıklı olup olmadığını değerlendirmede süreç kararlılığı analizi 
kullanılabilmektedir. Süreç kararlılığını değerlendirmek için sayısal tekniklerden SR testi ve varyans 
analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Yeterlilik analizi ile sürecin toleransları ne ölçüde karşılayabileceği 
tahmin edilebilmekte, değişkenliğin azaltılması için kritik süreçler belirlenebilmektedir. Histogram ve 
yeterlilik indeksleri yaklaşımları kullanılarak yeterlilik analizlerinin yapılması gösterilmiş, sonuçlar 
tartışılmıştır.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Şirketler arası rekabetin sürekli olarak artmakta olduğu üretim sektöründe istatistiksel yöntemler ile 
kalite iyileştirme çabaları önemli bir yer tutmaktadır. Verimlilik çağı olarak adlandırılan 19. Yüzyılı 
takiben 20. Yüzyılda kalite çağına girilmiş, 1920’lerde temelleri atılan istatistiksel kalite kontrol 
tekniklerini kullanarak ürün kalitesini artıran ve maliyetlerini düşüren üreticiler büyük rekabet avantajı 
sağlamışlardır. Günümüzde, istatistiksel kalite kontrol teknikleri üretim dışında hizmet sektöründe de 
önemli uygulamalar bulmaktadır. 
 
Kalite iyileştirme, ürünlerin ve süreçlerin değişkenliğinin azaltılması olarak tanımlanabilir [1].  
Süreçlerin tasarımından başlayarak ürün döngüsünün çeşitli aşamalarında hataları önceden tahmin 
etmeyi ve önleyici tedbirler ile bunları ortadan kaldırmayı hedefleyen istatistiksel süreç kontrolü 
değişkenliğin azaltılmasıyla kalitenin artırılmasına yönelik proaktif bir yaklaşımdır.   
 
İstatistiksel süreç kontrol teknikleri ürün ve süreç kalitesini iyileştirme amacıyla kullanılan grafiksel ve 
sayısal yöntemlerden oluşmaktadır. Bu teknikler içerisinde süreç kararlılığı ve süreç yeterliliği 
analizlerinin önemli bir yeri vardır. Süreçlerin kararlılığı ölçülüp kontrol edilebilir. Bunun yanı sıra, süreç 
yeterliliğinin ölçülmesiyle toleransları karşılamada yetersiz görülen süreçler potansiyel iyileştirme 
noktaları olarak belirlenebilir. Sürekli iyileştirme felsefesi doğrultusunda değişkenliğin azaltılmasına 
yönelik çalışmalar sürdürülür. 
 
Çalışmada, süreç kararlılığının değerlendirilmesi için sayısal teknikler olarak SR testi ve varyans 
analizi (ANOVA) açıklanmış ve gerçek uygulamalarla gösterilmiştir. Süreç yeterliliği değerlendirmeleri 
için ise histogram ve yeterlilik indeksleri yaklaşımları kullanılarak yeterlilik analizlerinin yapılması 
gösterilmiş yine gerçek örneklerle uygulamalar yapılmıştır. 
 



 _____________________________________________  2 _______
 

 

Altı Sigma Yalın Konferansları (09-11 Mayıs 2008)

Bildiri Oturumları

Uygulamalar için bir meyve suyu üretim fabrikasının dolum hattı ele alınmıştır. İncelenen süreç 
değişkeni dolum basıncıdır. Dolum basınçları için 15 dakikalık aralıklarla her seferinde 5 veriden 
oluşan 83 alt örnek alınmıştır. Bu 83 alt örneğin 4 tanesi süreç kontrol dışı olduğu için elenmiş, kalan 
79 tane alt örnek ile uygulamalar yapılmış, sonuçlar tartışılmıştır. 
 
