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1. KALİTE KONTROLÜN TARİHÇESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Tarih Öncesi Çağlarda Üretim ve Kalite Kontrol
1.2. İlk Çağda Üretim ve Kalite Kontrol
1.3. Orta Çağda Üretim ve Kalite Kontrol
1.4. Yeni Çağda Üretim ve Kalite Kontrol
1.5. Yakın Çağda Üretim ve Kalite Kontrol
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Üretim olmasaydı kalite kontrol olur muydu?

2)
Loncaların kalite kontrole katkısı sizce Avrupa’da mı daha fazla olmuştur,
yoksa Anadolu’da mı?
3)

Sizce, kalite kontrolün tarihçesindeki en önemli gelişme hangisidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Tarih Öncesi Çağlarda
Üretim ve Kalite
Kontrol

Tarih öncesi çağlarda üretim
ve kalite kontrol ile ilgili
gelişmeleri kavrayabilmek

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

İlk Çağda Üretim ve
Kalite Kontrol

İlk Çağda üretim ve kalite
kontrol ile ilgili gelişmeleri
kavrayabilmek

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

Orta Çağda Üretim ve
Kalite Kontrol

Orta Çağda üretim ve kalite
kontrol ile ilgili gelişmeleri
kavrayabilmek

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

Yeni Çağda Üretim ve
Kalite Kontrol

Yeni Çağda üretim ve kalite
kontrol ile ilgili gelişmeleri
kavrayabilmek

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

Yakın Çağda Üretim ve
Kalite Kontrol

Yakın Çağda üretim ve kalite
kontrol ile ilgili gelişmeleri
kavrayabilmek

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak
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Anahtar Kavramlar

Kalite kavramı ile kalite kontrol kavramından bahsedebilmek için, herhangi bir
mal ya da hizmet üretiminin söz konusu olması gerekmektedir.

Üretim faaliyetlerinin ustalar tarafından bireysel olarak gerçekleştirildiği
durumda, bugünkü anlamda bir kalite kontrol faaliyeti bulunmamaktadır. Yapılan işin kalitesi,
üretimi gerçekleştiren kişinin sorumluluğundadır.

Loncalara Avrupa’da 11. yüzyıldan itibaren rastlanmaktadır. Anadolu’da ise
hemen hemen aynı işlevi yerine getiren Ahi teşkilatları 13. yüzyıldan itibaren faaliyet
göstermeye başlamışlardır.

16. yüzyılın başında 1502 yılında Osmanlı Padişahı 2. Bayezid tarafından
“Kanunname-i İhtisabı Bursa” isimli standart yayınlanmıştır. Kanunnamede esnafın yaptığı
üretim, standart olarak belirlenmiş kurallar altına alınmıştır.

2000’li yıllarda küreselleşme ile birlikte sürekli değişen ve artan müşteri
isteklerinin karşılanması işletmeleri en çok zorlayan konu olmuştur. Günümüzdeki küresel
rekabet ortamında, müşteri isteklerini en hızlı ve en ekonomik bir şekilde karşılamak zorunda
olan işletmelerin güncel kalite yaklaşımlarını uygulamaları kaçınılmaz bir hâle gelmiştir.
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Giriş
Üretim, kökü insanın varoluşuna kadar dayanan bir faaliyettir. Başlangıçtaki ilk üretim
faaliyetleri, insanoğlunun sadece kendisi ve ailesi için gerçekleştirilmiştir. Yani ortada mal ya
da hizmet sunulan bir müşteri bulunmamaktadır. Dolayısı ile müşteri memnuniyeti kavramı
da henüz ortaya çıkmamıştır. Zaman içinde yerleşik düzene geçildiğinde, aile dışındaki kişiler
için de üretim faaliyetlerinin başlamış olduğu görülmektedir. Böylelikle, üreticinin yanında
müşteri kavramının da ortaya çıktığı görülmektedir. Bu durumda müşteri memnuniyeti
kavramının da ortaya çıkması kaçınılmaz olmuştur.
282 Maddeden oluşan Hammurabi kanunlarının bazı maddelerinde üretici ile müşteri
arasında sorunlar yaşandığında uygulanacak yaptırımlardan bahsedilmektedir. Bu kanunlar,
tüketicinin haklarını koruyan ilk yasa olarak tarihe geçmiştir. Avrupa’daki loncalar 11.
yüzyıldan itibaren, Anadolu’daki Ahi teşkilatları ise 13. yüzyıldan itibaren faaliyet
göstermeye başlamışlar ve kalite kontrolüne çok büyük bir katkı sağlamışlardır. 16. yüzyılın
başında “Kanunname-i İhtisabı Bursa” isimli standart yayınlanmıştır. Kanunnamede esnafın
yaptığı üretim, standart olarak belirlenmiş kurallar altına alınmıştır. İstanbul’un fethi ile
birlikte Bizanslılar zamanında faaliyet gösteren tüm loncaların faaliyetleri de sona ermiştir.
Ancak, iktisadi yaşam ve yönetim içinde çok önemli bir fonksiyona sahip olan loncaların
tekrar açılması kaçınılmaz olmuştur. Sanayi devriminden sonra ise kalite kontrol ile ilgili
gelişmeler artmaya başlamış, günümüze gelinceye kadar çok büyük gelişmeler yaşanmıştır.
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1.1. Tarih Öncesi Çağlarda Üretim ve Kalite Kontrol
Kalite kavramı ile kalite kontrol kavramından bahsedebilmek için, herhangi bir mal ya
da hizmet üretiminin söz konusu olması gerekmektedir. Bu nedenle, kalite ile kalite kontrolün
tarihçesi için, dünya üzerindeki ilk üretim faaliyetlerine göz atmak gerekmektedir.
Üretim faaliyetlerinin başlangıcının ise, insanlık tarihi kadar eski olduğu kabul
edilmektedir. Bunun için de insanların yeryüzünde ilk olarak var olmaya başladığı zamanlara
kadar geri dönmek gerekmektedir. İnsanların gerçekleştirdiği ilk üretim faaliyetleri,
hayatlarını devam ettirebilmek için olmuştur. Avlanma, yiyecek bulma, toplama ve bu
yiyeceklerin barındıkları yerlere taşınması ilk üretim faaliyeti örnekleridir.
Başlangıçtaki bu üretim faaliyetleri, sadece insanoğlunun kendisi ve ailesi için
gerçekleştirilmektedir. Yani ortada mal ya da hizmet sunulan bir müşteri bulunmamaktadır.
Dolayısı ile müşteri memnuniyeti kavramı da henüz ortaya çıkmamıştır.
Zaman içinde yerleşik düzene geçildiğinde, üretim faaliyetlerini ustalık derecesinde
gerçekleştiren kişilerden ürün talep edilmeye başlanmıştır. Bu noktada aile dışındaki kişiler
için de üretim faaliyetlerinin başlamış olduğu görülmektedir. Böylelikle, üreticinin yanında
müşteri kavramının da ortaya çıktığı görülmektedir. Bu durumda müşteri memnuniyeti
kavramının da ortaya çıkması kaçınılmazdır.
O zamanlar, çok fazla üretici ve ürün seçeneği olmamasına rağmen, üretilen ürünleri
kullanan tüketiciler belirli bir ölçüde memnuniyet hissedecek ya da hiç memnun
olmayacaktır. Memnun olunmaması durumunda, alternatif ürünlerin olmaması beklentilerin
çok yüksek tutulmamasını sağlamaktadır.
Üretim faaliyetlerinin ustalar tarafından bireysel olarak gerçekleştirildiği durumda,
bugünkü anlamda bir kalite kontrol faaliyeti bulunmamaktadır. Yapılan işin kalitesi, üretimi
gerçekleştiren kişinin sorumluluğundadır. Ancak, İşini daha çok özen göstererek yapması
daha çok talep edilmesi sonucunu da ortaya çıkaracaktır. Diğer taraftan, beklentileri
karşılanmayan müşteriler ile üreticiler arasında bazı sorunların yaşanması da kaçınılmazdır.

Resim 1: Amforalar (antiquity, 2015)
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Kontrol faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi için temel alınan herhangi bir kriter ya da
kriterler olması gerekmektedir. Bunlar bazen ürünün boyutları veya ağırlığı gibi somut
kriterler; bazen de resim 1’de de gösterilen amforalarda olduğu gibi ürünün rengi ya da
parlaklığı gibi soyut kriterler de olabilmektedir.
MÖ 5000’li yıllara ait topraktan imal edilmiş eşyalar üzerinde marka olarak kullanılan
bazı işaretlerin bulunduğu gözlenmiştir. Ancak, o yıllarda kullanılan bu işaretler eşyayı
üretenden çok, eşyanın sahibini göstermektedir.

Resim 2: Topraktan yapılmış bir eşya (evrimhaberleri, 2015)
Zaman içinde bu işaretler, üreticinin ürünlerinin benzerlerinden ayırt edilmesi
sağlamak için kullanmaya başlamıştır. Bu işaretlerin günümüzdeki markalar yerine
kullanıldığı düşünülmektedir. Bilindiği gibi markalı ürünler çoğu zaman belirli bir standardı
ve kaliteyi ifade ederler.

1.2. İlk Çağda Üretim ve Kalite Kontrol
Eski Yunan’da, MÖ 3500’lü yıllarda Girit’te, taştan yapılmış mühürlerin üretilen
çömleklere marka vurulmasında kullanıldığı görülmüştür.
Eski Mısır’da, MÖ 3200’lü yıllara ait toprak eşyalar üzerindeki marka anlamındaki
işaretler ise üreticiyi ifade etmekteydi. Mısır’daki kazılarda bulunan tuğlalarda üreticisinin
adının ya da çeşitli işaretlerinin yer aldığı görülmüştür. Ürünün üreticinin bilinmesi, kusurlu
üretim söz konusu olduğunda üreticiyi kolay bir şekilde belirleyip cezalandırmayı
sağlamaktaydı.
MÖ 3000’li yıllarda ise, Mezopotamya’daki Sümer şehirlerinde hem ürünün üreticisini
hem de ürünün satıldığı müşteriyi gösteren mühürler kullanılmaktaydı.
MÖ 2000’li yıllarda Eski Yunan’da Korint kenti civarında, üreticisinin markasının
bulunduğu eşyalara rastlanmıştır.
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MÖ 1700’lü yıllarda toplam 282 madde hâlinde oluşturulmuş olan Hammurabi
kanunlarının bazı maddelerinde üretici ile müşteri arasında sorunlar yaşandığında
uygulanacak yaptırımlardan bahsedilmektedir.
Eski Mısır’da MÖ 1450’li yıllarda muayene elemanları, anıt mezar yapımında
kullanılan taş blokların yüzey dikliği kontrolü için telden yapılan bir araç kullanıyorlardı.
Yüzeylerin diklik kontrolü için benzer bir yöntem, Orta Amerika’da Aztekler
tarafından da kullanılmaktaydı.
Zhou Hanedanlığı zamanında MÖ 11. yüzyıl ile 8. yüzyıllar arasında, Çin’de
zanaatkârların kullandığı kaliteli üretim teknikleri bulunduğu bilinmektedir.
Vikinglerin MÖ 1000’li yıllardan itibaren, gemi yapımında bazı kalite geliştirme
tekniklerini kullandıklarından bahsedilmektedir.

Resim 3: Viking gemisi maketi (06nk323, 2015)
MÖ 500 ile MS 500’lü yıllar arasındaki dönemde, Roma uygarlığı zamanında
markaların çömlek ve diğer ev eşyalarında yoğun bir şekilde kullanıldığı ve 6000 civarında
farklı markaya rastlandığı görülmektedir.
Hintlilerin MÖ 4. yüzyılda altın işlemede bazı standartları kullandıkları bilinmektedir.
Yine, Romalılar zamanında MS 300’lü yıllarda, standartlaştırmanın o yıllardaki en
önemli örneklerinin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu yıllarda, Venedik’te, limandaki bir savaş
gemisini silahlarla donatmak için sadece 30 dakikaya ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

1.3. Orta Çağda Üretim ve Kalite Kontrol
Orta Çağın başlarında, Avrupa’nın büyük bir duraklama devrine girdiği görülmüştür.
Romalılar zamanından kalan lüks mal ticareti bir süre daha devam etse de üretilen mal
kalitesinde çok büyük düşüş yaşanmıştır.
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Çin’de, MS 600’lü yıllardan 900’lü yılların başına kadar hüküm süren Tang
Hanedanlığı zamanında tekstil ticareti ile ilgili olarak çalışmak üzere 25 adet grup kurulduğu
ifade edilmektedir.
MS 1000’li yıllarda Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig adlı eserinde ise; yapılan işin
takdir edilip edilmemesine ilişkin, bir anlamda kalite ile ilgili ifadeler yer almaktadır.
Orta Çağın bütününe bakıldığında, üretim hızlarının yeteri kadar hızlı olmaması
nedeniyle üretim ve ticaret daha çok yerel olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bu dönemdeki
en önemli değişim kentlerdeki esnaf ve zanaatkârların oluşturduğu loncalar olmuştur.
Kentlerde yaşayanlar sadece tüketici değil aynı zamanda üreticidirler. Loncalarla
birlikte hem üreteni hem de tüketeni koruyan düzenlemeler yapma şansı ortaya çıkmış;
üretim, kalite ve kontrol açısından önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Böylelikle, hem üretimi
yapan ve satan esnafı hem de satın alan tüketiciyi koruyan bir düzen oluşturulmuştur.
Loncalar ve kalite kontrol
Loncalara Avrupa’da 11. yüzyıldan itibaren rastlanmaktadır. Anadolu’da ise hemen
hemen aynı işlevi yerine getiren Ahi teşkilatları 13. yüzyıldan itibaren faaliyet göstermeye
başlamışlardır. Avrupa ve Anadolu’da faaliyet göstermeye başlayan bu teşkilatlar,
oluşturdukları düzen ile bir anlamda esnaf ve zanaatkârların ürettiği ürünlerin kalite kontrol
işlevini yerine getirmişlerdir.
Üretim faaliyetlerinde esnaf ve zanaatkârlar (ustalar), eğitici görevlerini yerine
getirirken aynı zamanda kalite kontrol işlevini gerçekleştiren muayene elemanı rolünü de
üstlenmektedirler. Ustalar üretilen ürünleri ve müşterileri çok iyi bir şekilde tanıdıklarından,
üretimle birlikte işin kalite boyutunu da tasarlamaktadırlar. Loncalarda öne çıkan konuların
başında iş ahlakı gelmektedir. Bu konuda çeşitli düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir.
Ustalar elemanlarını eğitirken, onların işlerini sevmelerini ve yaptıkları kaliteli işlerle gurur
duymalarını öğütlemektedirler.
Orta Çağda Avrupa lonca teşkilatları
“Lonca” sözcüğü, her çağda ve her yerde hep aynı anlamda kullanılmıştır. Eski
Yunan’da ve Roma’da “lonca” sözcüğünün karşılığı olarak, “collegia” ve “sodalitates” gibi
kelimelerin kullanıldığı görülmektedir.
Loncalar, esnaf ve zanaatkârların oluşturduğu ve birbirini destekleyen, yardımlaşma
ve disiplini esas alan gruplardır. Loncalar, üretimin kaliteli olmasını sağlamak için,
zanaatkârları mesleklerine göre ayırmak ve denetlemek yoluna gitmişlerdir. Esnaf ve
zanaatkârların sınıflara ayrılarak denetlenmesinin amacı, tüketiciyi hile ve sahtekârlıktan
korumak için oluşturulan düzenlemelere göre kontrolü gerçekleştirmektir.
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Resim 4: Avrupa’da bir eczacılar loncası (electrummagazine, 2015)
Loncalar üyelerine bir taraftan eğitim ve ticari destek sağlarken; diğer taraftan,
üretimdeki asgari kalite standartlarını kontrol ederek onaylamaktadırlar. Lonca teşkilatlarında,
hiç kimsenin başkalarına zarar verecek şekilde daha ucuz ve niteliksiz bir üretim yapmasına
izin verilmemektedir. Kalitesiz ürün satan ya da ürünlerine çok yüksek fiyat koyan üreticiler
cezalandırılmaktadır.
Avrupa’daki esnaf (zanaatkâr) loncaları, faaliyetlerini kamunun koyduğu kurallara
göre sürdüren endüstriyel birliklerdir. Kendi kendini tamamen bağımsız bir şekilde yönetme
şanına hiçbir zaman sahip olamayan bu loncalar; kamu otoritesi ve denetimi altında faaliyet
göstermişlerdir. Loncalar için en parlak dönem 13. yüzyıl olmuştur. Loncalar 14. yüzyılda da
mevcut düzenlerini sürdürebilmişlerdir.
Loncalarda çırak, kalfa ve usta sıralaması ile hiyerarşik bir yapı bulunmaktadır. Beş ile
yedi yaş arasında loncaya kabul edilen çıraklar, zaman içinde belirli eğitimleri aldıktan ve
gerekli uygulamaları yerine getirdikten sonra önce kalfa daha sonra da en geç otuzlu yaşların
başında usta seviyesine yükseltilmektedirler.
Orta Çağ boyunca loncalar Avrupa’da çok önemli katkılar sağlamışlardır. Özellikle
tarımda devrim niteliğinde bir gelişme söz konusu olmuştur. Bütün bunlar daha kaliteli
ürünlerin yetiştirilmesini beraberinde getirmiştir. Loncaların 13. ve 14. yüzyıldaki yayılımı
devam etmiştir.
Orta Çağda Anadolu Ahilik teşkilatları
Ahilik, Anadolu’da esnaf ve zanaatkârların oluşturduğu birliklere verilen bir ad
olmuştur. “Ahi” sözcüğü Arapçada “kardeşim” anlamına gelmektedir. Ahiliğin kuruluşu ile
ilgili olarak çeşitli görüşler bulunmaktadır. Türklerin Anadolu’ya geldiği 11. yüzyılda,
bölgedeki durum ile ilgili görüşlerden birine göre, üretim ve ticaretin Bizans kökenli
loncaların etkisi altında olduğudur. Dolayısı ile böyle bir ortamda yerli zanaatkârların ayakta
durabilmesi ve rekabet edebilmesi için benzer bir yapılanmaya ihtiyaç duyulduğu ve ancak bu
şekilde belirli bir standarda sahip üretim yapılabileceği ifade edilmiştir.
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Ahilik birlikleri ile ilgili diğer bir görüşte ise, Ahiliğin 13. yüzyılın başında 1205
yılında Ahi Evran tarafından Kayseri’de kurulduğudur. Ahilik teşkilatlarının ise Konya’da
organize edildiği ileri sürülmektedir.
Ahilik teşkilatlarında da loncalarda olduğu gibi farklı meslek gruplarına göre ayrı
birlikler oluşturulmuştur. Ahilik, toplumun tüm kişi ve kuruluşlarının birbirleriyle iyi ilişkiler
kurarak ve birbirine saygı göstererek, huzur içinde yaşamasını ve haksız kazançtan uzak
durmasını benimsemektedir.
Bu yaklaşım, ahi teşkilatlarındaki esnaf ve zanaatkârların üretimde ucuz ve niteliksiz
malzeme kullanarak müşterilerini aldatma düşüncesinden uzaklaşmalarına neden olmuştur.
Ahilikten günümüze kadar kullanılan “müşteri velinimetimizdir” sözü, aslında müşteriye
verilen değeri göstermektedir.

Resim 5: Ahi Evran (kirsehiringunisigi, 2015)
Esnaf için gerekli olan ham maddelerin, birlikler tarafından tedarik edilerek esnafa
dağıtılması birbirinden farklı fiyatların oluşumunu engelleyerek yine haksız kazanç elde
edilmesini önlemiştir. Burada esnafın uygun bir fiyatla sahip olduğu, uygun kalitedeki
malzemeleri, uygun yöntemlerle işleyerek, uygun bir fiyata satması sağlanmıştır. Görüldüğü
gibi tedarik ve fiyatlandırmada rekabet önlenerek, esnafın daha kaliteli, daha mükemmel
eserler üreterek rekabet etmesi sağlanmıştır.
Ahilik teşkilatlarındaki hiyerarşik yapı içinde en alt seviyede yamak, onun üzerinde ise
çırak vardır. Çıraklıktan sonraki seviyede kalfalık ve onun da üstünde ustalık seviyesi
bulunmaktadır. Ahilik teşkilatına yeni katılanlara bir yandan meslek ile ilgili incelikler
öğretilirken; diğer taraftan da dinî, ahlaki bilgilerle örf, âdet ve gelenekler de öğretilmektedir.
On yaş civarında, uzun bir inceleme döneminden sonra mesleğe kabul edilen
yamakların iki yıl para almadan, boğaz tokluğuna çalışması gerekmektedir. Bu dönemde
başarılı olan bir yamak, çıraklık seviyesine yükseltilmekte ve kendisine haftalık bir ücret
ödenmektedir. Çıraklık dönemi normal olarak yaklaşık üç yıldır. Ancak burada öğrenilen
mesleğin ne olduğu çok önemlidir. Gerekirse bu süre uzayabilmekte; örneğin, kuyumculuk
gibi çok farklı bir beceri gerektiren işlerde yirmi yıla bile çıkabilmektedir.
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Çıraklar yeterli bilgi ve beceriyi kazandığında, yapılan bir sınavın sonucunda kalfalık
seviyesine yükseltilmektedirler. Kalfalık dönemi üç yıllık bir süreyi kapsamaktadır.
Üç yıllık bir dönemi tamamlayan kalfa, kendi mesleği ile ilgili olarak hazırladığı bir
eserinin, yapılan sınavda ustalar meclisi tarafından başarılı bulunması durumunda ustalık
seviyesine yükseltilmektedir.

1.4. Yeni Çağda Üretim ve Kalite Kontrol
15. yüzyılda kıtalar arasındaki deniz ticaretinin artmaya başlamasıyla ortaya çıkan
yeni pazarlar ve 16. yüzyılda Avrupa nüfusunun artmaya başlaması, daha fazla üretim
yapılmasını gerektirirken; loncaların mevcut kısıtlanmış üretim yapısı ile bunun karşılaması
mümkün olmamıştır. Diğer taraftan İstanbul’da fetih sonrasında lonca yapısında çok önemli
değişiklikler olmuştur.
Bu çağda da bazı üreticiler, ürettikleri mallara kendi markalarını işaretlemişlerdir.
Örneğin, 15 ve 16. yüzyıllarda metal işleyen, halı dokuyan, deri işleyen ve zırh yapan bazı
üreticilerin ticari markaları kullandığı görülmektedir.
16. yüzyılın başında 1502 yılında Osmanlı Padişahı 2. Bayezid tarafından
“Kanunname-i İhtisabı Bursa” isimli standart yayınlanmıştır. Kanunnamede esnafın yaptığı
üretim, standart olarak belirlenmiş kurallar altına alınmıştır.
Avrupa'daki nüfus artışına paralel olarak tarımda kaydedilen gelişmeler, bu sektörde
nüfusa olan ihtiyacı azaltmış ve bu nüfusun kentlere göç etmesi sonucunu ortaya çıkarmıştır.
Böylelikle de kentlerde, tarım dışı sektörlerde çalışabilecek potansiyel bir iş gücü ortaya
çıkmıştır.

Resim 6: Yeni Çağda zeytinyağı üretimi (wikipedia, 2015)
İspanyolların Orta Amerika’dan gemilerle getirdikleri altınlara İngilizlerin el koyması,
sanayi devrimine giden yolda büyük bir finansal destek sağlamıştır. Buhar gücünün keşfi ve
bu gücün makinelerde kullanılması da devrimi tetiklemiştir. İngiltere’de 1750’li yıllardan
itibaren 1790’lara kadar dokuma ve buhar makineleri ile ilgili çok büyük gelişmeler
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kaydedilmiştir. Sanayi devrimi ile birlikte, önce İngiltere’de, daha sonra Batı Avrupa, Kuzey
Amerika ve Japonya’da makineleşme ve açılan fabrikalar ile imalat yöntemleri çağ atlamaya
başlamıştır.
Yeni Çağda Avrupa lonca teşkilatları
Ekonomik ve sosyal hayata büyük katkı sağlayan loncalar zaman içinde büyük
değişimler yaşamışlardır. Bazı usta esnafların diğerlerinden çok daha zengin hâle gelmesi ile
loncalar da büyük ve küçük loncalar şeklinde ayrışmaya başlamışlardır. Bunun sonucu olarak
da ustalar arasındaki eşitlik kuralı pratikte ortadan kalkmış ve çırak-kalfa-usta zincirinde
aksaklıklar yaşanmaya başlanmıştır. Ustalık için yeni kuralların konması hatta bazı loncalarda
ustalığın babadan oğula geçmesi için karar alınması; hatta para karşılığı ustalık beratının
satılmaya başlanması, loncaların parlak günlerini geride bırakmasına neden olmuştur.
16. yüzyıl, loncaların Avrupa’daki parlak zamanlarını geride bıraktıkları bir çağ
olmuştur. Loncalar, örneğin İngiltere’de 1530’lu ve 1540’lı yıllar arasında Kraliyet
hükûmetinin aldığı kararlardan çok olumsuz etkilenerek oldukça zayıflamış ve gittikçe
etkilerini kaybetmeye başlamışlardır. Loncaların Protestan birliklerden de olumsuz etkilendiği
görülmüştür. Loncalar, Katolik mezhebinin bulunduğu yerlerde bir müddet daha varlıklarını
devam ettirebilmişlerdir. Fransa’da ise Fransız ihtilali ile birlikte loncalar ortadan kalkmıştır.
Yeni Çağda Osmanlı lonca teşkilatları
İstanbul’un fethi ile birlikte Bizanslılar zamanında faaliyet gösteren tüm loncaların
faaliyetleri de sona ermiştir. Ancak, iktisadi yaşam ve yönetim içinde çok önemli bir
fonksiyona sahip olan loncaların tekrar açılması kaçınılmaz olmuştur. Anadolu’da faaliyet
gösteren Osmanlı lonca sistemi ahilik teşkilatları, Fetihten sonra İstanbul’da loncalara
dönüşmüştür. Tekrar faaliyet göstermeye başlayan Rum loncaları da Osmanlı tarzı yapıyı
benimsemişler, zaman içinde faaliyet göstermeye başlayan Yahudi loncaları da aynı şekilde
davranmışlardır.
Yapısında dinî motifleri de barındıran Ahilik teşkilatları sadece Müslümanlara açık
iken, İstanbul’daki bazı loncalara zaman içinde gayrimüslimler de kabul edilmeye
başlanmıştır. Sadece azınlıklara ait bazı loncalar yine faaliyetleri sürdürmüşlerdir. Bu
değişimlere paralel olarak, dinî unsurların çok yoğun olarak yer aldığı loncalara kabul
törenlerinin yerini, normal giriş törenlerine bıraktığı görülmektedir. Dolayısı ile dinî
zihniyetler zaman içinde yerini mesleki zihniyetlere bırakmıştır.
18. yüzyılın ortalarında loncaların “gedik” adı verilen yeni bir düzene geçtiği
görülmektedir. Gedik esnafa verilen bir ayrıcalık, yani imtiyaz olmaktadır. Bir esnafa gedik
hakkı verilmesi, belirli bir bölgede başkalarının aynı işi yapamaması anlamına gelmektedir.
Bu durumda esnaf bir tekel hakkı kazanmış olmaktadır. Bu yeni yapı ile birlikte, artık kalite
boyutunda verilen bir katkı ortadan kalkmaya başlamıştır. Esnaflar kazandıkları bu hakları,
piyasadaki fiyatları yükselterek kendi çıkarlarına kullanmaya başlamaları ile birlikte; 1764
yılında temel gıda maddeleri dışında esnaf gedikleri, tamamı ortadan kaldırılmıştır.
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1.5. Yakın Çağda Üretim ve Kalite Kontrol
Sanayi devriminden önce, yani üretim hızlarının çok düşük olduğu dönemde; arzın
talepten çok daha az olduğu görülmekteydi. Böyle bir durumda, üretilen tüm ürünler, kısa bir
süre içinde satılabiliyordu. Sanayi devrimi ile birlikte üretim hızlarının artması talep
edilenden çok daha büyük miktarlarda üretimin gerçekleştirilmesine neden olmaktaydı. Bu da
bir anlamda, üretilen ürünlerin satılamama riskini yükseltmekteydi. Bu noktada, kendilerini
rakiplerinden daha öne çıkarmaya çalışan işletmeler, markalarını vurgulamaya başlamışlardı.
Türk Dil Kurumu sözlüğünde, “bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya,
benzerinden ayırmaya yarayan özel ad veya işaret” şeklinde tanımlanan markanın, dilimize
İtalyanca “marca” sözcüğünden geldiği ifade edilmektedir. Ancak, İtalyancaya da İngilizce
olan “mark” sözcüğünden geçmiş olduğu düşünülmektedir. Günümüzde marka için İngilizce
“brand” sözcüğü kullanılmaktadır.
“Markalama” sözcüğü ise, İngilizcede damgalama anlamına gelen “branding”
kelimesinden gelmektedir. Bu kelime de çiftliklerdeki büyükbaş hayvanların (sığırların)
meralarda ya da pazarlarda birbirine karışmasını önlemek için damgalanarak (dağlanarak)
işaretlemesinden ortaya çıkmıştır. İlk olarak 19. yüzyılda, Amerika ve İngiltere’deki
köylülerin kullandığı bu yöntem, alıcıların hayvanlarını daha iyi yetiştiren çiftliklere
yönelmesini ve onları tercih etmesini sağlamıştır.

Resim 7: Damgalayarak markalama (i1.wp, 2015)
Zaman içinde markaların kullanımı ile ilgili çeşitli yasalar çıkartılmıştır. 1883’te
imzalanan ve daha sonra birkaç kez yeni düzenlemeler yapılan Paris Sözleşmesi 80’den fazla
ülke tarafından imzalanmıştır. Osmanlılarda, markalarla ilgili olarak 1888’de Alamet-i Farika
Nizamnamesi düzenlenmiştir.
Bugünkü anlamda ürünlerde marka kullanımının ilk örneklerine, 19. yüzyılın üçüncü
çeyreği ile birlikte rastlanmaya başlamıştır. Söz konusu bu yıllarda ilk olarak kullanılmaya
başlandığı gibi günümüzde de varlığını sürdüren ve tüm dünyada tanınan markalara, “CocaCola” ve “Levis” örnek olarak gösterilebilir. Günümüze gelinceye kadar markaların önemi ve
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ürünlerin pazarlanmasındaki rolü çok önemli bir hâle gelmiştir. Günümüzde, markaları alıp –
satmak, kiralamak ve franchise ile yayılmasını sağlamak mümkündür.
Günümüze gelinceye kadar kalite ve standartlar konusundaki gelişimi kronolojik
olarak şu şekilde sıralamak mümkündür.


1834 yılında, “Londra İstatistik Kurumu” kuruldu.



1887 yılında, “Londra İstatistik Kurumu”, “Kraliyet İstatistik Kurumu” adını

aldı.

1901 yılında, İngiltere’de Londra’da standartlarla ilgili ilk laboratuvar,
mühendislik standartları komitesi olarak kuruldu.

başladı.

1907 – 1908 yıllarında, AT&T Ürün ve malzemelerde sistematik muayeneye


1918 yılında, mühendislik standartları komitesi adını, “Mühendislik Standartlar
Birliği” adını aldı.


1919 yılında, “Teknik Muayene Kurumu” (Kalite Güvence Enstitüsü) kuruldu.



1920’li yıllarda, AT&T Bell kalite departmanlarını kurdu.


1920’li yıllarda, B.P. Dudling İngiltere’deki General Elektrik firmasında
elektrik ampullerinin kalite kontrolünde istatistiksel yöntemlerden yararlandı.

yayınladı.


geliştirdi.

1922 – 1923 yıllarında, R.A. Fisher “deneysel tasarım” üzerine yazılar

1924 yılında, W.A. Shewhart “kontrol diyagramları” kavramını tanıttı.
1928 yılında, H.F. Dodge ve H.C. Roming “Kabul Örneklemesi” yöntemini


1929 yılında Mühendislik Standartları Birliği adını “İngiliz Mühendislik
Standartları Birliği” şeklinde değiştirdi. Bir yıl kadar sonra ise “İngiliz Standartlar Enstitüsü"
adını kullanmaya başladı.

1931 yılında, W. A. Shewhart “Economic control of quality of manufactured
product” (imal edilmiş ürünlerin kalitesinin ekonomik kontrolü) isimli kitabını çıkarmıştır.


1933 yılında, Kraliyet İstatistik K. “Endüstriyel ve Zirai Araştırma” bölümünü

kurdu.

1940 yılında, Amerika savaş departmanı, proses bilgilerinin analizinde kontrol
diyagramlarının kullanılması için rehber yayınladı.
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1940 – 1943 yıllarında, Bell Laboratuvarları Amerikan ordusu için askerî
standart örnekleme planı geliştirdi.

1942 yılında, İngiltere’de İstatistiksel Yöntemler ve Kalite Kontrol Üzerine
Tedarik ve Danışmanlık Bakanlığı kuruldu.


1944 yılında, “Endüstriyel Kalite Kontrol” isimli dergi çıkarılmaya başlandı.


1946 yılında, Amerika’daki bazı kalite kurumları birleştirilerek, “Amerikan
Kalite Kontrol Topluluğu (Kurumu)” ASQM (American Society for Quality Control)
kuruldu.


1946 yılında, “Japon Mühendisler ve Bilim Adamları Sendikası” kuruldu.


1946 – 1949 yıllarında, Deming davet edildiği Japonya’da endüstri firmalarına
“istatistiksel kalite kontrol” seminerleri verdi.


1948 yılında, G Taguchi “deneysel tasarım” çalışmalarına başladı.



1950 yılında, K. Ishikawa “sebep – sonuç diyagramları” kavramını tanıttı.


çıkardı.

1951 yılında, A. V. Feigenbaum “Toplam Kalite Kontrol” isimli kitabını


1951 yılında, JUSE (Union of Japanese Scientists and Engineers) Japon bilim
adamları ve mühendisleri birliği, ürün kontrolünde ve kalite metodolojisinde başarı
kazananlara verilmek için Demin Ödülünü ortaya attı.

1951 yılında, George E. P. Box ile K. B. Wilson tarafından gerçekleştirilen
“süreç optimizasyonunda deneysel tasarım kullanılması” ile ilgili olarak bir çalışma
yayınlandı.

1954 yılında, J. M. Juran Japonya’da “kalite geliştirme ve yönetimi”
konusunda eğitimler verdi.

1957 yılında, J. M. Juran ile F. M. Grayna “Kalite Kontrol El Kitabı” isimli
eseri yayınladılar.


1960 yılında, Japonya’da K. Ishikawa “toplam kalite çemberleri” kavramını

tanıttı.

1960 yılında, Taguchi “istatistiksel kalite kontrolü” konusunda yaptığı
çalışmalarla Deming ödülünü kazandı.

1961 yılında, İngiltere’de İngiliz Verimlilik Konseyinin bir bölümü olarak,
“Kalite ve Verimlilik Uluslararası Konseyi” kuruldu.
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1960’lı yıllarda, “istatistiksel kalite kontrol” konusu, endüstri mühendisliği
akademik programlarında yaygın bir şekilde yer almaya başladı.

1965 yılında, Philip B. Crosby Amerikan ITT şirketinde “kaliteden sorumlu
başkan yardımcısı” olarak görev yapmaya başladı.

1969 yılında, “Endüstriyel Kalite Kontrol” dergisinin yayını durdurularak
yerine “Kalite Prosesi ve Kalite Teknolojisi” dergisi yayınlanmaya başladı.

1975 – 1978 yıllarında, mühendislere ve bilim adamlarına yönelik “deney
tasarımı” kitapları ortaya çıkmaya başladı.


1979 yılında Juran Enstitüsü kuruldu.


1980’li yıllarda, deney tasarımı yöntemlerinin elektronik, uçak ve otomotiv
gibi büyük endüstrilerde uygulanmaya başlanmıştır.


1988 yılında, “Malcolm Baldrige Kalite Ödülü” organizasyonu kuruldu.



1989 yılında “Kalite Mühendisliği Dergisi” çıkarılmaya başlandı.



1989 yılında Motorola firması “Alt Sigma” yaklaşımını uygulamaya başladı.


kaydedildi.

1990’lı yıllarda ISO 9000 ve Malcolm Baldrige Kalite Ödülüne büyük bir ilgi


1997 yılında, “Alt Sigma” yaklaşımı Motorola dışındaki firmalar tarafından da
uygulanmaya başladı.

1998 yılında, Amerikan Kalite Kontrol Topluluğu (Kurumu)” ASQM, ismini
“Amerikan Kalite Topluluğu” (ASQ) olarak değiştirdi.

1998 yılında, BSI (İngiliz Standartlar Enstitüsü) adını “BSI Group” olarak
tekrar değiştirdi
2000’li yıllarda küreselleşme ile birlikte sürekli değişen ve artan müşteri isteklerinin
karşılanması işletmeleri en çok zorlayan konu olmuştur. Günümüzdeki küresel rekabet
ortamında, müşteri isteklerini en hızlı ve en ekonomik bir şekilde karşılamak zorunda olan
işletmelerin güncel kalite yaklaşımlarını uygulamaları kaçınılmaz bir hâle gelmiştir.
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Uygulamalar

Resim 8: Gazete Haberi (Milliyet, 2011)
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Uygulama Soruları
1)
Haberde bahsedilen Ahilik felsefesisinin halkımız tarafından yeterince
bilindiğini düşünüyor musunuz?
2)
Ahilik teşkilatı feksefesinin günümüzde uygulanması mümkün müdür,
mümkünse nasıl uygulanmalıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Başlangıçtaki bu üretim faaliyetleri, sadece insanoğlunun kendisi ve ailesi için
gerçekleştirilmektedir. Yani ortada mal ya da hizmet sunulan bir müşteri bulunmamaktadır.
Zaman içinde yerleşik düzene geçildiğinde, üretim faaliyetlerini ustalık derecesinde
gerçekleştiren kişilerden ürün talep edilmeye başlanmıştır. Bu noktada aile dışındaki kişiler
için de üretim faaliyetlerinin başlamış olduğu görülmektedir. Böylelikle, üreticinin yanında
müşteri kavramının da ortaya çıktığı görülmektedir.
İlk Çağda Eski Yunan’da, Girit’te, taştan yapılmış mühürlerin üretilen çömleklere
marka vurulmasında kullanıldığı görülmüştür. Eski Mısır’da, toprak eşyalar üzerindeki marka
anlamındaki işaretler ise üreticiyi ifade etmekteydi. Mezopotamya’daki Sümer şehirlerinde
hem ürünün üreticisini hem de ürünün satıldığı müşteriyi gösteren mühürler kullanılmaktaydı.
Eski Yunan’da Korint kenti civarında, üreticisinin markasının bulunduğu eşyalara
rastlanmıştır. 282 madde hâlinde oluşturulmuş olan Hammurabi kanunlarının bazı
maddelerinde üretici ile müşteri arasında sorunlar yaşandığında uygulanacak yaptırımlardan
bahsedilmektedir. Eski Mısır’da muayene elemanları, anıt mezar yapımında kullanılan taş
blokların yüzey dikliği kontrolü için telden yapılan bir araç kullanıyorlardı. Yüzeylerin diklik
kontrolü için benzer bir yöntem, Orta Amerika’da Aztek’ler tarafından da kullanılmaktaydı.
Zhou Hanedanlığı zamanında Çin’de zanaatkârların kullandığı kaliteli üretim teknikleri
bulunduğu bilinmektedir. Vikinglerin, gemi yapımında bazı kalite geliştirme tekniklerini
kullandıklarından bahsedilmektedir. Hintlilerin altın işlemede bazı standartları kullandıkları
bilinmektedir. Venedik’te, limandaki bir savaş gemisini silahlarla donatmak için sadece 30
dakikaya ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir
Orta Çağın başlarında, Avrupa’nın büyük bir duraklama devrine girdiği görülmüştür.
Romalılar zamanından kalan lüks mal ticareti bir süre daha devam etse de üretilen mal
kalitesinde çok büyük düşüş yaşanmıştır. Çin’de, Tang Hanedanlığı zamanında tekstil ticareti
ile ilgili olarak çalışmak üzere 25 adet grup kurulduğu ifade edilmektedir. Yusuf Has Hacip’in
Kutadgu Bilig adlı eserinde ise; yapılan işin takdir edilip edilmemesine ilişkin, bir anlamda
kalite ile ilgili ifadeler yer almaktadır.
Orta Çağda kaliteye en önemli katkıyı loncalar ve ahi teşkilatları yapmıştır. Loncalara
Avrupa’da 11. yüzyıldan itibaren rastlanmaktadır. Anadolu’da ise hemen hemen aynı işlevi
yerine getiren Ahi teşkilatları 13. yüzyıldan itibaren faaliyet göstermeye başlamışlardır.
Avrupa ve Anadolu’da faaliyet göstermeye başlayan bu teşkilatlar, oluşturdukları düzen ile
bir anlamda esnaf ve zanaatkârların ürettiği ürünlerin kalite kontrol işlevini yerine
getirmişlerdir.
Yeni Çağda, 15. yüzyılda kıtalar arasındaki deniz ticaretinin artmaya başlamasıyla
ortaya çıkan yeni pazarlar ve 16. yüzyılda Avrupa nüfusunun artmaya başlaması, daha fazla
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üretim yapılmasını gerektirirken; loncaların mevcut kısıtlanmış üretim yapısı ile bunun
karşılaması mümkün olmamıştır. Diğer taraftan İstanbul’da fetih sonrasında lonca yapısında
çok önemli değişiklikler olmuştur. Bu çağda da bazı üreticiler, ürettikleri mallara kendi
markalarını işaretlemişlerdir. Örneğin, 15 ve 16. yüzyıllarda metal işleyen, halı dokuyan, deri
işleyen ve zırh yapan bazı üreticilerin ticari markaları kullandığı görülmektedir. 16. yüzyılın
başında Osmanlı Padişahı 2. Bayezid tarafından “Kanunname-i İhtisabı Bursa” isimli standart
yayınlanmıştır. Kanunnamede esnafın yaptığı üretim, standart olarak belirlenmiş kurallar
altına alınmıştır. Avrupa'daki nüfus artışına paralel olarak tarımda kaydedilen gelişmeler, bu
sektörde nüfusa olan ihtiyacı azaltmış ve bu nüfusun kentlere göç etmesi sonucunu ortaya
çıkarmıştır. Böylelikle de kentlerde, tarım dışı sektörlerde çalışabilecek potansiyel bir iş gücü
ortaya çıkmıştır. İspanyolların Orta Amerika’dan gemilerle getirdikleri altınlara İngilizlerin el
koyması, sanayi devrimine giden yolda büyük bir finansal destek sağlamıştır. Buhar gücünün
keşfi ve bu gücün makinelerde kullanılması da devrimi tetiklemiştir. İngiltere’de 1750’li
yıllardan itibaren 1790’lara kadar dokuma ve buhar makineleri ile ilgili çok büyük gelişmeler
kaydedilmiştir. Sanayi devrimi ile birlikte, önce İngiltere’de, daha sonra Batı Avrupa, Kuzey
Amerika ve Japonya’da makineleşme ve açılan fabrikalar ile imalat yöntemleri çağ atlamaya
başlamıştır.
Sanayi devriminden önce, yani üretim hızlarının çok düşük olduğu dönemde; arzın
talepten çok daha az olduğu görülmekteydi. Böyle bir durumda, üretilen tüm ürünler, kısa bir
süre içinde satılabiliyordu. Sanayi devrimi ile birlikte Yakın Çağda üretim hızlarının artması
talep edilenden çok daha büyük miktarlarda üretimin gerçekleştirilmesine neden olmaktaydı.
Bu da bir anlamda, üretilen ürünlerin satılamama riskini yükseltmekteydi. Bu noktada,
kendilerini rakiplerinden daha öne çıkarmaya çalışan işletmeler, markalarını vurgulamaya
başlamışlardı. Bugünkü anlamda ürünlerde marka kullanımının ilk örneklerine, 19. yüzyılın
üçüncü çeyreği ile birlikte rastlanmaya başlamıştır. Söz konusu bu yıllarda ilk olarak
kullanılmaya başlandığı gibi günümüzde de varlığını sürdüren ve tüm dünyada tanınan
markalara, “Coca-Cola” ve “Levis” örnek olarak gösterilebilir. Günümüze gelinceye kadar
markaların önemi ve ürünlerin pazarlanmasındaki rolü çok önemli bir hâle gelmiştir.
Günümüzde, markaları alıp – satmak, kiralamak ve franchise ile yayılmasını sağlamak
mümkündür.
Günümüze gelinceye kadar kalite ve kalite kontrol konusunda çok büyük gelişmeler
kaydedilmiştir. 2000’li yıllarda küreselleşme ile birlikte ise, sürekli değişen ve artan müşteri
isteklerinin karşılanması işletmeleri en çok zorlayan konu olmuştur. Günümüzdeki küresel
rekabet ortamında, müşteri isteklerini en hızlı ve en ekonomik bir şekilde karşılamak zorunda
olan işletmelerin güncel kalite yaklaşımlarını uygulamaları kaçınılmaz bir hâle gelmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
MÖ 3500’lü yıllarda taştan yapılmış mühürlerin üretilen çömleklere marka
olarak vurulmasına nerede rastlanmıştır?
a)

Mısır

b)

Çin

c)

Roma

d)

Mezopotamya

e)

Girit

2)
MS 1000’li yıllarda, yapılan işin takdir edilip edilmemesine ilişkin, bir
anlamda kalite ile ilgili ifadelerin yer aldığı Kutadgu Bilig adlı eser kimin tarafından kaleme
alınmıştır?
a)

Yusuf Has Hacip

b)

Ahi Evran

c)

Evliya Çelebi

d)

Fuzuli

e)

Hammurabi

3)

Ahi sözcüğü Arapçada hangi anlama gelmektedir?

a)

Esnafım

b)

Zanaatkârım

c)

Kardeşim

d)

Dostum

e)

Ustam
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4)
1920’li yıllarda İngiltere’deki General Elektrik firmasında elektrik
ampullerinin kalite kontrolünde istatistiksel yöntemlerden yararlanan kişi aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Fisher

b)

Dudling

c)

Shewhart

d)

Dodge

e)

Deming

5)
1928 yılında, “kabul örneklemesi” yöntemini geliştirenlerden biri Dodge iken
diğer kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Fisher

b)

Shewhart

c)

Dudling

d)

Roming

e)

Deming

6)
1940 Yılında, hangi ülkenin savaş departmanı, proses bilgilerinin analizinde
kontrol diyagramlarının kullanılması için rehber yayınladı?
a)

Japonya

b)

Amerika

c)

Fransa

d)

İngiltere

e)

Almanya
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7)
1931 yılında, “Economic Control Of Quality Of Manufactured Product” (imal
edilmiş ürünlerin kalitesinin ekonomik kontrolü) isimli kitabı kim çıkarmıştır?
a)

Dodge

b)

Roming

c)

Deming

d)

Henry Ford

e)

Shewhart

8)
1940 – 1943 yıllarında, Bell Laboratuvarları hangi ülkenin ordusu için askerî
standart örnekleme planı geliştirdi?
a)

Amerika

b)

İngiltere

c)

Fransa

d)

Almanya

e)

İtalya

9)

1950 yılında, “sebep – sonuç diyagramları” kavramını kim tanıttı?

a)

Deming

b)

Juran

c)

Taguchi

d)

Ishikawa

e)

Feigenbaum
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10)
1946 – 1949 yıllarında, davet edildiği Japonya’da endüstri firmalarına
“istatistiksel kalite kontrol” seminerlerini veren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Taguchi

b)

Ishikawa

c)

Deming

d)

Feigenbaum

e)

Shewhart

Cevaplar
1)e, 2)a, 3)c, 4)b, 5)d, 6)b, 7)e, 8)a, 9)d, 10)c
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2. ESKİ ÇAĞLARDA KALİTE KONTROL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Kalite Kontrol Kavramı
2.2. Çağlar Boyunca Kalite Kontrol Anlayışı
2.3. Eski Çağlardan Sanayi Devrimine Kalite Kontrol Anlayışı
2.3.1. Kanun ve Düzenlemeler Öncesi Zanatkârlık Dönemi
2.3.2. Kanun ve Düzenlemeler Sonrası Zanatkârlık dönemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
çıkmamıştı?

İlk insanlar için kalite kontrolün ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü?
Eski Çağlarda, yerleşik düzen öncesi neden üretici-müşteri kavramları ortaya

3)
Hammurabi zamanında olsaydınız, yapılan üretimden kaliteden sorumlu bir
kişi olmak ister miydiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Kalite Kontrol Kavramı

Üretim yapan bir
işletmede kalite kontrol
Dersi izleyerek, okuyarak ve
kavramının ne olduğunun araştırarak
öğrenilmesi

Çağlar Boyunca Kalite
Kontrol Anlayışı

Çağlar boyunca kalite
kontrol anlayışının
değişimini
kavrayabilmek

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

Eski Çağlardan Sanayi
Devrimine Kalite Kontrol
Anlayışı

Eski Çağlardan sanayi
devrimine kalite kontrol
anlayışını kavrayabilmek

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

Kanun ve Düzenlemeler
Öncesi Zanatkârlık
Dönemi

Kanun ve düzenlemeler
öncesi zanatkârlık
dönemini kavrayabilmek

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

Kanun ve Düzenlemeler
Sonrası Zanatkârlık
Dönemi

Kanun ve düzenlemeler
sonrası zanatkârlık
dönemini kavrayabilmek

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Çoğu zaman “muayene” ile “kalite kontrol” birbirine karıştırılmaktadır.


Muayene tek başına kalite kontrol anlamına gelmemekle birlikte, kalite
kontrolün çok önemli bir faaliyetini ifade etmektedir. Kalite kontrol ise çok daha geniş bir
anlama sahiptir.

Kalite kontrol, “müşteri talep ve beklentilerini karşılayan en yüksek kalite
düzeyini mümkün olan en düşük maliyetle gerçekleştirmek için gerekli olan faaliyetlerin
tasarlanması ve yürütülmesi” şeklinde ifade edilebilir.

Müşteri kavramı ile ilk olarak karşı karşıya kaldığımız, yerleşik düzene
geçildiği yıllardan; yani Eski Çağlardan günümüze, kalite ve kalite kontrol anlayışında çok
büyük değişimlerin yaşanmış olması çok doğaldır. Ancak esas değişimin sanayi devriminden
sonra ortaya çıktığı görülmektedir.

Sanayi devrimi öncesi dönem, Eski Çağlara doğru yayılan çok çok geniş bir
zaman dilimini ifade etmektedir. Bu dönemin başlangıcında, müşteriyi üreticiye karşı koruyan
herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısı ile tüketiciler korumasız bir durumda
tamamen üreticilerin insafına bırakılmış durumdadır.

Tüketicilerin, üreticiler karşısında korumasız bir şekilde kaldığı dönem
şüphesiz sonsuza dek sürmemiştir. Bu konuda ilk adımlar ülke yönetimleri tarafından atılmış
ve tüketicileri koruyan kanunlar çıkartılmıştır. Esnaf ve zanaatkârların bir araya gelerek
kurdukları birlikler de koydukları kurallar ve yaptıkları düzenlemeler ile tüketicilerin
korunmasına katkı sağlamışlardır.
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Giriş
İnsanoğlu dünyadaki yaşamına başladığı andan itibaren karnını doyurmaya çalışarak
hayat mücadelesi vermeye başlamıştır. Bilindiği gibi bu yolda gösterilen tüm çabalar aslında
birer üretim faaliyetidir. Başlangıçta toplama ve avlanma şeklinde gerçekleşen bu üretim
faaliyetlerine, zamanla zirai faaliyetler ve ihtiyaç duyulan malların üretimi de eklenmiştir.
Burada ürünü tasarlayan, üretimini gerçekleştiren ve uygunluğunu kontrol eden; herhangi bir
ihtiyacını karşılamaya çalışan kişinin kendisidir.
Müşteri kavramı ile ilk olarak karşı karşıya kaldığımız, yerleşik düzene geçildiği
yıllardan; yani Eski Çağlardan günümüze, kalite ve kalite kontrol anlayışında yavaş yavaş da
olsa çok büyük değişimlerin yaşanmıştır.
Avrupa’da lonca ve Anadolu’da ahilik teşkilatlarının yaptığı katkı ayrıca ihtisab
kanunnamelerininin koyduğu kurallar günümüzdeki kalite kontrol anlayışın temellerini
oluşturmuştur.
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2.1. Kalite Kontrol Kavramı
Türk Dil Kurumunun Büyük Türkçe Sözlüğü’nde, kökü Latincede “contra” olan ve
dilimize Fransızcadaki “controle” ya da İngilizcedeki “control” kelimesinden giren “kontrol”
sözcüğü ile ilgili olarak; “denetleme”, “bir şeyin gerçeğe ve aslına uygunluğuna bakma”
şeklinde ifadeler bulunmaktadır. Bu tanımdan yola çıkarak, kalite kontrolün anlamına
ulaşılmaya çalışılırsa büyük bir yanılgı söz konusu olabilir. Çünkü çoğu zaman “muayene” ile
“kalite kontrol” birbirine karıştırılmaktadır.
Muayene, “ölçü, nitelik ya da performansın önceden belirlenmiş spesifikasyonlara
uygun olup olmadığının belirlenmesidir”. Dolayısı ile muayene tek başına kalite kontrol
anlamına gelmemekle birlikte, kalite kontrolün çok önemli bir faaliyetini ifade etmektedir.
Kalite kontrol ise çok daha geniş bir anlama sahiptir.
Kalite kontrol, “müşteri talep ve beklentilerini karşılayan en yüksek kalite düzeyini
mümkün olan en düşük maliyetle gerçekleştirmek için gerekli olan faaliyetlerin tasarlanması
ve yürütülmesi” şeklinde ifade edilebilir.
Görüldüğü gibi kalite kontrol sadece bir muayene faaliyeti değildir. Kalite kontrol,
birçok amacı gerçekleştirmeye çalışan, organize faaliyetler dizisidir.
Bir işletmede gerçekleştirilen kalite kontrol faaliyetlerinin amaçlarını aşağıdaki gibi
ifade etmek mümkündür:
1)

Değişkenliği azaltacak önlemlerin alınması,

2)

Üretilen ürünün kalite düzeyinin yükseltilmesi,

3)

Ürün tasarımının geliştirilmesi,

4)

Maliyeti daha düşük ve işlenmesi kolay malzemelerin araştırılması,

5)

İşletme maliyetlerinin düşürülmesi,

6)

İşçilik ve malzeme kayıplarının düşürülmesi,

7)

Üretimdeki darboğazların ortadan kaldırılması,

8)

Çalışanların moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi,

9)

Müşteri şikâyetlerde azalma sağlanması,

10)

Firmanın saygınlığının yükseltilmesi,

11)

İşçi ile işveren arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi ve

12)

İşletmenin rekabet gücünün yükseltilmesidir.
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2.2. Çağlar Boyunca Kalite Kontrol Anlayışı
Kalite kontrol anlayışını incelerken de insanoğlunun ilk olarak var olduğu zamanlara
kadar geriye dönmek gerekmektedir. İlk üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, daha önce
de bahsedildiği gibi öncelikle hayatta kalmayı hedefleyen insanoğlunun kendisi ve ailesinin
fertleri için olmuştur. Başlangıçta belki de sadece yiyecek toplama ve avlanma faaliyetleri söz
konusu olsa da yiyeceğin iyisini kötüsünden ayırma – seçme işi, ilk kalite kontrol faaliyetleri
olarak kabul edilebilir. Burada üretici doğa da olsa, daha iyileri ile karşılaşıldıkça hep daha
iyisini isteme, insanın doğasında olan bir davranıştır.
Başlangıçta toplama ve avlanma şeklinde gerçekleşen üretim faaliyetlerine, zamanla
zirai faaliyetler ve ihtiyaç duyulan malların üretimi de eklenmiştir. Burada ürünü tasarlayan,
üretimini gerçekleştiren ve uygunluğunu kontrol eden; herhangi bir ihtiyacını karşılamaya
çalışan kişinin kendisidir.

Resim 9: Sümerlerde çömlek imalatı (marbleport, 2015)
Müşteri kavramı ile ilk olarak karşı karşıya kaldığımız, yerleşik düzene geçildiği
yıllardan; yani Eski Çağlardan günümüze, kalite ve kalite kontrol anlayışında çok büyük
değişimlerin yaşanmış olması çok doğaldır. Ancak esas değişimin sanayi devriminden sonra
ortaya çıktığı görülmektedir.
Dolayısı ile kalite ve kalite kontrol anlayışındaki gelişimin, iki ayrı dilim hâlinde
incelenmesi daha doğru olacaktır.


Eski Çağlardan sanayi devrimine kalite kontrol anlayışı



Yakın Çağla birlikte sanayi devriminden günümüze kalite kontrol anlayışı

Sanayi devrimi sonrasında hem büyük bir gelişimin ortaya çıkması hem de elimizde
bu dönemlere ait çok sayıda doküman bulunması bu dönemin daha detaylı bir şekilde
incelenmesini kolaylaştırmaktadır. Ancak, sanayi devrimi öncesinde özellikle Eski Çağlarla
ilgili olarak yeterli sayıda belgeye ulaşmak çok mümkün olmasa da olabildiği kadar detaya
girilmeye çalışılmıştır.
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2.3. Eski Çağlardan Sanayi Devrimine Kalite Kontrol Anlayışı
Sanayi devrimi öncesi dönem, Eski Çağlara doğru yayılan çok çok geniş bir zaman
dilimini ifade etmektedir. Bu dönemin başlangıcında, müşteriyi üreticiye karşı koruyan her
hangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısı ile tüketiciler korumasız bir durumda
tamamen üreticilerin insafına bırakılmış durumdadır. Zaman içinde bu konuda da çeşitli
adımlar atılmış, ülke yönetimleri ve bazı birlikler tüketicileri üreticilere karşı koruyan
kanunları ve benzer yaptırımları devreye sokmuşlardır. Bu zaman dilimi de iki ayrı dönem
hâlinde incelenmektedir.


Kanunlar ve düzenlemeler öncesi zanaatkârlık dönemi



Kanunlar ve düzenlemeler sonrası zanaatkârlık dönemi

Kalite ve müşteri memnuniyetini belirleyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. Sanayi
devrimi öncesi dönemde, esnaf ve zanaatkârlar tarafından üretimi gerçekleştirilen ürünlerin
kalite düzeyleri ile ürünleri alan müşterilerin memnuniyet derecelerini etkileyen faktörleri
aşağıdaki şekilde ifade etmek mümkündür.
a) Deneyim ve ustalık
b) İşe gösterilen özen
c) Malzemelerin uygunluğu
d) Ürüne biçilen değer
Görüldüğü gibi, faktörlerin tamamı üretici ile ilgilidir. Yani her şey üreticinin
elindedir. Günümüzdeki anlamda, yapılan bir kalite kontrol söz konusu değildir. Kalite
kriterleri üretimi gerçekleştiren zanaatkârın kafasındadır ve bunlara ne kadar uygun bir iş
yaptığını da yine ancak kendisi bilmektedir.

Resim 10: Dokuma yapan zanaatkâr (yardimcikaynaklar, 2015)
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2.3.1. Kanunlar ve Düzenlemeler Öncesi Zanaatkârlık Dönemi
Bu dönemde, günümüzdeki kalite kontrol anlayışının çok uzağında kalan uygulamalar
göze çarpmaktadır. Bu dönem her şeyin yavaş yavaş şekillenmeye başladığı bir dönemdir.
Çünkü aile dışındaki bir kişi için üretim yapılmasına ilk defa bu dönemde rastlanmaktadır.
Dolayısı ile bugünkü anlamda olmasa da üretici-müşteri ilişkisinin ortaya çıkışı yine bu
dönemde gerçekleşmiştir. Bu gelişim üretim faaliyetlerindeki değişime paralel bir şekilde
gerçekleşmiştir.
Gelişim süreci
Kalite kontrol faaliyetlerindeki gelişim, üretimdeki gelişmelere paralel olarak aşağıda
sıralanan üç aşama içinde gerçekleştirilmiştir.
a) Bireysel üretim
b) Bölgesel üretim ve pazarlar
c) Bölgeler arası üretim ve ticaret
Bu üç aşamada, esnaf ve zanaatkârların gerçekleştirdiği üretim faaliyetlerindeki
değişim, üretilen ürünlerin müşteriler ile buluşturulma şekilleri, kalite ve kalite kontrol
anlayışlarını da değiştirmiştir.
a) Bireysel üretim
Yerleşik düzene geçilerek bir arada yaşamaya başlanılan dönemlerde; insanoğlunun,
günlük yaşam için gerekli olan belirli işlerde uzmanlaşmaya başlamasıyla, çeşitli meslek
grupları ortaya çıkmaya başlamış; bazıları demirci, bazıları ayakkabıcı, bazıları ise terzi
olmuştur. Mesleklerini sürdürdükçe, aynı ya da benzer işleri sürekli olarak yaptıkça; kalite
açısından çok önemli olan bir deneyim ve ustalığa sahip olmuşlardır.

Resim 11: Bir pazaryeri (file, 2015)

43

Herhangi bir malın üretimini gerçekleştiren bir zanaatkârın bu malı talep edenler için
ürettiği o dönemler, müşteri beklentilerinin en düşük olduğu dönemler olarak kabul edilebilir.
İnsanların beklentilerinin yüksek olması için, o mal için birçok seçeneğin olması
gerekmektedir. Çünkü insanlar gördükleri şeyi isterler, bu durum günümüzde böyle iken
geçmişte de böyle olmuştur.
Bu dönemde, ortada ürün kalitesi ve müşteri memnuniyeti ile ilgili bir kanun,
düzenlemelerden kaynaklanan bir yaptırım bulunmamaktadır. Dolayısı ile zanaatkâr, hem
üretimi gerçekleştiren hem de kaliteyi kontrol eden kişi konumundadır. Burada kalite
standartlarının belirlenmesi, ürün kalitesinin belirlenmiş kalite düzeyine ya da müşterinin
beklentilerine uygun olup olmadığı kararının verilmesi üretimi yapan kişi tarafından
gerçekleştirilmektedir. Üretimi gerçekleştiren zanaatkâr, ürün kalitesini etkileyen unsurların
farkındadır. Örneğin üreteceği ok ve yay için hangi ağaçtan yararlanması gerektiğini ya da
üreteceği bir ayakkabı veya çizme için hangi deriyi kullanacağını gayet iyi bilmektedir.
b) Bölgesel üretim ve pazarlar
Zaman içinde, ihtiyaçların artması ve çeşitlenmesi, üretici zanaatkâr sayısının
artmasını da beraberinde getirmiştir. Periyodik zamanlarda pazarlar kurulmaya ve üretici ile
tüketiciler buralarda karşı karşıya gelmeye başlamışlardır. Pazarlarla birlikte, tüketiciler
ihtiyaç duydukları ürünleri çoğu zaman çok sayıda seçenek arasından seçme şansına sahip
olmuşlardır.
Ancak burada, alınan malın kalitesinin sorumluluğu seçimi yapan tüketicilerin üzerine
yüklenmektedir. Yani, pazardaki satıcılar sadece mal tedarikinden sorumlu tutulurken;
tüketiciler satın alacağı malın seçiminde kaliteli ürünleri kalitesizlerden ayırarak doğru
seçimleri yapma sorumluluğunu üstlenmiş durumdadır. Başka bir ifade ile bu alışveriş
sırasında alıcılar, “düşük kaliteli ürünlere karşı, daima uyanık olmak” zorunda
bırakılmışlardır. Söz konusu zamanlarda çok fazla bir problem yaşanmadığı görülmektedir.

Resim 12: Bir pazaryeri (bugday, 2015)
Pazardaki mal doğal ürünler ya da doğal malzemelerden yapılmış ürünlerdir. Aynı
zamanda, alınan ve satılan tüm ürünler her iki tarafın da çok yakından tanıdığı, bildiği
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ürünlerdir. Yani alıcı balığın taze olup olmadığını görüntüsünden kolay bir şekilde anlamakta,
gerekirse koklayarak bir kontrolden daha geçirmektedir. Bir karpuzu satın alırken, eliyle
vurduğunda çıkan sesi doğru bir şekilde yorumlayabilmektedir. Buradaki kalite kontrol
faaliyetinin müşterinin duyularıyla gerçekleştirildiği görülmektedir. Diğer taraftan satıcı ve
alıcıların çok küçük yerleşim birimlerinde beraberce yaşamaları ve dolayısı ile yıllarca yüz
yüze bakmak zorunda olmaları kötü niyeti ortadan kaldırmaktadır. Bütün bunlar, belirli bir
düzeyin üzerindeki mal ve hizmet kalitesini zorunlu kılmaktadır.
c) Bölgeler arası üretim ve ticaret
Zamanla yaşanan gelişmeler sonunda üretim ve ticaret bölgeler arası gerçekleşmeye
başlamıştır. Üretilen mallar bazen imalat noktasından çok uzak noktalara gönderilmektedir.
Dolayısı ile artık eskiden bölge pazarlarında olduğu gibi üretici ile tüketici yüz yüze değildir.
Üretilen ürünler tüccarlara satılmakta, tüketiciye ulaşana kadar ürünlerin bazen birkaç defa el
değiştirdiği görülmektedir.

Resim 13: Bir kervan (yaseminsagdic, 2015)
Ürünü alan müşteri artık üretici ile değil satıcı ile yüz yüzedir. Yani küçük bölge
pazarlarında olduğu gibi, yıllardır birbirini tanıyan, güvenen üretici ve tüketiciler artık ortada
yoktur. Pazarda üreticinin kendi ürettiği malı ile ilgili sadece sözlü olarak dile getirdiği bir
garanti bile, yıllarca müşteri açısından çok şey ifade etmiştir. Bu durumda tüketiciler, benzer
bir güvenceyi malları satın aldıkları tüccarlardan beklemişlerdir. Tarihteki bazı örnekler
bundan daha fazlasını da elde ettiklerini göstermektedir.
Eski Babil’e ait kalıntılar arasında bulunan ve milattan önce 429 yılına ait olduğu
tahmin edilen bir kil tablette; altın bir yüzüğün zümrüt olan taşının yirmi yıl içinde yerinden
çıkarak düşmesi durumunda, satıcının tazminat ödeneceği bilgisi bulunmaktadır. Böyle bir
garanti, üreticinin ürettiği malın kalitesine ne kadar çok güvendiğinin bir göstergesidir.
Görüldüğü gibi, müşteriye satılan ürünler ile ilgili olarak zorlayıcı bir yaptırım bulunmasa
bile, günümüzden çok eski bir tarihte gerçekleşmiş bu örnekte olduğu gibi, üretici isterse
müşterilerine böyle bir güvence vererek, herhangi bir tereddüt etmeden alışveriş yapmalarını
sağlayabilmektedir.
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Malın üretildiği noktadan tüketiciye ulaşmasına kadar olan kademe sayısı arttıkça,
malın el değiştirmesi sırasında sözlü ya da yazılı bir güvenceye; en azından mal ile ilgili
birtakım detay bilgilere ihtiyaç duyulmuştur. Bu konuda, Eski Çağlara ait bazı bilgiler de
bulunmaktadır. Günümüzden yaklaşık 3500 yıl öncesine ait Mısır papirüslerinde; ürünleri
tanımlayan ve imalatın nasıl yapılacağını ifade eden bazı bilgilerin bulunduğu görülmüştür. O
yıllarda ürünler el değiştirirken, kalite düzeyini belirleyecek ortak bir test yönteminin
bulunmaması, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların en temel noktası olmuştur.
Ürün kalitesini etkileyen faktörlerin durumu
Bu dönem ile ilgili olarak kaliteyi etkileyen; “deneyim ve ustalık”, “işe gösterilen
özen”, “malzemelerin uygunluğu” ve “ürüne biçilen değer” şeklinde ifade edilen faktörlere
göz atıldığında; ortada tüketicileri, üreticilere karşı koruyan bir oluşumun olmaması
nedeniyle, inisiyatifin tamamen esnaf ve zanaatkârlarda olduğu görülmektedir. Başka bir ifade
ile tüketici üreticinin insafına terk edilmiş durumdadır.
a) Deneyim ve ustalık
Belirli bir malın üretimi gerçekleştiren zanaatkârların ustalığı hakkındaki en büyük
gösterge daha önce yaptığı işlerdir. Bunlar esnaf ve zanaatkârların deneyimini ve ustalığını
gösteren en önemli referanstır. Aslında hiç kimse en başından itibaren büyük bir ustalığa
sahip değildir. Belirli bir işi sürekli olarak tekrarlamak deneyim ve ustalık kazandırmaktadır.
Henüz belirli bir sorumluluk almadan önce, küçük yaşlarda çırak olarak işe başlanması
durumunda, işin inceliklerinin ustadan öğrenilmesi ve ustanın gözetiminde gelişim sağlanması
mümkündür. Ancak, usta-çırak sisteminin henüz oluşturulmadığı eski zamanlarda böyle bir
olanak da söz konusu olmamıştır.

Resim 14: Bir usta zanaatkâr (cpcanterburytales, 2015)
Deneyim ve ustalık yapılan işin kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu konudaki bir
eksikliğin yapılan işin kalitesini olumsuz olarak etkilemesi durumunda müşterinin
mağduriyetini giderecek herhangi bir kanun ya da düzenleme bulunmamaktadır. Böyle
olumsuz durumların artması durumunda, günümüzde de olduğu gibi zanaatkârın müşteri
kaybetmesi mümkündür. Deneyim ve ustalık eksikliği ürünün görünüşünü de olumsuz
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etkileyebilmektedir. Pazarların kurulduğu dönemlerde alıcılar, yan yana gördükleri mallar
arasından kendilerine göre daha kaliteli olanı seçme şansına sahip olsalar da; görüntüye
yansımayan kalite eksikliği de söz konusu olabilmektedir.
Deneyim ve ustalık eksikliğinin yapılan işin kalitesini düşürmesinin yanı sıra; örneğin,
hangi mantarların güvenli olduğunu bilmeyen bir aşçı, müşterilerinin zehirlenmesine bile
neden olabilmektedir.
b) İşe gösterilen özen
İşe gösterilen özen, büyük ölçüde iş ahlakı ve disiplini ile ilgilidir. Bir zanaatkârın
yaptığı işe bilerek özen göstermemesi normal şartlarda olmaması gereken bir durumdur. Elde
çok sayıda iş olması ve bu çok sayıda işin belirli bir zamana yetiştirilecek olması, ürünün
imalatına olan konsantrasyonu ve özeni azaltabilmektedir. Bir kişinin yaptığı işi sevmemesi
durumunda da işe gösterilen özen azalabilir. O zamanlarda insanların çalışacakları mesleği
seçerken günümüzdeki kadar bir zorluk yaşamadıkları düşünülürse, bu durumun da ortaya
çıkmaması gerekmektedir. İşe gösterilen özen, aslında kişilik ve alınan eğitim ile ilgilidir. O
yıllarda eğitimi ve denetimi sağlayan esnaf birlikleri henüz ortada olmadığından, işe
gösterilen özen tamamen zanaatkârın karakterine ve insafına kalan bir durum olmuştur.
c) Malzemelerin uygunluğu
Üretimde kullanılan malzemeler, üretilen ürünün kalitesini doğrudan etkilemektedir.
Bilindiği gibi uygun olmayan malzemelerin kullanılması durumunda kaliteli bir ürün üretmek
mümkün değildir. Örneğin, uygun olmayan malzemeden yapılan bir yay ve ok ile hedefi
vurmakta problem yaşanması ya da yanlış seçilen malzeme ile yapılan bir çizmenin kısa süre
içinde parçalanması mümkündür. İstenmeyen bu gibi olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına
neden olan uygunsuz malzeme kullanımı, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilmektedir.

Resim 15: Malzemeleri taşıyan bir kervan (goktepe, 2015)
Bunlardan ilkinin tedarikçi ile ilgili olması mümkündür. Yani tedarikçi üreticiyi
malzemenin kalitesi konusunda aldatmış olabilir. Söz konusu zamanlarda bu günkü anlamda
bir girdi kalite kontrol söz konusu olmadığından ortaya çıkması muhtemel bir durumdur.
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Diğer taraftan, zanaatkârın bilgisi ve ustalığındaki eksiklik de kaliteli malzeme temini
konusunda problem yaşatmış olabilir. Bu iki durumda da zanaatkârın kötü niyeti
bulunmamaktadır. Ancak, daha fazla kazanç elde etmeyi düşünerek ucuz ve kalitesiz malzeme
kullanılması da mümkündür. Böyle bir durumda, bunu engelleyecek bir düzenleme de
bulunmamaktadır. Kalitesiz malzeme kullanımının ürünlerin kısa sürede niteliğini
kaybetmesine ve dolayısıyla müşteri memnuniyetsizliği ve kaybına yol açmasının yanı sıra;
örneğin, bir mimarın yaptığı evin inşasında uygun olmayan kalitesiz malzemeleri kullanması
durumunda, evin yıkılmasına ve insanların hayatını kaybetmesine varan olumsuz sonuçlara
neden olabilmektedir.
d) Ürüne biçilen değer
Eski Çağlarda, oldukça uzun dönemler boyunca, üretilen ürünlerin el değiştirme ya da
satış bedelleri ile ilgili olarak bir kısıtlama söz konusu olmamıştır. Özellikle birçok konuda
alternatif bir üretici bulmanın zor olduğu dönemlerde, ürün bedelleri ile ilgili bir kıstasın ve
kısıtlamanın bulunmaması; tüketiciyi, üretici karşısında korumasız bırakmıştır. İnsanın
doğasındaki daha fazla kazanma eğilimi günümüzde de vardır; şüphesiz, tarihteki eski
dönemlerde de karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu eğilimin müşteriyi kandırma boyutuna
ulaşmaması gerekmektedir.

Resim 16: Bir alış veriş (isgetder, 2015)
Bir alışverişin gerçekleşmesi için, satıcının belirlediği bedelin, müşterinin kafasında
ürüne biçtiği bedelden düşük olması gerekmektedir. Ancak bu durumu, üreticilerin sayısının
arttığı ve pazarların kurulduğu dönemlerde gerçekleştirmek mümkün olmuştur. Alıcılar
pazarda rastladığı, değeri doğru belirlenmiş ve kalite-fiyat dengesi uygun ürünleri
diğerlerinden ayırarak satın almışlardır.

2.3.2. Kanunlar ve Düzenlemeler Sonrası Zanaatkârlık Dönemi
Tüketicilerin, üreticiler karşısında korumasız bir şekilde kaldığı dönem şüphesiz
sonsuza dek sürmemiştir. Bu konuda ilk adımlar ülke yönetimleri tarafından atılmış ve
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tüketicileri koruyan kanunlar çıkartılmıştır. Esnaf ve zanaatkârların bir araya gelerek
kurdukları birlikler de koydukları kurallar ve yaptıkları düzenlemeler ile tüketicilerin
korunmasına katkı sağlamışlardır.
Kanun ve düzenlemeler
Tarih boyunca tüketicileri koruyan birçok kanun ve düzenlemeye rastlamak
mümkündür. Bunların arasından, etkileri açısından öne çıkan üç tanesi örnek olarak aşağıda
sıralanmıştır:
1) Hammurabi Kanunları
2) Osmanlı İhtisab Kanunnâmeleri
3) Ahilik ve Lonca Teşkilatlarının Düzenlemeleri
Bu kanun ve düzenlemelerin kalite ve kalite kontrol anlayışına katkıları farklı
olmuştur. Bu nedenle, ayrı ayrı incelenmelerinde fayda bulunmaktadır.
1) Hammurabi Kanunları
Hammurabi kanunları aslında ülkedeki yurttaşların yaşam düzenini sağlamak amacıyla
çıkarılmıştır. Yani toplumun düzenini bozma, başkalarına zarar verme, haksızlık yapma,
çalma ve benzeri gibi daha birçok konuda haksız durumda olan insanlara verilecek cezaları
ifade etmektedir. Hammurabi kanunları toplam 282 maddeden oluşmaktadır. Kanunda
bulunan bazı maddelerdeki kalite ile ilgili düzenlemelerin amacı, kötü niyetli üreticilere karşı
caydırıcı tedbirler alınmasıdır.

Resim 17: Hammurabi ve kanunları (arthistorysummerize, 2015)
Hammurabi kanunlarında hata yapan üreticiler ile ilgili çok sert cezalar
bulunmaktadır. Hatta hata yapan bir üreticinin bunu hayatıyla ödemesi bile söz konusudur.
Şüphesiz bu çok katı yaptırımlar, ülke yönetimlerinin müşterilerini aldatan üreticileri kesin
olarak engellenme niyetini göstermektedir.
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Örneğin, Hammurabi kanunlarının maddelerinden birinde ev yapan bir mimar ile ilgili
olarak yer alan yaptırımlar şu şekildedir. “Eğer bir mimar, bir adama ev yapıp, yapıtını
sağlam yapmazsa ve yaptığı ev çöküp, evin sahibinin ölümüne neden olursa, o mimar
öldürülecektir. Eğer mimar, evin sahibinin oğlunun ölümüne sebep olursa, o mimarın oğlunu
öldüreceklerdir. Eğer mal heba olursa, zarara uğrayan her şeyi mimar ödeyecektir. Yaptığı ev,
sağlam olmadığı için çökerse, kendi malından, çöken evi yeniden yapacaktır. Eğer bir mimar
bir adama ev yapar, fakat yapıtını kuvvetlendiremezse ve duvar yıkılmaya yüz tutarsa, o
mimar, kendi parasıyla, o duvarı sağlamlaştıracaktır”.
2) Osmanlı İhtisab Kanunnâmeleri
İhtisab kanunnameleri, Osmanlılar zamanında padişahın fermanıyla oluşturulan ve
esnafın uyması gereken kuralları ifade eden düzenlemelerdir. İhtisab kanunnameleri bir
anlamda belediye kanunları olarak da ifade edilebilir. Bu konudaki ilk kanunname olan
Kanunname-i İhtisabı Bursa, dünyadaki ilk yazılı standart olarak kabul edilmektedir.
Osmanlılarda, 2. Bayezid zamanında ortaya konmuş ve çok başarılı bir şekilde uygulanmıştır.
Bu dönemlerde üretici esnaf, kanunnamelerde belirtilen kriterler ya da diğer bir ifade ile kalite
kontrol standartları açısından çok sıkı bir şekilde denetlenerek müşteri memnuniyetsizliğinin
önüne geçilmeye çalışılmıştır.
Bu ihtisab kanunnameleri de Hammurabi kanunları gibi tüketicileri korumayı
hedeflemektedir. Ancak, Hammurabi kanunları, iyi niyetli olmayan üreticiler için
uygulanacak cezaların neler olacağını açıklarken; Osmanlı ihtisab kanunnamelerinde, kaliteli
bir üretim için gerekli olan standartlar ve ürünlerin satılma bedelleri açıklanmaktadır. Yani
Hammurabi Kanunları, istenmeyen bir durum ortaya çıktığında, verilecek cezaları açıklarken;
ihtisab kanunnameleri ise, uyulması gereken standartları ifade etmektedir.

Resim 18: Osmanlıda fırıncı esnafı (uno, 2015)
Örneğin, Kanunname-i İhtisabı Bursa’da fırıncı esnafı ile ilgili olarak; “Bursa’nın mud
adlı ölçeğiyle (bir mud beş kile) buğdayın alası yüz on akçaya ortası yüze ve düşüğü seksen
beş akçaya olduğu zaman ekmek yedi yüz dirhemi bir akçaya olacak ve fiyatlarda artma,
eksilme vuku bulduğu takdirde bu kıyasla yeni narh tayin olunacak. Şu şart ile ki un ince
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elekten elenmiş olacak, ekmek iyi pişecek, ak olacak ve kokusu bulunmayacak” şeklinde bir
ifade bulunmaktadır.
Görüldüğü gibi kanunnamede, hem ekmeğin satış bedeli ile ilgili bir narh bulunmakta
hem de ekmeğin imalatı ile olarak uyulması gereken standart ifade edilmektedir.
3) Ahilik ve Lonca Teşkilatlarının Düzenlemeleri
11. yüzyıldan itibaren Avrupa’daki lonca teşkilatları ve 13. yüzyıldan itibaren ise
Anadolu’daki ahilik teşkilatları kalite kontrol anlayışına büyük katkı yapmışlardır. Bu
teşkilatlar, oluşturdukları düzenlemeler ve koydukları kurallar ile esnaf ve zanaatkârların
ürettiği ürünlerin kalite kontrol faaliyetlerinin işleyişini kontrol altına almışlardır.
Esnaf ve zanaatkârlar (ustalar), bir yandan eğitici görevlerini yerine getirirken aynı
zamanda kalite kontrol faaliyetlerini gerçekleştiren muayene elemanı rolünü de
üstlenmektedirler. Ustalar, hem ürünleri hem de müşterileri çok iyi tanıdıklarından, üretimin
yanı sıra ürünlerin kalite kontrol boyutunu da tasarlamaktadırlar.
Hem ahilik hem de lonca teşkilatlarında öne çıkan konuların başında iş ahlakı
gelmektedir. Bu konu ile ilgili olarak teşkilatlarda çeşitli düzenlemelerin yapıldığı
görülmektedir.
Ustalar yamaklık/çıraklık aşamasından itibaren elemanlarını eğitirken, onlara
yaptıkları işleri sevmelerini söylemekte ve yine yaptıkları üstün kaliteli işlerden de gurur
duymalarını öğütlemektedirler. Bu teşkilata katılanlara mesleki eğitimin yanı sıra dinî eğitim
de verilmiş; ahlaklı, dürüst bir insan olmaları ve yaptıkları işe mümkün olan en büyük özeni
göstermeleri yönünde telkinlerde bulunulmuştur.

Resim 19: Avrupa’da bir tuhafiyeciler loncası (wikipedia, 2015)
Lonca teşkilatlarında, hiç kimsenin başkalarına zarar verecek şekilde daha ucuz ve
niteliksiz bir üretim yapmasına izin verilmemektedir. Kalitesiz ürün satan ya da ürünlerine
çok yüksek fiyat koyan üreticiler cezalandırılmaktadır.
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Ahilik teşkilatları üyeleri teşkilat yöneticileri tarafından sık sık denetlenerek meslek
ahlakına uygun davranışlar içinde olup olmadıkları kontrol edilmiştir. Konulan kurallara
uymayanlara, kendilerine ders, başkalarına da ibret olacak şekilde cezalandırılmışlardır.
Ahilik teşkilatlarında uygulanan bazı cezalar şu şekildedir:
a) Öğüt verme: Esnaflık ahlak anlayışına aykırı davrananların çağrılarak nasihat
edilmesidir.
b) Cereme (cerime): Satışta ya da mal mübadelesinde usullere aykırı davranılarak
kalitesiz mal satılması durumunda, haksız kazancın iade edilmesi ve müşteriyi memnun etmek
için ikramlarda bulunulması “cereme” olarak adlandırılmıştır.
c) Teşhir etme: Ürettiği üründe hile yapan gramajı eksik mal üreten esnaf çarşı pazar
dolaştırılarak teşhir edilmesidir.
Osmanlıda fırınların denetlenmesine özel bir önem verilmiş ve kurallara uymayan
fırıncı esnafına ibretlik cezalar verilmiştir. Aşağıdaki resimde, ekmeği eksik gramajla üreten
fırıncı esnafının boynuna bir tahta geçirilerek hileli ekmeği ile birlikte teşhir edildiği
görülmektedir.

Resim 20: Hile yapan fırıncının teşhir edilmesi (gumushane, 2015)
d) Dükkân kapatma: Kurallara uymamanın tekrarlaması durumunda esnafa 3 günü
aşmayan dükkân kapama cezasının verilmesidir.
e) Dışlama: Kurallara uymamakta ve kusur işlemekte ısrar eden esnafın sahip
oldukları haklardan mahrum edilmesi, esnaf sandıklarından yararlandırılmayarak ekonomik
ve sosyal olarak dışlanmasıdır.
f) Teşkilattan çıkarma: Kurallara uymamayı, kusur işlemeyi alışkanlık hâline
getiren; hırsızlık, namussuzluk ve cinayet ağır suç işleyenlerin teşkilattan çıkarılmasıdır.
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Ürün kalitesini etkileyen faktörlerin durumu
Bu dönem ile ilgili olarak kaliteyi etkileyen; “deneyim ve ustalık”, “işe gösterilen
özen”, “malzemelerin uygunluğu” ve “ürüne biçilen değer” şeklinde ifade edilen faktörlere
göz atıldığında; tüketicileri koruyan bazı kanun ve düzenlemelerin devreye girdiği ve olumlu
katkılar sağladığı görülmektedir.
a) Deneyim ve ustalık
Üretimi gerçekleştirilen zanaatkârların yeterliliği, Avrupa ve Anadolu’da faaliyet
gösteren lonca teşkilatlarının çırak yetiştirme ve eğitim sistemi tarafından sağlanmıştır.
Seçilen yamaklar ve/veya çıraklar belirli eğitimleri aldıktan sonra, başarılı olurlarsa, kalfa
aşamasına ve yine yetenek ve çalışmaları ile yeterli bulunurlarsa usta aşamasına yükseltilmiş,
yetersiz olanlar ise meslekten çıkarılmıştır.

Resim 21: Muayene yapan tabip (wikipedia, 2015)
Kanunname-i İhtisabı Bursa’da bulunan bir maddedeki; “tabipler dahi gözlene,
Bimarhane (hastane) tabiplerine göstereler, imtihan edeler, kabul etmedikleri kimesneleri men
edeler. Cerrahlar dahi gözlene, sanatlarında kâmil olalar” şeklindeki açıklama, doktorların
yeterliliklerinin sınanması gerektiğini ifade etmektedir.
b) İşe gösterilen özen
İşe gösterilen özen, büyük ölçüde iş ahlakı ile ilgilidir. Gerek Avrupa’daki loncalarda
gerekse de Osmanlı’daki Ahili teşkilatları ve yine loncalarda, meslek eğitiminin yanı sıra din
ve ahlak ile ilgili eğitim verilmiş; birliklere kabul edilenlere, dürüst bir insan olmaları ve
yaptıkları işe özen göstermeleri yönünde telkinlerde bulunulmuştur.
Günümüzdeki “papucu dama atılmak” deyimi ahilik teşkilatları dönemlerden
gelmektedir. Yapılan kontrollerde ya da şikâyetlerde kalitesiz papuç üreten esnafın bu malları
dükkânın damına asılarak teşhir edilmiş böylelikle hata yapan esnafın itibarı düşürülerek
cezalandırılmıştır.
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Resim 22: Bir nalbant (media, 2015)
Kanunname-i İhtisabı Bursa’da, “eskiden kanun öyle imiş ki bir nalbant hayvan
ayağına mıh değirip sakatlarsa iyi oluncaya kadar tımarını nalbant yapar ve yemini kendi
yanından verirmiş. Bu eski karar aynen kabul edildi” şeklinde bir ifade bulunmaktadır.
Görüldüğü gibi kanunnamede, yapılan işe özen gösterilmemesi durumundaki yaptırım net bir
şekilde açıklanmaktadır.
c) Malzemelerin uygunluğu
Üretimde kullanılan malzemeler, yapılan işin kalitesini doğrudan etkilemektedir.
Bilindiği gibi uygun olmayan girdilerle, kaliteli bir çıktı elde etmek mümkün değildir.
Loncalarda üretim için gerekli olan ham maddelerin birlik tarafından toplu olarak tedarik
edilmesi ve esnafa eşit olarak dağıtılması; ürün fiyatlarındaki rekabeti önlerken, aynı zamanda
girdi kalitesinin de kontrol altında tutulması sağlamıştır. Malzemelerin olması gereken
özellikler, Kanunnamelerde çok detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.
Kanunname-i İhtisabı Bursa’da, ipek kumaşların kalitesi ile ilgili olarak “güzelliğin
kalmamasına bir neden olarak da dediler ki geçmişte hamcılar (kozacılar) havi işletirken
dolapçılara her teli büktürürlerdi. Renkleri eşit olup güzelleştirdi. Birkaç yıldır ki telin birisini
büktürüp birisini (dolapçı ücretinin yarısı yanlarında kalsın diye) büktürmezler. Bu yüzden
bükülmeyen teller çabuk bozulur. Bunlarda sağlamlık da bulunmaz. Halen eski âdete göre
yapılsın denildi” şeklindeki ifadede, malzemenin uygunluğu ile ilgili uyarılar bulunmaktadır.
Yine aynı kanunnamede, “eski zamanda sırmalı kadifenin kırk beş ve elli teli bir
dirhem olup kumaşı dayanıklı, hem de parlak ve gösterişli olurdu. Takriben beş altı yıl vardı
ki yavaş yavaş telin altmışı, yetmişi bir dirhem ve nihayet yüz tel bir dirhem olduğundan
kumaşta dayanıklılık ve güzellik bulunmaz oldu” şeklinde bir tespit yapıldığı ve “bu alanda
da eski kanun mer'i olsun (geçerli olsun)” şeklinde bir karara varıldığı ifade edilmektedir.
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Resim 23: Bursa’da ipek kozaları (bursadazamandergisi, 2015)
d) Ürüne biçilen değer
Üretilen ürünlerin satış fiyatları ile ilgili olarak, kanunname-i İhtisabı Bursa’da
ürünlerin satış fiyatları belirlenmiştir. Yani “narh” konulmuştur. Türk Dil Kurumu, Büyük
Türkçe Sözlüğü’nde “narh” için, “tüketiciyi korumak amacıyla, özellikle temel ihtiyaç
maddeleri için resmî makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat” şeklinde bir
açıklama bulunduğu düşünülürse; o dönemler için, söz konusu kanunnamenin tüketiciyi
koruma konusunda ne kadar önemli bir görevi yerine getirdiği bir kez daha anlaşılmaktadır.
Kanunname-i İhtisabı Bursa’da, “Taze incirin, ilkin iki yüz dirhemi bir akçaya olacak.
Üç günden sonra bir okkası bir akçaya ve daha sonra ki üç günü takiben altı yüz dirhemi ve
daha üç gün sonra iki okkası bir akçaya olacak. Son buluncaya kadar da her üç günde bir altı
yüz dirhem artacak” şeklindeki ifadede, satılan ürüne konulan narh, çok detaylı bir şekilde
açıklanmıştır. Ancak çok daha önemli olan, zaman içinde ürünün tazeliği azaldıkça birim satış
fiyatının düşürülmesi şeklindeki bir düzenlemeye günümüzde bile rastlanmamasıdır.
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Uygulamalar

Resim 24: Gazete Haberi (Milliyet, 2010)
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Uygulama Soruları
1)

Haberde bahsedilen Kanunname-i İhtisab-ı Bursa neden önemlidir?