 
 
 
2. SÜREÇ KARARLILIĞI 
 
Süreçler için kararlı (stabil) veya kararsız şeklinde sınıflandırma yapmadan önce süreç kararlılığını 
tanımlamak faydalı olacaktır. Bir ortalama etrafında genel sebeplerden dolayı rastgele değişkenlik 
gösteren süreçler kararlı olarak, değişkenliğin özel sebeplerinin mevcut olduğu süreçler ise kararsız 
olarak adlandırılmaktadır. Kararlı bir süreç zaman içerisinde kararsızlaşabileceği gibi (özel sebeplerin 
oluşması nedeniyle), kararsız bir süreçte daha sonra tekrar kararlı yapısına dönebilir veya 
döndürülebilir (özel sebeplerin ortadan kalkmasıyla). Birçok kalite iyileştirme çalışması için sürecin 
kararlı olması parametre kestirimlerinin güvenilirliği açısından önem arz etmektedir. Süreç kararlılık 
ölçütleri, süreç yeterlilik ölçütlerini destekleyen bilgi sağlamalarının yanı sıra baştan sona kadar 
sürecin durumunu değerlendirmede kullanılabilmeleri sebebiyle faydalıdırlar. Süreç kararlılığı bu 
çalışmada SR testi ve ANOVA (Varyans Analizi) yöntemleriyle hesaplanmıştır. Bu yöntemler aşağıda 
açıklanmakta ve ardından uygulama sonuçları sunulmaktadır. 
 
 
2.1. SR Testi ve Süreç Kararlılığı Ölçümleri 
 
SR testi yığın varyansının iki ayrı tahmininin karşılaştırılması fikrine dayanmaktadır. Hesaplamalar için 
gerekli adımlar aşağıda belirtilmiştir. 
 

1. Tüm gözlemler kullanılarak örneklem standart sapma formülü ile süreç standart sapmasının 
( s ) tahmin edilmesi. 
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Burada,  

ix , i. gözlemi, 
x , örnek ortalamasını 
N,  tüm gözlemlerin sayısını ifade etmektedir. 
 
2. Kontrol şemaları hesaplamalarında olduğu gibi, alt örneklemler kullanılarak süreç için standant 

sapma tahmini yapılır. Herbir alt örnekdeki gözlem sayısı 10 veya daha az ise değişim aralığı 
(R), alt örneklerdeki gözlem sayısı 10’dan daha fazla ise veya bu sayı sabit değil ise standart 
sapma (S), veya alt örneklerdeki gözlem sayısı 1 ise hareketli değişim aralığı (MR) 
kullanılarak standart sapmanın (sR,S,MR=σ̂ ) tahmin edilmesi (bkz. [1] ) 
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3. SR = s2 ÷ s2

R,S,MR oranının hesaplanması 
 
Burada, Ri ile i. alt örneğin değişim aralığı (alt örnekteki en büyük ve en küçük değerin farkı)  
s ile tüm gözlemlerin (alt örnekler dikkate alınmadan) hesaplanan standart sapma 
Si ile i. alt örneğin standart sapması 
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MRi ile i. ve (i – 1). gözlem arasındaki farkın mutlak değeri gösterilmektedir. 

R , 
____

MR , ve S  sırasıyla alt örneklerin değişim aralıklarının, hareketli değişim aralıklarının ve standart 
sapmalarının ortalamasını, d2 ve c4 istatistiksel kalite kontrol kitaplarında bulunabilecek ve örnek 
büyüklüğüne bağlı sabitleri ifade etmektedir. 
  
Kararlı bir süreç için SR değerinin 1’e yakın olması beklenirken bu oranın 1’den büyük olması 
kararsızlığın bir göstergesi olacaktır. Bunun nedeni, kararsız bir süreç için ikinci adımda hesaplanan 
standart sapma tahmin değerinin birinci adımdaki standart sapma tahmin değerinden daha küçük 
olacağıdır. Ancak, bir sürece kararsız denilebilmesi için hesaplanan SR değerinin 1’den ne kadar 
büyük olması gerektiğinin tanımlanması gerekecektir. SR rastgele değişkeninin tam olarak dağılımı 
belirlenmemişse de, iki varyansın tahmininin oranı olduğu için uygulamada yaklaşık dağılım olarak F 
dağılımı kullanılmaktadır.  Aşağıda belirtilen hipotezi test etmek için F testini kullanalım. Burada E(.) 
bir rastgele değişkenin beklenen değerini ifade etmektedir.  