2)

Günümüzde “narh koyma” yöntemi uygulanabilir mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türk Dil Kurumunun Büyük Türkçe Sözlüğü’nde, “kontrol” sözcüğü ile ilgili olarak;
“denetleme”, “bir şeyin gerçeğe ve aslına uygunluğuna bakma” şeklinde ifadeler
bulunmaktadır. Bu tanımdan yola çıkarak, kalite kontrolün anlamına ulaşılmaya çalışılırsa
büyük bir yanılgı söz konusu olabilir. Çünkü çoğu zaman “muayene” ile “kalite kontrol”
birbirine karıştırılmaktadır. Muayene, “ölçü, nitelik ya da performansın önceden belirlenmiş
spesifikasyonlara uygun olup olmadığının belirlenmesidir”. Dolayısı ile muayene tek başına
kalite kontrol anlamına gelmemekle birlikte, kalite kontrolün çok önemli bir faaliyetini ifade
etmektedir. Kalite kontrol ise çok daha geniş bir anlama sahiptir. Kalite kontrol, “müşteri
talep ve beklentilerini karşılayan en yüksek kalite düzeyini mümkün olan en düşük maliyetle
gerçekleştirmek için gerekli olan faaliyetlerin tasarlanması ve yürütülmesi” şeklinde ifade
edilebilir.
Çağlar boyunca kalite kontrol anlayışını incelerken, insanoğlunun ilk olarak var
olduğu zamanlara kadar geriye dönmek gerekmektedir. Başlangıçta belki de sadece yiyecek
toplama ve avlanma faaliyetleri söz konusu olsa da yiyeceğin iyisini kötüsünden ayırma –
seçme işi, ilk kalite kontrol faaliyetleri olarak kabul edilebilir. Burada üretici doğa da olsa,
daha iyileri ile karşılaşıldıkça hep daha iyisini isteme, insanın doğasında olan bir davranıştır.
Başlangıçta toplama ve avlanma şeklinde gerçekleşen üretim faaliyetlerine, zamanla zirai
faaliyetler ve ihtiyaç duyulan malların üretimi de eklenmiştir. Burada ürünü tasarlayan,
üretimini gerçekleştiren ve uygunluğunu kontrol eden; herhangi bir ihtiyacını karşılamaya
çalışan kişinin kendisidir. Müşteri kavramı ile ilk olarak karşı karşıya kaldığımız, yerleşik
düzene geçildiği yıllardan; yani Eski Çağlardan günümüze, kalite ve kalite kontrol anlayışında
çok büyük değişimlerin yaşanmış olması çok doğaldır. Ancak esas değişimin sanayi
devriminden sonra ortaya çıktığı görülmektedir.
Sanayi devrimi öncesi dönem, Eski Çağlara doğru yayılan çok çok geniş bir zaman
dilimini ifade etmektedir. Bu dönemin başlangıcında, müşteriyi üreticiye karşı koruyan her
hangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısı ile tüketiciler korumasız bir durumda
tamamen üreticilerin insafına bırakılmış durumdadır. Yani her şey üreticinin elindedir.
Günümüzdeki anlamda, yapılan bir kalite kontrol söz konusu değildir. Kalite kriterleri üretimi
gerçekleştiren zanaatkârın kafasındadır ve bunlara ne kadar uygun bir iş yaptığını da yine
ancak kendisi bilmektedir.
Kanunlar ve düzenlemeler öncesi dönemde, günümüzdeki kalite kontrol anlayışının
çok uzağında kalan uygulamalar göze çarpmaktadır. Bu dönem her şeyin yavaş yavaş
şekillenmeye başladığı bir dönemdir. Çünkü aile dışındaki bir kişi için üretim yapılmasına ilk
defa bu dönemde rastlanmaktadır. Dolayısı ile bugünkü anlamda olmasa da üretici-müşteri
ilişkisinin ortaya çıkışı yine bu dönemde gerçekleşmiştir. Bu gelişim üretim faaliyetlerindeki
değişime paralel bir şekilde gerçekleşmiştir.
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Kanunlar ve düzenlemeler öncesi dönemde, ortada ürün kalitesi ve müşteri
memnuniyeti ile ilgili bir kanun, düzenlemelerden kaynaklanan bir yaptırım
bulunmamaktadır. Dolayısı ile zanaatkâr, hem üretimi gerçekleştiren hem de kaliteyi kontrol
eden kişi konumundadır. Burada kalite standartlarının belirlenmesi, ürün kalitesinin
belirlenmiş kalite düzeyine ya da müşterinin beklentilerine uygun olup olmadığı kararının
verilmesi üretimi yapan kişi tarafından gerçekleştirilmektedir. Üretimi gerçekleştiren
zanaatkâr, ürün kalitesini etkileyen unsurların farkındadır. Örneğin üreteceği ok ve yay için
hangi ağaçtan yararlanması gerektiğini ya da üreteceği bir ayakkabı veya çizme için hangi
deriyi kullanacağını gayet iyi bilmektedir.
Tüketicilerin, üreticiler karşısında korumasız bir şekilde kaldığı dönem şüphesiz
sonsuza dek sürmemiştir. Bu konuda ilk adımlar ülke yönetimleri tarafından atılmış ve
tüketicileri koruyan kanunlar çıkartılmıştır. Esnaf ve zanaatkârların bir araya gelerek
kurdukları birlikler de koydukları kurallar ve yaptıkları düzenlemeler ile tüketicilerin
korunmasına katkı sağlamışlardır.
Kanun ve düzenlemelerle birlikte, kalite ve kalite kontrol anlayışına ilk katkı
Hammurabi tarafından yapılmıştır. Hammurabi kanunları aslında ülkedeki yurttaşların yaşam
düzenini sağlamak amacıyla çıkarılmıştır. Yani toplumun düzenini bozma, başkalarına zarar
verme, haksızlık yapma, çalma ve benzeri gibi daha birçok konuda haksız durumda olan
insanlara verilecek cezaları ifade etmektedir. Hammurabi kanunları toplam 282 maddeden
oluşmaktadır. Kanunda bulunan bazı maddelerdeki kalite ile ilgili düzenlemelerin amacı, kötü
niyetli üreticilere karşı caydırıcı tedbirler alınmasıdır.
Diğer katkı ihtisab kanunnameleri ile gelmiştir. Bu kanunnameler de Hammurabi
kanunları gibi tüketicileri korumayı hedeflemektedir. Ancak, Hammurabi kanunları, iyi niyetli
olmayan üreticiler için uygulanacak cezaların neler olacağını açıklarken; Osmanlı ihtisab
kanunnamelerinde, kaliteli bir üretim için gerekli olan standartlar ve ürünlerin satılma
bedelleri açıklanmaktadır. Yani Hammurabi Kanunları, istenmeyen bir durum ortaya
çıktığında, verilecek cezaları açıklarken; ihtisab kanunnameleri ise, uyulması gereken
standartları ifade etmektedir.
Bir diğer katkı da loncalar ve ahilik teşkilatları tarafından sağlanmıştır. Teşkilatlardaki
esnaf ve zanaatkârlar (ustalar), bir yandan eğitici görevlerini yerine getirirken aynı zamanda
kalite kontrol faaliyetlerini gerçekleştiren muayene elemanı rolünü de üstlenmişlerdir.
Ustalar, hem ürünleri hem de müşterileri çok iyi tanıdıklarından, üretimin yanı sıra ürünlerin
kalite kontrol boyutunu da tasarlamışlardır. Bu teşkilatlarda, hiç kimsenin başkalarına zarar
verecek şekilde daha ucuz ve niteliksiz bir üretim yapmasına izin verilmemiş; kalitesiz ürün
satan ya da ürünlerine çok yüksek fiyat koyan üreticiler cezalandırılmışlardır.
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Bölüm Soruları
1)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi, kalite kontrol faaliyetlerinin amaçlarından biri

a)

Üretilen ürünün kalite düzeyinin yükseltilmesi

b)

Değişkenliği yükseltecek önlemlerin alınması

c)

Ürün tasarımının geliştirilmesi

d)

İşletme maliyetlerinin düşürülmesi

e)

İşletmenin rekabet gücünün yükseltilmesi

2)

Müşteri kavramı ilk olarak ne zaman ortaya çıkmıştır?

a)

Sanayi devrimi zamanında

b)

Osmanlılar zamanında

c)

Hammurabi zamanında

d)

Yerleşik düzene geçildiği zamanlarda

e)

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Japonya’da

3)
Aşağıdakilerden hangisi, Eski Çağlarda müşteri memnuniyetini etkileyen
kriterlerden biri değildir?
a)

Deneyim ve ustalık

b)

İşe gösterilen özen

c)

Ürünün ambalajına gösterilen özen

d)

Malzemelerin uygunluğu

e)

Ürüne biçilen değer
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4)
emin olur?

Eski Çağlardaki bölgesel pazardan balık alan bir kişi balığın kalitesinden nasıl

a)

Balığın küçük mü büyük mü olduğuna bakarak

b)

Balığı koklayarak

c)

Balığın kalite sertifikasına bakarak

d)

Balığın son kullanma tarihine bakarak

e)

Balıkçının gözlerine bakarak

5)
Bölgeler arası üretim ve ticarette, üretilen ürünlerin uzaktaki bir pazara
gönderilmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)

Üretici ve müşteri yüz yüzedir.

b)

Ürünler uygun bir yolla uzaktaki pazara taşınmıştır.

c)

Satıcı ve müşteri yüz yüzedir.

d)

Ürün üretildikten sonra birkaç kez el değiştirmiş olabilir.

e)

Ürün üretildiği yerden uzakta satılır.

6)
Hammurabi döneminde, bir mimarın yaptığı ev sağlam çıkmayıp yıkılırsa evin
yeniden yapılma maliyetini kim karşılar?
a)

Evin sahibi

b)

Sigorta

c)

Evi yapan mimar

d)

Hammurabi yönetimi

e)

Hiç kimse karşılamaz
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7)

Hammurabi kanunlarının esas amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Kalite sorunlarını çözmek

b)

Üreticileri cezalandırmak

c)

Müşterileri memnun etmek

d)

Üreticileri korkutmak

e)

Ülkedeki yurttaşların yaşam düzenini sağlamak

8)
Kanunname-i
yayınlanmıştır.

İhtisab-ı

Bursa,

ilk

olarak

hangi

padişah

zamanında

a)

Fatih Sultan Mehmet

b)

Kanuni Sultan Süleyman

c)

II. Murat

d)

I. Bayezid

e)

II. Bayezid

9)

Avrupadaki lonca teşkilatları ilk olarak hangi yüzyılda kurulmuşlardır?

a)

11. yüzyıl

b)

12. yüzyıl

c)

13. yüzyıl

d)

14. yüzyıl

e)

15. yüzyıl

10)

Avrupa lonca teşkilatlarındaki yapıda en alt kademede kim vardır?

a)

Ustabaşı

b)

Usta

c)

Kalfa

d)

Çırak

e)

Yamak
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Cevaplar
1)b, 2)d, 3)c, 4)b, 5)a, 6)c, 7)e, 8)e, 9)a, 10)d
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3. YAKINÇAĞDA KALİTE KONTROL VE GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Sanayi Devrimi Sonrası Kalite Kontrol Anlayışı
3.2. Muayene ile Kontrol Evresi
3.3. Kalite Kontrol Evresi
3.3.1. İstatistiksel Kalite Kontrol
3.3.2. Toplam Kalite Kontrol
3.3.3. Toplam Kalite Yönetimi
3.3.4. Altı Sigma Yaklaşımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Kalite ve kalite kontrol konusundaki gelişmeler neden sanayi devriminden
sonra hız kazanmıştır?
2)

Üretimi gerçekleştiren ile kalitesini kontrol eden neden farklı olmalıdır?

3)

İşletmelerde kalite kontrol ilk olarak nerede, hangi aşamada başlamalıdır?

4)

Günümüzde muayene ile kontrol anlayışını uygulayan işletmeler hâlâ var

mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sanayi devrimi sonrası kalite
Sanayi Devrimi Sonrası
kontrol anlayışının
Kalite Kontrol Anlayışı
kavranması

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

Muayene ile Kontrol
Evresi

Muayene ile kontrol evresinin Dersi izleyerek, okuyarak ve
özelliklerinin öğrenilmesi
araştırarak

Kalite Kontrol Evresi

Kalite kontrol evresinin hangi
yaklaşımlardan oluştuğunun
öğrenilmesi

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

İstatistiksel Kalite
Kontrol

İstatistiksel kalite kontrol
yaklaşımının temel
özelliklerinin öğrenilmesi

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

Toplam Kalite Kontrol

Toplam kalite kontrol
yaklaşımının temel
özelliklerinin öğrenilmesi

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

Toplam Kalite
Yönetimi

Toplam kalite yönetimi
yaklaşımının temel
özelliklerinin öğrenilmesi

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

Altı Sigma Yaklaşımı

Altı sigma yaklaşımının temel Dersi izleyerek, okuyarak ve
özelliklerinin öğrenilmesi
araştırarak
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Anahtar Kavramlar

Sanayi devrimi sonrasında, büyük bir değişim yaşanmaya başlanmıştır. Evlerde
ve küçük atölyelerde gerçekleşen üretim, yeni kurulan fabrikalara kaymaya başlamıştır.

Böylelikle, çok eski çağlardan beri süregelen, zanaatkârın ya da ustanın
üretilen ürünü tasarlama, üretme ve kontrol etme işlevini tek başına gerçekleştirme durumu
yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlamıştır.

Muayene aşamasında amaç, üretilen ürünlerin önceden belirlenmiş olan kalite
standartlarına uygun olup olmadığının tespit edilmesidir.

En fazla karşılaşılan üretim sistemleri, üretim miktarına ve akışına göre yapılan
sınıflandırmada ikiye ayrılarak incelenen, kesikli ve sürekli üretim sistemleridir.
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Giriş
Kalite ve kalite kontrol konusundaki en büyük gelişmeler, sanayi devrimi sonrasında
yaşanmıştır. Buhar gücünün makinelerde kullanılmaya başlaması ile birlikte üretimin
atölyelerden fabrikalara taşınması, üretim ve kalite kontrol felsefesinindeki değişimi
başlatmıştır. Ancak bu değişimin çok kolay bir şekilde gerçekleştiği düşünülmemelidir.
Özellikle “hem üret hem kontrol et” anlayışının değişmesi uzun zaman almıştır.
Zaman içinde, kalite kontrolun üretim bölümü dışında ayrı bir birim tarafından
gerçekleştirilmeye başlaması ve devamında yapılan çalışmalar ile muayene anlamındaki
kontrol, yavaş yavaş günümüzdeki kalite kontrol anlayışına dönüşmeye başlamıştır. Yirminci
yüzyılın ikinci çeyreğinde istatistiksel kalite kontrol, üçüncü çeyreğinde toplam kalite kontrol,
dördüncü çeyreğinde Japonya’nın da devreye girmesiyle birlikte toplam kalite yönetimi ve
altı sigma değişimi günümüze taşımıştır.
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3.1. Sanayi Devrimi Sonrası Kalite Kontrol Anlayışı
Sanayi devrimi sonrasında, büyük bir değişim yaşanmaya başlanmıştır. Evlerde ve
küçük atölyelerde gerçekleşen üretim, yeni kurulan fabrikalara kaymaya başlamıştır.
Şehirlerin dışındaki çeşitli bölgelerde küçük çapta üretimi gerçekleştiren esnaf ve zanaatkârlar
zamanla işlerini kaybetme noktasına gelince büyük kentlere göç ederek fabrikalarda
çalışmaya başlamışlardır. Buhar makineleri ile birlikte üretim hızlarının artması, büyük üretim
miktarlarını ortaya çıkarmaya başladığında, kalite kontrol anlayışı da değişmeye başlamıştır.

Resim 25: Fabrikada üretim (education, 2015)
Böylelikle, çok Eski Çağlardan beri süregelen, zanaatkârın ya da ustanın üretilen
ürünü tasarlama, üretme ve kontrol etme işlevini tek başına gerçekleştirme durumu yavaş
yavaş ortadan kalkmaya başlamıştır. El sanatı (zanaatı) tarzında üretimin günümüzde dahi
bazı örneklerine rastlansa da sanayi devriminden günümüze gelinceye kadar kalite kontrol
anlayışında çok büyük bir değişim yaşanmıştır.
Ancak bu değişimin çok kolay bir şekilde gerçekleşmediği görülmektedir. Özellikle
“üretimi hem gerçekleştirme hem de kontrol etme” anlayışının değişmesi uzun zaman
almıştır. Bu dönemin başlarında, üretim faaliyetleri küçük atölyelerden fabrikalara taşınsa da
kalite kontrol, günümüzden anlayışın çok uzağında sadece bitmiş ürünün kontrolü olarak
algılanmış ve uygulanmıştır. Yani burada muayene anlamında bir kontrol söz konusu
olmuştur.
Zaman içinde, üretilen ürünlerin kontrolü için ayrı bir departmanın kurulması ve
devamında yapılan çalışmalar ile muayene anlamındaki kontrol, yavaş yavaş günümüzdeki
kalite kontrol anlayışına dönüşmeye başlamıştır. Dolayısı ile sanayi devrimi sonrası kalite
kontrol anlayışının iki ayrı evre hâlinde incelenmesi daha doğru olacaktır:


Muayene ile kontrol evresi



Kalite kontrol evresi
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3.2. Muayene ile Kontrol Evresi
Sanayi devriminden itibaren 1920’li yıllara kadar hâkim olan anlayıştır. Muayene
aşamasında amaç, üretilen ürünlerin önceden belirlenmiş olan kalite standartlarına uygun olup
olmadığının tespit edilmesidir. Bu anlayışta, üretim hattının sonunda yapılan muayene
işlemeleri ile hatalı ürünler ayıklanmakta ve bu uygunsuz ürünlerin müşteri ile buluşması
engellenmektedir. Muayene ile kalite kontrol anlayışının zaman içindeki gelişimi aşağıdaki
şekilde gerçekleşmiştir:
a)

Usta ile kontrol

b)

Ustabaşı ile kontrol

c)

Muayene elemanları ile kontrol

d)

Muayene departmanı ile kontrol

a) Usta ile kontrol
Sadece sanayi devriminden itibaren değil, herhangi bir müşteri için imalat yapılmaya
başlandığı çok Eski Çağlardan beri süregelen bir muayene yaklaşımıdır. Bu anlayışta, usta ya
da işçi hem üretimi gerçekleştiren hem de kaliteyi kontrol eden kişi konumundadır. Burada
kalite standartlarının belirlenmesi, ürün kalitesinin belirlenmiş kalite düzeyine ya da
müşterinin beklentilerine uygun olup olmadığı kararının verilmesi tek kişi tarafından
gerçekleştirilmektedir. Burada imalatı gerçekleştirenin aynı kişi olması çok objektif bir karar
verilmesinin önüne geçen en önemli etkendir.

Resim 26: Ustabaşı ile kontrol (capsoftinc, 2015)
b) Ustabaşı ile kontrol
Zamanla küçük işletmelerin büyümesi hatta yavaş yavaş fabrikalara dönüşmesi ile
birlikte; işçilerin başına onları denetleyen ustabaşılar getirilmeye başlanmıştır. Burada
ustabaşı pozisyonunda olan kişiler üretilmiş ürünlerin kontrolünü de gerçekleştirmişlerdir.
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Ancak üretimi gerçekleştiren işçilerin ve ustabaşıların esas olarak odaklandıkları nokta kalite
değil hedeflenen üretim miktarıdır. Kalite sorunları nedeniyle sadece eleştiri alırlarken,
hedeflenen üretim gerçekleşmediğinde, işlerini kaybetme tehlikesi bile söz konusu
olmaktadır.
c) Muayene elemanları ile kontrol
Zaman içinde işletmeler, imalatta çalışan kişilerin başka bir şeyle ilgilenmeden sadece
üretime odaklanmalarını sağlamak için, üretim hattında sonunda, işleri sadece kaliteyi kontrol
etmek olan muayene elemanları istihdam etmişlerdir. Ancak yapılan bu değişiklikler de bütün
sorunların tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayamamıştır. Muayene işlemlerini
gerçekleştiren elemanların genellikle üretim bölümüne bağlı olarak çalışması; ortaya çıkan
gerçek kalite düzeyinin olduğu gibi rapor edilmesinin önündeki en büyük engel olmuştur.
d) Muayene departmanı ile kontrol
Yaşanan sakıncalar nedeni ile zaman içinde bazı işletmeler, ürünlerin kontrol işlevini
üretim bölümünden ayırarak ayrı bir bölüm oluşturma yoluna gitmişlerdir. Tamamen ayrı bir
bölümün kurulmasıyla, muayene sonuçları daha gerçekçi bir şekilde raporlanmış olsa da
üretim hattının sonunda gerçekleştirilen muayene işlemleri sonunda sadece hatalı ürünleri
ayıklamak, hatalı ürün sayısını ya da hatalı ürün oranını belirlemek çok fazla bir fayda
sağlamamıştır.

Resim 27: Muayene departmanı (qualitycontrolengineers, 2015)
Ancak, bu yaklaşımla birlikte olası bir müşteri memnuniyetsizliğinin önüne geçmek
yine de mümkün olmaktadır. Muayene departmanının ayrı bir birim hâlinde çalışması ile
birlikte İşletmenin kalite düzeyini yükselten bir sonuç elde edilmese de muayene işlemleri
başarılı olduğu oranda, yani hatalı ürünler gözden kaçırılmadığı müddetçe, uygun olmayan
ürünlerin müşterilerin eline geçmesi engellendiğinden, müşteri memnuniyetsizliği gibi bir
durumun ortaya çıkması olasılığı da azalmaktadır.
Bu yaklaşımda yine de olumsuz bir durum ortaya çıkar ve müşteriler memnun olmaz
ise bu memnuniyetsizliğinin sorumlusu, ayıklama işlemini gereği gibi yapamayarak hatalı

72

olarak üretilmiş ürünlerin müşteri ile buluşmasına neden olan, muayeneyi yapan kişi ya da
kişiler ile muayene departmanı olmaktadır.

3.3. Kalite Kontrol Evresi
Zaman içinde üretim hattının sonunda yapılan muayene işlemlerinin yetersiz kaldığı
anlaşılmıştır. Çünkü bu anlayışta hatalar, yapıldığı noktada değil üretim hattının en sonunda
yani tüm imalat işlemleri bittikten sonra tespit edilmektedir. Böyle bir durumda, önemli
miktarda malzeme, zaman ve emek kaybı meydana gelmektedir.
Bu kayıpların önlenmesinin tek yolu kontrol faaliyetlerinin tüm üretim sürecine
yayılması ve hataların mümkün olan en kısa zamanda tespit edilmesidir. Diğer taraftan
yapılan hataların ortaya çıkış nedenlerinin analiz edilmesi, hata kaynaklarının belirlenmesini
ve ortada kaldırılmasını sağlayacaktır. Bütün bunlar, muayene ile kontrol evresinin kalite
kontrol evresine dönüşmesi anlamına gelmektedir.
Kalite kontrol evresinde karşımıza çıkan yaklaşımları aşağıdaki gibi sıralamak
mümkündür:
1)

İstatistiksel kalite kontrol

2)

Toplam kalite kontrol

3)

Toplam kalite yönetimi

4)

Altı sigma yaklaşımı

Bu evre günümüzdeki modern yaklaşımlara hangi aşamalardan geçilerek ulaşıldığının
anlaşılması açısından çok önemlidir.

3.3.1. İstatistiksel Kalite Kontrol
Muayene anlamında kalite kontrol anlayışından günümüzdeki kalite kontrol anlayışına
geçişin ilk basamağı istatistiksel kalite kontrol anlayışı olmuştur. Bu anlayışta, üretim
hattının sonunda yapılan kontrol faaliyetlerine üretim süreçlerindeki kontrol faaliyetleri de
eklenmiştir.
Üretimin sürdüğü, çoğu zaman yüzlerce binlerce parçanın üretim hattı boyunca aktığı
bir ortamda kontrol yapmanın, sonuçları kaydetmenin ve yorumlamanın çok kolay olmadığı
açıktır. Bu durumda, üretim süreci içinde ürünlerin kalite düzeylerinin gereği gibi izlenmesi
ve gerekli müdahalelerin yapılabilmesi için bazı istatistiksel tekniklerden yararlanılması
gerekmektedir.
İstatistiksel kalite kontrol anlayışı ile ilk adımlar 1920’li yıllarda atılmaya başlamış;
Walter Shewhart yeni kurulan Bell laboratuvarlarında istatistiksel çalışmalara başlamıştır.
Yine aynı yıllarda, B. P. Dudling İngiltere’deki General Elektrik firmasında elektrik
ampullerinin kalite kontrolünde istatistiksel yöntemlerden yararlanmıştır. 1924 Yılında, W. A.
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Shewhart’ın “kontrol diyagramları” kavramını tanıtarak istatistiksel kalite kontrol yaklaşımını
ortaya atmıştır.

Şekil 00: Shewhart’ın kontrol diyagramları (support, 2015)
1920 yılından itibaren 30 yıllık bir dönem içinde, istatistiksel kalite kontrol anlayışına
katkıda bulunan çok sayıda çalışma yapılmıştır. 1928 yılında, H. F. Dodge ve H. C. Roming
“Kabul Örneklemesi” yöntemini geliştirmiştir. 1931 yılında, W. A. Shewhart “Economic
control of quality of manufactured product” (imal edilmiş ürünlerin kalitesinin ekonomik
kontrolü) isimli kitabını çıkarmıştır. 1940 yılında, Amerika savaş departmanı, proses
bilgilerinin analizinde kontrol diyagramlarının kullanılması için rehber yayınlamıştır. 1940 –
1943 yıllarında, Bell Laboratuvarları Amerikan ordusu için askerî standart örnekleme planı
geliştirmiştir. 1944 yılında ise “Endüstriyel Kalite Kontrol” isimli dergi çıkarılmaya
başlanmıştır. 1946 yılında, Amerika’daki bazı kalite kurumları birleştirilerek, “Amerikan
Kalite Kontrol Topluluğu (Kurumu)” ASQM (American Society for Quality Control)
kurulmuştur. 1946 – 1949 yıllarında, Deming davet edildiği Japonya’da endüstri firmalarına
“istatistiksel kalite kontrol” seminerleri vermiştir.
“İstatistiksel kalite kontrol” konusundaki çalışmalar 1950’li yılların başından itibaren
yerini “toplam kalite kontrol” konusundaki çalışmalara bırakmıştır.

3.3.2. Toplam Kalite Kontrol
Toplam kalite kontrol, A. V. Feigenbaum tarafından geliştirilmiştir. Feigenbaum 1951
yılında çıkardığı kitabında toplam kalite kontrolü, “müşteri isteklerinin en ekonomik bir
şekilde karşılanması için işletmelerin çeşitli birimlerinin; kalitenin yaratılması, yaşatılması ve
geliştirilmesindeki çabalarının organize edildiği bir sistemdir” şeklinde tanımlamıştır.
Feigenbaum’a göre bir işletmede kalite, sadece üretim ve kalite kontrol departmanlarının
değil işletmedeki tüm birimlerin sorumluluğundadır.
Toplam kalite kontrol, ham maddenin işletmeye gelişinden, ürün tasarımına, imalattan
depolamaya kadar üretim sürecinin tüm aşamalarındaki faaliyetlerin tamamında yer
almaktadır. Toplam kalite kontrol yaklaşımı, bir yandan kontrol işlevini işletmedeki tüm
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birimlere yayarak üretilen ürünün kalite düzeyini arttırırken; diğer taraftan, ortaya çıkabilecek
hataların çok daha önce fark edilmesini ve giderilmesini sağlayarak, maliyetleri de aşağıya
çekmektedir.
Toplam Kalite Kontrolün Aşamaları
Toplam kalite kontrolü anlayışına göre, işletmedeki kalite kontrol dışındaki birimlerin
de üretilen ürünün kalitesi üzerinde sorumluluğu bulunmaktadır. Bu yaklaşıma göre kalite
kontrol ürünün tasarım aşamasında başlamalı ve diğer süreçlere yayılmalıdır.
Toplam kalite kontrolün üretim süreci içindeki aşamaları şu şekildedir:
a) Tasarım aşaması
b) Girdi kontrol aşaması
c) Üretim kontrol aşaması
d) Çıktı kontrol aşaması
e) Dağıtım ve servis aşaması
Sıralanan aşamalardan da anlaşılabileceği gibi, daha önce sadece üretim hattının
sonunda gerçekleştirilen kontrol faaliyetlerinin tasarım aşamasından başlayarak, çıktı
kontrolünün ötesine bile geçtiği görülmektedir.
a) Tasarım aşaması
Tasarım aşaması müşteri isteklerinin belirlenmesiyle başlar. Bunun için, üretilen
ürünlerin performansı ile ilgili olarak müşterilerin düşüncelerinin öğrenilmesi gerekmektedir.
Bu bilgilere ulaşma yöntemi olarak, gelen müşteriden gelen geri besleme kullanılabilir.

Resim 28: Ürün tasarımı (pincgroup, 2015)
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Ancak bu bilgi genellikle müşteri şikâyeti olarak geri dönmektedir. Şüphesiz müşteri
şikâyetleri, ürünlerin geliştirilmesi açısından çok önemli bir katkıdır. Bu durumda üretilen
ürünün iyi tarafları ile ilgili yorumlara ulaşılamamaktadır. Bunun için de bir pazar araştırması
gerçekleştirilebilir.
Müşteri istekleri de göz önüne alınarak üretilecek ürünün spesifikasyonları
belirlendikten sonra bunların nasıl gerçekleştirileceği belirlenmelidir. Ürünü oluşturacak
parçaların, hangi makinelerde, hangi hassasiyetle işleneceği, planlanan kalite özelliklerinin
nasıl sağlanacağı, hangi noktalarda hangi kriterlere göre kontrol yapılacağına karar
verilmelidir.
b) Girdi kontrol aşaması
Bu aşamada, üretilecek ürünün üretiminde kullanılacak ham madde, yarı mamul ve
diğer hazır parçaların tedarik edilmesi gerekmektedir. Burada en önemli konulardan biri
tedarikçi seçimidir. İşletmenin kalite felsefesine uygun bir tedarikçinin belirlenmesi ve bu
tedarikçi ile uzun vadeli bir iş birliğine gidilmesi girdi kalitesi ile ilgili sorunların birçoğunu
ortadan kaldırmaktadır.

Resim 29: Girdi kontrol (sunrisesourcing, 2015)
Aslında tedarik konusundaki sorumluluğun başlangıcı tasarım aşamasıdır. Çünkü
ürünü oluşturan parçaların temel özellikleri bu aşamada belirlenmektedir. Tedarik edilecek
girdilerin özelliklerinin yanlış ya da eksik belirlenmesi, uygun olmayan girdilerin satın
alınması, ürünün kalitesinin düşmesi, ürünlerin müşterilere zamanında teslim edilememesi
gibi problemlerin yaşanmasına neden olabilmektedir.
Diğer bir konu da girdi kontrolünün uygun yöntemlerle gerçekleştirilmesidir.
Girdilerin test ve muayene yöntemleri ile kabul ve ret kriterleri belirlenmiş olmalıdır. Bu
aşamada uygun olmayan bir girdinin yanlışlıkla kabul edilerek imalata girmesi durumunda,
söz konusu ürünün imalatının bundan sonraki aşamalarında harcanan büyük bir para çöpe
atılmış olacaktır.
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c) Üretim kontrol aşaması
Bu aşamada, ürünü ya da ürünü oluşturan parçaları imalatın çeşitli aşamalarında
kontrol edilmektedir. Kalite kontrolün üretim sürecinin tamamına yayılması, hataların
zamanında tespit edilmesini sağlamaktadır.

Resim 30: Üretim hattında kontrol (shropshirestar, 2015)
Aslında esas amaç, hataların daha ortaya çıkmadan farkına varılması ve buna neden
olan etmenleri ortadan kaldıracak tedbirlerin alınmasıdır. Bunun için de süreci kontrol altında
tutacak kalite kontrol araçları ve yöntemlerinden yararlanmak gerekmektedir. Şüphesiz üretim
hızla akarken planlanan kontrolleri yapmak çok kolay değildir. Ancak, diğer bir açıdan
bakıldığında, kontrol faaliyetlerinin sadece üretim hattının sonunda yapılması, hatalı ürünlerin
üretim hattının sonuna doğru hızla akmasına neden olabilecektir.
Bu nedenle, ürünlerde hata tespit edildiğinde bunun nedeni en kısa zamanda
belirlenmeli ve hata kaynakları ortadan kaldırılmalıdır. Hata kaynağı bulunamıyor ve/veya
kısa zamanda düzeltme yapılamıyor ise üretimin durdurulmasına bile karar verilebilmektedir.
d) Çıktı kontrol aşaması
Üretimi tamamlanmış olan ürünlerin son kontrollerinin yapıldığı aşamadır. Bu aşama,
hatalı ürünlerin müşteri ile buluşmasının önlenmesi açısından önemlidir. Sanayi devrimi ile
birlikte evde ve küçük atölyelerde gerçekleştirilen imalatı yerini fabrikalardaki imalata
bıraktığında; bitmiş ürünlerin uygunluğu üretim hattının sonunda gerçekleştirilen kontrol
faaliyetleriyle gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
Günümüzde bile hâlâ bu anlayışla ürünlerini kontrol eden işletmeler bulunsa da genel
olarak bu yaklaşım terk edilmiştir. Çünkü üretim hattı sonunda yapılan kontrollerde, ürünlerin
sadece hatalı ve hatasız olarak ayrılması, hatalı ürünlerin müşterinin eline geçmesini
engellemek dışında bir fayda sağlamamaktadır. Bir başka ifade ile “ayırma – ayıklama” işlemi
yaparak kalite kontrol yapıldığını düşünmek çok büyük bir yanılgıdır. Bu işlem sadece bir
muayene işlemidir.

77

Toplam kalite kontrolü de farklı kılan, çeşitli muayene ve test faaliyetlerinin üretim
sürecindeki tüm aşamalara yayılmış olmasıdır. Gerek bu aşamada gerekse de daha önceki
aşamalarda tespit edilen hataların çok detaylı bir şekilde analiz edilmesi, hata kaynaklarının
belirlenmesi ve ortadan kaldırılması gerekmektedir.
e) Dağıtım ve servis aşaması
Üretilen mamullerin müşteriler ile buluşturulduğu aşamadır. Günümüzde sadece
kaliteli ürünler üretmek yetmemektedir. Bundan sonra da yapılması gereken birçok faaliyet
bulunmaktadır.
Ürünler müşterilere gönderilirken niteliklerini kaybetmemesi gerekmektedir. Bunun
için de amaca uygun bir ambalaj tasarlanmış olmalıdır. Ambalaj bazı ürünlerde estetiği ile
ürünün kendinin bile önüne geçse de esas işlevi ürünü korumaktır. Böylelikle, üretimi
tamamlanmış mamullerin niteliklerini kaybetmeden, hasarlanmadan müşteriye ulaştırılması
mümkün olmaktadır.
Bir diğer unsur da ürünlerin müşterilere zamanında teslim edilmesidir. Ürünlerin
müşterilere dağıtımını üretici firma kendi yapabileceği gibi bu fonksiyonu bir lojistik firmaya
da devredebilir. Burada doğru ürünün, doğru adrese, hasarsız bir şekilde ve zamanında teslim
edilmesi müşteri memnuniyeti açısından çok önemlidir.

Resim 31: Ürünlerin dağıtımı (raleysseasons, 2015)
Bütün bunlar, üretici firmaların sadece en kaliteli ürünleri üretmesinin yetmediğini
göstermektedir. Diğer taraftan ürünün müşteriye teslimiyle birlikte de “üretici-müşteri”
arasındaki ilişki de sona ermemektedir.
Çünkü bir de verilen servis hizmeti söz konusu olmaktadır. Özellikle bazı sektörlerde
servis hizmeti neredeyse ürünün kendi kadar önemli olmaktadır. Örneğin otomotiv
sektöründe, tüketicilerin otomobil satın alma aşamasında markaya karar verirken servis
hizmetini oldukça ön plana aldıkları ifade edilmektedir. Servis hizmetinde periyodik bakımın
yanı sıra tamir işlemi, yedek parçaların bulunabilirliği ve maliyetleri de çok önemlidir.
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Ürettiği ürünleri dünyanın dört bir köşesine gönderen bir firma için bu problem çok
daha zordur. Her yerde kendi servis ağlarını kurmaları mümkün değildir. Bu durumda tek çare
o yöredeki/ülkedeki servis işletmeleriyle iş birliği yapmaktır. Ancak, üretici firma ile bu
servis işletmelerinin kalite felsefelerinin uyuşmaması durumunda ise müşteri memnuniyeti
açısından çok büyük sorunlar yaşanması kaçınılmaz olmaktadır.

3.3.3. Toplam Kalite Yönetimi
Toplam kalite yönetimi (TKY), toplam kalite kontrol aşamasından sonra ortaya çıkmış
bir yaklaşımdır. Aralarında birçok noktada ortak bir anlayış söz konusudur. Ancak
günümüzde de artık herkes tarafından anlaşıldığı gibi kalite, sadece kontrol noktalarında
aklımıza gelecek bir konu olmamalıdır.
Kalite, bir işletmedeki herkesin sorumluluk hissettiği bir olgu olmalıdır. Aslında bu iki
yaklaşım arasındaki ince çizgi de budur. Yalnız esas sorun bunun nasıl gerçekleştirileceğidir.
Günümüzdeki işletmeler çok büyük oranda hâlâ klasik felsefenin yani Taylor yönetim
felsefesinin etkisi altındadır. İşletmelerin toplam kalite yönetim felsefesine gerçekten sahip
olabilmeleri için bu felsefeyi işletmenin yaşam biçimi hâline getirmeleri gerekmektedir.
Günümüzün rekabetçi ortamında kendini geliştirerek değişen koşullara uyum
sağlayan, özellikle müşteri memnuniyetindeki değişmeleri zamanında yakalayıp, hayatta
kalmak ve başarılı olmak isteyen kurumlar için toplam kalite yönetimi, esasen bir yönetim
tekniğinden çok bir yönetim felsefesidir. Toplam Kalite Yönetimi, bir kuruluştaki herkesin
katılımı ile süreçlerin ve bu süreçlerden oluşan ürün ve hizmetlerin sürekli iyileştirilmesine,
bu ürün ve hizmetlerin sunulduğu iç ve dış müşterilerin gereksinim ve beklentilerinin
karşılanması ve aşılmasına yönelik bir yönetim biçimidir.
Toplam Kalite Yönetimi kısaca, “bir kuruluşun tüm çalışanlarının katılımı ile
süreçlerdeki kalite düzeyini sürekli olarak geliştirerek müşterileri memnuniyetini
sağlamasıdır” şeklinde tanımlanabilir. Toplam kalite yönetimi, ürün veya hizmetin, önceden
belirlenmiş amaç ve standartlara uygun bir biçimde ve nitelikte elde edilmesini hedefler.
Toplam Kalite Yönetimi, bir organizasyon içinde kaliteyi odak olarak alan,
organizasyonun bütün üyelerinin katılımına dayanan, müşteri memnuniyeti yolu ile uzun
vadeli başarıyı amaçlayan ve organizasyonun bütün üyelerine ve topluma yarar sağlayan bir
yönetim yaklaşımı olarak da tanımlanabilmektedir.
Toplam kalite yönetiminin temel ilkeleri şu şekildedir:
a)

Liderlik

b)

Performans ölçümü

c)

Ekip çalışması

d)

Sürekli gelişme
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e)

Hataların önlenmesi

f)

Eğitim

g)

Müşteri odaklılık

Toplam kalite yönetim felsefesi ancak tüm bu ilkelerin benimsenip uygulanması
durumunda tutarlı, başarılı ve kalıcı olur.
a) Liderlik
Liderlerin yönetim anlayışları ile tutum ve davranışları bulundukları işletmedeki kalite
kültürünün şekillenmesinde çok önemli bir etkiye sahiptir. Liderler, kalite kültürünün temel
özelliklerini belirlemede ve kültür gelişimi faaliyetlerinde aktif bir şekilde yer almalıdırlar;
çünkü kalite kültürünün oluşturulmasında ve sürdürülmesinde, liderlik çok önemlidir. Liderlik
vasıflarına sahip bir üst yönetimin kalite çalışmalarına olan desteği, işletme içinde bir kalite
kültürünün oluşturulması açısından çok önemli bir başlangıç noktasıdır. Aksine bir durumda,
sürdürülen çalışmaların kalıcı olması mümkün değildir.

Resim 32: Kalitede sorumluluk üst yönetimdedir (failteireland, 2015)
Toplam kalite yönetiminde, kalite konusundaki nihai sorumluluk üst yönetimdedir; bu
nedenle, toplam kalite yönetimine geçilmesi sürecinde gerçekleşecek değişimin ve
oluşturulacak kalite kültürünün üst yönetimin destek ve liderliği olmadan gerçekleşmesi çok
güçtür. Liderler, kalite kültürünün gereklerine uygun bir şekilde davranarak çalışanlara örnek
olmalı; kurumdaki kalite felsefesi gereği sürekli iyileştirme faaliyetlerinin içinde bulunmalı ve
çalışanların iyileştirme faaliyetlerine katılımını teşvik etmelidir. Kaliteyi ve sürekli
iyileştirmeyi kararlı bir şekilde destekleyen bir liderlik yaklaşımı, kurumdaki çalışanlara
örnek olarak kurumu başarıya taşıyacaktır.
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b) Performans ölçümü
Gelişen teknoloji ve artan rekabet ortamında kurumlar eldeki kaynakları optimum bir
şekilde kullanarak maliyetleri aşağıya çekmeye çalışırken mevcut insan kaynağından da en
yüksek verimi elde etmek zorundadırlar.
Günümüzde hemen hemen her kurum artık, insan kaynaklarını çok etkili bir şekilde
kullanması gerektiğinin farkına varmaya başlamıştır. Son yıllarda ülkemizde de tüm dünyada
olduğu gibi organizasyonlar açısından büyük öneme sahip insan kaynakları uygulamalarından
performans değerlendirmeleri ile ilgili çalışmaların sayısı, çalışanların performanslarını
artırmak adına yaşanan bazı problemlerden dolayı, giderek artmıştır.

Resim 33: Performans ölçümü (huflit, 2015)
Yüksek başarıyı hedefleyen tüm kurumlarda mal veya hizmet üretiminde temel faktör
insandır. İnsan faktöründen etkin olarak faydalanabilmek için de çalışanların bireysel veya
grup olarak etkinliklerini bilmek gerekmektedir. Bunu belirlemenin tek yolu da performans
ölçümüdür.
İş görenin bir kurum içindeki başarısını, bireyin kişisel özellikleri ve yetenekleri ile
işini başarma arzusu, yönetimin bu arzuyu harekete geçirme kabiliyeti ve sağlanan çalışma
ortamı belirler. Yönetici oluşturduğu ortam içerisinde, emrindeki iş gücünün gerçekleştirdiği
sonuçları bilmek ve kontrol altında tutmak için çalışanların performanslarını ölçmek
istemektedir.
c) Ekip çalışması
Toplam Kalite Yönetiminin diğer bir temel ilkesi ise problemin çözümünde, değişim
ve gelişim sağlanmasında, çalışanların enerjisinden faydalanılmasıdır. Bu yoğun rekabet
ortamında müşteri memnuniyeti; ürün veya hizmetin tasarımından sunumuna kadar tüm
süreçte, tüm çalışanların katılımıyla sağlanabilir. Buradaki katılımdan, sadece üst yönetimde
olan kişilerin değil, tüm örgüt çalışanlarının katılımı kastedilmektedir. Bu şekilde çalışanlar,
işin yapımına katılır ve bu konuda çeşitli alternatifler geliştirmeleri sağlanırsa, yaptıkları işten
daha çok zevk alırlar ve işlerini daha kaliteli yaparlar.
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Resim 34: TKY ekip çalışması gerektirir (culcokoloc, 2015)
Ekip çalışması toplam kalite yönetimi yaklaşımının en önemli ilkeleri arasındadır.
Ekip çalışması ile tüm işletme çalışanlarının, problem çözme, sürekli iyileştirme, kaliteyi
sağlama ve sürdürme çalışmalarına katılmaları istenir. Burada amaç bireysel olarak çok
sayıda fikir üretiminin ve öneri geliştirmenin sağlanması; bu görüş ve düşüncelerin
oluşturulacak ekip çalışmalarında değerlendirilerek işletmeye yararlı hâle getirilmesidir.
Toplam kalite yönetiminde alt kademe çalışanları ve işçilerin üretim süreci üzerinde
daha fazla etkisi bulunmaktadır, bu nedenle elde ettikleri bilgiler de üst kademede
çalışanlardan daha fazla olmaktadır.
d) Sürekli gelişme
İnsanı esas alan bir yönetim, insanların sınırsız güçlerinin gelişmesine izin veren bir
yönetim sistemidir. Çalışanların yaratıcılıklarını harekete geçirerek, farkı yaratanın insan
faktörü olduğu, makine, malzeme, teknoloji gibi donanımların bedeli karşılığı alınabileceği,
her kuruluş tarafından bilinmelidir.
Kalite ayrıntılardadır ve en iyi çalışanlar tarafından bilinir. Bu nedenle kurum içindeki
çalışanların sürekli gelişmeye katılmaları sağlanmalıdır. Toplam kalite yönetiminin temeli de
sürekli gelişmeye dayanır. Hedef belli bir standardı tutturmak değil, seviyeyi sürekli ve hızlı
bir tempoda geliştirmektir. Bunun için PUKÖ çevrimi (Planla, Uygula, Kontrol et Önlem al)
gibi yöntemleri uygulayarak gelişimi sürekli kılmak gerekmektedir.
Sürekli gelişme faaliyetleri sonucu, müşteri memnuniyetinin artacağı varsayılır.
Sürekli gelişme, kurumun hedeflerine ulaşabilmek için yürüttüğü faaliyetlere ilişkin tüm
süreçlerde, varılan sonuç ne olursa olsun bununla tatmin olmayıp, sürekli daha iyiye ulaşma
çabasının kurumdaki tüm çalışanların katılımı ile gerçekleşmesidir. Sürekli gelişmeyi yaşam
felsefesi hâline getiren örgütler, mevcut uygulamalarının sürekli gözden geçirilme ve
güncelleştirilme gereksinimi içinde olduğunu bilir ve uygulamalarının daima
geliştirilebileceğini fark ederler.
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Şekil 2: PUKÖ çevrimi (csb, 2015)
Daha iyi ve kaliteli sonuçlar elde edebilmek için kuruluştaki çalışma sistemi içinde yer
alan süreçlerin iyileştirilmesi esasına dayanan sürekli gelişme olgusunun uygulaması, önce
sorunların tespit edilmesi ile başlar ve daha sonrada bunlar adım adım çözülür. Bu düşünce
Japonları, üretim ve hizmet sistemini sürekli geliştirmeye, her geçen günlerinin bir
öncekinden daha iyi olmasını sağlamak için, işinde, evinde ve sosyal yaşamında sürekli gayret
sarf etmeye itmiştir
e) Hataların önlenmesi
Hatalar önlemeye dönük yaklaşım, problemler ortaya çıktıkça onları çözmek yerine
problemin ortaya çıkmasını engelleme esası olarak da açıklanabilir. Toplam kalite yönetimi
anlayışında, hataları ayıklamak değil, hata yapmamak ve ilk defada doğru yapmak amaç
olarak düşünülmektedir.
Sorunlar çıktıktan sonra onların çözümlemeleri ile uğraşmak ortaya çıkmasını
engellemekten çok daha zor olabilmektedir. Çünkü önce problemin ne olduğunu belirlemek
sonra da probleme çözüm bulmak için birçok yol denemek gerekecektir.
Toplam kalite yönetimindeki hataları önlemeye yönelik yaklaşımın altında öncelikle
doğru bir planlama yatar. Mal ve hizmet üretim süreçlerinde yapılan işin her yönünü
düşünmek suretiyle, kapsamlı ve titiz bir planın hazırlanması, tüm hataları ortadan kaldırmasa
da büyük bir kısmını önleyecektir. Aynı zamanda, muhtemel bir hata ihtimaline karşı önceden
hazırlıklı olma avantajı sağlayacaktır
f) Eğitim
Toplam kalite yönetimi kurumdaki insan kaynağını geliştirmeksizin ve insan
kaynaklarının desteği olmaksızın bir kurumun kaliteli olamayacağı temel görüşünü
kabullenmektedir. Toplam kalite yönetimi çalışanların motivasyonlarının arttırılmasını,
gereksinimlerinin karşılanmasını, kararlara katılmalarını, etkili ve verimli olmalarını amaçlar.
Amaçların gerçekleştirilmesi sürekli eğitim ile insan kaynağının niteliğinin geliştirilmesiyle
mümkün olabilecektir.
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Kişi, grup ve/veya işletmelerin performanslarını geliştirmeye yarayan planlı ve düzenli
etkinliklere eğitim adı verilir. Çalışanların eğitiminin kurumlara belirli bir maliyeti olmasına
rağmen, kurumların başarısı için mutlak gereklidir. Bu nedenle, çalışanların eğitimi ne kadar
iyi olursa, ürün ve/veya hizmetin müşteri istek ve gereksinimlerini karşılama oranı o kadar
yüksek olacaktır. Çalışanlara verilen eğitimde sadece işin hızlı yapılması değil bunun yanında
işin istenilen standartlara ve kalite düzeyine uygun bir şekilde yapılması da öğretilmektedir.
g) Müşteri odaklılık
Müşteri odaklılık ilkesi, “kaliteyi müşteri tanımlar”, deyimi ile öz bir şekilde ifade
edilebilir. Toplam kalite yönetiminin bu ilkesi belki de uygulanması en zor, fakat uzun
dönemde en fazla yarar sağlayacak olandır. Nitekim Deming’in Japonlara öğrettiği ilk yöntem
müşteri talep ve beklentilerini belirlemek ve buna göre tavır almak olmuştur. Yani esas olan,
müşterinin mevcut ve oluşacak olan beklentilerinin mal ya da hizmet üretimine yansımasıdır.

Resim 35: Müşteri odaklılık (loyalty360, 2015)
Bu ilkeye göre bir kurumun varlık amacını; müşteriyi memnun etmek, müşteriyi elinde
tutmak ve müşteri bağlılığını sağlamak oluşturmaktadır. Kalitenin yönlendirilmesi müşteri
istekleri doğrultusunda gelişir. Müşteri gereksinim ve beklentilerinin doğru olarak
belirlenmesi ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi hatta aşılması, müşteri memnuniyetini
mükemmel bir şekilde sağlayacaktır. Ancak, müşteri memnuniyetinin sağlanması kadar bu
memnuniyetin etkin bir şekilde sürdürülmesi de gerekmektedir. Bunun da tek yolu müşteriyi
odak noktasına koyarak beklentilerini karşılamak ve memnuniyetini kalıcı hâle getirmektir.

3.3.4. Altı Sigma Yaklaşımı
Günümüzdeki firmalar arasındaki büyük rekabet ve müşterilerin her geçen gün artan
talepleri, işletmeleri daha mükemmel ürünler üretmek konusunda adım atmaya zorlamaktadır.
Altı sigma da bu nedenle ortaya çıkmış olan ve hataları neredeyse sıfıra yaklaştırmayı
hedefleyen bir yaklaşımdır. Bilindiği gibi, Sigma (σ) Yunan alfabesinde kullanılan bir harftir
ve istatistiksel ölçü birimi olarak da değişkenliği yani standart sapmayı göstermektedir.
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Altı Sigma Yaklaşımı, değişkenliğin kontrol altında tutulabileceğini öngören bir
felsefedir ve sıfır hata seviyesini hedeflemektedir. Bu yaklaşımda odaklanılan nokta
süreçlerdeki değişkenlik ve bu değişkenliğin neden olduğu hatalar olmaktadır. Bu yaklaşımda
müşteri odak noktasına konulmakta, süreçlerin iyileştirilmesiyle başarının yakalanılmasına
çalışılmakta ve elde edilen başarının da sürekli kılınması hedeflenmektedir.
Altı Sigma, küresel standartlarda bir performans düzeyine ulaşmada ve bu seviyenin
sürekli kılınmasında nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini gösteren bir yaklaşımdır. Herhangi bir
süreçte kusurların “milyonda hata” şeklinde belirlenmesine imkân sağlamaktadır. Milyondaki
hata sayısına karşı gelen sigma değeri hesaplanarak işletmenin söz konusu süreçte ulaştığı
sigma düzeyi belirlenebilmektedir. Her işletme sahip olduğu süreçlerin ne kadar iyi olduğu
konusunda mutlaka bir fikir sahibidir. Ancak sadece, “mükemmel süreçlere sahibiz” demek
yetmemektedir. Ne kadar mükemmel süreçlere sahip olunduğunu sübjektiflikten uzak ve
tartışmasız bir şekilde gösterecek olan sayısal bilgi ulaşılan sigma seviyesidir.
Sigma seviyesinin daha yüksek olması demek, bir mal ya da hizmet üretim sürecinin
daha az hata içermesi demektir. Bu da sigma seviyesi ile hata miktarı arasında ters bir
ilişkinin bulunduğu anlamına gelmektedir. Sigma seviyesi düşük ise, süreçteki değişkenlik ya
da hatanın daha yüksek bir değere sahip olduğu; sigma seviyesi yüksek ise, süreçteki
değişkenlik ya da hatanın daha düşük bir değere sahip olduğu ifade edilmektedir.
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Uygulamalar

Resim 36: Gazete Haberi (Milliyet, 2009)
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Uygulama Soruları
1)

Eğitimde toplam kalite yönetiminin uygulanması neleri değiştirir?

2)

Toplam kalite yönetimi her sektörde uygulanabilir mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sanayi devrimi sonrasında buhar makineleri ile birlikte üretim hızlarının artması,
büyük üretim miktarlarını ortaya çıkarmaya başladığında, kalite kontrol anlayışı da değişmeye
başlamıştır. Zaman içinde, üretilen ürünlerin kontrolü için ayrı bir departmanın kurulması ve
devamında yapılan çalışmalar ile muayene anlamındaki kontrol, yavaş yavaş günümüzdeki
kalite kontrol anlayışına dönüşmeye başlamıştır. Bu dönüşümün iyi algılanması için bu
dönemin, muayene ile kontrol evresi ve kalite kontrol evresi şeklinde ayrı incelenmesi daha
doğru olacaktır.
Muayene ile kontrol evresinde amaç, üretilen ürünlerin önceden belirlenmiş olan kalite
standartlarına uygun olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu anlayışta, üretim hattının
sonunda yapılan muayene işlemeleri ile hatalı ürünler ayıklanmakta ve bu uygunsuz ürünlerin
müşteri ile buluşması engellenmektedir. Muayene ile kalite kontrol anlayışının zaman
içindeki gelişimine paralel olarak kontrol faaliyeteleri sırasıyla; usta, ustabaşı, muayene
elemanları ve muayene departmanı ile gerçekleştirilmiştir.
Kalite kontrol evresi ile birlikte, “kayıpların önlenmesinin tek yolunun kontrol
faaliyetlerinin tüm üretim sürecine yayılması ve hataların mümkün olan en kısa zamanda
tespit edilmesi” olduğu anlaşılmıştır. Diğer taraftan yapılan hataların ortaya çıkış nedenlerinin
analiz edilmesi, hata kaynaklarının belirlenmesi ve ortada kaldırılması; muayene ile kontrol
evresinin kalite kontrol evresine dönüşmesine yardımcı olmuştur.
Muayene anlamında kalite kontrol anlayışından günümüzdeki kalite kontrol anlayışına
geçişin ilk basamağı istatistiksel kalite kontrol anlayışı olmuştur. Bu anlayışta, üretim hattının
sonunda yapılan kontrol faaliyetlerine üretim süreçlerindeki kontrol faaliyetleri de
eklenmiştir. Üretimin sürdüğü, çoğu zaman yüzlerce binlerce parçanın üretim hattı boyunca
aktığı bir ortamda kontrol yapmanın, sonuçları kaydetmenin ve yorumlamanın çok kolay
olmadığı açıktır. Bu durumda, üretim süreci içinde ürünlerin kalite düzeylerinin gereği gibi
izlenmesi ve gerekli müdahalelerin yapılabilmesi için bazı istatistiksel tekniklerden
yararlanılması gerekmektedir.
Toplam kalite kontrol, A.V. Feigenbaum tarafından geliştirilmiştir. Feigenbaum 1951
yılında çıkardığı kitabında toplam kalite kontrolü, “müşteri isteklerinin en ekonomik bir
şekilde karşılanması için işletmelerin çeşitli birimlerinin; kalitenin yaratılması, yaşatılması ve
geliştirilmesindeki çabalarının organize edildiği bir sistemdir” şeklinde tanımlamıştır.
Feigenbaum’a göre bir işletmede kalite, sadece üretim ve kalite kontrol departmanlarının
değil işletmedeki tüm birimlerin sorumluluğundadır. Toplam kalite kontrol, ham maddenin
işletmeye gelişinden, ürün tasarımına, imalattan depolamaya kadar üretim sürecinin tüm
aşamalarındaki faaliyetlerin tamamında yer almaktadır. Toplam kalite kontrol yaklaşımı, bir
yandan kontrol işlevini işletmedeki tüm birimlere yayarak üretilen ürünün kalite düzeyini
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arttırırken; diğer taraftan, ortaya çıkabilecek hataların çok daha önce fark edilmesini ve
giderilmesini sağlayarak, maliyetleri de aşağıya çekmektedir.
Toplam kalite yönetimi (TKY), toplam kalite kontrol aşamasından sonra ortaya çıkmış
bir yaklaşımdır. Aralarında birçok noktada ortak bir anlayış söz konusudur. Ancak
günümüzde de artık herkes tarafından anlaşıldığı gibi kalite, sadece kontrol noktalarında
aklımıza gelecek bir konu olmamalıdır. Kalite, bir işletmedeki herkesin sorumluluk hissettiği
bir olgu olmalıdır. Aslında bu iki yaklaşım arasındaki ince çizgi de budur. Yalnız esas sorun
bunun nasıl gerçekleştirileceğidir. Günümüzdeki işletmeler çok büyük oranda hâlâ klasik
felsefenin yani Taylor yönetim felsefesinin etkisi altındadır. İşletmelerin toplam kalite
yönetim felsefesine gerçekten sahip olabilmeleri için bu felsefeyi işletmenin yaşam biçimi
hâline getirmeleri gerekmektedir.
Günümüzün rekabetçi ortamında kendini geliştirerek değişen koşullara uyum
sağlayan, özellikle müşteri memnuniyetindeki değişmeleri zamanında yakalayıp, hayatta
kalmak ve başarılı olmak isteyen kurumlar için toplam kalite yönetimi, esasen bir yönetim
tekniğinden çok bir yönetim felsefesidir. Toplam Kalite Yönetimi, bir kuruluştaki herkesin
katılımı ile süreçlerin ve bu süreçlerden oluşan ürün ve hizmetlerin sürekli iyileştirilmesine,
bu ürün ve hizmetlerin sunulduğu iç ve dış müşterilerin gereksinim ve beklentilerinin
karşılanması ve aşılmasına yönelik bir yönetim biçimidir.
Günümüzdeki firmalar arasındaki büyük rekabet ve müşterilerin her geçen gün artan
talepleri, işletmeleri daha mükemmel ürünler üretmek konusunda adım atmaya zorlamaktadır.
Altı sigma da bu nedenle ortaya çıkmış olan ve hataları neredeyse sıfıra yaklaştırmayı
hedefleyen bir yaklaşımdır. Altı Sigma yaklaşımı, değişkenliğin kontrol altında
tutulabileceğini öngören bir felsefedir ve sıfır hata seviyesini hedeflemektedir. Bu yaklaşımda
odaklanılan nokta süreçlerdeki değişkenlik ve bu değişkenliğin neden olduğu hatalar
olmaktadır. Bu yaklaşımda müşteri odak noktasına konulmakta, süreçlerin iyileştirilmesiyle
başarının yakalanılmasına çalışılmakta ve elde edilen başarının da sürekli kılınması
hedeflenmektedir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi sanayi devriminden sonra, esnaf ve zanaatkârların
fabrikalarda çalışmaya başlamasının sebebidir?
a)

Fabrikalarda daha fazla para kazanmaları

b)

Fabrikalarda unvan sahibi olmaları

c)

Üretimin şehirlerdeki fabrikalara kaymasıyla kırsaldaki işlerini kaybetmeleri

d)

Şehirdeki yaşamın cazibesi

e)

Fabrikalarda daha kaliteli bir üretim yapıldığını düşünmeleri

2)

Aşağıdakilerden hangisi muayene ile kontrolün aşamalarından biri değildir?

a)

Usta ile kontrol

b)

Ustabaşı ile kontrol

c)

Muayene elemanları ile kontrol

d)

Muayene departmanı ile kontrol

e)

Muayene firması ile kontrol

3)
Muayene ile kontrol evresinde, aşağıdakilerden hangisinde üreten ve kontrol
eden, kesin olarak eden birbirinden ayrılmıştır?
a)

Muayene firması ile kontrol

b)

Muayene departmanı ile kontrol

c)

Muayene elemanları ile kontrol

d)

Ustabaşı ile kontrol

e)

Usta ile kontrol
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4)
Aşağıdakilerden
yaklaşımlardan biri değildir?

hangisi,

a)

Altı sigma

b)

Toplam kalite yönetimi

c)

Toplam kalite kontrol

d)

Matematiksel kalite kontrol

e)

İstatistiksel kalite kontrol

kalite

kontrol

evresinde

karşımıza

çıkan

5)
1924 yılında “kontrol diyagramları” kavramını tanıtarak istatistiksel kalite
kontrol yaklaşımını ortaya atan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Shewhart

b)

Dudling

c)

Dodge

d)

Roming

e)

Feigenbaum

6)

Toplam kalite kontrol, kimin tarafından geliştirilmiştir?

a)

Roming

b)

Feigenbaum

c)

Shewhart

d)

Dudling

e)

Dodge

7)

Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite kontrolün aşamalarından biri değildir?

a)

Girdi kontrol aşaması

b)

Üretim kontrol aşaması

c)

Muhasebe denetim kontrol aşaması

d)

Çıktı kontrol aşaması

e)

Dağıtım ve servis aşaması
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8)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin temel ilkelerinden biri

a)

Verimlilik ölçümü

b)

Performans ölçümü

c)

Ekip çalışması

d)

Liderlik

e)

Müşteri odaklılık

9)

PUKÖ çevriminde “Ö” aşağıdakilerden hangisini temsil eder?

a)

Öne al

b)

Önünü gör

c)

Önem ver

d)

Önlem al

e)

Öneri al

10)
Değişkenliğin kontrol altında tutulmasını ve sıfır hata seviyesini hedefleyen
yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Muayene ile kontrol

b)

İstatistiksel kalite kontrol

c)

Toplam kalite kontrol

d)

Toplam kalite yönetimi

e)

Altı sigma

Cevaplar
1)c, 2)e, 3)b, 4)d, 5)a, 6)b, 7)c, 8)a, 9)d, 10)e
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4. STANDARTLAR VE KALİTE KONTROL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Standartların Tarihçesi
4.2. Standart ve Standardizasyon
4.2.1. Standart ve Standardizasyon Kavramları
4.2.2. Standardizasyonun Yararları
4.3. Standartlar ve Standardizasyon Kuruluşları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Standartlar olmasaydı hayatımızda nasıl bir değişiklik olurdu?

2)
Hangi sektörde standardizasyonun yetersiz olduğunu düşünüyorsunuz?
Sizce bu sektörde standartlar açısından eksikler nelerdir?
3)

Sizce tüketici standartları mı yoksa ürünün fiyatını mı ön plana alıyor?

4)
Satın alma aşamasında ürünün bir standarda sahip olup olmadığını
kontrol eder misiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Standartların
Tarihçesi

Standartların tarih içindeki
yerinin ve gelişiminin
kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

Standart ve
Standardizasyon

Standart ve standardizasyonun
öneminin anlaşılması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

Standart ve
Standardizasyon
Kavramları

Standart ve standardizasyon
kavramlarının anlaşılması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak uygulama yaparak

Standardizasyonun
Yararları

Standardizasyonun yararlarının
neler olduğunun öğrenilmesi

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak uygulama yaparak

Standartlar ve
Standardizasyon
Kuruluşları

Standardizasyon kuruluşlarının
işlevlerinin kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak uygulama yaparak
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Anahtar Kavramlar


Standartların kalite ve kalite kontrol açısından önemi çok büyüktür.


Standartlar günümüzde gerek iş hayatında gerekse de günlük yaşamımızda
sürekli olarak karşı karşıya olduğumuz bir kavramdır.

Standart, herhangi bir faaliyeti yerine getirmek, gerçekleştirmek için
kararlaştırılan, benimsenen bir yoldur. Bu faaliyet bir mal ya da hizmetin üretimi ile ilgili her
hangi bir süreç olabilir. Standard; üretimde, anlayışta, ölçme ve deneyde bir örnekliktir.

Standardizasyon, belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak
üzere bütün ilgili tarafların yardım ve iş birliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları
uygulama işlemidir.


Standardizasyon birçok alan çeşitli yararlar sağlamaktadır. Bu yararları üç
grupta toplamak mümkündür. Bunlar, “standardizasyonun üreticiye yararları”,
“standardizasyonun ekonomiye yararları” ve “standardizasyonun tüketiciye yararları”
şeklinde sıralanabilir.

Standardizasyon piramidinde en tepede uluslararası standartlar yer almaktadır.
Bu standartlar, uluslararası düzeyde geçerliliği olan ve uluslararası standardizasyon
kuruluşları tarafından oluşturulmuş olan standartlardır.

Bir altta, bölgesel standartlar vardır. Bu standartlar, bölgesel standardizasyon
kuruluşları tarafından oluşturulurlar.

Bu iki standardın altında ise ulusal standartlar yer almaktadır. Ulusal
standartlar da her ülkenin kendi ulusal standardizasyon kuruluşu tarafından oluşturulmaktadır.
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Giriş
Standartlar günlük yaşamda ya da iş hayatında sürekli olarak karşımıza çıkan bir
kavramdır. Standartların geçmişi incelendiğinde bu kavramın ihtiyaçlardan doğduğu
görülmektedir. Özellikle günümüzündeki küreselleşme nedeniyle rekabet çok ileri boyutlara
ulaşması; standartlara uygun üretim girdilerini, makineleri, imalat teknolojilerini ve kontrol
yöntemlerini vazgeçilmez bir hâle getirmiştir. Özellikle, işletmelerin müşterilerine belirli bir
kalite düzeyini garanti edebilmeleri standartlar olmadan asla mümkün olmayacaktır.
Zaten, günümüzde nereye bakarsak bakalım kaşımıza mutlaka standart hâle getirilmiş
bir ürün çıkmaktadır. Örneğin, bilgisayarda yazı yazarken kullandığımız klavye standart,
ekran büyüklüğü standart, bilgisayarın kullandığı elektriğin voltajı standart, içindeki pil
standart, işletim sistemi standart, işlemcisi standart, hafızası standart, içindeki disk standart.
Görüldüğü gibi sadece bir bilgsayarla ilgili olarak bile bu listeyi çok çok uzun bir hâle
getirmek mümkün. Bütün bunlar standartların önemini bir kez daha ortaya çıkarmaktadır.
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4.1. Standartların Tarihçesi
Standartların kalite ve kalite kontrol açısından önemi çok büyüktür. Doğrudan kalite
kontrol ile bir ilişkisi bulunmasa da dünya üzerindeki ilk standart insanların konuştuğu diller
olmuştur. Dillerin ortaya çıkışı ile üzerinde hemfikir olunan bir görüş bulunmamakla birlikte
günümüzden yaklaşık 50000 yıl önce ortaya çıktıkları kabul edilmektedir. Konuşulan diller,
Eski Çağlardan günümüze kadar insanların birbirleriyle iletişim kurmasının en pratik yolu
olmuştur. Küreselleşme sonrasında üretim ve ticaretin artık dünya ölçeğinde gerçekleşmeye
başlaması ile birlikte dillerin önemi çok daha artmıştır.

Resim 37: Royal Cubit (aetherforce, 2015)
Kalite kontrol açısından çok büyük bir öneme sahip olan standart uzunluk ölçüleri,
ölçme faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır. Somut bir ürünün tasarlanması sırasında ilk
verilmesi gereken karar, ürünün ölçüleridir. Ölçü birimleri ile ilgili olarak, MÖ 6000’li yıllara
kadar geri dönüldüğünde “Royal Cubit” olarak adlandırılan bir standart göze çarpmaktadır.
Kullanılmış ilk standart ölçü olarak kayıtlara geçen Royal Cubit, resim 37’de de gösterildiği
gibi, dirsekten orta parmak ucuna kadar olan, yaklaşık olarak 45 cm ile 48 cm arasındaki bir
mesafeyi ifade etmektedir.

Resim38: İdeografik Sümer tabletleri (freedomtek, 2015)
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Zaman içinde sesler, resimlerle ifade edilmeye başlamış, fikirlerin önce resim ve sonra
da sembollerle gösterildiği, resim 38’de de gösterilen ideografik bir yazı ortaya çıkmıştır.
Yazının, ilk olarak milattan önce 3500’lü yıllarda Sümerler tarafından kullanıldığı
düşünülmektedir.

Resim 39: İdeografik yazı tabletleri (qwrt, 2015)
Günümüzde üretilen ürünle ilgili olarak tutulan kayıtlar kalite kontrol açısından çok
önemlidir. Milattan önce 3200’lü yıllarda ise Sümerli rahipler, tapınaklara halka dağıtılmak
üzere getirilen ürünlerle ilgili bilgileri kil tabletler üzerine geçirerek ilk kayıtları
oluşturmuşlardır. Sümer çivi yazısı olarak da bilinen, heceleri ifade etmek için çeşitli
simgelerin kullanıldığı bu kayıtlar sivri uçlu kamışlarla gerçekleştirilmiştir. Şekil 39’da
gösterilen, kilden yapılmış tabletlerin fırınlanması sonucunda da tutulan kayıtların kalıcı
olması sağlanmıştır.
Milattan önce 2700’lü yıllarda yapımına başlanan piramitlerde kullanılan taş blok
ölçüleri ise, endüstrideki standartlaşmanın ilk örneklerindendir. Royal Cubit standart ölçüsü
piramitlerin inşaatında da karşımıza çıkmaktadır. İnşaat sırasında, 100 Royal Cubit değerinin
kullanıldığı görülmektedir. Piramitlerde kullanılan dev taş blok ölçülerinde yaklaşık 30 cm’lik
farklar olabileceği kabul edilmektedir. Dolayısı ile Royal Cubit, 524 + 2 mm’ye eşit bir
standart hâline gelmiştir.

Resim 40: Piramit inşaatındaki standart taş bloklar (muelaner, 2015)
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4.2. Standart ve Standardizasyon
Standartlar günümüzde gerek iş hayatında gerekse de günlük yaşamımızda sürekli
olarak karşı karşıya olduğumuz bir kavramdır. Standartların gelişim süreci incelendiğinde bu
kavramın ihtiyaçlardan doğduğu görülmektedir. Özellikle işletmeler arasındaki küresel
rekabetin çok yüksek boyutlara ulaştığı günümüzde; standartlara uygun üretim girdileri,
makineler, imalat teknolojileri ve kontrol yöntemleri olmadan müşterilere kaliteli ürünler
sunulabilmesi asla mümkün olmayacaktır. İşletmelerin müşterilerine belirli bir kalite düzeyini
garanti etmeleri ancak standartlarla mümkündür.
Günlük yaşamımızda da benzer durumlar söz konusudur. Otomobil almaya
kalktığımızda, motor hacimleri belirli standart ölçülerdedir. Bilgisayarda ya da televizyonda
ekran büyüklükleri için yine belirli standart ölçüler vardır. Elbise alsak beden ölçüleri yine
standarttır. Trene biner bir ülkeden diğerine gideriz tren rayları yine standart ölçüdedir. El
fenerinin pilini değiştirmek istediğimizde, pil ölçüleri yine standarttır.
Görüldüğü gibi standartlar bir yandan günlük hayatımızı kolaylaştırırken diğer taraftan
da tedarik, üretim ve kalite kontrol gibi daha birçok konuda çok büyük yararlar sağlamaktadır.

4.2.1. Standart ve Standardizasyon Kavramları
Standart ile ilgili olarak Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlüğü’nde çeşitli tanımlar
bulunmaktadır. Bu tanımları şu şekilde sıralamak mümkündür:


“Belli bir tipe göre yapılmış veya ayrılmış, ölçün, ölçünlü.”



“Belirli ölçülere, yasaya, kullanıma uygun olan.”



“Örnek veya temel olarak alınabilen.”



“Bir nitelik veya niceliğin kabul edilmiş şekli.”



“Belli bir tip üzerine yapılmış veya ayrılmış.”



“Normlara, kanuna, kullanıma uygun olan.”

Standart, herhangi bir faaliyeti yerine getirmek, gerçekleştirmek için kararlaştırılan,
benimsenen bir yoldur. Bu faaliyet bir mal ya da hizmetin üretimi ile ilgili herhangi bir süreç
olabilir. Standard; üretimde, anlayışta, ölçme ve deneyde bir örnekliktir.
Standardizasyon, belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak üzere
bütün ilgili tarafların yardım ve iş birliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama
işlemidir.
Standardizasyon, tüketicilerin yüksek kaliteli ürünlere en ekonomik şekilde sahip olma
isteği sonucu olarak ortaya çıkan bir faaliyettir.
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Standardizasyon, üreticiler ile tüketicilere ve ekonomiye büyük fayda sağlarken, aynı
zamanda can ve mal güvenliği sağlama ve çevreyi koruma açısından da çok önemli yararlar
sağlamaktadır.
Standardizasyon, mevcut ve olası problemler dikkate alınarak, belirli bir konuda ortak
ve tekrar eden kullanımlar için en uygun düzeyde bir düzen gerçekleştirilmesi amacıyla
gerekli hükümlerin oluşturulması faaliyetidir.

4.2.2. Standardizasyonun Yararları
Standardizasyon birçok alanda çeşitli yararlar sağlamaktadır. Bu yararları üç grupta
toplamak mümkündür. Bunlar, “standardizasyonun üreticiye yararları”, standardizasyonun
ekonomiye yararları” ve “standardizasyonun tüketiciye yararları” şeklinde sıralanabilir.
1) Standardizasyonun üreticiye yararları
a)

Kalitenin kontrol altında tutulmasını ve sağlar ve kalite düzeyini yükseltir.

b)

Standardizasyon, satın almada güven ortamının oluşmasını sağlar.

c)

Üretim planının daha kolay bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

d)

Standartlaştırılmış ürünler, daha yüksek üretim miktarı ile ekonomi sağlar.

e)

Uygun bir kaliteye ve seri üretime olanak sağlar.

f)

Gereksiz çeşitliliğin azalması ürün tasarımında kolaylık sağlar.

g)

Artık ve kayıpları en aza indirir.

h)

Verimliliği yükseltir ve maliyetleri azaltır

i)

Üretilen ürünlerin taşınmasını kolaylaştırır ve birim taşıma maliyetini düşürür.

j)

Depolamayı daha kolay bir hâle getirir.

k)

Stok seviyelerinde azalma sağlar.

2) Standardizasyonun ekonomiye yararları
a)

Daha kaliteli ürünlerin üretilmesine olanak sağlar.

b)

Üretim girdilerinin daha verimli kullanılmasına ve israfın azalmasına neden

c)

Sanayii daha ileri hedeflere yönelmeye teşvik eder.

d)

Kayıpları azaltır kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar.

olur.
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e)

Ekonomide arz ve talebin dengelenmesinde yardımcı olur.

f)

Teknolojik iş birliğini kolaylaştırır.

g)

Uluslararası ticarette hataları ve anlaşmazlıkları en aza indirir.

h)

Uluslararası rekabette işletmelerin önemli bir avantaj elde etmesini sağlar.

i)

Standart dışı kalitesiz malların piyasada ortadan kalkmasına neden olur.

j)

Yan sanayi işletmelerinin artmasına ve kendilerini geliştirmesine olanak sağlar.

k)

Rekabetin gelişmesine neden olur.

3) Standardizasyonun tüketiciye yararları
a)

Can ve mal güvenliğini yükseltir.

b)

Çevrenin korunmasını kolaylaştırır.

c)

Ürünlerin birbirleri ile karşılaştırılmasını sağlar ve seçimi kolaylaştırır.

d)

Ürünleri daha ucuza satın alma olanağı sağlar.

e)

Çeşitli ürünler arasında uyumluluk ve birbirinin yerine kullanım sağlar

f)

Dünyanın her yerinde tamir, yedek parça ve yenileme olanağı sağlar.

g)

Tüketicinin bilinç düzeyinin yükselmesinde önemli bir rol oynar.

h)

Tüketicinin fiyat ve kalite açısından aldanmasının önüne geçer.

i)

Tüketicinin ruh sağlığını korur, stres yaşamasını önler.

Görüldüğü gibi standardizasyonun çok önemli yararları bulunmaktadır. Günümüzdeki
modern ve konforlu yaşamı ve kalite düzeyi yüksek ürünlerin üretimini bir anlamda
standardizasyona borçlu olduğumuz unutulmamalıdır.

4.3. Standartlar ve Standardizasyon Kuruluşları
Standartlar arasında, şekil 3’teki standardizasyon piramidinde gösterilen bir ilişki söz
konusudur. En tepede uluslararası standartlar yer almaktadır. Bu standartlar, uluslararası
düzeyde geçerliliği olan ve uluslararası standardizasyon kuruluşları tarafından oluşturulmuş
olan standartlardır.
Diğer bir standart ise bölgesel standartlardır. Bu standartlar, bölgesel standardizasyon
kuruluşları tarafından oluşturulurlar.
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Bu iki standardın altında ise ulusal standartlar yer almaktadır. Ulusal standartlar da her
ülkenin kendi ulusal standardizasyon kuruluşu tarafından oluşturulmaktadır.

Şekil 3: Standardizasyon piramidi
Standardizasyon piramidine bakıldığında ulusal standartlardan sonra, sektör ya da
endüstri standartlarının yer aldığı görülmektedir. Bu standartlar için gıda sektörü standartları,
yapı sektörü standartları ya da otomotiv sektörü standartları örnek olarak gösterilebilir.
Piramidin en alt basamağında ise firma standartları bulunmaktadır. Bu standartlar,
işletmeler ürettikleri ürünler ya da üretim süreçleri ile ilgili olarak ulaştıkları düzeyin
sürdürülmesini sağlamak amacı ile kendilerine özgü olarak oluşturdukları standartlardır.
Standartların oluşturulmasında yer alan standardizasyon kuruluşlarını üç grupta
toplamak mümkündür. Bu kuruluşlar şu şekilde sıralanabilir:
1) Uluslararası Standardizasyon Kuruluşları
2) Bölgesel Standardizasyon Kuruluşları
3) Ulusal Standardizasyon Kuruluşları
Bu standardizasyon kuruluşları, standartların hiyerarşik olarak gösterildiği
standardizasyon piramidindeki yukarıdan aşağıya doğru olan sıralamaya da uygundur.
1) Uluslararası Standardizasyon Kuruluşları
a) ISO Uluslararası Standardizasyon Teşkilâtı
(International Organization for Standardization)
ISO (Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı) Uluslararası Elektroteknik Komisyonunu
çalışma sahasına giren elektrik ve elektronik mühendisliği konuları dışında, bütün teknik ve
teknik dışı dallardaki standartların belirlenmesi çalışmalarını yürütmek gayesiyle 1946'da
Cenevre'de kurulmuştur. Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı'na üye ülkelerin toplam sayısı
162'dir.
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Teşkilât üyesi olan millî birimler kendi ülkelerinde standartlar konusunda en yetkili
kuruluşlardır. Her ülke teşkilatta yetkili bir organ tarafından temsil edilir. Standartlaştırma,
ölçme, adlandırma ve yabancı adları çeşitli dillere çevirmeyle, makinelerin, deney
idarecilerinin, aletlerin, işlemlerin, yüzeylerin, malzemelerin ve parçaların taşıması gereken
özelliklerin ve bu özelliklerin arz edilme biçiminin tespiti gibi konular Uluslararası
Standartlar Teşkilatının faaliyet sahasına girer.
ISO Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı, talep üzerine özel bir ilmi standart
konusunu çözüme bağlamak üzere uluslararası teknik komiteler kurarak bu komitelerin
çalışmalarının neticelerini Uluslararası Standart (IS) olarak yayımlar. Teknolojik
ihtiyaçlardan dolayı ISO standartları, her beş yılda bir gözden geçirilir ve gerekli değişiklikler
yapılır.

Şekil 4: ISO Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (iso, 2015)
Her ülkede, standartlaştırma alanında temsil gücü en yüksek olan ulusal örgüt, ISO
Uluslararası Standartlar Teşkilatına tam üye olarak katılma hakkına sahiptir. Tam üyeler,
teknik komitelere katılma, bu komitelerde oy kullanma, konseye seçilme ve genel kurulda yer
alma hakkına sahiptir. 2015 yılı itibarı ile tam üye olan ülkelerin sayısı 119’dur. Kendi ulusal
örgütleri bulunmayan ülkeler İSO’ya gözlemci üye olabilirler, komitelerde yer alma ve oy
verme hakları yoktur, ancak her türlü konuda bilgilendirilirler. ISO’nun, 2015 yılı itibarı ile
gözlemci üye sayısı 38’dir.
b) IEC Uluslararası Elektroteknik Komisyonu
(International Electrotechnical Commission)
IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu), merkezi İsviçre’nin Cenova kentinde
bulunan, 83 ülkenin ulusal komitelerinin üyesi olduğu, 1906 yılında kurulmuş, elektrik,
elektronik ile ilgili teknolojiler konusunda uluslararası standartları hazırlayan ve yayımlayan
uluslararası standart organizasyonudur.
IEC’nin çalışmaları; terminoloji ve simgeler, elektromanyetik uyum, ölçüm ve
performans, tasarım gelişimi, güvenlik, çevre ve benzeri ilgili genel konularının yanı sıra;
elektronik, manyetik ve elektromanyetik, elektro-akustik, multimedya, telekomünikasyon,
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enerji üretimi ve dağıtımı konularını da kapsamaktadır. TSE, 1956 yılında IEC – Uluslararası
Elektroteknik Komisyonu’na üye olmuştur.

Şekil 5: IEC Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (iec, 2015)
c) ITU Uluslararası Telekomünikasyon Birliği
(International Telecommunication Union)
ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), merkezi İsviçre’deki Cenevre kentinde
bulunan ve telekomünikasyon dalında birçok standardı belirleyen bir kurumdur. Dünyada
haberleşme alanındaki ilk organizasyon 1865 yılında aralarında Osmanlı Devleti’nin de
bulunduğu 18 ülke tarafından kurulan “Telgrafçılar Birliği”dir.

Şekil 6: ITU Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (itu, 2015)
Bu organizasyon 1947 yılında, Birleşmiş Milletler bünyesinde telekomünikasyon
alanında faaliyet gösteren “Uluslararası Telekomünikasyon Birliği – ITU” hâline
dönüştürülmüştür. ITU Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, 2015 yılı itibari ile 193 üye
ülkeden oluşmaktadır.
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2) Bölgesel Standardizasyon Kuruluşları
a) CEN Avrupa Standardizasyon Komitesi
(European Committee for Standardization)
CEN (Avrupa Standardizasyon Komitesi), standartların AB düzeyinde
uyumlaştırılması amacıyla faaliyette bulunan temel kurumdur. 1961 yılında Avrupa'daki
ulusal standart kuruluşları tarafından kurulmuştur. CEN, elektroteknik ve telekomünikasyon
alanı dışında kalan tüm ürünler için Avrupa standartlarını hazırlamaktadır. CEN Avrupa
Standardizasyon Komitesi, CENELEC ve ETSI gibi, üç Avrupa standardizasyon kurumundan
biridir. CEN Avrupa Standardizasyon Komitesi’ne üye 33 ülke bulunmaktadır.

Şekil 07: CEN Avrupa Standardizasyon Komitesi (cen, 2015)
CEN (Avrupa Standardizasyon Komitesi), diğer iki kuruma yani CENELEC ve
ETSI’ye oranla daha geniş bir çalışma alanına sahiptir. Elektroteknik ve Telekominikasyon
dışında kalan tüm konular, CEN Avrupa Standardizasyon Komitesi’nin çalışma alanı içinde
kalmaktadır. CEN Avrupa Standardizasyon Komitesi, tüm sektörlerde uyumlaştırılmış AB
Pazar’ın işleyişini olumsuz yönde etkileyen teknik engellerin kaldırılması yönünde çalışmalar
yapmaktadır. Türkiye, CEN Avrupa Standardizasyon Komitesi’ne 2012 yılında tam üye
olmuştur.
b) CENELEC Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi
(European Committee for Electrotechnical Standardization)
CENELEC (Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi) Avrupa’da ortak
Avrupa standartlarının hazırlanmasına yönelik faaliyetler 1960’lı yıllarda başlamakla birlikte
gerçek anlamda konunun önem kazanması 1973 yılında gerçekleşmiştir.
Bu dönemde Avrupa’da Elektronik standartları hazırlayan iki kuruluş, aynı dönemde
yayınlanan ve yürürlüğe giren ve sağlıklı sonuç alınması için ortak standartlara gerek duyulan
alçak gerilim konusundaki direktifin çıkarılmasından sonra Avrupa Elektroteknik
Standardizasyon Komitesi (CENELEC) olarak birleştirilmiş ve daha etkin bir yapıya
kavuşturulmuştur.
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1973 yılında Belçika Hukuku altında kâr amacı güdülmeden kurulmuş olan
CENELEC’in üyeleri 18 Avrupa Topluluğu (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Topluluğu
(EFTA) ülkesinin Milli Elektronik teşkilatlarından oluşmaktadır.

Şekil 08: CENELEC Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (cenelec, 2015)
c) ETSI Avrupa Telekominikasyon Standartları Enstitüsü
(European Telecommunications Standards Institute)
ETSI (Avrupa Telekomünikasyon Standartları Komitesi) Avrupa düzeyinde
standardizasyon alanında çalışmalarda bulunan üç kurumdan biridir (CEN ve CENELEC
gibi). ETSI, telekomünikasyon, televizyon ve radyo yayıncılığı ile bilgi teknolojisi alanlarında
standardizasyon çalışmalarında bulunmaktadır. 1988 yılında kurulan ETSI - Avrupa
Telekominikasyon Standartları Enstitüsü’nün 55 ülkeden 688 üyesi bulunmaktadır.

Şekil 09: ETSI Avrupa Telekominikasyon Standartları Enstitüsü (etsi, 2015)
AB'nin girişimi ile CEN ve CENELEC uzmanları tarafından kurulan Enstitüsü'nün
amacı, üye ülkeler arasında telekomünikasyon altyapılarını birleştirmek, terminal
donanımlarının uyumluluğunu sağlamak ve Avrupa telekomünikasyon ağını oluşturmaktır.
ETSI, başlangıçta bölgesel bir standardizasyon kuruluşu olarak kurulmakla birlikte
telekomünikasyon pazarının giderek küreselleşmesi ve mobil haberleşmenin yaygınlaşmasıyla
küresel düzeyde de etkili olan standartlar üretmeye başlamıştır.
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3) Ulusal Standardizasyon Kuruluşları
a) BSI İngiliz Standartları Enstitüsü
(British Standards Institution)
BSI (İngiliz Standartları Enstitüsü), 1901 yılında Londra’da, Mühendislik Standartları
Komitesi olarak kurulmuştur. 1918 yılında ise Mühendislik Standartları Birliği adını almıştır.
1929 yılında ise adı İngiliz Mühendislik Standartları Birliği olmuştur. Bir yıl kadar sonra bu
defa İngiliz Standartları Enstitüsü adını kullanmaya başlamıştır. BSI (İngiliz Standartları
Enstitüsü ) 1998 yılında adını “BSI Group” olarak yeniden değiştirmiştir.

Şekil 10: BSI Grup (bsigroup, 2015)
b) ANSI Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü
(American National Standards Institute)
ANSI (Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü), 1918 yılında, beş mühendislik
kuruluşu ve üç devlet kurumu ile birlikte, Amerikan Mühendislik Standartları Komitesi
(AESC) olarak kurulmuştur. ANSI, Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü, 1928 yılında,
Amerikan Standartlar Birliği (ASA) adını, 1966 yılında Amerika Birleşik Devletleri
Standartları Enstitüsü (USASI) adını almıştır. Mevcut adı ise 1969 yılında kabul edilmiştir.

Şekil 11: ANSI Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ansi, 2015)
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c) DIN Alman Standartlar Enstitüsü
(Deutsches Institut für Normung)
DIN (Alman Standartlar Enstitüsü), 1917 yılında Alman Endüstrisinin Standartlar
Komitesi (NADI) adıyla kurulmuştur. 1926 yılında, adı Alman Standartlar Komitesi (DNA)
olarak değiştirilmiştir. DIN (Deutsches Institut für Normung). DIN Alman Standartlar
Enstitüsü, 1975 yılında günümüzdeki şekliyle, Alman Standartlar Enstitüsü (DIN) adını
almıştır.

Şekil 12: DIN Alman Standartlar Enstitüsü (din, 2015)
d) TSE Türk Standartları Enstitüsü
(Turkish Standards Institute)
TSE (Türk Standartları Enstitüsü) 1954 yılında özerk bir kurum olarak görev yapmaya
başlamıştır. TSE’nin resmî kuruluşu 1960 yılında 132 sayılı Kanunla gerçekleşmiştir. Türk
Standartları Enstitüsü; her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standartlarını yapmak
amacıyla, 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı Kanunla kurulmuştur. Enstitünün ilgili olduğu
bakanlık Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır. Enstitü, tüzel kişiliği haiz, özel hukuk
hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumu olup, kısa adı ve markası TSE'dir. Bu marka
çeşitli şekillerde gösterilir. Türk Standartları Enstitüsü'nün izni olmadan bu marka hiçbir şekil
ve şart altında kullanılamaz. Yalnız Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen
standartlar Türk Standardı adını alır.

Şekil 13: TSE Türk Standartları Enstitüsü (tse, 2015)
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Türk Standartları Enstitüsü TSE’nin görevleri
a)
Uluslararası ve yabancı standart kurumları ile ilişkiler kurmak ve bunlarla iş
birliği yapmak.
b)

Her türlü standardı hazırlamak ve hazırlatmak,

c)
Enstitü bünyesinde veya hariçte hazırlanan standartları tetkik etmek ve uygun
bulduğu takdirde Türk Standartları olarak kabul etmek,
d)
Kabul edilen standartları yayımlamak ve ihtiyari olarak uygulanmalarını teşvik
etmek, mecburi olarak yürürlüğe konmalarında fayda görülenleri ilgili bakanlığın onayına
sunmak,
e)
Kamu sektörü ve özel sektörün talebi üzerine standartları veya projelerini
hazırlamak ve görüş bildirmek,
f)
Standartlar konusunda her türlü bilimsel teknik incelemelerle araştırmalarda
bulunmak, yabancı ülkelerdeki benzer çalışmaları takip etmek,
g)
sağlamak,
h)

Üniversiteler ve diğer bilimsel ve teknik kurum ve kuruluşlarla iş birliği

Standardizasyon konularında yayım yapmak,

i)
Ulusal ve uluslararası standartlardan arşivler oluşturmak ve ilgililerin
faydalanmalarına sunmak,
j)
Standartlarla ilgili araştırma yapmak ve ihtiyari standartların uygulanmasını
kontrol etmek için laboratuvarlar kurmak,
k)
Kamu sektörü veya özel sektörün isteyeceği teknik çalışmaları yapmak ve
rapor vermek,
l)
Yurtta standart işlerini yerleştirmek ve geliştirmek için elemanlar yetiştirmek
ve bu amaçla kurslar açmak ve seminerler düzenlemek,
m)
Standartlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek çalışmalar yapmak ve
bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek ve
n)
Metroloji ve kalibrasyon ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak
ve gerekli laboratuvarları kurmaktır.
Türk Standartları Enstitüsü'nün bu görevlerinin öncelik esasına göre tanzimi Genel
Kurul'ca kararlaştırılmakta ve ilgililere duyurulmaktadır.

111

Uygulamalar

Resim 41: Gazete Haberi (Milliyet, 2014)

112

Uygulama Soruları
1)

TSE’nin standardizasyon kuruluşları arasındaki yeri nedir?