 
H0 : E(SR) = 1 (süreç kararlı) 
H1 : E(SR) > 1 (süreç kararsız) 

 
F tesitini gerçekleştirmek için pay ve payda serbestlik derecelerinin bulunması gerekir. Pay serbestlik 
derecesi, 1sd , tüm gözlemlerin sayısının 1 eksiği ile ( 1 1sd N= − ) kolayca hesaplanabilir. Payda 

serbeslik derecesi, 2sd , için kullanılan tahmin yöntemine göre yaklaşık bir serbestlik derecesi 
hesaplanabilmektedir (bkz. [2],[3]). K tane alt-örneğimiz ve bunların herbirinin n tane gözlemi olsun. 
İkinci adımda, hareketli değişim aralığı (MR)  kullanıyorsak 2 0.62 ( 1)sd N= × − , değişim aralığı (R) 

kullanıyorsak 2 0.9 ( 1)sd K n= × × −  ve standart sapma (S) kullanıyorsak 

2 ( 1) 0.23 ( 1)sd K n K= × − − × − olarak hesaplamalar yapılır. SR değeri F tablosundan bulunabilecek 
kritik F değeri ile veya hesaplanacak p değeri ile karşılaştırılarak hipotez testi tamamlanır.  
 
Meyve suyu üretiminde dolum sürecinde basınç ölçümleri için yeterlilik analizi yapılmadan önce 
sürecin kararlı olup olmadığının tespit edilmesi istenilmiştir. Kararlı bir sürecin yeterlilik analizi 
sonuçları daha güvenilir olacaktır.  
 
Kontrol dışı alt-örnekler çıkarıldıktan sonra, her biri n = 5 gözlem içeren K = 79 alt-örneğin basınç 
ölçümlerine dair süreç şemaları Şekil 1’de gösterilmiştir. 79 alt-örneğin içerdiği toplam gözlem sayısı N 
= 395’tir.  
 
Tüm veriler kullanılarak yığın standart sapma tahmini s = 0.342 ve varyansı s2 = 0.117 olarak 
hesaplanmıştır. İstatistik yazılım programları kullanılarak kolayca hesaplanabilecek ikinci bir standart 
sapma ve varyans tahmini için aşamalar aşağıda özetle gösterilmiştir.  
 
R = 0.748101 
d2 = 2.326  

, ,R S MRs = R / d2 = 0.321626 ve =2
,, MRSRs 0.103443 

 
Yığın varyansının iki tahmin değerinin oranı kullanılarak, SR hesaplanır; 

SR = s2 ÷ s2
R,S,MR = 0.117 ÷ 0.103 = 1.136 

 
Toplam 395 gözlemimiz olduğu için F testinde pay serbestlik derecesi 1 395 1 394sd = − =  olarak 
bulunur. Payda serbestlik derecesi hesaplanırken, değişim aralığı R kullanıldığı için 

284)15(799.02 =−××=sd  olarak belirlenir. Payı 394 ve paydası 284 serbestlik dereceli bir F 
dağılımı kullanılarak, p değeri, 1-P(SR≤ 1.136) = 0.126 olarak hesaplanmıştır. %5 anlamlılık 
düzeyinde Ho hipotezimizi reddedememekte ve sürecin kararlı olduğu sonucuna varmaktayız.  
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Şekil 1. Meyve suyu kutu dolum basıncı süreç şemaları 
 
 
2.2. ANOVA 
 
2.2.1. ANOVA Yöntemiyle Süreç Kararlılığı Ölçülmesi 
 
Süreç kararlılığının değerlendirilmesi için bir başka yöntemde varyans analizidir (ANOVA). Bu yöntem 
ile alt-örneklerin ortalamalarının aynı olup olmadığı test edilir. Bu amaçla yine iki varyans tahmini, alt-
örnekler arası ve alt-örnekler içi, hesaplanır. Kararlı bir süreçte bu iki varyans tahmininin birbirine 
yakın olması beklenir. i. alt örneğin ortalamasını iμ  ile ifade edelim. Test edilecek hipotez, 
 

H0 : = µ2  = µ3  = … µK    (süreç kararlıdır) 
H1 : en iki ortalama farklıdır  (süreç kararsızdır) 

 
İstatistik yazılım programları kullanılarak varyans analizi kolaylıkla yapılabilir. Aşağıda bir istatistik 
yazılım programı kullanılarak hesaplanan ANOVA çıktısı gösterilmiştir.  
 