2)

TSE’nin görevleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Doğrudan kalite kontrol ile bir ilişkisi bulunmasa da dünya üzerindeki ilk standart
insanların konuştuğu diller olmuştur. Dillerin ortaya çıkışı ile üzerinde hemfikir olunan bir
görüş bulunmamakla birlikte günümüzden yaklaşık 50000 yıl önce ortaya çıktıkları kabul
edilmektedir. Kalite kontrol açısından çok büyük bir öneme sahip olan standart uzunluk
ölçüleri, ölçme faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır. Somut bir ürünün tasarlanması
sırasında ilk verilmesi gereken karar, ürünün ölçüleridir. Ölçü birimleri ile ilgili olarak, MÖ
6000’li yıllara kadar geri dönüldüğünde “Royal Cubit” olarak adlandırılan bir standart göze
çarpmaktadır. Zaman içinde sesler, resimlerle ifade edilmeye başlamış, fikirlerin önce resim
ve sonra da sembollerle gösterildiği, ideografik bir yazı ortaya çıkmıştır. Yazının, ilk olarak
milattan önce 3500’lü yıllarda Sümerler tarafından kullanıldığı düşünülmektedir.
Standart, herhangi bir faaliyeti yerine getirmek, gerçekleştirmek için kararlaştırılan,
benimsenen bir yoldur. Bu faaliyet bir mal ya da hizmetin üretimi ile ilgili herhangi bir süreç
olabilir. Standard; üretimde, anlayışta, ölçme ve deneyde bir örnekliktir. Standardizasyon,
belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım
ve iş birliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemidir. Standardizasyon,
üreticiler ile tüketicilere ve ekonomiye büyük fayda sağlarken, aynı zamanda can ve mal
güvenliği sağlama ve çevreyi koruma açısından da çok önemli yararlar sağlamaktadır.
Standardizasyon piramidinde en tepede uluslararası standartlar yer almaktadır. Bu
standartlar, uluslararası düzeyde geçerliliği olan ve uluslararası standardizasyon kuruluşları
tarafından oluşturulmuş olan standartlardır. Diğer bir standart ise bölgesel standartlardır. Bu
standartlar, bölgesel standardizasyon kuruluşları tarafından oluşturulurlar. Bu iki standardın
altında ise ulusal standartlar yer almaktadır. Ulusal standartlar da her ülkenin kendi ulusal
standardizasyon kuruluşu tarafından oluşturulmaktadır. Standardizasyon piramidine
bakıldığında ulusal standartlardan sonra, sektör ya da endüstri standartlarının yer aldığı
görülmektedir. Bu standartlar için gıda sektörü standartları, yapı sektörü standartları ya da
otomotiv sektörü standartları örnek olarak gösterilebilir. Piramidin en alt basamağında ise
firma standartları bulunmaktadır. Bu standartlar, işletmeler ürettikleri ürünler ya da üretim
süreçleri ile ilgili olarak ulaştıkları düzeyin sürdürülmesini sağlamak amacı ile kendilerine
özgü olarak oluşturdukları standartlardır. Standartların oluşturulmasında yer alan
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standardizasyon kuruluşlarını üç grupta toplamak mümkündür. Bu kuruluşlar uluslararası
standardizasyon kuruluşları, bölgesel standardizasyon kuruluşları ve ulusal standardizasyon
kuruluşları şeklinde sıralanmaktadır.
Uluslararası standardizasyon kuruluşu olarak ISO (Uluslararası Standardizasyon
Teşkilatı) Uluslararası Elektroteknik Komisyonunu çalışma sahasına giren elektrik ve
elektronik mühendisliği konuları dışında, bütün teknik ve teknik dışı dallardaki standartların
belirlenmesi çalışmalarını yürütmek gayesiyle 1946'da Cenevre'de kurulmuştur. Uluslararası
Standardizasyon Teşkilatı'na üye ülkelerin toplam sayısı 162'dir.
Uluslararası standardizasyon kuruluşu olarak IEC (Uluslararası Elektroteknik
Komisyonu), merkezi İsviçre’nin Cenova kentinde bulunan, 83 ülkenin ulusal komitelerinin
üyesi olduğu, 1906 yılında kurulmuş, elektrik, elektronik ile ilgili teknolojiler konusunda
uluslararası standartları hazırlayan ve yayımlayan uluslararası standart organizasyonudur.
Uluslararası standardizasyon kuruluşu olarak ITU (Uluslararası Telekomünikasyon
Birliği), merkezi İsviçre’deki Cenevre kentinde bulunan ve telekomünikasyon dalında birçok
standardı belirleyen bir kurumdur. Dünyada haberleşme alanındaki ilk organizasyon 1865
yılında aralarında Osmanlı Devleti’nin de bulunduğu 18 ülke tarafından kurulan ‘Telgrafçılar
Birliği’dir.
Bölgesel Standardizasyon Kuruluşu olarak CEN (Avrupa Standardizasyon Komitesi),
standartların AB düzeyinde uyumlaştırılması amacıyla faaliyette bulunan temel kurumdur.
1961 yılında Avrupa'daki ulusal standart kuruluşları tarafından kurulmuştur. CEN,
elektroteknik ve telekomünikasyon alanı dışında kalan tüm ürünler için Avrupa standartlarını
hazırlamaktadır. CEN Avrupa Standardizasyon Komitesi, CENELEC ve ETSI gibi, üç
Avrupa standardizasyon kurumundan biridir. CEN Avrupa Standardizasyon Komitesi’ne üye
33 ülke bulunmaktadır.
Bölgesel Standardizasyon Kuruluşu olarak CENELEC (Avrupa Elektroteknik
Standardizasyon Komitesi) Avrupa’da ortak Avrupa standartlarının hazırlanmasına yönelik
faaliyetler 1960’lı yıllarda başlamakla birlikte gerçek anlamda konunun önem kazanması
1973 yılında gerçekleşmiştir.
Bölgesel Standardizasyon Kuruluşu olarak ETSI (Avrupa Telekomünikasyon
Standartları Komitesi) Avrupa düzeyinde standardizasyon alanında çalışmalarda bulunan üç
kurumdan biridir (CEN ve CENELEC gibi). ETSI, telekomünikasyon, televizyon ve radyo
yayıncılığı ile bilgi teknolojisi alanlarında standardizasyon çalışmalarında bulunmaktadır.
1988 yılında kurulan ETSI - Avrupa Telekominikasyon Standartları Enstitüsü’nün 55 ülkeden
688 üyesi bulunmaktadır.
Ulusal Standardizasyon Kuruluşu olarak BSI (İngiliz Standartları Enstitüsü), 1901
yılında Londra’da, Mühendislik Standartları Komitesi olarak kurulmuştur. 1918 yılında ise
Mühendislik Standartları Birliği adını almıştır. 1929 yılında ise adı İngiliz Mühendislik
Standartları Birliği olmuştur. Bir yıl kadar sonra bu defa İngiliz Standartları Enstitüsü adını
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kullanmaya başlamıştır. BSI (İngiliz Standartları Enstitüsü ) 1998 yılında adını “BSI Group”
olarak yeniden değiştirmiştir.
Ulusal Standardizasyon Kuruluşu olarak ANSI (Amerikan Ulusal Standartlar
Enstitüsü), 1918 yılında, beş mühendislik kuruluşu ve üç devlet kurumu ile birlikte, Amerikan
Mühendislik Standartları Komitesi (AESC) olarak kurulmuştur. ANSI, Amerikan Ulusal
Standartlar Enstitüsü, 1928 yılında, Amerikan Standartlar Birliği (ASA) adını, 1966 yılında
Amerika Birleşik Devletleri Standartları Enstitüsü (USASI) adını almıştır. Mevcut adı ise
1969 yılında kabul edilmiştir.
Ulusal Standardizasyon Kuruluşu olarak DIN (Alman Standartlar Enstitüsü), 1917
yılında Alman Endüstrisinin Standartlar Komitesi (NADI) adıyla kurulmuştur. 1926 yılında,
adı Alman Standartlar Komitesi (DNA) olarak değiştirilmiştir. DIN (Deutsches Institut für
Normung). DIN Alman Standartlar Enstitüsü, 1975 yılında günümüzdeki şekliyle, Alman
Standartlar Enstitüsü (DIN) adını almıştır.
Ulusal Standardizasyon Kuruluşu olarak TSE (Türk Standartları Enstitüsü) 1954
yılında özerk bir kurum olarak görev yapmaya başlamıştır. TSE’nin resmî kuruluşu 1960
yılında 132 sayılı Kanunla gerçekleşmiştir. Türk Standardları Enstitüsü; her türlü madde ve
mamuller ile usul ve hizmet standardlarını yapmak amacıyla, 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı
Kanunla kurulmuştur. Enstitünün ilgili olduğu bakanlık Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığıdır. Enstitü, tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu
kurumu olup, kısa adı ve markası TSE'dir. Bu marka çeşitli şekillerde gösterilir. Türk
Standardları Enstitüsü'nün izni olmadan bu marka hiçbir şekil ve şart altında kullanılamaz.
Yalnız Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen standardlar Türk Standardı adını
almaktadır.
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Bölüm Soruları
1)

Dünya üzerindeki ilk standart aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Royal cubit

b)

Eski Mısır’da Firavun’un ayak ölçüsü

c)

Piramitlerde kullanılan taş blokların ölçüleri

d)

İnsanların konuştuğu diller

e)

Keops piramidinin yüksekliği

2)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi standardizasyonun üreticiye olan yararlarından biri

a)

Uygun bir kaliteye ve seri üretime olanak sağlar.

b)

Üretim planının daha kolay bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

c)

Ekonomide arz ve talebin dengelenmesine yardımcı olur.

d)

Gereksiz çeşitliliğin azalması ürün tasarımında kolaylık sağlar.

e)

Üretilen ürünlerin taşınmasını kolaylaştırır.

3)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi standardizasyonun ekonomiye olan yararlarından biri

a)

Sanayii daha ileri hedeflere yönelmeye teşvik eder.

b)

Depolamayı daha kolay bir hâle getirir.

c)

Uluslararası ticarette hataları ve anlaşmazlıkları en aza indirir.

d)

Uluslararası rekabette işletmelerin önemli bir avantaj elde etmesini sağlar.

e)

Yan sanayi işletmelerinin artmasına ve kendilerini geliştirmesine olanak sağlar.
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4)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi, standardizasyonun tüketiciye olan yararlarından biri

a)

Teknolojik iş birliğini kolaylaştırır.

b)

Can ve mal güvenliğini yükseltir.

c)

Ürünleri daha ucuza satın alma olanağı sağlar.

d)

Dünyanın her yerinde tamir, yedek parça ve yenileme olanağı sağlar.

e)

Ürünlerin birbirleri ile karşılaştırılmasını sağlar ve seçimi kolaylaştırır.

5)

Standardizasyon piramidinin en üstünde aşağıdakilerden hangisi yer alır?

a)

Firma standartları

b)

Sektör / endüstri standartları

c)

Ulusal standartlar

d)

Bölgesel standartlar

e)

Uluslararası standartlar

6)

Standardizasyon piramidinin en altında hangi standartlar yer alır?

a)

Ulusal standartlar

b)

Uluslararası standartlar

c)

Bölgesel standartlar

d)

Firma standartları

e)

Sektör / endüstri standartları
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7)
İşletmelerin “ürettikleri ürünler ya da üretim süreçleri ile ilgili olarak ulaştıkları
düzeyin sürdürülmesini sağlamak amacı ile kendilerine özgü olarak oluşturdukları standartlar”
aşağıdaki standartlardan hangisidir?
a)

Uluslararası standartlar

b)

Bölgesel standartlar

c)

Ulusal satndartlar

d)

Sektör / endüstri standartları

e)

Firma standartları

8)

Aşağıdakilerden hangisi ulusarası standardizasyon kuruluşlarından biridir?

a)

CEN

b)

ITU

c)

CENELEC

d)

ETSI

e)

DIN

9)

Aşağıdakilerden hangisi bölgesel standardizasyon kuruluşlarından biridir?

a)

ETSI

b)

ITU

c)

IEC

d)

DIN

e)

ANSI

10)

Aşağıdakilerden hangisi ulusal standardizasyon kuruluşlarından biridir?

a)

CEN

b)

CENELEC

c)

DIN

d)

ITU

e)

ETSI
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Cevaplar
1)d, 2)c, 3)b, 4)a, 5)e, 6)d, 7)e, 8)b, 9)a, 10)c
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5. VERİ ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Verilerin Toplanması
5.2. Verilerin Düzenlenmesi ve Görsel Araçlar
5.2.1. Nicel Veri Görsel Araçları
5.2.2. Nitel Veri Görsel Araçları
5.2.3. Nicel ve Nitel Veri Görsel Araçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Pasta diyagramının adı neden “pasta” diyagramıdır?

2)
Bir ay içinde paranızı nerelere harcadığınızı göstermek için hangi görsel
aracı kullanırdınız?
3)

Çetele diyagramını günlük yaşamınız içinde başka amaçlarla kullandınız

mı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Verilerin Toplanması

Verilerin toplanması aşaması
ile ilgili bilgilerin kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak uygulama yaparak

Verilerin Toplanması
ve Görsel Araçlar

Verilerin toplanması ve görsel
araçlar ile ilgili bilgilerin
kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak uygulama yaparak

Nitel Veri Görsel
Araçları

Nitel veri görsel araçları ile
ilgili bilgilerin kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak uygulama yaparak

Nicel Veri Görsel
Araçları

Nicel veri görsel araçları ile
ilgili bilgilerin kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak uygulama yaparak

Nitel ve Nitel Veri
Görsel Araçları

Nitel ve nitel veri görsel
araçları ile ilgili bilgilerin
kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak uygulama yaparak
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Anahtar Kavramlar


Toplanan veriler, düzenlendiği ve analiz edildiği ölçüde bir yarar sağlayacaktır.


Toplanan veriler düzenlenmediği takdirde, özellikle ilk bakışta çok fazla bir
şey ifade etmeyen bir bilgi yığınıdır.

Herhangi bir ürünün ağırlığı, üretilen bir parçanın uzunluğu kullanılan
malzemenin kalınlığı ya da herhangi bir girdinin sıcaklığı nicel verilere örnek olarak
gösterilebilir.

Bir ürünün uygun ya da uygunsuz olarak belirlenmesi, hatalı ürün sayısı,
hataların türlerine göre ayrı ayrı sayıları, bir yüzeydeki çizik sayısı nitel verilere örnek olarak
göstermek mümkündür.
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Giriş
Faaliyetlerinin kalite açısından istenildiği gibi yürütülebilmesi için, daha önce
belirlenmiş standartlara uygun üretimin gerçekleştirilebilmesi ve üretim süreçlerinin kontrol
altında tutulması gerekmektedir. Bunun için de üretim sürecinin çeşitli aşamalarından belirli
zamanlarda yeterli sayıda veri toplanmalı ve uygun ortamlara kaydedilmelidir.
Toplanan veriler, işletme içindeki herhangi bir yerde ya da aşamada elde edilen
değerlerdir. Şüphesiz amaç kaliteyi kontrol etmek olsa da sadece muayene verilerine değil;
ürünün tasarımdan başlayan, imalat ile devam eden süreçlerin çeşitli aşamalarındaki çeşitli
noktalarındaki her türlü veriye ihtiyaç bulunmaktadır. Hataların ortaya çıktığında,
nedenlerinin doğru bir şekilde analiz edilebilmesi verilerin eksiksiz bir şekilde toplanmış ve
uygun ortamlara kaydedilmiş olmasına bağlıdır.
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5.1. Verilerin Toplanması
Bir işletmede üretim faaliyetlerinin kalite açısından planlandığı gibi yürütüldüğünden
emin olmak için, kalite spesifikasyonlarına uygun üretimin gerçekleştirilebilmesi ve üretim
süreçlerinin kontrol altında tutulması gerekmektedir. Bunun için de üretim sürecinin çeşitli
aşamalarından belirli zamanlarda yeterli sayıda veri toplanmalı ve uygun ortamlara
kaydedilmelidir.
Toplanan veriler, üretimin çeşitli aşamalarındaki imalat verileri ile kalite kontrol
noktalarındaki muayene işlemlerinde elde edilen değerlerdir. Amaç kalite kontrol olsa da
sadece muayene verilerine değil; tasarımdan başlayarak, tedarik ile devam eden ve üretim
sürecinin çeşitli aşamalarındaki çeşitli noktalarındaki her türlü veriye ihtiyaç bulunmaktadır.
Hataların ortaya çıkması durumunda, nedenlerinin doğru bir şekilde analiz edilebilmesi
eksiksiz bir veri setinin elde bulunmasına bağlıdır.
Toplanan veriler, düzenlendiği ve analiz edildiği ölçüde bir yarar sağlayacaktır.
Verilerin toplanma amacı ve karar sürecinin hangi aşamasında nasıl kullanılacağı önceden
belirlenmiş olmalıdır. Geleneksel yöntem, elde edilen verilerin önceden hazırlanmış çeşitli
formlara kaydedilmesi şeklindedir. Böyle bir durumda, verilerin en kısa süre içinde bilgisayar
ortamına aktarılması gerekmektedir. Çünkü imalat devam etmekte ve sürecin o andaki
durumu hakkında anlık bilgiye ihtiyaç bulunmaktadır. Amaç, sürecin an ve an izlenmesi ve
daha hatalar ortaya çıkmadan, önleyici tedbirlerin alınması olmalıdır. Aslında en iyi çözüm,
verilerin mümkün olduğunca otomatik olarak toplanarak bilgisayar ortamına aktarılmasıdır.

5.2. Verilerin Düzenlenmesi ve Görsel Araçlar
Toplanan veriler düzenlenmediği takdirde, özellikle ilk bakışta çok fazla bir şey ifade
etmeyen bir bilgi yığınıdır. Verilerin çeşitli görsel grafikler kullanılarak ilk bakışta da bir
şeyler ifade etmesi sağlanabilir. Ancak bunun yanında veriler hakkında net sonuçlar veren
matematiksel ve istatistiksel ölçülere de ihtiyaç duyulmaktadır.
Kalite kontrol noktalarında, üretilmekte olan ya da üretilmiş ürünlerin, daha önceden
belirlenmiş kalite özelliklerine (kriterlerine veya standartlarına) uygunluğu kontrol edilir.
Burada elde edilen veriler nicel ya da nitel olarak ifade edilmiş olabilmektedir.
Herhangi bir ürünün ağırlığı, üretilen bir parçanın uzunluğu kullanılan malzemenin
kalınlığı ya da herhangi bir girdinin sıcaklığı nicel verilere örnek olarak gösterilebilir. Bir
ürünün uygun ya da uygunsuz olarak belirlenmesi; hatalı ürün sayısı, hataların türlerine göre
ayrı ayrı sayıları, bir yüzeydeki çizik sayısı nitel verilere örnek olarak göstermek mümkündür.
Verilerin düzenlenmesinde kullanılan yöntemlerin bazıları nicel verilerle beraber
kullanılırken bazıları da nitel veriler için kullanılmaktadır. Ayrıca, hem nicel hem de nitel
verilerle beraber kullanılan yöntemler de bulunmaktadır.
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5.2.1. Nicel Veri Görsel Araçları
Nicel verilerin düzenlenmesinde kullanılan çeşitli görsel araçlar bulunmaktadır. Bu
araçlar çok farklı amaçlarla kullanılabilmektedir. Mal ya da hizmet üreten işletmelerindeki
kalite kontrol faaliyetlerinde kullanılabilecek bazı diyagramlar şu şekilde sıralanabilir.


Dal – yaprak diyagramı



Histogram



Zaman serisi diyagramı

Dal yaprak diyagramı
Dal yaprak diyagramı, sayısal olarak elde edilen verilerin grafik olarak görsel bir
şekilde özetlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu diyagram, tek değişkenli verileri
incelenmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu gösterim şekli veri setinin yapısını ve genel
eğilimini göstermektedir.
Dal yaprak diyagramı, iki sütun hâlinde düzenlenmiş sayılardan oluşur. Soldaki sütun
dalları, sağdaki sütun yaprakları oluşturmaktadır. Öncelikle, verilerin en küçükten değerden
en büyük değere doğru sıralanması gerekmektedir. Sıralanmış bu gözlem değerleri dal ve
yaprak olarak ayrılır.
Verileri oluşturan sayısal değerlerin kaç basamaklı olduğu önemli değildir. Örneğin iki
ya da üç basamaklı verilerde, verilerin aynı anda hem iki hem de üç haneli verileri aynı anda
da içerdiği durumda da; sağdaki birler hanesi yaprak olarak ayrılmakta diğer bir ya da iki hane
de dal kısmını oluşturmaktadır. Dallar diyagramda sabit olarak yer alırken her sayısal verinin
yaprakları oluşturan kısmı diyagramda tek tek yer alarak verilerin frekans değerlerini görsel
olarak yansıtacak şekilde diyagramı tamamlamaktadırlar.
Örnek: Tablo 1’de, bir işletmede üretilen bir ürünün kalite özelliklerinden birinin
gözlem (ölçüm) değerleri verilmiştir. Bu değerleri kullanarak dal yaprak diyagramının
oluşturulması istenmektedir. Tabloda bir yığın hâlinde duran gözlem değerlerinin ilk bakışta
bir şey ifade etmesi zaten beklenmemektedir. Çoğu zaman karşımıza çok daha fazla sayıda
veri çıkmaktadır. Dolayısı ile bu verilerin öncelikle düzenlenmesi gerekmektedir.
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115

149

109

76

134

117

128

68

113

108

92

55

159

97

93

73

121

129

81

87

118

97

100

99

144

108

70

109

129

133

137

117

134

108

66

105

113

108

94

89

102

82

122

113

130

84

141

122

110

Tablo 1: Gözlem değerleri
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Bu verilerin öncelikle küçükten büyüğe sıralanması gerekmektedir. Tablo 2’deki
gözlem verileri küçükten büyüğe sıralanarak yeni bir tablo oluşturulmuştur. Bu aşamada
tabloya bakıldığında, gözlem değerlerinin 55 ile 159 arasındaki iki ve üç haneli rakamlardan
oluştuğu anlaşılmaktadır.
55

76

89

97

108

109

115

122

129

137

66

81

92

99

108

110

117

122

130

141

68

82

93

100

108

113

117

125

133

144

70

84

94

102

108

113

118

128

134

149

73

87

97

105

109

113

121

129

134

159

Tablo 2: Küçükten büyüğe sıralanmış gözlem değerleri
Küçükten büyüğe doğru sıralanmış olan gözlem değerlerinin her birinde, birler hanesi
ayrılarak diyagramın “yapraklar” kısmı, kalan diğer hanelerden de “dallar” kısmı
oluşturulmalıdır. Şekil 14’te oluşturulan dal yaprak diyagramı gösterilmektedir.
Verilerin uygun bir görsel araca aktarılmasıyla gözlem değerleri ile ilgili olarak yorum
yapmak mümkün hâle gelmiştir.
Dal

Frekans

5

5

1

6

6

8

7

0

3

6

8

1

2

4

7

9

9

2

3

4

7

7

9

10

0

2

5

8

8

8

8

9

11

0

3

3

3

5

7

7

8

12

1

2

2

5

8

9

9

13

0

3

4

4

7

14

1

4

9

15

9

2
3
5
6
9

9
8
7
5
3
1

Şekil 14: Dal yaprak diyagramı
Oluşturulan dal yaprak diyagramı gözlem değerlerinin yayılımını ve yapısını çok net
bir şekilde göstermektedir. Görsel diyagramlar kullanılarak verilerle ilgili her türlü bilgiye
ulaşmak tabi ki mümkün değildir. Görsel araçların amacı ilk bakışta verilerle ilgili bir fikir
verebilmektir. Bu örnekte de bunun gerçekleştiği görülmektedir.
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Histogram
Verilen limitler arasında veri noktalarının sayısını, sıklığını sütunlar hâlinde gösteren
grafik histogram olarak adlandırılır. Histogramlar, genellikle bir olayın oluş sıklığını
göstermek ve belirlenen zaman aralığında tanımlanan problemin daha sık meydan gelip
gelmediğini hesaplamak ve ortaya çıkan dağılımı, şekli bilinen bir dağılım ile karşılaştırmak
amacıyla kullanılmaktadır.
Histogramların, büyük veri gruplarının özetlenmesi, ölçümlerin standartlarla
kıyaslanması, bilgilerin çalışma grubu üyelerine aktarılması gibi konularda yararları
bulunmaktadır. Her histogram yalnızca bir özelliği ölçmektedir. Aynı özelliğe ait zaman
içinde birden fazla histogram yapılmak suretiyle olay izlenebilir.
Histogramlar, dağılımın büyüklüğünü, simetri ve asimetri durumunu, şeklini, tek veya
çift modlu oluşunu ve bu tip durumları yansıtırlar. Histogram çizildikten sonra yapılacak
değerlendirme ile faaliyetlerin sınırlamalara (standartlara) göre yapılıp yapılmadığı, amaçlara
ne kadar uygun çalışıldığı ortaya çıkar. Sürecin daima aynı şekilde işlemediği durumlarda
histogramların yanı sıra kontrol diyagramlarının kullanılması gerekmektedir.
Örnek: Bir işletmenin üretim hattındaki bir kalite özelliği ile ilgili olarak yapılan
gözlem değerleri tablo 3’te verilmiştir. Bu gözlem değerlerine ait verilerin histogram hâlinde
gösterilmesi istenmektedir.
17.35

17.25

17.30

17.20

17.45

17.25

17.35

17.30

17.30

17.30

17.15

17.20

17.40

17.40

17.35

17.30

17.25

17.35

17.25

17.20

17.25

17.40

17.50

17.30

17.30

17.30

17.40

17.35

17.45

17.35

Tablo 3: Gözlem değerleri
Verilerin histogram hâlinde gösterilebilmesi için her gözlem değerinin kaç defa
ölçüldüğünün bilinmesi gerekmektedir. Bunun için veriler küçükten büyüğe sıraya dizilerek,
tablo 4’te de gösterildiği gibi, her gözlem değeri için frekans değerleri belirlenmiştir.
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Gözlem Değerleri

Frekans

17.15

1

17.20

3

17.25

5

17.30

8

17.35

6

17.40

4

17.45

2

17.50

1

Tablo 4: Gözlem ve frekans değerleri
Gözlem değerlerinin sıklık ya da frekans değerleri belirlendikten sonra, şekil 15’te
gösterilen histogram oluşturulmuştur. Böylelikle gözlem değerleri ile ilgili olarak ilk bakışta
bir bilgi sahibi olmak mümkün olmuştur.

8
7
6
5
4
3
2
1
0
17.15

17.20

17.25

17.30

17.35

17.40

17.45

17.50

Şekil 15: Gözlem değerlerinin histogram hâlinde gösterilmesi
Aslında tablo 4’te gözlem değerlerinin neler olduğu, en küçük ve en büyük gözlem
değerleri, frekans değerleri gibi bilgiler yer almaktadır. Ancak, görsel hâle getirilmeyen
bilginin, yanlış algılamalara ve hatalara neden olabileceği unutulmamalıdır.
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Zaman serisi diyagramı
Kronolojik bir sıra içindeki verilere sahip değişkenlere zaman serisi adı verilmektedir.
Zaman içinde sürekli olarak kaydedilebilen verilere sahip serilere sürekli zaman serileri;
sadece belli aralıklarda elde edilebilen verilere sahip serilere de kesikli zaman serileri adı
verilmektedir.
Zaman serisi verileri, değişkenlerin bir dönemden diğerine ardışık gözlendiği sayısal
değerler hakkında bilgiler verir. Zaman serisi verileri genellikle günlük, haftalık, aylık, üç
aylık, altı aylık, yıllık ve daha uzun dönemli aralıklarla derlenir ve toplanır.
Zaman serileri ile ilgili olarak çeşitli diyagramlara rastlanmaktadır. Bunlardan
bazılarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:


Ekonomik ve finansal zaman serileri



Demografik zaman serileri



Fiziksel zaman serileri



İşletme zaman serileri



Süreç kontrol zaman serileri

Yukarıda bahsedilen zaman serilerinin kullanılış alanları birbirinden çok farklı da olsa
bu diyagramların ortak özelliği geçmişteki verilerden yararlanılarak geleceğe ait tahmin
yapılmasında kullanılmalarıdır. Ancak bu yöntemler tahmin periyotları açısından birbirinden
farklılık göstermektedirler.
Demografik zaman serilerinde, genellikle nüfus çalışmaları ile ilgili uygulamalara
rastlanmaktadır. Yıllık ortalama nüfus artışı, yıllık ölüm ve doğum oranları gibi tahminler
daha çok orta ve uzun vadelidir. Diğer tüm zaman serilerinde vade oldukça fazla değişkenlik
göstermektedir.
Ekonomik ve finansal zaman serilerinde, konu işsizlik oranları ise daha uzun vade söz
konusu iken, konu hisse senedi olduğunda günlük, saatlik hatta bazen anlık değişim çok
önemli olmaktadır.
Fiziksel zaman serilerinde konu meteorolojik veriler olduğunda yine değişken vadeler
söz konusudur; konu laboratuvar ortamı ile ilgili sıcaklık ve nem gibi koşullar ise sürekli
izleme zorunlu hâle gelmektedir.
İşletme zaman serileri genellikle pazarlama ve satış ile ilgili olmaktadır. Örneğin,
satışlarla ilgili tahminler bazen günlük, haftalık ya da aylık verileri gerektirirken; bazı ürünler
için mevsimsel değişimleri izlemek gerekli olmaktadır.
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Süreç kontrolünde ise durum anlık olabilmektedir. Üretim işlemleri bir yandan büyük
bir hızla devam ederken sürecin gösterdiği davranış çok iyi izlenmeli ve doğru bir şekilde
yorumlanmalıdır.
Buradaki amaç, süreç kontrolden çıkmadan sapmaları belirlemek ve gerekli
düzeltmeleri yapmaktır. Süreç kontrol zaman serileri, istatistiksel süreç kontrolündeki
diyagramlarının temelini oluşturmaktadır.

Şekil 16: Zaman serisi diyagramı
Şekil 16’da bir zaman serisi diyagramı örneği görülmektedir. Diyagramdaki dik eksen
verilerin ölçülen değerlerini gösterirken, yatay eksen ise zamanı göstermektedir. Veri toplama
ve diyagrama işleme faaliyetleri arzu edilen zaman aralıklarında gerçekleştirilebilmektedir.
Zaman serilerinde veriler, gözlemlerin yapılış zamanına göre kaydedilmektedir. Dolayısı ile
üretim sürecinin işleyişini zaman bazında takip etmek mümkün olmaktadır.
Zaman serisi diyagramları ile verilerin sürekli bir şekilde artış ya da azalış göstermesi
kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Verilerdeki artış ya da azalış eğiliminin etkileri konuya
göre değişmektedir. Satışların sürekli bir artış eğilimi göstermesi arzu edilen bir durumdur.
Ancak müşteri şikâyetlerindeki artışa hiçbir zaman iyi bir gözle bakılmamaktadır. Birim
maliyetlerdeki azalış eğilimi arzu edilen bir durum iken verimlilikteki azalış hiçbir zaman
arzu edilmemektedir.
Özellikle istenmeyen durumlar ortaya çıktığında, önemli olan bu gibi bir yapının
ortaya çıkış nedenlerini bulabilmektir. Süreli artış ve azalışlar sonuç olarak verilerdeki bir
istikrarı göstermektedir. Dolayısı ile bu kararlı değişimlerin yorumlanmasında genellikle bir
problem yaşanmamaktadır.
Zaman serilerinde ortaya çıkan diğer bir durum da verilerdeki dalgalanmalardır.
Burada önemli olan bu değişimlerin belirli düzene sahip olup olmadığıdır. Mevsimsel
dalgalanmalar düzenli dalgalanmalardır ve kolaylıkla tespit edilebilmektedirler. Düzensiz
dalgalanmaların yorumlanması ise oldukça zordur ve genellikle detaylı bir analiz gerektirirler.

133

5.2.2. Nitel Veri Görsel Araçları
Nitel verilerin düzenlenmesinde kullanılan çeşitli görsel araçlar bulunmaktadır. Bu
araçlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:
 Pasta diyagramı
 Çubuk diyagramı
 Pareto diyagramı
Bu diyagramlar, gerek mal gerekse de hizmet üreten işletmelerindeki kalite kontrol
faaliyetlerinde kullanılabilmektedir.
Pasta diyagramı
Pasta diyagramının ilk kez 1801 yılında İngiliz yazar Playfair tarafından kullanıldığı
görülmektedir. Yazar pasta diyagramını Statistical Breviary adındaki kitabında kullanmıştır.
Bu kitapta kullanılan iki pasta diyagramından birinde, Osmanlıların 1789 yılından önce
değişik kıtalarda sahip olduğu topraklarının alanlarının gösterildiği ifade edilmektedir.
Pasta diyagramı, daire şekline sahip bir nitel veri görsel aracıdır. Pasta diyagramları
ayrıca, “dairesel diyagram” ve de “dilimli diyagram” adlarıyla bilinmektedir.
Pasta diyagramı içinde bulunan ve farklı bir renge sahip her dilim bir kategoriyi
gösterir. Dilimlerin büyüklükleri diyagramda temsil ettikleri verinin sayısal büyüklüğü ile
doğru orantılıdır.
Pasta diyagramları iş hayatında ve medyada en çok kullanılan görsek araçların başında
gelmektedir. Şekil 17’de pasta diyagramlarının çeşitli alanlardaki kullanımlarından örnekler
gösterilmektedir.

Şekil 17: Pasta diyagramının çeşitli alanlardaki kullanımı
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Örnek: Bir tekstil işletmesindeki havlu kumaşı üretim hattında, kalite kontrol bölümü
tarafından gerçekleştirilen muayene işlemlerinde tespit edilen hatalar ve hataların toplam
hatalar içindeki oranları tablo 5’te verilmiştir.
Bu verilerin pasta diyagramı hâlinde gösterilmesi istenmektedir.
Hatalar

%

Çektirme

32

Hav düşmesi

21

Gergin çözgü teli

14

Tarak hatası

11

Tahar hatası

7

Atkı ipliği abrajı

5

Yağlı çözgü teli

4

Eksik çözgü teli

3

Yağ lekesi

2

Diğer

1

Tablo 5: Hatalar ve hata oranları
Tablo 5’teki verilerin kullanılmasıyla şekil 18’deki pasta diyagram oluşturulmuştur.
Diyagramda, havlu kumaşı üretimde ortaya çıkan hatalar ve hataların toplam hatalar içindeki
payını gösteren hata oranları % değerler kullanılarak gösterilmiştir.

Şekil 18: Havlu kumaşı hata oranları ile ilgili pasta diyagramı
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Diyagrama bakıldığında 10 farklı hatanın söz konusu olduğu görülmektedir. Pastanın
en büyük alanının kaplayan “çektirme” hatası, oransal olarak en büyük yüzdeye sahip olduğu
anlaşılmaktadır.
Pasta diyagramında diğer hata türleri de çok göze çarpan bir şekilde yer almaktadır. En
büyük dezavantajı, tüm estetik ve görselliğe karşın, hangi rengin hangi hatayı gösterdiğini
algılamak için sürekli olarak açıklamalara bakmayı gerektirmesidir.
Çubuk diyagramı
Çubuk diyagramlar, pasta diyagramları ile aynı kullanım amacına sahiptirler, aynı veri
setlerini kullanabilirler. Aralarında sadece görsel bir fark bulunmaktadır. Çubuk diyagramlar
görünüş olarak histogramlara benzerler. Histogramlar nicel veri görsel araçlarından biri iken,
çubuk diyagramları nitel verilerin gösterilmesinde kullanılmaktadır.
Çubuk diyagram, pasta diyagramı kadar estetik olmasa da açıklamaların çubukların
hemen altında yer alması çubukların neyi ifade ettiğini algılamayı açısından çok daha kolay
bir kullanım sağlamaktadır. Çubuk diyagramlar yapı olarak histogramlardan çok farklı
değildirler. Aradaki fark, çubukların birbirlerine göre durumuyla ilgilidir. Histogramda
frekansları karakterize eden çubuklar yana yana birbirlerine değerek diyagrama
yerleştirilmişlerdir. Çubuk diyagramlarda ise çubuklar arasında boşluklar bırakılmıştır.
Örnek: Bir restorandaki müşteri şikâyetleri ile ilgili veriler tablo 6’da yer almaktadır.
Bu veriler kullanılarak, müşteri şikâyetlerinin nitel veri görsel araçlarından biri olan çubuk
diyagram ile gösterilmesi istenmektedir.
Şikâyet Konuları
Aydınlatma yetersiz
Fiyatlar çok pahalı
Havalandırma kötü
Otopark çok küçük
Porsiyonlar küçük
Sandalyeler rahatsız
Sipariş vermek zor
Temizlik yetersiz
Yemek geç geliyor
Yemekler lezzetsiz

Frekans
2
6
4
1
7
3
12
5
19
9

Tablo 6: Müşteri şikâyetleri
Tablo 6’da müşteri şikâyetlerinin konusu ve bu şikâyetlerin hangi sıklıkla yani
frekansla gerçekleştirildiği gösterilmektedir. Bu veriler, tabloda yer aldıkları sıra içinde çubuk
diyagramda yer alabilirler. Ancak bazı durumlarda ilave bir düzenleme yapmak
gerekebilmektedir. Tabloda yer alan veriler müşteri şikâyetleri ile ilgilidir. Müşteri şikâyetleri
ise bir işletme için en önemli veriler arasındadır ve kalitenin geliştirilmesine bilgi sağlayarak
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çok önemli bir katkı yaparlar. Diğer taraftan müşteri şikâyetleri, en kısa zamanda müdahale
edilmesi gereken konuları da ortaya koyarlar. Dolayısı ile en yoğun şikâyet hangi konudaysa
öncelikle oradaki problemin ortadan kaldırılması gerekir. Böyle durumlarda ise hataların
sıklıkları göz önüne alınarak verilerin büyükten küçüğe doğru sıraya dizilmesi ve çubuk
diyagramın bu sıraya göre oluşturulması, dikkatlerin en büyük şikâyet konusuna çekilmesi
açısından çok önemli olmaktadır.
Şikâyet Konuları
Yemek geç geliyor
Sipariş vermek zor
Yemekler lezzetsiz
Porsiyonlar küçük
Fiyatlar çok pahalı
Temizlik yetersiz
Havalandırma kötü
Sandalyeler rahatsız
Aydınlatma yetersiz
Otopark çok küçük

Frekans
19
12
9
7
6
5
4
3
2
1

Tablo 7: Müşteri şikâyetleri
Tablo 7’de müşteri şikâyetleri sıklık değerlerine göre büyükten küçüğe sıraya dizilmiş
ve şekil 19’da bu sıra göz önüne alınarak oluşturulmuştur. Çubuk diyagrama göre en büyük
şikâyet konusu yemeklerin geç gelmesidir. Restoran yönetimi öncelikle bu problemi ortadan
kaldırmalı ve sırayla da problemleri ele almalıdır.

Şekil 19: Restoran müşteri şikâyetleri çubuk diyagramı
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Pareto diyagramı
Pareto diyagramı, verilerin analizinde kullanılan çok önemli bir diyagramdır. Bu
diyagramı diğerlerinden ayıran özellik Willfredo Pareto’nun ortaya koyduğu 20’ye 80
kuralıdır. Yöntem, önemli nedenleri daha az önemli nedenlerden ayırmak için
kullanılmaktadır. İtalya’da ekonomi ile uğraşan Willfredo Pareto, 20’ye 80 kuralı ile pareto
analizinin temelini oluşturmuştur.
Willfredo Pareto ilk olarak İtalya’da nüfusun %20’sinin tüm toprakları %80’ine sahip
olduğunu fark etmiş ve bunu bir kural hâline getirmiştir. Daha sonra bu kuralın birçok alanda
geçerli olduğunu ispat etmiştir. Yapılan araştırmalarda 20’ye 80 kuralının geçerli olduğu
birçok alan bulunmuştur.
Müşteri şikâyetlerinin %80’i ürün veya hizmetin %20’sinden kaynaklanmaktadır.
Herhangi bir programdaki gecikmelerin %80’i çeşitli gecikme nedenlerinin sadece
%20’sinden kaynaklanmaktadır. Satış gücünün %20’si şirket gelirinin %80’ini etkilemektedir.
Pareto prensibi, yaşanan problemlerin büyük çoğunluğunun az sayıdaki önemli faktörden
kaynaklandığını göstermiştir.
Pareto diyagramının faydaları şu şekilde ifade edilebilir:


saptamak,

Problem üstünde en önemli etkiye sahip olan faktörü belirlemek,
Problemleri listelemek ya da sebeplerin her biri için oluşan hata sayısını



Önem sırasına göre tablo oluşturmak,



Listedeki toplam hata sayısını belirlemek ve



Her bir problemin gösterdiği % oranlarını hesaplamaktır.

Örnek: Bir işletmede gerçekleştirilen üretim sırasında yapılan hatalarla ilgili olarak
tutulan kayıtlar tablo 7’de verilmiştir. Bu tabloda, yapılan hataların ortaya çıkış sayıları yani
frekans değerleri de verilmiştir. Söz konusu işletmenin dikiş atölyesinde kaydedilen bu
değerler imalat sırasında on farklı hatanın ortaya çıktığını göstermektedir.
Hata

Frekans

Cep takma hatası
Dikiş hatası
Etek katlama hatası
Fermuar montesi
İplik hatası

7
47
2
1
1

Hata
Kol takma hatası
Kordon monte hatası
Nakış monte hatası
Ölçü hatası
Yaka takma hatası

Frekans
2
2
1
28
3

Tablo 7: Dikiş atölyesinde yapılan hatalar ve hata sayıları
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Pareto diyagramının 20/80 kuralına göre oluşturulabilmesi için hatalar, sıklık yani
frekans değerlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanarak tablo 8 oluşturulmuştur. Bu
tabloda önce, hataların toplam hatalar içindeki oranları % olarak hesaplanmış; daha sonra ise
kümülatif % değerleri belirlenmiştir. En yüksek hata oranına, %50 ile “dikiş hatası” sahip
olmuştur. İkinci sırada ise %29.8 ile “ölçü hatası” yer almaktadır.
Hata
Dikiş hatası
Ölçü hatası
Cep takma hatası
Yaka takma hatası
Kol takma hatası
Kordon monte hatası
Etek katlama hatası
Fermuar montesi
Nakış monte hatası
İplik hatası
Toplam

Frekans

%

Kümülatif %

47
28
7
3
2
2
2
1
1
1

50.0
29.8
7.4
3.2
2.1
2.1
2.1
1.1
1.1
1.1

50.0
79.8
87.2
90.4
92.6
94.7
96.8
97.9
98.9
100.0

94

100

Tablo 8: Hata yüzdelerinin hesaplanması
Gerek tablo 8’den gerekse de şekil 20’deki pareto diyagramından görülebileceği gibi,
“dikiş hatası” ile “ölçü hatası”, toplam hatalar içinde %79.8’lik bir paya sahip olmuşlardır.
Sonuç olarak, toplam 10 hatadan 2 tanesi, yani hataların %20’si, toplam hataların %79.8’ni
gerçekleştirmiştir. 20’ye 80 kuralının bu örnekte de yaklaşık olarak sağlandığı görülmektedir

Şekil 20: Dikiş atölyesi pareto diyagramı

139

5.2.3. Nicel / Nitel Veri Görsel Araçları
Görsel veri araçlarından bazıları da hem nicel hem de nitel veriler için kullanılabilir.
Çetele diyagramı da bunlardan biridir.
Çetele diyagramı
Çetele diyagramı hem nicel hem de nitel verilerle birlikte kullanılmaktadır. Çetele
diyagramı daha çok veri toplama, verileri kaydetme aşamasında kullanılmaktadır. Toplanan
verilerin görsel olarak ifade edilmesinde de kullanılmaktadır. Çetele diyagramı, sıklık
diyagramı adıyla da kullanılmaktadır.
Çetele diyagramı ölçülen değerlere kaçar defa rastlandığını, başka bir ifade ile eldeki
verilerin frekans değerlerini göstermektedir. Veriler bir tabloya işlendiğinden, çetele ya da
sıklık tablosu şeklinde de adlandırılmaktadır. Sıklıkların (frekans ya da tekrarların) çetele
diyagramında gösterilmesi, bir sembol ile genellikle hafif sağa yatık dik bir çizgi ile
gerçekleştirilmektedir.
Bu semboller tablo üzerinde, frekans değerini ifade etmek üzere, çetele şeklinde yan
yana satır boyunca gösterilir. İlk bakışta frekans değerleri hakkında bir fikir sahibi olunması
için bu çizgiler beşer beşer ayrılarak gösterilir.
Bu beşlik kümelemeler daha çok, dört dik çizgi üzerine bir yatık çizgi çizilerek
gerçekleştirilmektedir. Bazen de sadece beş çizgi yan yana getirilerek kümeleme
yapılmaktadır. Bu durumda beşlik çizgilerin kalın, beşten az olan çizgilerin normal olarak
çizilmesi ilk bakışta kolay algılanmayı arttırmaktadır. Bunların dışında çetele sembolü olarak
çarpı, yıldız ve benzeri semboller kullanıldığı gibi nitel verileri sembolize eden fotoğraf ve
illüstrasyon şeklindeki minik resimler de kullanılabilmektedir.
Ölçülen Değerler

Çetele

4.23

///

4.24

///// ////

4.25

///// ///// /

4.26

///// ///// ///// //

4.27

///// ///

4.28

///// ///// /////

4.29

///// ///// //

4.30

///// /////

4.31

///// ////

4.32

///// /

Şekil 21: Çetele diyagramı
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Şekil 21’deki şekilde, çetele diyagramının nicel verilerle kullanıldığı görülmektedir.
Ölçümler gerçekleştirilirken okunan her değerin karşısına bir çentik atılmış yani bir çizgi
ilave edilmiştir. Sıklık değerlerinin doğru algılanması için, işaretlemede çizgi sayılarının beşli
gruplar hâlinde gösterilmesine de dikkat edilmiştir.
Döküm Hataları

Çetele

Çatlak

//

Çarpılmış

///// //

Pürüzlü

///// ///// /

Çapaklı

///// ///// ////

Gözenekli

///// ///

Kırık

///// /

Hasarlı

///// ///// /

Çizik

////

Şekil 22: Döküm hataları çetele diyagramı
Şekil 22’deki şekilde ise, çetele diyagramının bu defa nitel verilerle kullanıldığı
görülmektedir. Kalite kontrol bölümü, muayene işlemlerini gerçekleştirilirken tespit edilen
döküm hatasının karşısına bir işaret konmuştur. Burada da çizgilerin beşli gruplar hâlinde
gösterilmesine dikkat edilmiştir.
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Uygulamalar

Resim 42: Gazete Haberi (Milliyet, 2015)
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Uygulama Soruları
1)

Haberde hangi veri analizi aracı yer almıştır?