One-way ANOVA: Basinc 1, Basinc 2, Basinc 3, Basinc 4, Basinc 5  
 
Source   DF      SS     MS     F      P 
Factor    4   0.230  0.058  0.49  0.743 
Error   390  45.757  0.117 
Total   394  45.988 
 
S = 0.3425   R-Sq = 0.50%   R-Sq(adj) = 0.00% 

 
p-değerimiz 0,743 olduğu için % 5 anlamlılık düzeyinde sıfır hipotezini reddedememekteyiz ve bu 
yöntemle yine sürecimizin kararlı olduğu sonucuna varmaktayız.Bu bölümde iki farklı şekilde süreç 
kararlılığının sayısal olarak ifade edilmesi gösterilmiştir. Bir meyve suyu dolum sürecinde basınç 
ölçümleri için örnek bir veri seti kullanılarak yöntemler uygulanmış, her iki yöntemden de sürecin 
kararlı olduğu sonucu çıkarılmıştır.  
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3. SÜREÇ YETERLİLİĞİ 
 
Süreç değişkenliğinin istatistiksel analizidir. Kritik kalite karakteristiklerinde değişkenlik zamana dayalı 
ve anlık olabilir. Yeterlilik analizleri ile bir sürecin toleransları ne ölçüde karşılayabileceği tahmin 
edilebilir, değişkenliğin azaltılması için kritik süreçler seçilebilir ve yeni ekipmanlar için gereksinimler 
belirlenebilir. Ürünün kalitesinde sürekli iyileşme yapılabilmesi için süreç yeterlilik analizleri önemlidir. 
Analizler farklı yöntemlerle yapılabilir. Bu yöntemlerden yaygın olarak kullanılanlar; histogram, yeterlilik 
indeksleri ve kontrol şemalarıdır. 
 
3.1. Histogram ile Süreç Yeterlilik Analizi 
 
Histogram süreç yeterliliği tahmininde kullanılabilecek grafiksel bir yöntemdir. Bu yöntemin bir avantajı 
süreç performansı hakkında anlık görsel bir fikir vermesidir. Histogram çizilirken dikkat edilmesi 
gereken bir nokta veri sayısının çok olması gerekliliğidir. Bu yöntemle, incelenen süreç değişkenin 
aldığı değerler sınıf aralıklarına bölünmekte ve her bir sınıf aralığına düşen gözlem sıklıkları dikey 
eksende gösterilmektedir.  
 
 

4,84,54,23,93,63,3

LSL Target USL

LSL 3,5
Target 4
USL 4,5
Sample Mean 4,21899
Sample N 395
StDev (Within) 0,321626

Process Data
C p 0,52
C PL 0,75
C PU 0,29
C pk 0,29

Potential (Within) C apability

PPM < LSL 10126,58
PPM > USL 220253,16
PPM Total 230379,75

O bserv ed Performance
PPM < LSL 12692,96
PPM > USL 191133,77
PPM Total 203826,74

Exp. Within Performance

Süreç Yeterlilik Analizi

 
 

Şekil 2. Dolum süreci yeterlilik analizi 
 

Şekil 2’de bir istatistik yazılım programı ile yapılan süreç yeterlilik analizi sonucu gösterilmiştir. Burada 
çizilen histogram alt ve üst spesifikasyon limitleriyle (sırasıyla, 3.5 ve 4.5) karşılaştırıldığında sürecin 
hedef değerde ortalanmadığı, ortalamanın hedef değer olan 4’ten büyük olduğu görülebilecektir.  Şekil 
2’nin sol alt tarafında yaklaşık olarak milyonda 230000 ürünün basınç değerlerinin toleranslar dışında 
olacağı belirtilmiştir.     
 