2)
Haberdeki
kullanılabilirdi?

konuyla

ilgili

olarak

başka

hangi

veri

analizi

araçları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Faaliyetlerin kalite açısından planlandığı gibi yürütüldüğünden emin olmak için, kalite
spesifikasyonlarına uygun üretimin gerçekleştirilebilmesi ve üretim süreçlerinin kontrol
altında tutulması gerekmektedir. Bunun için de üretim sürecinin çeşitli aşamalarından belirli
zamanlarda yeterli sayıda veri toplanmalı ve uygun ortamlara kaydedilmelidir.
Toplanan veriler düzenlenmediği takdirde, özellikle ilk bakışta çok fazla bir şey ifade
etmeyen bir bilgi yığınıdır. Verilerin çeşitli görsel grafikler kullanılarak ilk bakışta da bir
şeyler ifade etmesi sağlanabilir. Ancak bunun yanında veriler hakkında net sonuçlar veren
matematiksel ve istatistiksel ölçülere de ihtiyaç duyulmaktadır.
Mal ya da hizmet üreten işletmelerindeki kalite kontrol faaliyetlerinde kullanılabilecek
bazı diyagramlar “dal – yaprak diyagramı”, “Histogram” ve “Zaman serisi diyagramı”
şeklinde sıralanabilir.
Dal yaprak diyagramı, sayısal olarak elde edilen verilerin grafik olarak görsel bir
şekilde özetlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu diyagram, tek değişkenli verileri
incelenmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu gösterim şekli veri setinin yapısını ve genel
eğilimini göstermektedir. Dal yaprak diyagramı, iki sütun hâlinde düzenlenmiş sayılardan
oluşur. Soldaki sütun dalları, sağdaki sütun yaprakları oluşturmaktadır. Öncelikle, verilerin en
küçükten değerden en büyük değere doğru sıralanması gerekmektedir. Sıralanmış bu gözlem
değerleri dal ve yaprak olarak ayrılır.
Verilen limitler arasında veri noktalarının sayısını, sıklığını sütunlar hâlinde gösteren
grafik histogram olarak adlandırılır. Histogramlar, genellikle bir olayın oluş sıklığını
göstermek ve belirlenen zaman aralığında tanımlanan problemin daha sık meydan gelip
gelmediğini hesaplamak ve ortaya çıkan dağılımı, şekli bilinen bir dağılım ile karşılaştırmak
amacıyla kullanılmaktadır. Histogramların, büyük veri gruplarının özetlenmesi, ölçümlerin
standartlarla kıyaslanması, bilgilerin çalışma grubu üyelerine aktarılması gibi konularda
yararları bulunmaktadır. Her histogram yalnızca bir özelliği ölçmektedir. Aynı özelliğe ait
zaman içinde birden fazla histogram yapılmak suretiyle olay izlenebilir.
Kronolojik bir sıra içindeki verilere sahip değişkenlere zaman serisi adı verilmektedir.
Zaman içinde sürekli olarak kaydedilebilen verilere sahip serilere sürekli zaman serileri;
sadece belli aralıklarda elde edilebilen verilere sahip serilere de kesikli zaman serileri adı
verilmektedir. Zaman serisi verileri, değişkenlerin bir dönemden diğerine ardışık gözlendiği
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sayısal değerler hakkında bilgiler verir. Zaman serisi verileri genellikle günlük, haftalık, aylık,
üç aylık, altı aylık, yıllık ve daha uzun dönemli aralıklarla derlenir ve toplanır.
Nitel verilerin düzenlenmesinde kullanılan çeşitli görsel araçlar bulunmaktadır. Bu
araçlardan bazıları “pasta diyagramı”, “çubuk diyagramı” ve “pareto diyagramı” şeklinde
sıralanabilir.
Pasta diyagramı, daire şekline sahip bir nitel veri görsel aracıdır. Pasta diyagramları
ayrıca, “dairesel diyagram” ve de “dilimli diyagram” adlarıyla bilinmektedir. Pasta diyagramı
içinde bulunan ve farklı bir renge sahip her dilim bir kategoriyi gösterir. Dilimlerin
büyüklükleri diyagramda temsil ettikleri verinin sayısal büyüklüğü ile doğru orantılıdır.
Çubuk diyagramlar, pasta diyagramları ile aynı kullanım amacına sahiptirler, aynı veri
setlerini kullanabilirler. Aralarında sadece görsel bir fark bulunmaktadır. Çubuk diyagramlar
görünüş olarak histogramlara benzerler. Histogramlar nicel veri görsel araçlarından biri iken,
çubuk diyagramları nitel verilerin gösterilmesinde kullanılmaktadır. Çubuk diyagram, pasta
diyagramı kadar estetik olmasa da açıklamaların çubukların hemen altında yer alması
çubukların neyi ifade ettiğini algılamayı açısından çok daha kolay bir kullanım sağlamaktadır.
Pareto diyagramı, verilerin analizinde kullanılan çok önemli bir diyagramdır. Bu
diyagramı diğerlerinden ayıran özellik Willfredo Pareto’nun ortaya koyduğu 20’ye 80
kuralıdır. Pareto prensibi, yaşanan problemlerin büyük çoğunluğunun (% 80); az sayıdaki
önemli faktörden (% 20) kaynaklandığını göstermiştir.
Çetele diyagramı hem nicel hem de nitel verilerle birlikte kullanılmaktadır. Çetele
diyagramı daha çok veri toplama, verileri kaydetme aşamasında kullanılmaktadır. Toplanan
verilerin görsel olarak ifade edilmesinde de kullanılmaktadır. Çetele diyagramı, sıklık
diyagramı adıyla da kullanılmaktadır. Sıklıkların (frekans ya da tekrarların) çetele
diyagramında gösterilmesi, bir sembol ile genellikle hafif sağa yatık dik bir çizgi ile
gerçekleştirilmektedir. Çetele sembolü olarak çarpı, yıldız ve benzeri semboller kullanıldığı
gibi nitel verileri sembolize eden fotoğraf ve illüstrasyon şeklindeki minik resimler de
kullanılabilmektedir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi nicel veri görsel araçlarından biridir?

a)

Pasta diyagramı

b)

Çubuk diyagramı

c)

Histogram

d)

Daire diyagramı

e)

Pareto diyagramı

2)

Aşağıdakilerden hangisi nitel veri görsel araçlarından biridir?

a)

Dal yaprak diyagramı

b)

Zaman serisi diyagramı

c)

Histogram

d)

Kek diyagramı

e)

Pareto diyagramı

3)
Aşağıdakilerden hangisi hem nicel hem de nitel veri görsel aracı olarak
kullanılmaktadır?
a)

Çetele diyagramı

b)

Dal – yaprak diyagramı

c)

Histogram

d)

Pasta diyagramı

e)

Pareto diyagramı
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4)

20’ye 80 kuralı aşağıdakilerden hangisi için geçerlidir?

a)

Histogram

b)

Çubuk diyagramı

c)

Zaman serisi diyagramı

d)

Pareto diyagramı

e)

Pasta diyagramı

5)

Aşağıdakilerden hangisi zaman serisi diyagramlarından biri değildir?

a)

Ekonomik ve finansal zaman serileri

b)

Topoğrafik zaman serileri

c)

Fiziksel zaman serileri

d)

İşletme zaman serileri

e)

Süreç kontrol zaman serileri

6)
1801 yılında yayınlanan “Statistical Breviary” isimli kitapta, Osmanlıların
1789 yılından önce değişik kıtalarda sahip olduğu topraklarının alanlarının gösterilmesinde
kullanılan görsel araç aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Çetele diyagramı

b)

Çubuk diyagram

c)

Histogram

d)

Pasta diyagramı

e)

Pareto diyagramı

7)

Aşağıdaki şekilde hangi görsel veri aracı gösterilmektedir?
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a)

Histogram

b)

Çubuk diyagramı

c)

Pareto diyagramı

d)

Dal-yaprak diyagramı

e)

Çetele diyagramı

8)

Aşağıdaki şekilde hangi görsel veri aracı gösterilmektedir?

a)

Pareto diyagramı

b)

Çetele diyagramı

c)

Çubuk diyagramı

d)

Histogram

e)

Dal-yaprak diyagramı

9)
Büyükten küçüğe
aşağıdakilerden hangisidir?

sıralanmış

a)

Pareto diyagramı

b)

Dal-yaprak diyagramı

c)

Pasta diyagramı

d)

Çetele diyagramı

e)

Zaman serisi diyagramı

%

değerlerin

kullanıldığı

diyagram
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10)
Sembol olarak çarpı, yıldız, fotoğraf ve illüstrasyon şeklindeki minik
resimlerin de kullanıldığı görsel araç aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Histogram

b)

Çubuk diyagramı

c)

Çetele diyagramı

d)

Pareto diyagramı

e)

Pasta diyagramı

Cevaplar
1)c, 2)e, 3)a, 4)d, 5)b, 6)d, 7)c, 8)b, 9)a, 10)c
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6. İSTATİSTİKSEL ANALİZ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Frekans Dağılım Ölçüleri
6.2. Medyan
6.3. Mod
6.4. Dağılım Aralığı
6. 5. Aritmetik Ortalama
6.6. Geometrik Ortalama
6.7. Harmonik Ortalama
6.8. Kuadratik Ortalama
6.9. Standart Sapma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İnsanların standart sapması olur mu?

2)
Hayatınızda dağılım aralığı olarak nitelendirebileceğiniz neler yaşamış
olabilirsiniz?
3)
şey mi?

Frekans dağılım ölçüsü medyan (ortanca) ile çocukların ortancası aynı
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Frekans Dağılım
Ölçüleri

Frekans dağılım
ölçülerinin nelerden
oluştuğunun öğrenilmesi

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak uygulama yaparak

Medyan

Frekans dağılım ölçüsü
olarak medyanın
özelliklerinin kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak uygulama yaparak

Mod

Frekans dağılım ölçüsü
olarak modun
özelliklerinin kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak uygulama yaparak

Dağılım Aralığı

Frekans dağılım ölçüsü
olarak dağılım aralığının
özelliklerinin kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak uygulama yaparak

Aritmetik Ortalama

Frekans dağılım ölçüsü
olarak aritmetik ortalama
özelliklerinin kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak uygulama yaparak

Geometrik Ortalama

Frekans dağılım ölçüsü
olarak geometrik ortalama
özelliklerinin kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak uygulama yaparak

Harmonik Ortalama

Frekans dağılım ölçüsü
olarak harmonik ortalama
özelliklerinin kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak uygulama yaparak

Kuadratik Ortalama

Frekans dağılım ölçüsü
olarak kuadratik ortalama
özelliklerinin kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak uygulama yaparak

Standart Sapma

Frekans dağılım ölçüsü
olarak standart sapmanın
özelliklerinin kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak uygulama yaparak
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Anahtar Kavramlar

Medyan, kelime olarak “ortanca” ve “orta” anlamına gelmektedir. Başka bir
ifade ile yapılan gözlemler sonucu elde edilen değerlerin küçükten büyüğe doğru sıralanması
durumunda, tam ortaya düşen birimin değeridir.


Bir veri grubunda en çok tekrarlanan değere mod adı verilir.


Veri grubundaki en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark dağılım
aralığını göstermektedir.

Aritmetik ortalama değeri, elde edilen ölçüm verilerinin toplanarak, veri
sayısına bölünmesiyle elde edilmektedir.

Geometrik ortalama, yapılan gözlemlerde elde edilen sonuçların, birbirleriyle
çarpımlarının n’inci dereceden kökünü alarak bulunmaktadır.

Harmonik ortalama, yapılan gözlemler sonucu elde edilen değerlerin terslerinin
aritmetik ortalamasının tersini ifade etmektedir.

Kareli ortalama olarak da bilinen kuadratik ortalama, bir veri kümesindeki
değerlerin karelerinin ortalamasının kareköküne eşit olan ortalamadır.

Standart sapma veri kümesindeki değerlerin küme ortalamasından ne kadar
uzaklaştığını (saptığını) bir başka değişle değişkenliği yani varyasyonunu ölçmektedir.
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Giriş
İşletmenin ürettiği ürünlerle ilgili süreçlerdeki değişik noktalarda, yapılan planlamaya
uygun olarak, belirli zamanlarda yeterli sayıda toplanan ve uygun ortamlara kaydedilen nicel
ve nitel verilerin sadece görsel araçlar kullanılarak yorumlanmaya çalışılması bazen yeterli
olsa da çoğu zaman daha detaylı bir bilgiye yani birtakım sayısal ölçülere ihtiyaç
duyulmaktadır.
Verilerin dağılımı ile ilgili olarak yeterli bilgiye sahip olabilmemiz için; medyan, mod,
dağılım aralığı, aritmetik ortalama, geometrik ortalama, harmonik ortalama, kuadratik
ortalama ve standart sapma gibi ölçüler gerekmektedir.
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6.1. Frekans Dağılım Ölçüleri
Belirli zamanlarda yeterli sayıda toplanan ve uygun ortamlara kaydedilen nicel ve nitel
verilerin sadece görsel araçlar kullanılarak yorumlanmaya çalışılması çoğu zaman yeterli olsa
da bazen daha detaylı bir analize yani birtakım sayısal ölçülere ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu sayısal ölçüler şu şekilde sıralanabilir:


Medyan



Mod



Dağılım aralığı



Aritmetik ortalama



Geometrik ortalama



Harmonik ortalama



Kuadratik ortalama



Standart sapma

6.2. Medyan
Medyan, kelime anlamı olarak Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü’nde de ifade
edildiği gibi, “ortanca” ve “orta” anlamına gelmektedir. Başka bir ifade ile yapılan gözlemler
sonucu elde edilen değerlerin küçükten büyüğe doğru sıralanması durumunda, tam ortaya
düşen birimin değeridir.
Yapılan çalışmalarda, daha çok medyan adının kullanıldığı görülmektedir. Ortanca adı
ile kullanıldığı çalışmalara da rastlanmaktadır.
Medyan seriyi iki eşit parçaya bölen birimin değeridir. Yapılan gözlemler sonucu elde
edilen verilerin toplam sayısı için iki durum söz konusudur
Verilerin toplam sayısı “tek” ise yani toplam veri sayısı 5, 23, 45 gibi değerler ise;
medyan değeri, küçükten büyüğe sıralanmış değerlerin tam ortasına denk gelen tek bir
değerdir.
Birinci medyan değerini bulmak için toplam veri sayısına 1 ekleyerek bulunan rakamı
ikiye bölmek gerekmektedir.
𝑀 = 𝑀𝑒𝑑𝑦𝑎𝑛 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑠𝚤𝑟𝑎𝑠𝚤 =

𝑛+1
2
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Verilerin toplam sayısı “çift” ise yani toplam veri sayısı 8, 34, 66 gibi değerler ise; bu
defa, küçükten büyüğe sıralanmış değerlerin tam ortasında iki değerin yer alması söz
konusudur. Birinci medyan değerini bulmak için toplam veri sayısını ikiye bölmek
gerekmektedir.
𝑀1 = 𝐵𝑖𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑦𝑎𝑛 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑠𝚤𝑟𝑎𝑠𝚤 =

𝑛
2

İkinci medyan değerini bulmak için toplam veri sayısını ikiye bölerek bulunan değere
1 ilave etmek gerekmektedir.
𝑀2 = İ𝑘𝑖𝑛𝑐𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑦𝑎𝑛 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑠𝚤𝑟𝑎𝑠𝚤 =

𝑛
+1
2

Bu durumda iki tane medyan değeri bulunmaktadır. Genellikle bu iki değerin
ortalaması alınmakta ve hesaplanan değer medyan değeri olarak kullanılmaktadır.
Örnek: Bir üretim işletmesindeki imalat süreci içinde gerçekleştirilen gözlemler
sonucunda elde edilen veriler tablo 9’da gösterilmektedir.
Bu verilerin medyan değerinin bulunması istenmektedir.
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131

81
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111

105

99
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115

109

129

131

137

127

134

108

66

108

138

94

Tablo 9: Örnek problem gözlem değerleri
Tabloya göz atıldığında toplam veri sayısının n=27 olduğu anlaşılmaktadır. 27 tek
sayıdır, dolayısı ile küçükten büyüğe sıralanmış değerlerin tam ortasında tek bir değer yer
almaktadır.
Medyan değerinin kaçıncı sıradaki değer olduğunu bulmak için toplam veri sayısına 1
ekleyerek bulunan rakamı ikiye bölmek gerekmektedir.
𝑀 = 𝑀𝑒𝑑𝑦𝑎𝑛 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑠𝚤𝑟𝑎𝑠𝚤 =

𝑛+1
2

𝑀 = 𝑀𝑒𝑑𝑦𝑎𝑛 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑠𝚤𝑟𝑎𝑠𝚤 =

27 + 1
28
=
= 14
2
2

Tablo 10’a bakıldığında, 14’üncü değerin 109 olduğu görülmektedir. Yine tablodan da
anlaşılacağı gibi bu değer küçükten büyüğe sıralanmış değerlerin tam orta noktasında yer
almaktadır.
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55

66

73

81

87

92

93

94

97

99

105

108

108

109

111

115

115

115

127

129

131

133

131

137

138

144

159

Tablo 10: Küçükten büyüğe sıralanmış gözlem değerleri
Örnek: Bir üretim işletmesindeki imalat süreci içinde kalite kontrol bölümü tarafından
gerçekleştirilen muayene işlemleri sonucunda elde edilen ölçüm değerleri tablo 11’de
gösterilmektedir. Bu verilerin medyan değerinin bulunması istenmektedir.
427.35

427.25

427.30

427.20

427.45

427.25

427.35

427.30

427.30

427.30

427.15

427.20

427.40

427.40

427.35

427.30

427.55

427.40

427.30

417.25

427.35

427.25

427.20

427.25

427.40

427.50

427.30

427.30

427.30

427.40

427.35

427.45

427.35

427.45

427.35

427.50

Tablo 11: Örnek problem ölçüm değerleri
Tabloya göz atıldığında toplam veri sayısının n=36 olduğu anlaşılmaktadır. 36 çift
sayıdır, dolayısı ile küçükten büyüğe sıralanmış değerlerin tam ortasında iki değer birden yer
almaktadır. Medyan değerlerinin kaçıncı sıralardaki değerler olduğunu bulmak
gerekmektedir. Birinci medyan değerini bulmak için toplam veri sayısını ikiye bölmek
gerekmektedir.
𝑀1 = 𝐵𝑖𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑦𝑎𝑛 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑠𝚤𝑟𝑎𝑠𝚤 =

𝑛
2

𝑀1 = 𝐵𝑖𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑦𝑎𝑛 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑠𝚤𝑟𝑎𝑠𝚤 =

36
= 18
2
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Birinci medyan değerinin yeri olarak 18’inci sıra bulunmuştur. İkinci medyan değerini
bulmak için toplam veri sayısını ikiye bölerek bulunan değere 1 ilave etmek gerekmektedir.
𝑀2 = İ𝑘𝑖𝑛𝑐𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑦𝑎𝑛 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑠𝚤𝑟𝑎𝑠𝚤 =

𝑛
+1
2

𝑀2 = İ𝑘𝑖𝑛𝑐𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑦𝑎𝑛 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑠𝚤𝑟𝑎𝑠𝚤 =

36
+ 1 = 18 + 1 = 19
2

Tablo 12’ye bakıldığında, 18’inci değerin 427.30, 19’uncu değerin ise 427.35 olduğu
görülmektedir. Yine tablodan da anlaşılacağı gibi bu iki değer küçükten büyüğe sıralanmış
değerlerin tam orta noktasında yer almaktadır.
427.15

427.30

427.35

427.20

427.30

427.40

427.20

427.30

427.40

427.20

427.30

427.40

427.25

427.30

427.40

427.25

427.30

427.40

427.25

427.35

427.45

427.25

427.35

427.45

427.25

427.35

427.45

427.30

427.35

427.50

417.30

417.35

417.50

417.30

417.35

417.55

Tablo 12: Küçükten büyüğe sıralanmış ölçüm değerleri

6.3. Mod
Bir veri grubunda en çok tekrarlanan değere mod adı verilir. Her değer yalnız bir kez
elde edilmişse mod yoktur. Eğride bulunan birkaç tepe noktası da mod olarak adlandırılır.
Sınıflara ayrılmış gözlemlerde modun hesaplanabilmesi için mod sınıfını saptamak gerekir.
Mod sınıfı ise en çok gözlem sayısına sahip olan sınıftır.
Mod, serilerde en çok tekrarlanan değerdir. Bir başka değişle birimlerin çoğunun sahip
olduğu değeri göstermektedir. En yüksek frekansın toplam frekanslar (Birimler toplamı)
içindeki oranı yüksek ise seriyi temsil açısından diğer ortalamalara büyük üstünlük
göstermektedir.
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Örnek: Bir imalat işletmesindeki bir üretim hattında bir parçanın bir kalite özelliği ile
ilgili olarak yapılan ölçümlerde tablo 13’teki değerler elde edilmiştir. Bu verilerle ilgili olarak
mod değerinin belirlenmesi istenmektedir.
3.3

3.1

3.2

3.3

3.0

3.0

3.3

3.3

3.1

3.4

3.2

3.2

3.5

3.2

3.2

3.1

3.3

2.9

3.1

3.5

3.4

3.4

3.2

3.6

3.2

Tablo 13: Ölçüm değerleri
Tablo 13’teki verilere bakarak, hangi ölçüm değerinin hangi sıklıkla ortaya çıktığını,
ölçüm sırasına göre oluşturulmuş bu tablodan tespit etmek mümkün değildir. Burada
yapılması gereken ilk düzenleme ölçüm değerlerini küçükten büyüğe sıraya dizmektir.
Nitekim tablo 14 bu nedenle oluşturulmuştur.
2.9

3.1

3.2

3.3

3.4

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.0

3.2

3.2

3.3

3.5

3.1

3.2

3.2

3.3

3.5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.6

Tablo 14: Küçükten büyüğe sıralanmış ölçüm değerleri
Bu tabloya bakıldığında en fazla sıklıkla ölçülen değeri tespit etmek çok zor değildir.
Ancak, çok daha fazla sayıda veriye sahip olan bir örnekte, bu tespiti yaparken hata yapma
olasılığı büyüktür. Bu nedenle, bir düzenleme daha yaparak her ölçüm değerinin sıklık yani
frekans değerlerini belirlemek, hataları olasılığını ortadan kaldırmak açısından önemlidir. Bu
nedenle tablo 15 oluşturulmuştur.
Ölçüm Değeri
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Frekans
1
2
4
7
5
3
2
1

Tablo 15: Ölçüm değerleri ve frekanslar
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Bu tabloya bakıldığında, en fazla sıklıkla ortaya çıkan değeri görmek mümkündür.
Örnekteki verilerin mod değeri, 7 kez tekrarlanan 3.2 değeridir. Mod için “tepe noktası”
şeklinde yapılan tanımlama da bulunmaktadır. Bunu görmek için ise şekil 23’teki gibi bir
grafik çizilmelidir. Bu şekle bakıldığında, “tepe noktası” net bir şekilde görülmektedir

8
7
6
5
4
3
2
1
0
2.9

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Şekil 23: Ölçüm değerleri ve tepe noktası (mod)

6.4. Dağılım Aralığı
Veri grubundaki en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark dağılım aralığını
göstermektedir. Dağılım aralığı verilerin ne kadarlık bir genişliğe yerleştiğini göstermektedir.
𝑅 = 𝐷𝑎ğ𝚤𝑙𝚤𝑚 𝑎𝑟𝑎𝑙𝚤ğ𝚤
𝑅 = 𝑋𝐸𝐵 − 𝑋𝐸𝐾
𝑋𝐸𝐵 = 𝐸𝑛 𝑏ü𝑦ü𝑘 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟
𝑋𝐸𝐾 = 𝐸𝑛 𝑘üçü𝑘 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟
Dağılım aralığının küçük değerler alması değişkenliğin ya da başka bir ifade ile
varyasyonun az olduğunu, büyük değerler alması ise değişkenliğin çok olduğunu
göstermektedir.
Ancak, dağılım aralığı değişkenlik konusunda sadece en büyük ve en küçük değeri göz
önüne almaktadır; yani veri grubunun diğer elemanlarını işin içine katmamaktadır. Dolayısı
ile değişkenlikle ilgili verdiği bilgi çok hassas değildir. Bunun için diğer frekans ölçülerinden
yararlanılmalıdır.
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Örnek: Bir işletmedeki üretim hatlarının birinde üretilen parçanın bir kalite özelliği
ile ilgili olarak yapılan ölçümlerde tablo 16’daki değerler elde edilmiştir. Bu verilerle ilgili
olarak dağılım aralığının belirlenmesi istenmektedir.
73.3

73.1

73.2

73.3

73.0

73.3

73.3

73.6

73.2

73.2

73.5

73.1

73.1

73.3

72.9

73.2

73.4

73.4

73.2

73.1

Tablo 16: Ölçüm değerleri
Öncelikle, tablo değerlerine bakılarak, en büyük ve en küçük ölçüm değerlerinin
bulunması gerekmektedir. En büyük ölçüm değerinin 73.6, en küçük ölçüm değerinin ise 72.9
olduğu anlaşılmaktadır.
𝑋𝐸𝐵 = 𝐸𝑛 𝑏ü𝑦ü𝑘 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟 = 73.6
𝑋𝐸𝐾 = 𝐸𝑛 𝑘üçü𝑘 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟 = 72.9
En büyük ölçüm değerinden, en küçük ölçüm değeri çıkarılarak dağılım aralığı
hesaplanmalıdır.
𝑅 = 𝐷𝑎ğ𝚤𝑙𝚤𝑚 𝑎𝑟𝑎𝑙𝚤ğ𝚤 = 𝑋𝐸𝐵 − 𝑋𝐸𝐾 = 73.6 − 72.9 = 0.7
Yapılan hesaplama sonunda dağılım aralığı 0.7 olarak bulunmuştur. Bu değer ölçülen
değerlerin dağılımı hakkında bir fikir vermektedir. Ancak, gerçekleştirilen ölçüm sayısı 20
olmasına rağmen sadece iki değerin göz önüne alındığı unutulmamalıdır.

6.5. Aritmetik Ortalama
Üretim sürecindeki herhangi bir kalite kontrol noktasında gerçekleştirilen ölçüm
değerlerinin değerlendirilmesinde en çok kullanılan ölçülerden biri de aritmetik ortalamadır.
En basit anlamda aritmetik ortalama değeri, elde edilen ölçüm verilerinin toplanarak, veri
sayısına bölünmesiyle elde edilmektedir.
𝑥=

∑ 𝑥𝑖
𝑛

𝑥𝑖 = Ölçüm değerleri
𝑛 = Ö𝑙çü𝑚 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

Aritmetik ortalama değerinin bulunması için, aşağıda da ifade edildiği gibi, elde kaç
adet veri varsa toplanmalı ve toplam veri sayısına bölünmelidir.
𝑥=

𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + ⋯ + 𝑥𝑛
𝑛
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Örnek: Tablo 17’de verilen ölçüm değerlerinin aritmetik ortalamasının bulunması
istenmektedir.
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

xi
12.47
12.46
12.48
12.53
12.45
12.51
12.52
12.48
12.47
12.43

Tablo 17: Ölçüm verileri
Tablodaki xi sütununda verilmiş olan ölçüm değerlerini toplayarak, toplam veri sayısı
10 değerine bölmek gerekmektedir.

𝑥=

12.47 + 12.46 + 12.48 + 12.53 + 12.45 + 12.51 + 12.52 + 12.48 + 12.47 + 12.53
10

𝑥=

124.8
= 12.48
10
Tablodaki ölçüm değerlerinin aritmetik ortalaması 12.48 olarak hesaplanmıştır.

Bazen, elde çok sayıda veri olduğunda, aynı ölçüm değerlerinin birçok defa elde
edilmesi söz konusu olmaktadır. Yani ölçüm değerleri, frekans değerleri ile ifade edilmiş
olabilmektedir. Böyle bir durumda, aritmetik ortalama değeri aşağıdaki şekilde
hesaplanmalıdır.
𝑥=

∑ 𝑓𝑖 𝑥𝑖
∑ 𝑓𝑖

𝑓𝑖 = Frekans (sıklık)değerleri
𝑥=

𝑥1 𝑓1 + 𝑥2 𝑓2 + 𝑥3 𝑓3 + ⋯ + 𝑥𝑛 𝑓𝑛
𝑓1 + 𝑓2 + 𝑓3 + ⋯ + 𝑓𝑛
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Örnek: Bir işletmedeki üretim hattındaki ölçümleri gösteren tablo 18’deki verileri
kullanarak; ölçüm değerlerinin aritmetik ortalamasının bulunması istenmektedir.
xi
8.22
8.23
8.24
8.25
8.26
8.27
8.28

fi
2
4
7
10
8
6
3

Tablo 18: Ölçüm ve frekans değerleri

𝑥=

2(8.22) + 4(8.23) + 7(8.24) + 10(8.25) + 8(8.26) + 6(8.27) + 3(8.28)
2 + 4 + 7 + 10 + 8 + 6 + 3

𝑥=

330.08
= 8.252
40

Tablodaki ölçüm değerlerinin aritmetik ortalaması 8.252 olarak hesaplanmıştır.

6.6. Geometrik Ortalama
Geometrik ortalamayı hesaplamak için, yapılan gözlemlerde elde edilen sonuçların,
birbirleriyle çarpımlarının n’inci dereceden kökünü almak gerekmektedir.
Dolayısı ile 𝑥1 . 𝑥2 . 𝑥3 . . . 𝑥𝑛 gibi n elemandan oluşmuş olan bir kümenin geometrik
ortalamasını aşağıdaki formülü kullanarak hesaplamak mümkündür.
G = 𝑛√𝑥1 . 𝑥2 . 𝑥3 . . . 𝑥𝑛
Gözlem sonuçları arasındaki oransal yani nispi farkların mutlak farklardan daha fazla
önem göstermesi durumunda geometrik ortalamaya başvurulmalıdır. Başka bir ifade ile
yapılan gözlemlerde elde edilen değerlerin her biri, bir önceki gözlem değerine bağlı olarak
değişiyorsa ve bu değişimin hızı belirlenmek istenirse geometrik ortalama ile daha sağlık bir
sonuç elde etmek mümkün olmaktadır.

6.7. Harmonik Ortalama
Harmonik ortalama, yapılan gözlemler sonucu elde edilen değerlerin terslerinin
aritmetik ortalamasının tersini ifade etmektedir. Harmonik ortalamayı aşağıdaki formülü
kullanarak hesaplamak mümkündür.
H=

𝑛
1
1
1
1
(𝑥 ) + (𝑥 ) + (𝑥 ) + ⋯ + (𝑥 )
1
2
3
𝑛
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Harmonik ortalamanın çok geniş bir kullanım alanı yoktur, gayet kısıtlı bir kullanımı
söz konusudur. Örneğin, bir iş günü içinde bir ürünün bir biriminin imal edilmesi için
harcanan ortalama zamanın bulunmasında harmonik ortalamayı kullanmak mümkündür.
Örnek: Bir işletmede bulunan imalat bölümlerinden birinde 5 kişi çalışmaktadır.
Çalışanların her biri, bir çalışma günü içinde aynı ürünün bir biriminin imalatını değişik
zamanlarda gerçekleştirebilmektedirler. Dolayısı ile hızları farklıdır ve gün içinde farklı
sayılarda ürün üretebilmektedir. Bu 5 çalışanın bir birimi üretme hızları 10 dk. 12 dk. 15 dk.
20 dk. 30 dk. olarak tespit edilmiştir. Bir birimin çalışanlar tarafından ortalama olarak ne
kadar zamanda yapıldığının bulunması istenmektedir.
H=

𝑛
1
1
1
1
(𝑥 ) + (𝑥 ) + (𝑥 ) + ⋯ + (𝑥 )
1
2
3
𝑛

𝑥1 = 10 𝑑𝑘.
𝑥2 = 12 𝑑𝑘.
𝑥3 = 15 𝑑𝑘.
𝑥4 = 20 𝑑𝑘.
𝑥5 = 30 𝑑𝑘.

H=

5
1
1
1
1
1
(10) + (12) + ( ) + (20) + (30)
15

H=

5
6
5
4
3
2
(60) + (60) + (60) + (60) + (60)

H=

5
5
=
= 15 𝑑𝑘.
20
1
(60)
(3)

İşçilerin bir ürünü ortalama üretme süresi 15 dakika olarak bulunmuştur.

6.8. Kuadratik Ortalama
Kareli ortalama olarak da bilinen kuadratik ortalama, bir veri kümesindeki değerlerin
karelerinin ortalamasının kareköküne eşit olan ortalamadır. Kuadratik ortalama değerini,
aşağıdaki formülü kullanarak hesaplamak mümkündür.
𝑛

1
𝐾 = √ ∑ 𝑥2
𝑛
𝑖=1
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Bu formül “n” elemanlı bir kümenin Kuadratik ortalamasını vermektedir. Formülün
aşağıdaki gibi düzenlenmesi daha pratik bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.
𝑥1 2 + 𝑥2 2 + 𝑥3 2 + ⋯ + 𝑥𝑛 2
𝐾= √
𝑛
Kuadratik ortalama, gözlem değerlerinin aritmetik ortalamadan olan sapmalarının
ortalamasını ifade eden standart sapmanın hesaplanmasında kullanılmaktadır.

6.9. Standart Sapma
Standart sapma, aralığın tersine kümedeki tüm değerleri dikkate almaktadır. Standart
sapma veri kümesindeki değerlerin küme ortalamasından ne kadar uzaklaştığını (saptığını) bir
başka değişle değişkenliği yani varyasyonunu ölçmektedir. Değişkenliğin büyük olduğu bir
veri kümesinde bulunan değerlerin de standart sapmasının büyük olmaktadır.
Standart sapma, veri değerlerinin yayılımının özetlenmesi için kullanılan bir ölçüdür.
Standart sapma değerinin büyük olması verilerin ortalamadan uzak olduğunu ifade
etmektedir. Standart sapmanın küçük olması ise verilerin yayılımının ortalamaya yakın
olduğunu göstermektedir.
Hesaplanan standart sapmanın bir örnek grubuna mı yoksa ana kütleye mi ait
olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Standart sapma, örnek grubu ve ana kütle için aşağıdaki
gibi gösterilmektedir:
𝑠 = Ö𝑟𝑛𝑒𝑘 𝑔𝑟𝑢𝑏𝑢𝑛𝑢𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 𝑠𝑎𝑝𝑚𝑎𝑠𝚤
𝜎 = 𝐴𝑛𝑎 𝑘ü𝑡𝑙𝑒𝑛𝑖𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 𝑠𝑎𝑝𝑚𝑎𝑠𝚤
Bir diğer yayılım ölçüsü olan varyans ise standart sapmanın karesidir. Bu durumda,
ortalama etrafındaki yayılım hakkında bir fikir sahibi olmak için varyans ya da standart
sapmadan bir tanesinin bilinmesi yeterli olmaktadır.
Bu durumda bir örnek grubunun standart sapmasının bulunması için aşağıdaki
formülün kullanılması gerekmektedir:
∑(𝑥𝑖 − 𝑥)2
√
𝑠=
𝑛−1
𝑠 = Ö𝑟𝑛𝑒𝑘 𝑔𝑟𝑢𝑏𝑢𝑛𝑢𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 𝑠𝑎𝑝𝑚𝑎𝑠𝚤
𝑛 = 𝐺ö𝑧𝑙𝑒𝑚 (ö𝑙çü𝑚) 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
𝑥𝑖 = 𝐺ö𝑧𝑙𝑒𝑚 (ö𝑙çü𝑚)𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟𝑖
𝑥̅ = 𝐺ö𝑧𝑙𝑒𝑚 (ö𝑙çü𝑚)𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠𝚤
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Örnek: Bir imalat hattından elde edilen gözlem değerleri Tablo 19’da verilmiştir. Söz
konusu örnek grubunun standart sapmanın hesaplanması istenmektedir.
n
1
2
3
4
5

xi
7.28
7.26
7.31
7.32
7.33

Tablo 19: Ölçüm verileri
∑(𝑥𝑖 − 𝑥)2
√
𝑠=
𝑛−1
Standart sapmayı hesaplayabilmek için öncelikle ölçüm değerlerinin ortalamasının
hesaplanması gerekmektedir. Bunun için tablo 19’daki ölçüm değerleri toplanarak ölçüm
sayısına bölünmelidir.
𝑥=

∑ 𝑥𝑖
7.28 + 7.26 + 7.31 + 7.32 + 7.33
=
= 7.3
𝑛
5

Ölçüm değerlerinin ortalaması 7.3 olarak hesaplanmıştır. Diğer değerler de standart
sapma formülünde yerine konularak hesaplama yapılmalıdır.
(7.28 − 7.3)2 + (7.26 − 7.3)2 + (7.31 − 7.3)2 + (7.32 − 7.3)2 + (7.33 − 7.3)2
𝑠= √
5−1
(−0.02)2 + (−0.04)2 + (0.01)2 + (0.02)2 + (0.03)2
𝑠= √
4
0.0004 + 0.0016 + 0.0001 + 0.0004 + 0.0009
0.0034
𝑠= √
= √
= 0.029
4
4
Görüldüğü gibi, yapılan hesaplamalar sonunda, ölçüm değerlerinin standart sapması
0.029 olarak bulunmuştur. Ana kütlenin standart sapmasının bulunması için ise aşağıdaki
formülün kullanılması gerekmektedir.
∑(𝑥𝑖 − µ)2
𝜎=√
𝑁
𝜎 = 𝐴𝑛𝑎 𝑘ü𝑡𝑙𝑒𝑛𝑖𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 𝑠𝑎𝑝𝑚𝑎𝑠𝚤
𝑁 = 𝐴𝑛𝑎 𝑘ü𝑡𝑙𝑒𝑛𝑖𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
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𝑥𝑖 = 𝐺ö𝑧𝑙𝑒𝑚 (ö𝑙çü𝑚)𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟𝑖
µ = 𝐺ö𝑧𝑙𝑒𝑚 (ö𝑙çü𝑚)𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠𝚤
Yukarıda verilen standart sapma formülü ile her türlü hesaplama yapmak mümkündür.
Ancak, bir ana kütle için çok sayıda ve tekrarlanan verilerin bulunması durumunda,
hesaplama yaparken zorlanılabilmektedir. Böyle bir durumda aşağıdaki standart sapma
formülünün kullanılması daha uygun olacaktır.

𝜎=

2
1
√𝑁 ∑ 𝑓𝑖 𝑥𝑖2 − (∑ 𝑓𝑖 𝑥𝑖 )
𝑁

𝑓𝑖 = 𝐹𝑟𝑒𝑘𝑎𝑛𝑠 (𝑠𝚤𝑘𝑙𝚤𝑘)𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟𝑖
Örnek: Tablo 20’de verilen, bir imalat hattında gözlenen ölçüm değerleri ile ilgili
olarak ana kütlenin standart sapmanın hesaplanması istenmektedir.
xi
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6.27
6,28

fi
1
3
5
9
6
4
2

Tablo 20: Ölçüm ve frekans değerleri
Formülde kullanılmak üzere bazı hesaplamaların yapılması gerekmektedir. Bu
hesaplamalar, tablo 21’de gerçekleştirilmiştir.
xi
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6.27
6.28
Toplam

fi
1
3
5
9
6
4
2
30

fi xi2
fi xi
xi2
38.6884
6.22 38.6884
18.69 38.8129 116.4387
194.688
31.20 38.9376
56.25 39.0625 351.5625
37.56 39.1876 235.1256
25.08 39.3129 157.2516
78.8768
12.56 39.4384
187.56 273.4403 1172.6316

Tablo 21: standart sapma hesaplamaları
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Tabloda gerçekleştirilen hesaplamalar standart sapma formülünde yerine konulmalıdır.

𝜎=

2
1
√𝑁 ∑ 𝑓𝑖 𝑥𝑖2 − (∑ 𝑓𝑖 𝑥𝑖 )
𝑁

𝜎=

1
√(30)(1172.6316) − (187.56)2
30

𝜎=

1
√(35178.98) − (35178.75)
30

𝜎=

1
√ 0.1944 = 0.0147
30

Tablo 20’deki ana kütleye ait ölçüm değerlerinin standart sapması, 0.0147 olarak
bulunmuştur.
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Uygulamalar

Resim 43: Gazete Haberi (Milliyet, 2006)
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Uygulama Soruları
1)

Gazete haberindeki “standart sapma” ifadesi doğru kullanılmış mıdır?

2)

Standart sapma bir maçın sonucunu etkileyebilir mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Medyan, kelime anlamı olarak Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü’nde de ifade
edildiği gibi, “ortanca” ve “orta” anlamına gelmektedir. Başka bir ifade ile yapılan gözlemler
sonucu elde edilen değerlerin küçükten büyüğe doğru sıralanması durumunda, tam ortaya
düşen birimin değeridir. Yapılan çalışmalarda, daha çok medyan adının kullanıldığı
görülmektedir. Ortanca adı ile kullanıldığı çalışmalara da rastlanmaktadır. Medyan seriyi iki
eşit parçaya bölen birimin değeridir. Yapılan gözlemler sonucu elde edilen verilerin toplam
sayısı için iki durum söz konusudur
Bir veri grubunda en çok tekrarlanan değere mod adı verilir. Her değer yalnız bir kez
elde edilmişse mod yoktur. Eğride bulunan birkaç tepe noktası da mod olarak adlandırılır.
Sınıflara ayrılmış gözlemlerde modun hesaplanabilmesi için mod sınıfını saptamak gerekir.
Mod sınıfı ise en çok gözlem sayısına sahip olan sınıftır. Mod, serilerde en çok tekrarlanan
değerdir. Bir başka değişle birimlerin çoğunun sahip olduğu değeri göstermektedir.
Veri grubundaki en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark dağılım aralığını
göstermektedir. Dağılım aralığı verilerin ne kadarlık bir genişliğe yerleştiğini göstermektedir.
Dağılım aralığının küçük değerler alması değişkenliğin ya da başka bir ifade ile varyasyonun
az olduğunu, büyük değerler alması ise değişkenliğin çok olduğunu göstermektedir. Ancak,
dağılım aralığı değişkenlik konusunda sadece en büyük ve en küçük değeri göz önüne
almaktadır; yani veri grubunun diğer elemanlarını işin içine katmamaktadır. Dolayısı ile
değişkenlikle ilgili verdiği bilgi çok hassas değildir. Bunun için diğer frekans ölçülerinden
yararlanılmalıdır.
Üretim sürecindeki herhangi bir kalite kontrol noktasında gerçekleştirilen ölçüm
değerlerinin değerlendirilmesinde en çok kullanılan ölçülerden biri de aritmetik ortalamadır.
En basit anlamda aritmetik ortalama değeri, elde edilen ölçüm verilerinin toplanarak, veri
sayısına bölünmesiyle elde edilmektedir.
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Geometrik ortalamayı hesaplamak için, yapılan gözlemlerde elde edilen sonuçların,
birbirleriyle çarpımlarının n’inci dereceden kökünü almak gerekmektedir. Gözlem sonuçları
arasındaki oransal yani nispi farkların mutlak farklardan daha fazla önem göstermesi
durumunda geometrik ortalamaya başvurulmalıdır. Başka bir ifade ile yapılan gözlemlerde
elde edilen değerlerin her biri, bir önceki gözlem değerine bağlı olarak değişiyorsa ve bu
değişimin hızı belirlenmek istenirse geometrik ortalama ile daha sağlık bir sonuç elde etmek
mümkün olmaktadır.
Harmonik ortalama, yapılan gözlemler sonucu elde edilen değerlerin terslerinin
aritmetik ortalamasının tersini ifade etmektedir. Harmonik ortalamanın çok geniş bir kullanım
alanı yoktur, gayet kısıtlı bir kullanımı söz konusudur. Örneğin, bir iş günü içinde bir ürünün
bir biriminin imal edilmesi için harcanan ortalama zamanın bulunmasında harmonik
ortalamayı kullanmak mümkündür.
Kareli ortalama olarak da bilinen kuadratik ortalama, bir veri kümesindeki değerlerin
karelerinin ortalamasının kareköküne eşit olan ortalamadır. Kuadratik ortalama, gözlem
değerlerinin aritmetik ortalamadan olan sapmalarının ortalamasını ifade eden standart
sapmanın hesaplanmasında kullanılmaktadır.
Standart sapma, aralığın tersine kümedeki tüm değerleri dikkate almaktadır. Standart
sapma veri kümesindeki değerlerin küme ortalamasından ne kadar uzaklaştığını (saptığını) bir
başka değişle değişkenliği yani varyasyonunu ölçmektedir. Değişkenliğin büyük olduğu bir
veri kümesinde bulunan değerlerin de standart sapmasının büyük olmaktadır. Standart sapma,
veri değerlerinin yayılımının özetlenmesi için kullanılan bir ölçüdür. Standart sapma
değerinin büyük olması verilerin ortalamadan uzak olduğunu ifade etmektedir. Standart
sapmanın küçük olması ise verilerin yayılımının ortalamaya yakın olduğunu göstermektedir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdaki verilerin medyan değeri kaçtır?
21

19

25

20

24

18

a)

18

b)

26

c)

25

d)

24

e)

22

2)

Aşağıdaki verilerin mod değeri kaçtır?
Ölçüm Değeri

Frekans

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1
3
5
4
2

a)

1.1

b)

1.2

c)

1.3

d)

1.4

e)

1.5

26

22

23
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3)

Aşağıdaki verilerin dağılım aralığı kaçtır?
8.0

8.1

7.8

8.3

7.9

8.2

8.4

8.6

a)

0.5

b)

0.8

c)

0.6

d)

0.4

e)

0.7

4)

Aşağıdaki verilerin aritmetik ortalaması kaçtır?
5.5

5.2

5.9

5.7

5.4

5.8

5.6

5.1

a)

5.35

b)

5.40

c)

5.45

d)

5.50

e)

5.55

5)

Aşağıdaki verilerin aritmetik ortalaması kaçtır?
Ölçüm Değeri

Frekans

1
2
3
4
5

2
4
6
5
3

a)

3.15

b)

3.20

c)

3.10

d)

3.00

e)

3.25

8.5

5.3
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6)

Aşağıdaki verilerin geometrik ortalaması kaçtır?
0.5

1.0

4.0

8.0

a)

3.5

b)

4

c)

2

d)

5.5

e)

8

7)

Aşağıdaki verilerin harmonik ortalaması kaçtır?
10

30

60

a)

15

b)

20

c)

25

d)

30

e)

35

8)

Aşağıdaki verilerin kuadratik ortalaması kaçtır?
1

a)

5

b)

3.5

c)

5.5

d)

6

e)

4.5

5

5

7
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9)

Aşağıdaki verilerin standart sapması kaçtır?
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

a)

0.3464

b)

0.3873

c)

0.1

d)

0.1414

e)

0.1581

10)

Aşağıdakilerden hangisi frekans dağılım ölçülerinden biri değildir?

a)

Dağılım aralığı

b)

Aritmetik ortalama

c)

Geometrik ortalama

d)

Hareketli ortalama

e)

Kuadratik ortalama

Cevaplar
1)e, 2)c, 3)b, 4)d, 5)a, 6)c, 7)b, 8)a, 9)e, 10)d
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7. OLASILIK DAĞILIMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Olasılık ve Olasılık Dağılımları
7.2. Binom Dağılımı
7.3. Hipergeometrik Dağılım
7.4. Poisson Dağılımı
7.5. Normal Dağılım
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Şans oyunları ile olasılık kavramları birbirini nasıl etkilemiş olabilir? Hangisi
hangisinin gelişimine katkıda bulunmuş olabilir?
2)
Deneme sayısı arttığında teorik değerlere yaklaşmak kaçınılmazdır. Şans
oyunlarında kazanma olasılıklarının çok düşük olduğu da herkesçe bilinir. Bu durumda şans
oyunlarını sürekli oynayanlar acaba ne düşünüyor olabilirler?
3)

Günlük yaşamınızda normal dağılıma uyan neler olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Olasılık ve Olasılık
Dağılımları

Olasılık ve olasılık
dağılımlarının genel
özelliklerinin kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

Binom Dağılımı

Binom dağılımı ile ilgili
genel özelliklerin
kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

Hipergeometrik
Dağılım

Hipergeometrik dağılım ile
ilgili genel özelliklerin
kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

Poisson Dağılımı

Poisson dağılımı ile ilgili
genel özelliklerin
kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak uygulama yaparak

Normal Dağılım

Normal dağılım ile ilgili
genel özelliklerin
kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak uygulama yaparak
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Anahtar Kavramlar

Olasılık, bir olayın meydana gelmesinin veya gelmemesinin matematiksel
değeri ya da olabilirlik yüzdesidir. Olasılık istatistiksel ya da matematiksel analiz yapılan tüm
bilimsel çalışmalarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Binom dağılımı, tekrarlı deneme olarak nitelendirilen
uygulanmaktadır. Belirli bir olayın ortaya çıkma olasılığı hep aynı kalmaktadır.

olaylara


Hipergeometrik dağılım ise iadesiz bir örnekleme işlemidir. Dolayısı ile her
denemenin sonucu öncekine bağlı olduğu için bağımsızlık söz konusu değildir.