3.2. Yeterlilik İndeksleri ile Süreç Yeterlilik Analizi 
 
Sürecin yeterliliğini sayısal olarak değerlendirmek için kullanılan yöntemlerdir. Farklı noktaları dikkate 
alan çeşitli indeksler geliştirilmiştir. En sıklıkla kullanılan indeksler Cp ve Cpk’dır. USL ile üst 
spesifikasyon limitini, LSL ile de alt spesifikasyon limitini ifade edelim. Sürecin standart sapması (σ ) 
biliniyorsa, Cp indeksinin formülü, 
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Süreç standart sapmasının bilinmediği durumlarda, standart sapma tahmini (σ̂ ) olarak  
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kullanılarak Cp indeksinin tahmini ( ˆ
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ˆ LSLUSLC p
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hesaplanabilir. 
 
Cp indeksi süreç hedef değerde ortalanmıştır varsayımıyla hesaplandığı için bir dezavantaja sahiptir. 
Buna alternatif olarak önerilen Cpk indeksi sürecin hedeften kayık olabileceği düşünülerek aşağıdaki 
şekilde önerilmiştir.  
 

min ,
3 3pk

LSL USLC μ μ
σ σ

− −⎧ ⎫= ⎨ ⎬
⎩ ⎭

 

 
Burada, μ  süreç ortalamasını ifade etmektedir. Benzer şekilde, standart sapma σ  bilinmediği 
durumlarda bunun tahmini σ̂  formülde kullanılarak süreç yeterlilik indeksi tahmini yapılabilir. Hedef 
değerde ortalanmış olan bir süreç için Cp ve Cpk indekleri birbirine eşittir. 
 
Genel olarak indekslerin analizinde verilerin normal dağıldığı varsayılmaktadır. Bu koşulun 
sağlanmaması durumu incelenmiş ve hesaplanan indekslerin yanıltıcı olabileceği, bu sebeple büyük 
örneklerin kullanılması gerektiği belirtilmiştir [4].  
 
Süreç yeterliliği indeksi ne kadar büyükse süreç o kadar yeterlidir. Genel olarak, iki taraflı 
spesifikasyon limitlerinin kullanıldığı bir süreç için Cp > 1.33 istenilir.  
 
Dolum hattı sürecinin yeterlilik indeksleri değerleri Şekil 2’de gösterilmiştir. Bu değerleri 
incelediğimizde Cp ve Cpk değerleri sırasıyla 0,52 ve 0,29’dur. Bu sonuca göre her iki durumda da 
süreç iyileştirme gerektirmektedir. Ayrıca, şekilde görüldüğü ve Cp ve Cpk değerlerinden de 
anlaşılacağı gibi mevcut sürecin ortalaması alt ve üst limitlerin tam ortasına denk gelmemektedir. 
Yaklaşık olarak milyolda 230000 ürünün spesifikasyonlar dışında olacağı hesaplanmıştır. 
 
 
 
 
4. SONUÇ 
 
Sürekli iyileştirme hedeflenen istatistiksel süreç kontol çalışmalarında çeşitli kalite iyileştirme 
araçlarından faydalanılmaktadır. Süreç kararlılığının ölçümü ile sürecin istatistiksel kontrol altında olup 
olmadığıyla ilgili bilgi edinilirken, süreç yeterliliği ölçümü ile de sürecin değişkenliği ölçülür. Bu çalışma 
ile süreç kararlılığı ve süreç yeterliliği analizleri anlatılmış, bir meyve suyu fabrikasında dolum 
basınçları için uygulamalar gösterilmiştir. Bu sürecin istatistiksel olarak kontrol altında ancak yetersiz 
olduğu görülmüş, iyileştirme yapılmak üzere değerlendirilmesi önerilmiştir. Sonuçlar tartışılmış, bazı 
öneriler sunulmuştur. 
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