Poisson dağılımı, belli bir zaman aralığında bir olayın gerçekleşme, ortaya
çıkma olasılığının çok küçük olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Poisson dağılımı binom
dağılımının özel bir şeklidir..


Normal dağılımın olasılık ve istatistikte çok önemli bir yeri vardır. Tüm
olasılık dağılımları içinde en çok kullanılan dağılımdır. Normal dağılım, Gauss dağılımı
adıyla da bilinmektedir.
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Giriş
Olasılık dağılımlarından yararlanarak belirli olayların hangi olasılıkla ortaya
çıkabileceğini hesaplamak belirsizliklerin ortadan kalkması açısından büyük fayda
sağlamaktadır. İşletme içinde karşımıza çıkan istenen ya da istenmeyen durumlar
incelendiğinde bunların bazen iadeli duruma bezen de iadesiz duruma uyduğu görülmektedir.
Diğer taraftan, kesikli ve sürekli olasılık dağılımlarını kullanılırken bazen nokta
olasılıklarından yararlanılmakta bazen belirli bir aralık için olasılık hesapları
yapılabilmektedir. Görüldüğü gibi değişkenliği kontrol altında tutmaya çalışırken
matematiksel ve istatistiksel kavramlardan yararlanmadan bunu gerçekleştirmeye çalışmak
neredeyse imkânsız hâle gelmiştir.
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7.1. Olasılık ve Olasılık Dağılımları
Olasılık, bir olayın meydana gelmesinin veya gelmemesinin matematiksel değeri ya da
olabilirlik yüzdesidir. Olasılık istatistiksel ya da matematiksel analiz yapılan tüm bilimsel
çalışmalarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.
Bir olasılık dağılımı bir tesadüfi olayın ortaya çıkabilmesi için değerleri ve olasılıkları
tanımlar. Burada toplam olasılık bire ya da %100’e eşit olmaktadır.
Örneğin, bir tesadifi olay olarak madeni paranın tek bir defa havaya atılıp yere
düşmesi söz konusu ise ortaya çıkabilecek iki durumdan biri gerçekleşecektir. Bu durumda
hem yazı hem de tura için olasılık ikide bir yani ½ , başka bir ifade ile 0.5 ya da %50
olacaktır. Bu gibi olaylarda ortaya çıkan olasılıklar olayın dağılımını meydana getirirler.
Olasılık dağılımları iki farklı şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunlar kesikli dağılımlar ve
sürekli dağılımlardır.
Kesikli dağılımlarda nokta olasılıkları söz konusudur. Binom dağılımı, hipergeometrik
dağılım ve poisson dağılımı kesikli dağılımlardır.
Sürekli dağılımlarda nokta olasılığı sıfırdır. Bu dağılımlarda belirli noktalar arasında
bulunma olasılıkları söz konusudur. Sürekli dağılımın en önemli örneği ise normal dağılımdır.

7.2. Binom Dağılımı
Binom dağılımı, tekrarlı deneme olarak nitelendirilen olaylara uygulanmaktadır.
Örneğin, metal bir paranın 10 kez havaya atılması durumunda 6 yazı ve 4 tura gelmesi gibi
durumlardaki olasılıklar binom dağılımı ile hesaplanabilmektedir. Burada olasılığı bulunmak
istenen olaylara kazanç, diğerlerine ise kayıp adı verilmektedir.
Binom dağılımında, dağılımın temel özelliğini yansıtan iki özellik bulunmaktadır.


Kazanç olasılığı her denemede aynıdır.



Denemeler birbirinden bağımsızdır.

Binom dağılımı iadeli örnekleme işlemidir. Belirli bir olayın ortaya çıkma olasılığı hep
aynı kalmaktadır.
Örneğin, bir üretim işletmesindeki imalat hattında içinde montaj malzemelerinin yer
aldığı bir kutunun hangi oranda sağlam ve/veya kusurlu parça içerdiğini bildiğimizi
varsayalım. Eğer bu kutunun içinden belirli bir sayıda parçayı bir defada alıp montaj hattında
kullanmak istediğimizde bu parçalardan herhangi birinin sağlam ya da kusurlu olma olasılığı
binom dağılımı ile hesaplayabiliriz.
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Binom dağılımı yardımı ile olasılıkların hesaplanması için aşağıdaki formül
kullanılmaktadır.
𝑏(𝑥; 𝑛, 𝑝) = (
(

𝑛
) 𝑝 𝑥 (1 − 𝑝)𝑛−𝑥
𝑥

𝑛
𝑛!
)=
𝑥
𝑥! (𝑛 − 𝑥) !

𝑏 = 𝐻𝑒𝑑𝑒𝑓𝑙𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑜𝑙𝑎𝑦𝚤𝑛 𝑔𝑒𝑟ç𝑒𝑘𝑙𝑒ş𝑚𝑒 𝑜𝑙𝑎𝑠𝚤𝑙𝚤ğ𝚤
𝑛 = 𝐷𝑒𝑛𝑒𝑚𝑒 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
𝑥 = 𝐾𝑎𝑧𝑎𝑛ç 𝑜𝑙𝑎𝑦𝚤 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
𝑝 = 𝐾𝑎𝑧𝑎𝑛ç 𝑜𝑙𝑎𝑠𝚤𝑙𝚤ğ𝚤
Örnek: Bir imalat işletmesinde üretilen bir ürünün %5'inin hatalı olduğu
bilinmektedir. İmalat hattından rastgele çekilen 4 üründen 1 tanesinin hatalı olma olasılığı
kaçtır?
𝑛=4
𝑥=1
𝑝 = 0.05
𝑏(𝑥; 𝑛, 𝑝) = (

𝑛
) 𝑝 𝑥 (1 − 𝑝)𝑛−𝑥
𝑥

4
𝑏(1; 4; 0,05) = ( ) 𝑝1 (1 − 0.05)4−1
1
(

𝑛
𝑛!
)=
𝑥
𝑥! (𝑛 − 𝑥) !

4
4!
1∗2∗3∗4
24
( )=
=
=
=4
1
1! (4 − 1) !
(1)(1 ∗ 2 ∗ 3)
6
𝑏(1; 4, 0.05) = (4)(0.05)1 (0.95)3 = 0.171475
Elde edilen olasılık değeri 0.171475’tir. Bu durumda, imalat hattından rastgele çekilen
4 üründen 1 tanesinin hatalı olma olasılığı %17.1475 olarak bulunmuştur.
Bu problemi binom dağılımı olasılıklarını gösteren hazır tablolar yardımı ile çözülmesi
de mümkündür. Binom dağılım olasılıklarını gösteren tablo 22’de problemin verilerine göre
sonucu doğrudan tablodan okumak mümkündür. Nitekim n=4, x=1 ve p=0.05 değerlerine
tablodan bakıldığında, görülen olasılık değeri 0,1715’tir. Bu değer, daha önce formül
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kullanılarak hesaplanan 0.171445 değerinin noktadan sonra dört haneye yuvarlanmış hâlidir.
Yani her iki çözümde de aynı sonuca ulaşılmıştır.
𝑝
𝑛 𝑥

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

4 0 0.8145 0.6561 0.5220 0.4096 0.3164 0.2401 0.1785 0.1296 0.0915 0.0625
1 0.1715 0.2916 0.3685 0.4096 0.4219 0.4116 0.3845 0.3456 0.2995 0.2500
2 0.0135 0.0486 0.0975 0.1536 0.2109 0.2646 0.3105 0.3456 0.3675 0.3750
3 0.0005 0.0036 0.0115 0.0256 0.0469 0.0756 0.1115 0.1336 0.2005 0.2500
4 0.0000 0.0001 0.0005 0.0016 0.0039 0.0081 0.0150 0.0256 0.0410 0.0625
Tablo 22: Binom dağılımı olasılıkları (Kobu, 1987)

7.3. Hipergeometrik Dağılım
Hipergeometrik dağılım ise iadesiz bir örnekleme işlemidir. Dolayısı ile her
denemenin sonucu öncekine bağlı olduğu için bağımsızlık söz konusu değildir.
Hipergeometrik dağılımda, dağılımın temel özelliğini yansıtan iki özellik şunlardır:


Kazanç olasılığı her denemede farklıdır.



Denemeler birbirlerine bağımlıdır.

Hipergeometrik dağılımında her denemede olasılık değişmektedir.
Örneğin, bir üretim işletmesindeki imalat hattında içinde montaj malzemelerinin yer
aldığı bir kutunun hangi oranda sağlam ve/veya kusurlu parça içerdiğini bildiğimizi
varsayalım. Eğer bu kutunun içinden belirli sayıda parçayı birer birer alıp montajda
kullanmak istediğimizde. Bu parçalardan herhangi birinin sağlam ya da kusurlu olma olasılığı
Hipergeometrik dağılım ile hesaplayabiliriz.
Hipergeometrik dağılımda a+b elemanlı kümeden x elemanı kazanç, n-x elemanı
kayıp olan n elemanlı bir alt küme elde etme olasılığını aşağıdaki formül ile hesaplayabiliriz.
ℎ(𝑥; 𝑛; 𝑎; 𝑏) = (

𝑎
𝑏
𝑎+𝑏
)(
)⁄(
)
𝑥
𝑛−𝑥
𝑛

ℎ = 𝐻𝑒𝑑𝑒𝑓𝑙𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑜𝑙𝑎𝑦𝚤𝑛 𝑔𝑒𝑟ç𝑒𝑘𝑙𝑒ş𝑚𝑒 𝑜𝑙𝑎𝑠𝚤𝑙𝚤ğ𝚤
𝑎 = 𝐾𝑎𝑧𝑎𝑛ç 𝑜𝑙𝑎𝑦𝚤
𝑏 = 𝐾𝑎𝑦𝚤𝑝 𝑜𝑙𝑎𝑦𝚤
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𝑛 = 𝐷𝑒𝑛𝑒𝑚𝑒 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
𝑎 + 𝑏 = 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
𝑥 = 𝐾𝑎𝑧𝑎𝑛ç 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑎𝑛𝚤 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
Örnek: Bir montaj kutusundaki parçaların %20’sinin kusurlu olduğu bilinmektedir.
Kutuda 20 adet parça bulunmaktadır. Montaj işlemi sırasında 5 adet parça sırayla birer birer
alınarak kullanılacaktır. Bu 5 parçanın 2 tanesinin kusurlu olma olasılığı ne kadardır.
Kutudaki parça sayısı = 20 adet
Kutudaki kusurlu parça sayısı = 20 * 0.20 = 4 adet
Kutudaki sağlam parça sayısı = 20 – 4 = 16 adet
𝑎 = 𝐾𝑢𝑠𝑢𝑟𝑙𝑢 𝑝𝑎𝑟ç𝑎 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 = 4
𝑏 = 𝑆𝑎ğ𝑙𝑎𝑚 𝑝𝑎𝑟ç𝑎 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 = 16
𝑛=5
𝑎 + 𝑏 = 20
𝑥=2
ℎ(𝑥; 𝑛, 𝑎, 𝑏) = (

𝑎
𝑏
𝑎+𝑏
)(
)⁄(
)
𝑥
𝑛−𝑥
𝑛

4 16
4 + 16
ℎ(2; 5,4,16) = ( ) ( ) ⁄ (
)
2
3
5
4 16
20
ℎ(2; 5,4,16) = ( ) ( ) ⁄ (
)
2
3
5
ℎ(2; 5,4,16) =

4!
16!
5! ∗ 15!
2! ∗ 2! 3! ∗ 13!
20!

Faktöriyel hesaplamaları çok sayıda çarpma işlemini gerektirdiğinden sadeleştirme
olanaklarını araştırmak gerekmektedir. Yukarıdaki hesaplamalar ile ilgili olarak bazı
sadeleştirme işlemleri şu şekildedir.
4! = 1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ 4 = (1 ∗ 2 ∗ 3) ∗ 4
4! = 3! ∗ 4
5! = 3! ∗ 4 ∗ 5
15! = 13! ∗ 14 ∗ 15
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16! = 13! ∗ 14 ∗ 15 ∗ 16
20! = 16! ∗ 17 ∗ 18 ∗ 19 ∗ 20
2! ∗ 2! = (1 ∗ 2)(1 ∗ 2) = 2 ∗ 2 = 4
5! = 1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 5 = 120
Yapılan hesaplamalar, örnek problemin çözümü için oluşturulan eşitlikte yerine
konulursa bazı sadeleştirmeler gerçekleştirilebilecektir.
ℎ(2; 5,4,16) =

4!
16!
5! ∗ 15!
2! ∗ 2! 3! ∗ 13!
20!

ℎ(2; 5,4,16) =

3! ∗ 4 16!
120 (13! ∗ 14 ∗ 15)
4 3! ∗ 13! 16! ∗ 17 ∗ 18 ∗ 19 ∗ 20

ℎ(2; 5,4,16) =

120 ∗ 14 ∗ 15
25200
=
= 0.2167
17 ∗ 18 ∗ 19 ∗ 20
116280

ℎ(2; 5,4,16) = 0.2167
Montaj kutusundan birer birer alınarak kullanılan 5 parçadan 2 tanesinin kusurlu olma
olasılığı %21.67 olarak bulunmuştur.

7.4. Poisson Dağılımı
Poisson dağılımı, belli bir zaman aralığında bir olayın gerçekleşme, ortaya çıkma
olasılığının çok küçük olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Poisson dağılımı binom
dağılımının özel bir şeklidir. Başka bir ifade ile deneme sayısı “n” çok büyük değerler alırken
“p” olasılık değeri de çok küçük değerler alıyorsa binom dağılımı poisson dağılımına
yaklaşmaktadır.
Poisson dağılımının olasılık fonksiyonu aşağıdaki gibi ifade edilmektedir.
𝑓(𝑥; 𝜆) =

𝜆𝑥 𝑒 −𝜆
𝑥!

𝑥 = 1, 2, 3, …
𝑛𝑝 = 𝜆 = 𝑆𝑎𝑏𝑖𝑡
Örnek: Bir tekstil fabrikasında örme makinesinden çıkan kumaş topları bir otomatik
kontrol cihazından geçirilerek kumaş üzerindeki defolar (hatalar) tespit edilmeye
çalışılmaktadır. Kontrol cihazının, Δt gibi çok küçük bir zaman aralığında bir defo tespit etme
olasılığı (0.1)Δt’dir. Zaman birimi dakika ise, kontrol cihazının 10 dakikalık bir zaman
diliminde 4 ve daha fazla defo tespit etme olasılığının bulunması istenmektedir.
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𝑛𝛥𝑡 = 10
10
𝑛

𝛥𝑡 =

𝑝 = 0.1 𝛥𝑡
𝑝 = 0.1
𝑝=

10
1
=
𝑛
𝑛

1
𝑛

𝑛𝑝 = 𝜆
1
𝑛( ) = 𝜆
𝑛
𝜆=1
4 ve daha fazla defo tespit etme olasılığının bulunması için x=4 ve daha büyük x
değerleri için tablo 23’e bakarak olasılık değerlerini tek tek okumak mümkündür. Ancak
gittikçe küçülen çok sayıda değeri tablodan okumak oldukça zor olacaktır. Bu bakımdan en
çok 3 defo tespit etme olasılığını bularak bu değeri 1’den çıkarmak daha kolay bir yoldur.
𝜆
𝑥

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0 0.9048 0.8187 0.7408 0.6703 0.6065 0.5488 0.4966 0.4493 0.4066 0.3679
1 0.0905 0.1637 0.2222 0.2681 0.3033 0.3293 0.3476 0.3595 0.3659 0.3679
2 0.0045 0.0164 0.0333 0.0536 0.0758 0.0988 0.1217 0.1438 0.1647 0.1839
3 0.0002 0.0011 0.0033 0.0072 0.0126 0.0198 0.0284 0.0383 0.0494 0.0613
4 0.0000 0.0001 0.0002 0.0007 0.0016 0.0030 0.0050 0.0077 0.0111 0.0153
Tablo 23: Poisson dağılım olasılıkları (Kobu, 1987)
Tablo 23’ten yararlanılarak en çok 3 defo tespit etme olasılığını bulmak için; 𝑥 =
0, 1, 2 𝑣𝑒 3 olasılık değerlerini doğrudan tablodan okumak gerekmektedir. Tablodaki 𝜆 = 1
sütununa bakıldığında, x değerlerine karşılık gelen olasılık değerleri şu şekilde ifade
edilebilir.
𝑓(𝑥 = 0; 𝜆 = 1) = 0.3679
𝑓(𝑥 = 1; 𝜆 = 1) = 0.3679
𝑓(𝑥 = 2; 𝜆 = 1) = 0.1839
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𝑓(𝑥 = 3; 𝜆 = 1) = 0.0613
Bu değerlerin toplamı, en çok 3 defo tespit olasılığını verecektir.
0.3679 + 0.3679 + 0.1839 + 0.0613 = 0.981
4 ve daha fazla defo tespit etme olasılığını bulmak için, 0.981 değeri toplam olasılık
olan 1 değerinden çıkarılmalıdır.
1 – 0.981 = 0.019
Böylelikle, otomatik kontrol cihazı ile 10 dakika içinde 4 ve daha fazla defo tespit
etme olasılığı 0.019 yani %1.9 olarak hesaplanmıştır.

7.5. Normal Dağılım
Normal dağılımın olasılık ve istatistikte çok önemli bir yeri vardır. Tüm olasılık
dağılımları içinde en çok kullanılan dağılımdır. Normal dağılım, Gauss dağılımı adıyla da
bilinmektedir. Normal dağılım fonksiyonunun grafik olarak şeklinin çanı andırması nedeniyle
çoğu zaman çan eğrisi adı da kullanılmaktadır.
Carl Friedrich Gauss dağılımları astronomik verilerin analizinde kullanırken, normal
dağılımla ilgilenmeye başlamış ve bu dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonunu ilk defa
tanımlayarak tüm dünyaya tanıtmıştır.
Normal dağılım, ilk kez 1733 yılında Moivre’nin yayınladığı bir yazı ile ortaya
çıkmıştır. 1738 yılında yayınlanmış olan Şanslar Doktrini (The Doctrine of Chances) isimli
bir kitapta, normal dağılım binom dağılımının özel bir şekli olarak tanıtılmıştır.
Moivre’nin bu yaklaşımı Laplace tarafından da 1812 yılında yayınlanan Olasılıklar
İçin Analitik Teori (Analytical Theory of Probabilities) isimli eserde ele alınmış ve
geliştirilmiştir. Laplace normal dağılımı hataların analizinde kullanmıştır.
Çan eğrisi adı ilk olarak 1875 yılında Jouffret tarafından kullanılmıştır.
Normal dağılım terimi ise 1875 yılında Peirce, Galton ve Lexis tarafından aşağı yukarı
aynı zamanlarda kullanılmıştır.
Normal eğri aşağıdaki formül ile ifade edilmektedir.
𝑁(𝑥; µ; 𝜎 2 ) =

1
𝜎√2𝜋

2

𝑒 −(1/2)(( 𝑋−µ )/𝜎)

𝑥 = 𝑇𝑒𝑠𝑎𝑑ü𝑓𝑖 𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑘𝑒𝑛
µ = 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑑𝑎ğ𝚤𝑙𝚤𝑚𝚤𝑛 𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠𝚤
𝜎 = 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑑𝑎ğ𝚤𝑙𝚤𝑚𝚤𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 𝑠𝑎𝑝𝑚𝑎𝑠𝚤
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𝑒 = 2.71828
𝜋 = 3.14159
Normal dağılım ile ilgili olarak verilen formülün kullanılması çok pratik değildir.
Kullanıcılara kolaylık sağlamak amacıyla; ortalaması µ = 0 ve standart sapması σ = 1 olan
standart normal eğri tanımlanmış ve belirli bir aralıkta bulunma olasılıklarını veren hazır
tablolar oluşturulmuştur. Tablo 24 ve tablo 25 eksi ve artı z değerleri için normal dağılım
olasılıklarını vermektedir. Aşağıdaki formül ile bulunan z değeri, tablolarla birlikte
kullanılmaktadır.
𝑧=

𝑥−µ
𝜎

Formüldeki z değeri, 𝑥′𝑒 karşılık gelen “standardize edilmiş değişken” adı ile
bilinmektedir. Önce z değeri hesaplanmakta ve z değerine karşı gelen olasılık değeri tablodan
okunarak olasılık hesaplamaları yapılmaktadır.
Örnek: Ampul üreten bir işletmede üretilen ampullerin ortalama ömrü yaklaşık 1000
saattir. Standart sapmanın 200 saat olması durumunda;
a) Herhangi bir ampulün 450 saat içinde bozulma olasılığının ve
b) Herhangi bir ampulün 650 saat ile 1100 saat arasında bozulma olasılığının
bulunması istenmektedir.
a) Problemin ilk şıkkı için verilen değerler aşağıdaki gibi ifade edilebilir.
𝑥 = 450 𝑠𝑎𝑎𝑡
𝜎 = 200 𝑠𝑎𝑎𝑡
µ = 1000 𝑠𝑎𝑎𝑡
Örnek problemdeki veriler normal eğri üzerinde de gösterilmelidir.
Bir ampülün 450 saat içinde bozulması, başka bir ifade ile en çok 450 saat dayanması
anlamına gelmektedir.
Dolayısı ile normal dağılım eğrisindeki x = 450 noktasının solunda kalan alana ait
olasılık değeri bulunmalıdır. Bunun için z değeri hasaplanmalıdır.
𝑧=

𝑥−µ
450 − 1000
−550
=
=
= −2.75
𝜎
200
200
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Hesaplanmış olan z = - 2.75 değeri için tablo 24’e bakıldığında 0.0030 değeri
görülmektedir. Bu değer -∞ ile hesaplama yapılan x = 450 noktası arasındaki alanı yani
olasılık değerini göstermektedir. Sonuç olarak herhangi bir ampulün 450 saat içinde bozulma
olasılığı 0.0030 yani %0.3’tür.
a) Problemin ikinci şıkkı için verilen değerlere bakıldığında burada iki x noktasının
tanımlandığı görülmektedir.
𝑥1 = 650 𝑠𝑎𝑎𝑡
𝑥2 = 1150 𝑠𝑎𝑎𝑡
𝜎 = 200 𝑠𝑎𝑎𝑡
µ = 1000 𝑠𝑎𝑎𝑡
Bir ampulün 650 saat ile 1150 arasında bozulma olasılığını bulmak için, bu iki nokta
arasındaki alan bulunmalıdır. Normal dağılım tablosundaki değerler -∞ ile x arasındaki
alanlardır. Bu iki nokta arasındaki alanı bulmak için -∞ ile 1150 noktası arasındaki alandan -∞
ile 650 noktası arasındaki alan çıkarılmalıdır.

İlk z değeri hesaplaması, 𝑥2 = 1150 için yapılacaktır.
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𝑧=

𝑥2 − µ
1150 − 1000
150
=
=
= 0.75
𝜎
200
200

Hesaplanan z = 0.75 değeri için tablo 25’e bakıldığında 0.7734 değeri görülmektedir.
O hâlde, -∞ ile 1150 noktası arasındaki alan %77.34 olmaktadır.

İkinci hesaplama 𝑥1 = 650 için yapılacaktır.
𝑧=

𝑥1 − µ
650 − 1000
−350
=
=
= −1.75
𝜎
200
200

Hesaplanan z = - 1.75 değeri için tablo 24’e bakıldığında 0.0401 değeri görülmektedir.
O hâlde, -∞ ile 650 noktası arasındaki alan %4.01 olmaktadır. 𝑥1 = 650 𝑛𝑜𝑘𝑡𝑎𝑠𝚤 𝑖𝑙𝑒 𝑥2 =
1150 arasındaki alanı hesaplamak için 0.7734 değerinden, 0.0401 değeri çıkarılmalıdır.
0.7734 – 0.0401 = 0.7333

Herhangi bir ampulün 650 saat ile 1150 arasında bozulma olasılığı 0.7733 yani
%77.33 olarak bulunmuştur.
Örnek: Bir tekstil işletmesinde üretilen çarşafların bir kısmı ihraç edilmektedir. Alıcı
firma çarşafların eninin iki firma arasında yapılan sözleşmeye göre 120 cm + 2 cm olması
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gerektiğini hatırlatarak limitler dışına çıkan çarşaf oranının %10’u geçmesi hâlinde tüm
çarşafları iade edeceğini ifade etmiştir. İhracat için yapılan imalatta elde edilen ortalama
çarşaf eni 120.5 olarak gerçekleştirilmiştir.
Standart sapma değerinin,
a) σ = 1cm ve
b) σ = 1.25 cm olması durumunda çarşafların geri gelip gelmeyeceğinin bulunması
istenmektedir.
Toleranslardan yola çıkarak çarşaf eni ile ilgili olarak üst ve alt limit değerlerinin
belirlenmesi gerekmektedir.
Çarşaf eni üst limit = 120 + 2 = 122 cm
𝑥1 = 122 𝑐𝑚
Çarşaf eni alt limit = 120 – 2 = 118 cm
𝑥2 = 118 𝑐𝑚
a) Limitler dışında kalan alanların hesaplanmasıyla, %10’luk sınırın aşılıp aşılmadığı
belirlenmiş olacaktır.
𝑧=

𝑥1 − µ
122 − 120.5
1.5
=
=
= 1.5
𝜎
1
1

z=1.5 değeri için tablo 25’e bakıldığında, tablodan 0.9332 değeri okunmaktadır.
Bulunan 0.9332 değeri, -∞ ile 122 noktası arasındaki alanı ifade etmektedir. Üst
limitin aşılma olasılığını bulmak için, 0.9332 değerinin 1’den çıkarılması gerekmektedir.
1 – 0.9332 = 0.0668 = % 6.68 üst limiti aşma olasılığıdır.
𝑧=

𝑥2 − µ
118 − 120.5
2.5
=
=
= − 2.5
𝜎
1
1

z= - 2.5 değeri için tablo 24’e bakıldığında, tablodan 0.0062 değeri okunmaktadır.
Bu değer, -∞ ile 118 noktası arasındaki alanı ifade etmektedir. Dolayısı ile alt limitin
altındaki alanı göstermektedir. O hâlde, 0.0062 yani %0.62 alt limitin altında kalma
olasılığıdır.
Bu iki değer toplandığında limitler dışına çıkma olasılığı hesaplanmış olacakır.
0.0668 + 0.0062 = 0.073
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%7.3, %10’luk limitin altında kaldığından çarşafların geri dönmesi söz konusu
değildir.
b) Benzer bir hesaplama daha yapılacak ve %10’luk sınırın aşılıp aşılmadığı
belirlenmiş olacaktır. Ancak bu defa standart sapma 1 yerine 1.25 olacaktır.
𝑧=

𝑥1 − µ
122 − 120.5
1.5
=
=
= 1.2
𝜎
1.25
1.25

z=1.2 değeri için tablo 25’e bakıldığında, tablodan 0.8849 değeri okunmaktadır.
Bulunan 0.8849 değeri, -∞ ile 122 noktası arasındaki alanı ifade etmektedir. Üst
limitin aşılma olasılığını bulmak için, 0.8849 değerinin 1’den çıkarılması gerekmektedir.
1 – 0.8849 = 0.1151 = % 11.51 üst limiti aşma olasılığıdır.
𝑧=

𝑥2 − µ
118 − 120.5
2.5
=
=
= − 2.0
𝜎
1.25
1.25

z= - 2.0 değeri için tablo 24’e bakıldığında, tablodan 0.0228 değeri okunmaktadır.
Bu değer, -∞ ile 118 noktası arasındaki alanı ifade etmektedir. Dolayısı ile alt limitin
altındaki alanı göstermektedir. O hâlde, 0.0228 yani %2.28 alt limitin altında kalma
olasılığıdır.
Bu iki değer toplandığında limitler dışına çıkma olasılığı hesaplanmış olacakır.
0.1151 + 0.0228 = 0.1379
%13.79, %10’luk limitin üstündedir. Bu durumda ihraç edilen çarşafların geri
gönderilmesi söz konusudur.
Görüldüğü gibi standart sapmadaki %25’lik artış (1 yerine 1.25 olması), limitler dışına
çıkma olasılığını %7.3’ten, %13.79’a yükseltmiştir.
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Z
– 3.5
– 3.4
– 3.3
– 3.2
– 3.1
– 3.0
– 2.9
– 2.8
– 2.7
– 2.6
– 2.5
– 2.4
– 2.3
– 2.2
– 2.1
– 2.0
– 1.9
– 1.8
– 1.7
– 1.6
– 1.5
– 1.4
– 1.3
– 1.2
– 1.1
– 1.0
– 0.9
– 0.8
– 0.7
– 0.6
– 0.5
– 0.4
– 0.3
– 0.2
– 0.1
– 0.0

0.00
0.0002
0.0003
0.0005
0.0007
0.0010
0.0013
0.0019
0.0026
0.0035
0.0047
0.0062
0.0082
0.0107
0.0139
0.0179
0.0228
0.0287
0.0359
0.0446
0.0548
0.0668
0.0808
0.0968
0.1151
0.1357
0.1587
0.1841
0.2119
0.2420
0.2743
0.3085
0.3446
0.3821
0.4207
0.4602
0.5000

0.01
0.0002
0.0003
0.0005
0.0007
0.0009
0.0013
0.0018
0.0025
0.0034
0.0045
0.0060
0.0080
0.0104
0.0136
0.0174
0.0222
0.0281
0.0351
0.0436
0.0537
0.0655
0.0793
0.0951
0.1131
0.1335
0.1562
0.1814
0.2090
0.2389
0.2709
0.3050
0.3409
0.3783
0.4168
0.4562
0.4960

0.02
0.0002
0.0003
0.0005
0.0006
0.0009
0.0013
0.0018
0.0024
0.0033
0.0044
0.0059
0.0078
0.0102
0.0132
0.0170
0.0217
0.0274
0.0344
0.0427
0.0526
0.0643
0.0778
0.0934
0.1112
0.1314
0.1539
0.1788
0.2061
0.2358
0.2676
0.3015
0.3372
0.3745
0.4129
0.4522
0.4920

0.03
0.0002
0.0003
0.0004
0.0006
0.0009
0.0012
0.0017
0.0023
0.0032
0.0043
0.0057
0.0075
0.0099
0.0129
0.0166
0.0212
0.0268
0.0336
0.0418
0.0516
0.0630
0.0764
0.0918
0.1093
0.1292
0.1515
0.1762
0.2033
0.2327
0.2643
0.2981
0.3336
0.3707
0.4090
0.4483
0.4880

0.04
0.0002
0.0003
0.0004
0.0006
0.0008
0.0012
0.0016
0.0023
0.0031
0.0041
0.0055
0.0073
0.0096
0.0125
0.0162
0.0207
0.0262
0.0329
0.0409
0.0505
0.0618
0.0749
0.0901
0.1075
0.1271
0.1492
0.1736
0.2005
0.2296
0.2611
0.2946
0.3300
0.3669
0.4052
0.4443
0.4840

0.05
0.0002
0.0003
0.0004
0.0006
0.0008
0.0011
0.0016
0.0022
0.0030
0.0040
0.0054
0.0071
0.0094
0.0122
0.0158
0.0202
0.0256
0.0322
0.0401
0.0495
0.0606
0.0735
0.0885
0.1056
0.1251
0.1469
0.1711
0.1977
0.2266
0.2578
0.2912
0.3264
0.3632
0.4013
0.4404
0.4801

0.06
0.0002
0.0003
0.0004
0.0006
0.0008
0.0011
0.0015
0.0021
0.0029
0.0039
0.0052
0.0069
0.0091
0.0119
0.0154
0.0197
0.0250
0.0314
0.0392
0.0485
0.0594
0.0721
0.0869
0.1038
0.1230
0.1446
0.1685
0.1949
0.2236
0.2546
0.2877
0.3228
0.3594
0.3974
0.4364
0.4761

0.07
0.0002
0.0003
0.0004
0.0005
0.0008
0.0011
0.0015
0.0021
0.0028
0.0038
0.0051
0.0068
0.0089
0.0116
0.0150
0.0192
0.0244
0.0307
0.0384
0.0475
0.0582
0.0708
0.0853
0.1020
0.1210
0.1423
0.1660
0.1922
0.2206
0.2514
0.2843
0.3192
0.3557
0.3936
0.4325
0.4721

0.08
0.0002
0.0003
0.0004
0.0005
0.0007
0.0010
0.0014
0.0020
0.0027
0.0037
0.0049
0.0066
0.0087
0.0113
0.0146
0.0188
0.0239
0.0301
0.0375
0.0465
0.0571
0.0694
0.0838
0.1003
0.1190
0.1401
0.1635
0.1894
0.2117
0.2483
0.2810
0.3156
0.3520
0.3897
0.4286
0.4861

0.09
0.0002
0.0002
0.0003
0.0005
0.0007
0.0010
0.0014
0.0019
0.0026
0.0036
0.0048
0.0064
0.0084
0.0110
0.0143
0.0183
0.0233
0.0294
0.0367
0.0455
0.0559
0.0681
0.0823
0.0985
0.1170
0.1379
0.1611
0.1867
0.2148
0.2451
0.2776
0.3121
0.3483
0.3859
0.4247
0.4641

Tablo 24: Normal dağılım – Z değeri olasılıkları (- ∞ ile x arasındaki alanları gösterir)
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Z
+ 0.0
+ 0.1
+ 0.2
+ 0.3
+ 0.4
+ 0.5
+ 0.6
+ 0.7
+ 0.8
+ 0.9
+ 1.0
+ 1.1
+ 1.2
+ 1.3
+ 1.4
+ 1.5
+ 1.6
+ 1.7
+ 1.8
+ 1.9
+ 2.0
+ 2.1
+ 2.2
+ 2.3
+ 2.4
+ 2.5
+ 2.6
+ 2.7
+ 2.8
+ 2.9
+ 3.0
+ 3.1
+ 3.2
+ 3.3
+ 3.4
+ 3.5

0.00
0.5000
0.5398
0.5793
0.6179
0.6554
0.6915
0.7257
0.7580
0.7881
0.8159
0.8413
0.8643
0.8849
0.9032
0.9192
0.9332
0.9452
0.9554
0.9641
0.9713
0.9772
0.9821
0.9861
0.9893
0.9918
0.9938
0.9953
0.9965
0.9974
0.9981
0.9987
0.9990
0.9993
0.9995
0.9997
0.9998

0.01
0.5040
0.5483
0.5882
0.6217
0.6591
0.6950
0.7291
0.7611
0.7910
0.8186
0.8438
0.8665
0.8869
0.9049
0.9207
0.9345
0.9463
0.9564
0.9649
0.9719
0.9778
0.9826
0.9864
0.9896
0.9920
0.9940
0.9955
0.9966
0.9975
0.9982
0.9987
0.9991
0.9993
0.9995
0.9997
0.9998

0.02
0.5080
0.5478
0.5871
0.6255
0.6628
0.6985
0.7324
0.7642
0.7939
0.8212
0.8461
0.8686
0.8888
0.9066
0.9222
0.9357
0.9474
0.9573
0.9656
0.9726
0.9783
0.9830
0.9868
0.9898
0.9922
0.9941
0.9956
0.9967
0.9976
0.9982
0.9987
0.9991
0.9994
0.9995
0.9997
0.9998

0.03
0.5120
0.5517
0.5910
0.6293
0.6664
0.7019
0.7357
0.7673
0.7967
0.8238
0.8485
0.8708
0.8907
0.9082
0.9236
0.9370
0.9484
0.9582
0.9664
0.9732
0.9788
0.9834
0.9871
0.9901
0.9925
0.9943
0.9957
0.9968
0.9977
0.9983
0.9988
0.9991
0.9994
0.9996
0.9997
0.9998

0.04
0.5160
0.5557
0.5948
0.6331
0.6700
0.7054
0.7389
0.7704
0.7995
0.8238
0.8508
0.8729
0.8925
0.9099
0.9251
0.9382
0.9495
0.9591
0.9671
0.9738
0.9793
0.9838
0.9875
0.9904
0.9927
0.9945
0.9959
0.9969
0.9977
0.9984
0.9988
0.9992
0.9994
0.9996
0.9997
0.9998

0.05
0.5199
0.5596
0.5987
0.6368
0.6736
0.7088
0.7422
0.7734
0.8023
0.8289
0.8531
0.8749
0.8944
0.9115
0.9265
0.9394
0.9505
0.9599
0.9678
0.9744
0.9798
0.9842
0.9878
0.9906
0.9929
0.9946
0.9960
0.9970
0.9978
0.9984
0.9989
0.9992
0.9994
0.9996
0.9997
0.9998

0.06
0.5239
0.5636
0.6026
0.6406
0.6772
0.7123
0.7454
0.7764
0.8051
0.8315
0.8554
0.8770
0.8962
0.9131
0.9279
0.9406
0.9515
0.9608
0.9686
0.9750
0.9803
0.9846
0.9881
0.9909
0.9931
0.9948
0.9961
0.9971
0.9979
0.9985
0.9989
0.9992
0.9994
0.9996
0.9997
0.9998

0.07
0.5279
0.5675
0.6064
0.6443
0.6808
0.7157
0.7486
0.7794
0.8078
0.8340
0.8577
0.8790
0.8980
0.9147
0.9292
0.9418
0.9525
0.9616
0.9693
0.9756
0.9808
0.9850
0.9884
0.9911
0.9932
0.9949
0.9962
0.9972
0.9979
0.9985
0.9989
0.9992
0.9995
0.9996
0.9997
0.9998

0.08
0.5319
0.5714
0.6103
0.6480
0.6844
0.7190
0.7517
0.7823
0.8106
0.8365
0.8599
0.8810
0.8997
0.9162
0.9306
0.9429
0.9335
0.9625
0.9699
0.9761
0.9812
0.9854
0.9887
0.9913
0.9934
0.9951
0.9963
0.9973
0.9980
0.9986
0.9990
0.9993
0.9995
0.9996
0.9997
0.9998

0.09
0.5359
0.5733
0.6141
0.6517
0.6879
0.7224
0.7549
0.7852
0.8133
0.8389
0.8621
0.8830
0.9015
0.9177
0.9319
0.9441
0.9545
0.9633
0.9706
0.9767
0.9817
0.9857
0.9890
0.9916
0.9936
0.9952
0.9964
0.9974
0.9981
0.9986
0.9990
0.9993
0.9995
0.9997
0.9998
0.9998

Tablo 25: Normal dağılım + Z değeri olasılıkları (- ∞ ile x arasındaki alanları gösterir)
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Uygulamalar

Resim 44: Gazete Haberi (Milliyet, 2013)
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Uygulama Soruları
1)

Haber nasıl yorumlanabilir?

2)
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanma olasılığının kaç olduğunu ve
nasıl hesaplandığını biliyor musunuz?
3)

Büyük ikramiyeyi kazanmanın bir formülü olduğunu düşünüyor musunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Olasılık, bir olayın meydana gelmesinin veya gelmemesinin matematiksel değeri ya da
olabilirlik yüzdesidir. Olasılık istatistiksel ya da matematiksel analiz yapılan tüm bilimsel
çalışmalarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bir olasılık dağılımı bir tesadüfi olayın
ortaya çıkabilmesi için değerleri ve olasılıkları tanımlar. Burada toplam olasılık bire ya da
%100’e eşit olmaktadır.
Olasılık dağılımları iki farklı şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunlar kesikli dağılımlar ve
sürekli dağılımlardır. Kesikli dağılımlarda nokta olasılıkları söz konusudur. Binom dağılımı,
hipergeometrik dağılım ve poisson dağılımı kesikli dağılımlardır. Sürekli dağılımlarda nokta
olasılığı sıfırdır. Bu dağılımlarda belirli noktalar arasında bulunma olasılıkları söz konusudur.
Sürekli dağılımın en önemli örneği ise normal dağılımdır.
Binom dağılımı, tekrarlı deneme olarak nitelendirilen olaylara uygulanmaktadır.
Burada olasılığı bulunmak istenen olaylara kazanç, diğerlerine ise kayıp adı verilmektedir.
Binom dağılımında, dağılımın temel özelliğini yansıtan iki özellik bulunmaktadır; “kazanç
olasılığı her denemede aynıdır” ve “denemeler birbirinden bağımsızdır”. Binom dağılımı
iadeli örnekleme işlemidir. Belirli bir olayın ortaya çıkma olasılığı hep aynı kalmaktadır.
Hipergeometrik dağılım ise iadesiz bir örnekleme işlemidir. Dolayısı ile her
denemenin sonucu öncekine bağlı olduğu için bağımsızlık söz konusu değildir.
Hipergeometrik dağılımda, dağılımın temel özelliğini yansıtan iki özellik; kazanç olasılığı
“her denemede farklıdır” ve “denemeler birbirlerine bağımlıdır” şeklinde ifade edilebilir.
Poisson dağılımı, belli bir zaman aralığında bir olayın gerçekleşme, ortaya çıkma
olasılığının çok küçük olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Poisson dağılımı binom
dağılımının özel bir şeklidir. Başka bir ifade ile deneme sayısı “n” çok büyük değerler alırken
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“p” olasılık değeri de çok küçük değerler alıyorsa binom dağılımı poisson dağılımına
yaklaşmaktadır.
Normal dağılımın olasılık ve istatistikte çok önemli bir yeri vardır. Tüm olasılık
dağılımları içinde en çok kullanılan dağılımdır. Normal dağılım, Gauss dağılımı adıyla da
bilinmektedir. Normal dağılım fonksiyonunun grafik olarak şeklinin çanı andırması nedeniyle
çoğu zaman çan eğrisi adı da kullanılmaktadır.
Carl Friedrich Gauss dağılımları astronomik verilerin analizinde kullanırken, normal
dağılımla ilgilenmeye başlamış ve bu dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonunu ilk defa
tanımlayarak tüm dünyaya tanıtmıştır.
Normal dağılım, ilk kez 1733 yılında Moivre’nin yayınladığı bir yazı ile ortaya
çıkmıştır. 1738 yılında yayınlanmış olan Şanslar Doktrini (The Doctrine of Chances) isimli
bir kitapta, normal dağılım binom dağılımının özel bir şekli olarak tanıtılmıştır.
Moivre’nin bu yaklaşımı Laplace tarafından da 1812 yılında yayınlanan Olasılıklar
İçin Analitik Teori (Analytical Theory of Probabilities) isimli eserde ele alınmış ve
geliştirilmiştir. Laplace normal dağılımı hataların analizinde kullanmıştır.
Çan eğrisi adı ilk olarak 1875 yılında Jouffret tarafından kullanılmıştır.
Normal dağılım terimi ise 1875 yılında Peirce, Galton ve Lexis tarafından aşağı yukarı
aynı zamanlarda kullanılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Bir imalat işletmesinde üretilen bir ürünün %10'unun hatalı olduğu
bilinmektedir. İmalat hattından rastgele çekilen 3 üründen 1 tanesinin hatalı olma olasılığı
kaçtır?
a)

0.8574

b)

0.1354

c)

0.0270

d)

0.7290

e)

0.2430

2)
Bir montaj kutusundaki parçaların %40’ının kusurlu olduğu bilinmektedir.
Kutuda 5 adet parça bulunmaktadır. Montaj işlemi sırasında 2 adet parça sırayla birer birer
alınarak kullanılacaktır. Bu 2 parçanın 1 tanesinin kusurlu olma olasılığı ne kadardır?
a)

0.30

b)

0.40

c)

0.50

d)

0.60

e)

0.70

3)
𝜆=0.5 iken belirli bir zaman diliminde otomatik kontrol makinesinin hiç hata
tespit edilememe olasılığı ne kadardır.
a)

0.2681

b)

0.6065

c)

0.0536

d)

0.0072

e)

0.0007
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4)
hangisidir?

Şanslar Doktrini adlı eserde normal dağılımı tanıtan kişi aşağıdakilerden

a)

Gauss

b)

Lexis

c)

Moivre

d)

Laplace

e)

Jouffret

5)

Çan eğrisi adı ilk olarak 1875 yılında kimin tarafından kullanılmıştır?

a)

Jouffret

b)

Gauss

c)

Laplace

d)

Lexis

e)

Moivre

6)
Dağılımları astronomik verilerin analizinde kullanırken, normal dağılımla
ilgilenmeye başlamış ve bu dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonunu ilk defa tanımlayarak
tüm dünyaya tanıtan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Moivre

b)

Gauss

c)

Lexis

d)

Laplace

e)

Jouffret
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7)
Bir ampulün 800 saatten sonra bozulma olasılığı %2.5 iken standart sapma 200
ise ortalama kaçtır?
a)

648

b)

666

c)

975

d)

1192

e)

408

8)
Bir ampulün ömrü 600 saatlik ortalama, 200 saatlik standart sapma ile normal
dağılım göstermektedir. Bu durumda herhangi bir ampul %4.75 olasılıkla hangi saatten sonra
bozulur?
a)

266

b)

800

c)

934

d)

1020

e)

777

9)
Bir ampulün ömrü 600 saatlik ortalama, 200 saatlik standart sapma ile normal
dağılım göstermektedir. Bu durumda herhangi bir ampul %16.6 olasılıkla hangi saatten önce
bozulur?
a)

378

b)

512

c)

794

d)

406

e)

194

204

10)

Aşağıdaki işlemin sonucu kaçtır?
6
( )
4

a)

15

b)

20

c)

25

d)

30

e)

35

Cevaplar
1)e, 2)d, 3)b, 4)c, 5)a, 6)b, 7)e, 8)c, 9)d, 10)a
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8. BİRİMLER SİSTEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Birimler Sistemi ve Tarihçesi
8.1.1. Uzunluk Ölçülerinin Tarihçesi
8.1.2. Ağırlık Ölçülerinin Tarihçesi
8.2. Metroloji
8.3. Uluslararası Metroloji Sistemi
8.4. Ulusal Metroloji Sistemi
8.5. Uluslararası Birimler Sistemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Fransa İngilizlerin teklifini kabul ederek metrik sistemi uluslararası hâle
getirme işine hiç girişmemiş olsaydı, bunun günümüze yansıması nasıl olurdu?
2)
Fransa’da Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu’nda büyük bir özenle
saklanmakta olan orijinal kilogramın ağırlığının zaman içinde çok çok az da olsa değiştiği
iddia edilmektedir. Böyle bir durumun söz konusu olması hâlinde etkileri neler olacaktır?
3)
İlk metrenin ve kilogramın orijinal örneklerinin yapılmasında neden başka bir
malzeme değil de platin kullanılmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Birimler Sistemi ve
Tarihçesi

Birimler sistemi ve
tarihçesinin genel
özelliklerinin kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

Uzunluk Ölçülerinin
Tarihçesi

Uzunluk ölçülerinin
tarihçesinin genel
özelliklerin kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

Ağırlık Ölçülerinin
Tarihçesi

Ağırlık ölçülerinin
tarihçesi ile ilgili genel
özelliklerin kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

Metroloji

Metroloji ile ilgili tanım ve Dersi izleyerek, okuyarak ve
genel özelliklerin
araştırarak
kavranması

Uluslararası Metroloji
Sistemi

Uluslararası metroloji
sistemi ile ilgili genel
özelliklerin kavranması

Ulusal Metroloji Sistemi

Ulusal metroloji sistemi ile Dersi izleyerek, okuyarak ve
ilgili genel özelliklerin
araştırarak
kavranması

Uluslararası Birimler
Sistemi

Uluslararası birimler
sistemi ile ilgili genel
özelliklerin kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak
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Anahtar Kavramlar

Birimler, aynı ölçüye sahip büyüklüklerin sayısal olarak ifade edilmesinde
kullanılan uluslararası anlaşmalarla dünyadaki hemen hemen bütün ülkeler tarafından kabul
edilmiştir.

Metrenin standart bir ölçü olarak zaman cinsinden tanımı, 1983 yılında Paris'te
ölçü birimleri ile ilgili olarak gerçekleştirilen uluslararası toplantıda kabul edilmiştir.

Fransız Bilimler Akademisi tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan sonra,
1795 yılında bir santimetreküp saf su ağırlığının “gram” olarak adlandırılması kararlaştırılmış,
ardından kilogram tanımlanmıştır.

“Metroloji”, Yunancadaki “metron” sözcüğünden türemiş
Dilimizdeki karşılığı “ölçüm bilimi ve uygulaması” olarak ifade edilmektedir.

kelimedir.


Uluslararası metroloji sisteminin yapısında Metre Konvansiyonu çerçevesinde
Uluslararası Ölçü ve Ağırlıklar Konferansı (CGPM), Uluslararası Ölçü ve Ağırlıklar Komitesi
(CIPM), Teknik Komiteler (CC) ve Uluslararası Ölçü ve Ağırlıklar Bürosu (BIPM) yer
almaktadır.
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Giriş
Tarihte, insan vücudundan esinlenilerek oluşturulana ölçü birimleri parmak, ayak,
adım, karış, avuç, dirsek ve kulaç; ölçülerin insandan insana değişmesi nedeniyle ticari
faaliyetlerde sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Bütün bunlar insanoğlunu bir standart
aramaya itmiş ve çeşitli kaynaklardan standart ölçüler üretilmek istenmiştir.
Diğer taraftan, yerleşik düzene geçiş ile birlikte insanların ellerindeki ürünleri
başkalarınınkilerle değiştirmek istemeleri de birçok problemi beraberinde getirmiştir. Ürünler
yer değiştirirken bir ürünün hangi miktarı diğer ürünün hangi miktarına denk geleceğini tespit
etmek en çok zorlanılan bir konu olmuştur.
Tarihte yer alan çeşitli toplumlar kendilerine göre bir ağırlık birimi belirlemişlerdir.
Sümerler “şekel”, Romalılar “libra”, Yunanlılar “minna” ve Osmanlılar “okka” olarak
adlandırdıkları ağırlık birimlerini uzun yıllar kullanmış olsalar da hiçbiri uluslararası bir
standart hâline gelmemiştir.
Önce İngilizler daha sonra Fransızlar yaptıkları çalışmalarla birimler sisteminin bu
günkü hâle gelmesine büyük katkı sağlamışlardır.
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8.1. Birimler Sistemi ve Tarihçesi
Kalite kontrolde kalite spesifikasyonları nicel ya da nitel olarak ifade edilebilmektedir.
Nicel yani sayısal olarak ifade söz konusu olduğunda, herkes için aynı anlama gelen ortak bir
tanımlama kullanılmalıdır. Sayısal ifade tek başına bir anlam taşımaz. Sayısal gösterimi
anlamlı hâle getirmek için birimleri de kullanmak gerekir.
Birimler, aynı ölçüye sahip büyüklüklerin sayısal olarak ifade edilmesinde kullanılan
uluslararası anlaşmalarla dünyadaki hemen hemen bütün ülkeler tarafından kabul edilmiş olan
büyüklüklerdir. Birimler, tüm taraflarca aynı şekilde anlaşılan sembollerle tanımlanmışlardır.
Bütün bunlar bir anda ve kendiliğinden ortaya çıkmamıştır. Eski Çağlara doğru geri
dönüldüğünde bugünkü birim sistemleri yoktu, modern ölçme araçları yoktu ve birçok şey
sayısal olarak günümüzdeki gibi ifade edilemiyordu ancak insanoğlu yine de üretmeye devam
ediyordu. O yıllarda, metalleri ergitmek ya da cam eşya üretmek için kullanılan fırınların
sıcaklığına karar vermek için alevlerin rengine ve parlaklığına bakıldığı ifade edilmektedir.
Günümüzde üretim yapan ustalar da bunun gibi göstergelerden yararlanmaktadır ama somut
ölçüm değerlerinin yerini başka herhangi bir şeyin alması mümkün değildir.
Günümüzde kullanılan birimler sisteminin oluşumu asırlar süren çabalar sonunda
gerçekleşmiştir. Eski Çağlarda bile insanoğlu standart bir ölçü belirlemeye çalışmıştır. Bu
çalışmalar başlangıçta daha çok uzunluk ve ağırlık ölçüleri ile ilgili olmuştur.

8.1.1. Uzunluk Ölçülerinin Tarihçesi
Başlangıçta insan vücudundan esinlenilerek parmak, ayak, adım, karış, avuç, dirsek ve
kulaç ölçü birimi olarak kullanılmıştır. Ancak bu ölçülerin insandan insana değişmesi ticari
faaliyetlerde sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Bütün bunlar insanoğlunu bir standart
aramaya itmiş ve çeşitli kaynaklardan standart ölçüler üretilmek istenmiştir. Örneğin, saray ve
tapınakların belirli kısımlarının ölçüleri ya da kral, hükümdar gibi önemli kişilerin
vücutlarının bazı parçaları standart bir ölçü olarak kullanılmaya çalışılmıştır.
Yazının icadından sonra ilk standart ölçü birimi olarak karşımıza çıkan Royal Cubit,
daha önce de bahsedildiği gibi Firavun’un dirseğinden ellerinin parmak ucuna kadar olan bir
uzunluğu ifade etmektedir. Bu standart ölçü, 2 karışın uzunluğuna veya 6 elin genişliğine ya
da 24 parmağın kalınlığına eş değer kabul edilmekteydi. Günümüzde bu ölçü 463.3 mm’ye
eşit kabul edilmektedir.
Milattan sonra 1100’lü yılların hemen başında, göz hizası ile açılmış bir kolun
başparmağı arasındaki uzaklık İngiltere Kralı Henry tarafından 1 yarda (yard) olarak
tanımlanmıştır. 13. yüzyılda İngiltere Kralı 1. Edward, Krallığın sınırlarının içinde
kullanılması için 1 yarda uzunluğa sahip demirden yapılmış “iron ulna” adı verilen bir
çubuğun hazırlanması emrini vermiştir. 1 yarda olan ulnanın üçte biri 1 “ayak”, otuzaltıda biri
de 1 “parmak” yani inç (inch) olarak adlandırılmış ve 1324 yılında da yasalaştırılmıştır.
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Daha sonraki yıllarda daha sağlam standart büyüklüklerin peşine düşülmüştür. 1528
yılında Jean François Fernel, meridyenin Paris ile Amiens arasındaki kısmını bir arabanın
tekerleğinin dönüş sayısını esas alarak belirlemiş ve bu veriyi kullanarak dünyanın çevresini
%1 hata payı ile hesaplamayı başarmıştır.
1643 yılında Evangelista Torricelli, suyun daha yüksek noktalara nasıl
pompalanabileceğini araştırırken su yerine cıva kullanarak yaptığı deneylerde boru içindeki
cıvanın yüksekliğinin atmosfer basıncına göre değiştiğini fark ederek cıvalı barometreyi icat
etmiştir. 1647 yılında ise Baise Pascal, Torricelli’nin deneylerini farklı yüksekliklerde
gerçekleştirirken cıva yüksekliklerinin değiştiğini fark etmiştir. Böylelikle yükseklikleri
altimetre adı verilen cıvalı barometrelerle ölçmek mümkün hâle gelmiştir.
1790'lı yıllara kadar dünya üzerinde birbirinden oldukça farklı uzunluk ölçüleri
kullanılmaktaydı. Bu durum ülkeler, bölgeler hatta şehirler arasındaki ilişkilerde özellikle
ticarette büyük bir karmaşa yaşanmasına neden olmaktaydı. Bu durumdan etkilenmeyen belki
de tek ülke, 13. yüzyıldan beri yarda (yard) uzunluk ölçüsünü esas alan ve tamamen ayrı bir
standarda sahip olan İngiltere’dir.
Bu yıllarda, İngiltere’nin oluşturduğu standardı benimsemeyen Fransa dünyadaki tüm
ülkeler tarafından kabul edilecek bir standart ölçü için çalışmalar başlatmıştır. Fransız
Bilimler Akademisi 1791 yılında yaptığı çalışmalar sonunda Dünya çevresinin esas
alınmasına karar vermiş ve Paris üzerinden geçen meridyenin ekvator ile kutup arasındaki
parçasının 10 milyonda birini ya da meridyeninin tamamının uzunluğunun 40 milyonda birini
referans uzunluk ölçüsü kabul ederek 1 “metre” olarak tanımlamıştır. Yunancadaki “metron”
kelimesinden türetilmiş olan metrenin pirinç çubuk şeklinde 25 x 40.5 mm kesitli bir prototipi
yapılmıştır.
1792 yılında, Jean Baptiste Joseph Delambre ile Pierre François Andre Mechain isimli
iki mühendis Fransa Kralı XVI. Louis tarafından meridyenin uzunluğunu ölçmek için
görevlendirilmişlerdir Bu iki mühendisin altı yıllık bir çalışmasının sonunda meridyenin
uzunluğu yüz binde üç hata payı ile yeniden belirlenmiştir. Platinden bir örneği yapılan bu
metre 1799 yılından sonra doksan yıl standart uzunluk ölçüsü olarak kullanılmıştır.

Resim 45: 1799 Yılındaki metre (histoire, 2015)
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1889 yılında metrenin yeni standart ölçüsü, ağırlık ve uzunluk ölçüleri ile ilgili
uluslararası bir toplantıda kabul edilmiştir. Platin ve iridyum alaşımı kullanılarak bir örneği
yapılan yeni metrede hata payı milyonda bire düşürülmüştür. 1889 yılında dünyadaki sadece
29 ülkenin benimsediği metre yetmiş bir yıl boyunca standart uzunluk ölçüsü olarak
kullanılmıştır.

Resim 46: 1889 Yılındaki metre (wikiwand, 2015)
1889 yılından sonra metrenin, ışığın dalga boyu cinsinden yeniden tanımlanabileceği
tartışılmaya başlanmıştı, böylelikle sıcaklık ve nem gibi ortam koşullarının yeni metreyi
etkilemesi engellenmiş olacaktı.
Yapılan uzun çalışmaların sonunda 1960 yılında, bir kripton izotopu kullanılarak
oluşturulan ışınımın tayf çizgisinin dalga boyunun 165076373 katı, 1 metre olarak yeniden
tanımlanmıştır. Hata payını milyarda dörde indiren yeni metre tam yirmi üç yıl standart
uzunluk ölçüsü olarak kullanılmıştır.
1960 yeni metrenin tanıtıldığı aynı zamanda lazerin de keşfedildiği bir yıl olmuştur.
Lazer ışığının kullanılmasıyla arzu edilen bir dalda boyunda ışınım elde etmenin çok daha
kolay olması metrenin yeniden tanımlanması tartışmalarını da başlatmıştır. Bu defa durum bir
başka açıdan da farklıydı çünkü bir ölçü biriminin zaman ölçüsü birimi cinsinden
tanımlanması gerekmekteydi.
Çok uzaktaki bir noktaya gönderilen bir lazer ışığının geri dönüş zamanı çok hassas
bir şekilde ölçülebilmektedir. Bu da gerek uzaklıkların gerekse de ışık hızının daha hassas bir
şekilde belirlenmesini sağlamaktadır.
Işığın bir saniyede kat ettiği yol, 299792458 metre olarak bilinmektedir. O hâlde, 1
metreyi, “ışığın 1/299729458 saniyede aldığı yol” şeklinde tanımlamak mümkündür.
Metrenin standart bir ölçü olarak zaman cinsinden tanımı, 1983 yılında Paris'te ölçü birimleri
ile ilgili olarak gerçekleştirilen uluslararası toplantıda kabul edilmiştir. Bu yeni tanımda ışığın
hızı, sabit bir değer olarak saniyede 299792458 metre kabul edilmiştir. Yeni tanımla birlikte
hata payı da on milyarda bire düşmüştür.
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8.1.2. Ağırlık Ölçülerinin Tarihçesi
İnsanların yerleşik düzene geçerek bir arada yaşamaya başlamasından sonra
ellerindeki ürünleri başkalarınınkilerle değiştirmek istemeleri birçok problemi de beraberinde
getirmiştir. Ürünler yer değiştirirken bir ürünün hangi miktarı diğer ürünün hangi miktarına
denk geleceğini tespit etmek en çok zorlanılan bir konu olmuştur. Bunun nedeni de standart
olarak kabul edilebilecek ağırlık birimlerinin henüz ortada olmamasıdır.
Eski Yunanda ve Mısırda en küçük ağırlık ölçüsü olarak, İngilizcedeki karşılığı
“grain” olan buğday tanesi kullanılmıştır. Günümüzde az da olsa “grain” hâlâ bir ağırlık
birimi olarak kullanılmaktadır. Aslında bir buğday tanesinin bir diğerinden daha küçük veya
daha büyük olması, daha ağır ya da daha hafif olması çok doğaldır. Burada belirli bir standart
bulunmamasına rağmen ticari tarafların bundan bir rahatsızlık duymadıkları görülmektedir.
Benzer şekilde Arap halkı tarafından altının, gümüşün ve değerli taşların tartılmasında
“karob” adı verilen küçük fasulye tanelerinin kullanıldığı görülmektedir. Günümüzde çok
yaygın bir şekilde kullanılan “karat” kelimesinin kökünün de “karob” kelimesinden geldiği
düşünülmektedir.
Çağlar boyunca çeşitli halkların birbirleri ile yaptıkları ticaret geliştikçe her halkın
kendine özgü kullandığı birimler kargaşaya neden olmaya başlamıştır. Bu gibi durumlar
insanları, tüm halkların kabul edeceği ortak bir standart aramaya yönlendirmiştir.
MÖ 3000’de Mezopotamya’da, terazinin icat edilmesiyle birlikte önemli ilerlemeler
kaydedilmiştir. Babil halkı terazinin bir kefesine tartılacak malı koyarken, diğer kefeye ise
standartlaştırılmış bir taş koymaktadır. Dünya üzerinde tartıda kullanılmak üzere bu gibi özel
taşlar kullanılmıştır. Bunların bazılarına müzelerde rastlamak mümkündür. Standart ağırlığa
sahip bu taşlar İngiltere’de de kullanılmış ve İngiliz dilinde kullanıldığı şekilde “stone” olarak
adlandırılmıştır. Bir ağırlık birimi olarak “stone” günümüzde az da olsa hâlâ kullanılmaktadır.
Uygulamada 1 “stone” bazı çevrelerde 16 bazılarında ise 8 pound olarak işlem görse de
İngiltere’de resmî olarak 14 pounda eşit kabul edilmektedir.
17. yüzyılda John Wilkins İngiltere’de kaleme aldığı bir eserinde, kütlenin
tanımlanmasında belirli bir hacme sahip suyun ağırlığının temel alınması gerektiği fikrini
ortaya atarak bunu ilk defa ifade eden kişi olmuştur.
1791 yılında Fransa’da gerçekleştirilen çalışmada suyun hacmi ile ağırlık ölçü
biriminin ilişkilendirilmesi fikri ağırlık kazanmıştır. Hazırlanan raporda ise, standart olarak
oluşturulacak ağırlık ölçü biriminin, belirli bir hacimdeki suyun ağırlığına eşitlenmesi
gerektiğinden bahsedilmiştir.
Fransız Bilimler Akademisi tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan sonra, 1795
yılında bir santimetreküp saf su ağırlığının “gram” olarak adlandırılması kararlaştırılmıştır.
Standart ağırlık ölçü birimi olarak kullanılmaya başlanan “gram” kelimesi, Latincede en
küçük ağırlığı ifade etmektedir.
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“Gram”, ticaret hayatı için çok küçük bir ağırlık birimi olduğundan daha büyük ölçü
birimlerinin tanımlanması gerekmiş ve bunun üzerine “kilogram” tanımlanmıştır. Bu kelime
Yunancada “bin” anlamında kullanılan “kilo” kelimesi ile en küçük ağırlık birimi olan “gram”
kelimesinin birleştirilmesiyle elde edilmiştir. Kilogram ayrıca bir desimetreküp suyun
ağırlığına eşit kabul edilmiştir. Zaman içinde standart ağırlık ölçü birimini tanımlamada
kullanılan “saf su” ifadesi tartışılmaya başlanmıştır. Suyun en yoğun hâlinin +4 derecede
ortaya çıktığının ispatlanmasından sonra, sıfır derecedeki saf suyun kullanılmasından
vazgeçilmiştir. Bunun üzerine standart ağırlık ölçü birimi hesaplamaları tekrar yapılmıştır.
Standart hâle getirilmiş kilogramın platin malzeme kullanılarak yapılmış orijinali yani
“Le Grand K” olarak adlandırılmış ilk kilogram Fransa’da, uluslararası diplomatik özerkliğe
sahip olan Pavillon de Breteuil’deki Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu’nda büyük bir
özenle saklanmaktadır.

Resim 47: Orijinal kilogram (galileotoeinstein, 2015)
Ağırlık birimleri tarih boyunca en çok ilgi duyulan bir konu olmuştur. Aslında bu
konuyu bu kadar önemli yapan yaşamın vazgeçilmez olgusu olan alışveriş yani ticaret
olmuştur. Tarihte yer alan çeşitli toplumlar kendilerine göre bir ağırlık birimi belirlemişlerdir.
Sümerler “şekel”, Romalılar “libra”, Yunanlılar “minna” ve Osmanlılar “okka” olarak
adlandırdıkları ağırlık birimlerini uzun yıllar kullanmış olsalar da hiçbiri uluslararası bir
standart hâline gelmemiştir. Aslında bu ülkelerin böyle bir çaba içinde olup olmadıkları
konusunda kesin bir bilgi de bulunmamaktadır. İngiltere ise kendine özgü bir sistemi asırlar
önce geliştirmiş olmasına rağmen İngiltere ile organik bağı bulunan ülkeler dışında sadece
Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada’yı sistemine dâhil edebilmiştir.
Fransa ise İngilizlerin teklifini kabul etmeyerek metrik sistemi uluslararası hâle
getirme işine tek başına girişmiş ve arka arkaya yapılan toplantılar neticesinde 19. yüzyıl sona
ermeden hemen hemen tüm ülkeleri metrik sisteme dâhil etmiştir. Böylelikle “kilogram” da
uluslararası bir tanınırlık kazanmış ve dünyadaki diğer ülkeler tarafından da kullanılmaya
başlamıştır. İlk kopyası platinden yapılmış orijinal kilogramın bileşimi değiştirilerek yüzde
doksan platin yüzde on iridyumdan üretilmesine karar verilmiştir. Yeni orijinal kopya,
uluslararası prototip olarak 1889 yılından beri Uluslararası Ölçü ve Ağırlıklar Bürosu’nda
saklanmaktadır.
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8.2. Metroloji
“Metroloji”, Yunancadaki “metron” sözcüğünden türemiş kelimedir. Dilimizdeki
karşılığı “ölçüm bilimi ve uygulaması” olarak ifade edilmektedir.
Metrolojinin amaçları şu şekilde ifade edilebilir:

Ölçüm sistemlerinin temelini oluşturan SI Uluslararası Birimler Sistemi içinde
yer alan tüm ölçme birimleri ile ilgili tüm tanımlamaları gerçekleştirmek,


SI birimlerini teknoloji ve bilimin kullanımına sunmak ve



Gerçekleştirilen tüm ölçümlerin doğru ve güvenilir olmasını sağlamaktır.

Metrolojinin temel faaliyetleri şu şekildedir:
a) Birimleri Tanımlamak
Uluslararasında kabul görmüş birimleri tanımlamak (bir uzunluk ölçüsü olan metrenin
ya da bir ağırlık birimi olan kilogramın tanımlanması).
b) Birimleri oluşturmak
Kullanılan bilimsel yöntemlerle, ölçüm birimlerinin standardını oluşturmak (uzunluk
birimi metrenin lazer kullanılarak ışık hızı cinsinden elde edilmesi).
c) İzlenebilirlik zincirini kurmak
Bu zinciri, bir ölçümde, ölçülen değerin doğruluğunu belirlenmek, belgelemek ve bu
bilginin yayılmasını sağlayarak kurmak (Bir işletmedeki bir kumpasın birincil seviyedeki bir
uzunluk standardı ile karşılaştırılarak kalibrasyon sertifikası ile belgelendirilmesi). Metroloji,
hangi alanda kullanılırsa kullanılsın ölçme faaliyetlerinin teoride ve pratikte tüm yönlerini
kapsamaktadır. Günlük yaşamımızda, sanayide ve ulusal ve uluslararası tüm ticari
faaliyetlerde anahtar bir rol oynamaktadır. Ölçümlerdeki doğruluk ve güvenilirlik çevreden
sağlığa güvenlikten arzu edilen kalite seviyesinin elde edilmesine kadar birçok alanda
vazgeçilmez bir unsurdur.
Metroloji faaliyetlerini üç gruba ayırmak mümkündür:
1) Bilimsel metroloji
Ölçüm standartlarını oluşturmak, geliştirmek ve muhafaza etmekle ilgili çalışmaları
içeren bir faaliyet alanıdır. Temel ve türetilmiş birimlerin standartlarını birincil düzeyde
oluşturmak için çeşitli araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yoğun bir şekilde
gerçekleştirildiği faaliyetlerdir. Birincil düzeyde oluşturulmuş standartlar ile metroloji
faaliyetlerde yer alan laboratuvarların uluslararası SI sistemi içinde izlenebilirliği sağlanarak
ulusal standartların aracılığıyla ülkelerde gerçekleştirilen ölçümlere referans
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oluşturulmaktadır. Bilimsel metroloji ile ilgili faaliyetler her ülkenin kendi ulusal metroloji
enstitüleri tarafından yürütülmekte; uluslararası düzeyde olan faaliyetler ise BIPM
Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu tarafından koordine edilmektedir.
2) Endüstriyel metroloji
Endüstriyel metroloji, akademik çalışmalarda ve yaşam kalitesinin korunmasında
kullanılması için sanayide, üretimde ve testlerde kullanılan ölçme aletlerinin uygun koşullarda
çalışmasının güvence altına alınmasını sağlamak için gerçekleştirilen faaliyetleri
kapsamaktadır. Endüstriyel metrolojide, temel ve türetilmiş birimlerin izlenebilirliği
üreticilere ve bilimsel çevrelere iletilmektedir. Düzenlenmemiş alan ya da gönüllü alan olarak
tanımlanan bölgede sürdürülen faaliyetlerle, izlenebilirliğin akredite edilmiş laboratuvarlarla
kullanıcılara ulaştırılması sağlanmaktadır.
3) Yasal metroloji
Tüketicinin korunması ve halk sağlığı ile ilgili ölçümlerle ilgilidir. Yasal gereklerden
kaynaklanan ölçümleri, ölçüm birimlerini, ölçüm cihazlarını, ölçme yöntemlerini kapsayan ve
yetkili kurumlar tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgili olan bir metroloji alanıdır.
Yasal metroloji ticarette gerçekleştirilen ölçümlerin kalite ve güvenilirliğinin
sağlanması ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Yasal metroloji, izlenebilirlikle
ilgilendiği gibi ulusal ve uluslararası şartnamelere bağlı ölçüm cihazlarının doğruluğunu da
kontrol etmektedir.
Marketteki terazinin ölçümleri doğru yapması, terazinin ulusal metroloji
enstitüsündeki standart ağırlık ile ulusal izlenebilirlik sisteminde kalibre edilmesiyle
sağlanmaktadır. Ulusal metroloji enstitüsündeki standart ağırlık da bir uluslararası standart ile
kalibre edilmektedir. Yani, marketteki bir terazide yapılan ölçümlerin doğruluğu uluslararası
izlenebilirlik sistemi üzerinden sağlanmış olmaktadır.

8.3. Uluslararası Metroloji Sistemi
Uluslararası metroloji sisteminin yapısı şekil 24’te gösterilmiştir. Bu yapılanmaya göre
Metre Konvansiyonu çerçevesinde Uluslararası Ölçü ve Ağırlıklar Konferansı (CGPM),
Uluslararası Ölçü ve Ağırlıklar Komitesi (CIPM), Teknik Komiteler (CC) ve Uluslararası
Ölçü ve Ağırlıklar Bürosu (BIPM) yer almaktadır.
Metre Konvansiyonu
1875’te Paris'te metre ile ilgili olarak düzenlenen diplomatik bir konferansta
diplomatik bir anlaşma olan “Metre Konvansiyonu” 17 ülke tarafından imzalanmışlardır.
İmzalanan bu anlaşma ile Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu (BIPM) adında
kalıcı ve bilimsel bir enstitünün kurulmasına ve parasal olarak desteklenmesine karar
verilmiştir. Daha sonra, 1921 yılında metre konvansiyonunda küçük bir revizyon
gerçekleştirilmiştir.
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Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı (CGPM)
Her dört yılda bir, üye olan ülkelerin hükûmet temsilcilerinin katılımıyla
gerçekleştirilen bu toplantıda, ulusal metroloji enstitüleri ile Uluslararası Ölçüler ve Ağırlıklar
Bürosu BIPM’in gerçekleştirdiği faaliyetler gözden geçirilmekte ve tartışılmaktadır.

Şekil 24: Metrolojideki uluslararası yapılanma (ume, 2015a)
Uluslararası Ölçü ve Ağırlıklar Komitesi (CIPM)
Her sene bir toplantı gerçekleştiren Ölçüler ve Ağırlıklar Uluslararası Komitesi
(CIPM), Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansında (CGPM) seçilen en çok 18 temsilciden
oluşmaktadır. CIPM, BIPM’yi CGPM adına yönetmekte ve diğer uluslararası metroloji
kuruluşları ile iş birliği yapmaktadır. CIPM, CGPM’nin vereceği teknik kararların ön
hazırlığını gerçekleştirmektedir.
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Danışma Komiteleri / Teknik Komiteler (CC)
CIPM’nin çalışmaları, teknik komite olarak görev yapan 10 danışma komitesi
tarafından desteklenmektedir. Bu teknik komitelerin her birinin başında genellikle bir CIPM
üyesi başkanlık yapmaktadır. Bir komitenin diğer üyeleri ulusal metroloji enstitülerinin
temsilcileri ve diğer uzmanlardır.
Uluslararası Ölçü ve Ağırlıklar Komitesi CIPM’nin çalışmalarına teknik komite olarak
destek veren 10 danışma komitesi şu şekilde sıralanabilir:
1) Akustik, ultrasonik ve titreşim danışmanlık komitesi
2) Elektrik ve manyetizma danışmanlık komitesi
3) Uzunluk danışmanlık komitesi
4) Kütle ve türetilmiş birimler danışmanlık komitesi
5) Fotometri ve radyometri danışmanlık komitesi
6) Madde miktarı danışmanlık komitesi
7) İyonize radyasyon danışmanlık komitesi
8) Sıcaklık danışmanlık komitesi
9) Zaman ve frekans danışmanlık komitesi
10) Birimler danışmanlık komitesi
Uluslararası Ölçü ve Ağırlıklar Bürosu (BIPM)
Fransa’da Sevr yakınlarında, çeşitli ülkelerden gelen yaklaşık yetmiş personel ile
Uluslararası Metroloji Merkezi olarak görev yapmaktadır. Uluslararası Ölçü ve Ağırlıklar
Bürosu (BIPM) ölçüm standartlarının (SI) tüm dünyada doğru olarak kullanılmasını
sağlayacak faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

8.4. Ulusal Metroloji Sistemi
Ulusal metroloji sistemi içinde, uluslararası metroloji sistemi ile de entegre bir şekilde
görev yapan; Ulusal Metroloji Enstitüleri (NMI), Yetkilendirilmiş Kuruluşlar ve Akredite
Laboratuvarlar yer almaktadır.
Ulusal Metroloji Enstitüleri (NMI)
Ulusal Metroloji Enstitüsü, bir veya birden fazla büyüklük için ülkedeki ölçüm
standartlarını geliştirme ve muhafaza etme amacıyla söz konusu ülke tarafından görev
verilmiş olan kuruluştur. Ulusal metroloji enstitüsü, ülkeyi uluslararası alanda, ilgili
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kuruluşlar nezdinde temsil etmektedir. Ulusal metroloji enstitüleri, uluslararası metrolojideki
en temel parçadır.
Ulusal Metroloji Enstitüleri genellikle aşağıdaki faaliyetlerden sorumludur:
a) SI birimlerini akredite laboratuvar, endüstri, akademi ve diğer yetkili makamlara
dağıtmak.
b) Metroloji konusunda araştırma yapmak, ölçüm standartlarını ve ölçüm yöntemlerini
geliştirmek.
c) Uluslararası alanda en üst seviye karşılaştırmalara katılmak.
d) Ulusal ölçüm sisteminde izlenebilirlik/kalibrasyon hiyerarşisini gözlem altında
tutmak.
Türkiye’de bu konuda görev yapan kuruluş, Tübitak UME - Ulusal Metroloji
Enstitüsü’dür.
Yetkilendirilmiş Kuruluşlar
Bazı ülkeler, metrolojik yapılanmada bünyelerinde sadece bir tek Ulusal Metroloji
Enstitüsünün bulunduğu merkezi bir yapıya sahip iken; diğer bazı ülkeler ise, bir ulusal
metroloji enstitüsünün liderliği altında ulusal metroloji enstitüsü statüsünde olan ya da
olmayan çeşitli yetkilendirilmiş kuruluşları içeren bir yapılanmaya sahip olabilmektedir.
Yetkilendirilmiş bir laboratuvar, ülkenin metroloji politikasına ve değişik konu
alanlarındaki metrolojik faaliyet planına uyumlu olarak görevlendirilir. Kimya, tıp ve gıda
gibi ticari olmayan alanlarda metrolojinin önemi arttıkça, bütün çalışma alanlarını kapsayan
bir ulusal metroloji enstitüsüne sahip ülke sayısı azalmakta ve böylece günümüzde
yetkilendirilmiş kuruluşların sayısı artmaktadır.
Akredite Laboratuvarlar
Akreditasyon, laboratuvarların teknik yeterliliğinin, kalite sisteminin ve tarafsızlığının
üçüncü şahıslar tarafından tanınmasıdır. Gerek özel bir laboratuvar gerekse de bir resmî
laboratuvar akredite olabilmektedir. Akreditasyonda gönüllük esas olsa da birçok ulusal ve
uluslararası otoritenin, laboratuvarların bir akreditasyon kuruluşu tarafından akredite
edilmelerini istediği görülmektedir.
Bazı ülkelerdeki perakende satış mağazalarında buluna tartı aletlerinin kalibrasyonunu
gerçekleştiren laboratuvarlar için akreditasyon istenmektedir. Akreditasyon, genellikle ISO
17025 gibi uluslararası bir standarda, ilgili teknik şartnameler ile talimatlara dayanmaktadır.
Böylelikle, herhangi bir üye ülkenin, akredite edilmiş laboratuvarları tarafından yapılmış olan
testlerin ve kalibrasyonların, bütün üye ülkelerdeki tüm ilgili kuruluşlar tarafından tanınması
amaçlanmaktadır. Bu nedenle, akredite edilmiş kuruluşlarca verilen test raporları ve
sertifikaların, denkliklerinin kabul edilmesi ve tüm üye ülkeler tarafından kabul edilmesi için
çeşitli anlaşmalar yapılmaktadır.
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8.5. Uluslararası Birimler Sistemi
Uluslararası Birimler Sistemi (SI), Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı’nda
(CGPM) kabul edilmiş olan birimlerin isimleri ve sembolleri ile kullanım kurallarını
kapsayan Uluslararası Büyüklükler Sistemine dayalı birimler sistemidir.
Bilim ve uluslararası ticaret alanında farklı ölçü birim sistemleri kullanılmasının
yarattığı karmaşıklığı önlemek için oluşturulan, SI Uluslararası Birimler Sistemi (Système
International d'Unités), 1960 yılında yapılan 11. Ağırlıklar ve Ölçü Genel Konferansı'nda
kabul edilmiştir.
SI Birimler Sistemi, dört farklı birim sisteminden oluşmaktadır:
1) Temel SI birimleri
2) Temel SI birimleri ile ifade edilen türetilmiş SI birimleri
3) Özel isim ve sembolleri olan türetilmiş SI birimleri
4) İsimleri ve sembolleri, türetilmiş SI birimlerinin özel isim ve sembollerini içeren
türetilmiş SI birimleri
SI Birimler Sistemi’nin yanı sıra, belirli alanlarda SI birimleri ile birlikte kullanılan
“SI Harici Birimler” de bulunmaktadır.
1) Temel SI birimler
Temel SI birimler sisteminde, temel büyüklüklerin neler olduğu, bunların adları ve
sembolleri tablo 26’da verilmiştir.
Temel
Büyüklük

Temel
Birim

Sembol

Uzunluk

Metre

m

Kütle

Kilogram

kg

Zaman

Saniye

s

Elektrik Akımı

Amper

A

Termodinamik Sıcaklık

Kelvin

K

Madde Miktarı

Mol

mol

Işık Şiddeti

Kandela

cd

Tablo 26: Temel SI birimler (ume, 2015b)
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Temel SI birimler sisteminde, temel büyüklüklerin tanımları da tablo 27’de
gösterilmektedir.
Temel
Büyüklük
Uzunluk

Kütle

Zaman

Elektrik
Akımı

Termodinamik
Sıcaklık

Madde
Miktarı

Işık
Şiddeti

Temel
Birim

Tanımı

Metre

Işığın boşlukta 1/299792458
'saniyede aldığı mesafenin
uzunluğudur.

Kilogram

Kütle birimidir ve uluslararası
kilogram prototipinin kütlesine
eşittir.

Saniye

Sezyum 133Cs atomunun temel
enerji durumundan iki süper ince
düzey arasındaki geçişine karşılık
gelen ışımanın 9192631770
periyotluk süresidir.

Amper

Boşlukta birbirlerinden bir metre
uzaklıkta bulunan ve ihmal edilebilir
dairesel kesitli sonsuz uzaklıktaki
paralel iki doğrusal iletkenden sabit
bir akım geçirildiğinde, bu iletkenler
arsında metre başına 2x10-7
Newton’luk bir kuvvet oluşturan ve
zamanla değişmez elektrik akım
şiddetidir.

Kelvin

Suyun üçlü noktasının termodinamik
sıcaklığının 273,16’da biridir.

Mol

Mol madde miktarına ait temel ölçü
birimidir. Bir Mol, 0,012 Kilogram
karbon 12C elementinin içerdiği
atomların sayısı kadar madde yapısı
öğeleri bulunduran bir sistemin
madde miktarına eşittir.

Kandela

1/683 W/sr ışıma şiddetine sahip 540
x 1012 Hz frekanslı monokromatik
radyasyon kaynağının tek bir
doğrultuda yayımladığı ışık
şiddetidir.

Tablo 27: Temel SI birimlerin tanımları (ume, 2015b)
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2) Temel SI birimleri ile ifade edilen türetilmiş SI birimleri
SI birimler sisteminde, temel birimler kullanılarak diğer birimler türetilmektedir.
Bilimde ölçüm büyüklüklerinin sayısının sınırsız olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla temel
büyüklükler temelinde türetilmiş büyüklüklerin ve türetilmiş birimlerin tam bir listesinin
verilmesi mümkün değildir. Temel SI birimleri ile ifade edilmiş türetilmiş SI birimleri, tablo
28’de verilmiştir.
Türetilmiş Büyüklükler

Türetilmiş Birim

Sembol

Alan

Metrekare

m2

Hacim

Metreküp

m3

Hız

Saniye başına
metre

m s-1

İvme

Saniye kare
başına metre

m s-2

Açısal hız

Saniye başına
radyan

rad s-1

Açısal ivme

Saniye kare
başına radyan

rad s-2

Yoğunluk

Metreküp başına
kilogram

kg m-3

Manyetik alan yoğunluğu
(doğrusal akım yoğunluğu)

Metre başına
amper

A m-1

Akım yoğunluğu

Metreküp başına
amper

A m-3

Tork (kuvvetin momenti)

Newton metre

Nm

Elektrik alan şiddeti

Metre başına volt

V m-1

Geçirgenlik

Metre başına
henri

H m-1

Elektriksel geçirgenlik

Metre başına
farad

F m-1

Özgül ısı kapasitesi

Kilogram kelvin
başına joule

J kg-1 K-1

Madde miktarı derişimi

Metreküp başına
mol

Mol m-3

Parlaklık

Metrekare başına
kandela

Cd m-2

Tablo 28: Temel SI birimleri ile ifade edilen türetilmiş SI birimleri (ume, 2015b)
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3) Özel isim ve sembolleri olan türetilmiş SI birimleri
Bu türetilmiş SI birimleri ile ilgili örnekler, tablo 29’da verilmiştir.
Türetilmiş Büyüklük

Türetilmiş SI Birimi
Özel İsim

Sembol
Özel Sembol

Düzlem Açısı

Radyan

rad

Katı Açı

Steradyan

sr

Frekans

Hertz

Hz

Kuvvet

Newton

N

Basınç – Gerilme

Pascal

Pa

Enerji – Isı Miktarı

Joule

J

Güç – Işıma Akısı

Watt

W

Elektrik Yükü – Elektrik
Miktarı

Coulomb

C

Elektrik Potansiyel Farkı

Volt

V

Elektriksel Kapasitans

Farad

F

Elektriksel Direnç

Ohm

Ω

Elektriksel İletkenlik

Siemens

S

Manyetik Akı

Weber

Wb

Manyetik Akı Yoğunluğu

Tesla

T

İndüktans

Henry

H

Sıcaklık (Celsius)

Celsius

°C

Işık Şiddeti Akısı

Lumen

lm

Aydınlanma Şiddeti

Lüks

lx

Aktivite (radyoaktif
çekirdek)

Bekerel

Bq

Emilen Doz

Gray

Gy

Eşdeğer Doz

Sievert

Sv

Katalitik Aktivite

Katal

kat

Tablo29: Özel isim ve sembolleri olan türetilmiş SI birimleri (ume, 2015b)
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4) İsimleri ve sembolleri, türetilmiş SI birimlerinin özel isim ve sembollerini
içeren türetilmiş SI birimleri
Bu türetilmiş SI birimleri ile ilgili örnekler, tablo 30’da verilmiştir.
Türetilmiş Büyüklük

Türetilmiş Birim

Sembol

Dinamik viskosite

Paskal saniye

Pa s

Tork

Newton metre

Nm

Yüzey gerilimi

Metre başına Newton

N/m

Açısal hız

Saniye başına radyan

rad / s

Açısal ivme

Saniye kare başına radyan

rad / s2

Isı akısı yoğunluğu – parlaklık

Metre kare başına Watt

W / m2

Isı kapasitesi – Entropi

Kelvin başına joule

J/K

Özgül ısı kapasitesi – özgül entropi

Kilogram kelvin başına joule

J / (kg K)

Özgül enerji

Kilogram başına joule

J / kg

Isıl iletkenlik

Kelvin metre başına Watt

W / (m K)

Enerji yoğunluğu

Metre küp başına joule

J / m-3

Elektrik alan kuvveti

Metre başına volt

V/m

Elektrik yük yoğunluğu

Metre küp başına coulomb

C / m3

Yüzey yük yoğunluğu

Metre kare başına coulomb

C / m2

Elektriksel geçirgenlik

Metre başına farad

F/m

Geçirgenlik

Metre başına henry

H/m

Molar enerji

Mol başına joule

J / mol

Molar entropi

Mol kelvin başına joule

J / (mol K)

Maruz kalma (x ve g ışınları)

Kilogram başına coulomb

C / kg

Emilen doz oranı

Saniye başına gray

Gy / s

Işıma yoğunluğu

Steradyan başına watt

W / sr

Katalitik (aktivite) derişim

Metre küp başına katal

kat / m3

Tablo 30: İsimleri ve sembolleri, türetilmiş SI birimlerinin özel isim ve sembollerini içeren
türetilmiş SI birimleri (ume, 2015b)
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Uygulamalar

Resim 48: Gazete Haberi (Milliyet, 2009b)
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Uygulama Soruları
1)

Haber nasıl yorumlanabilir?

2)
Ticari tartı ve ölçü aletlerinin kusurlu olup olmaması kimin sorumluluğundadır,
bu konuda alınan tedbirler nelerdir?
3)
Alışveriş yaparken tartı aletlerinin doğruluğundan hiç şüphe duydunuz mu, bu
konuda girişimleriniz oldu mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kalite kontrolde kalite spesifikasyonları nicel ya da nitel olarak ifade edilebilmektedir.
Nicel yani sayısal olarak ifade söz konusu olduğunda, herkes için aynı anlama gelen ortak bir
tanımlama kullanılmalıdır. Sayısal ifade tek başına bir anlam taşımaz. Sayısal gösterimi
anlamlı hâle getirmek için birimleri de kullanmak gerekir. Ancak günümüzde kullanılan
birimler sisteminin oluşumu asırlar süren çabalar sonunda gerçekleşmiştir. Eski Çağlarda bile
insanoğlu standart bir ölçü belirlemeye çalışmıştır. Bu çalışmalar başlangıçta daha çok
uzunluk ve ağırlık ölçüleri ile ilgili olmuştur.
Milattan sonra 1100’lü yılların hemen başında, göz hizası ile açılmış bir kolun
başparmağı arasındaki uzaklık İngiltere Kralı Henry tarafından 1 yarda (yard) olarak
tanımlanmıştır. 13. yüzyılda İngiltere Kralı 1. Edward, Krallığın sınırlarının içinde
kullanılması için 1 yarda uzunluğa sahip demirden yapılmış “iron ulna” adı verilen bir
çubuğun hazırlanması emrini vermiştir. 1 yarda olan ulnanın üçte biri 1 “ayak”, otuz altıda
biri de 1 “parmak” yani inç (inch) olarak adlandırılmış ve 1324 yılında da yasalaştırılmıştır.
İngiltere dışında, 1790'lı yıllara kadar dünya üzerinde birbirinden oldukça farklı
uzunluk ölçüleri kullanılmaktaydı. Bu durum ülkeler, bölgeler hatta şehirler arasındaki
ilişkilerde özellikle ticarette büyük bir karmaşa yaşanmasına neden olmaktaydı. Bu yıllarda,
İngiltere’nin oluşturduğu standardı benimsemeyen Fransa dünyadaki tüm ülkeler tarafından
kabul edilecek bir standart ölçü için çalışmalar başlatmıştır. Fransız Bilimler Akademisi 1791
yılında yaptığı çalışmalar sonunda dünya çevresinin esas alınmasına karar vermiş ve Paris
üzerinden geçen meridyenin ekvator ile kutup arasındaki parçasının 10 milyonda birini ya da
meridyeninin tamamının uzunluğunun 40 milyonda birini referans uzunluk ölçüsü kabul
ederek 1 “metre” olarak tanımlamıştır.
Metrenin tanımı zaman içinde daha hassas ölçümler gerçekleştirilerek yenilenmiştir.
Son olarak metrenin standart bir ölçü olarak zaman cinsinden tanımı, 1983 yılında Paris'te
ölçü birimleri ile ilgili olarak gerçekleştirilen uluslararası toplantıda kabul edilmiştir. Bu yeni
tanımda ışığın hızı, sabit bir değer olarak saniyede 299792458 metre kabul edilmiştir. Yeni
tanımla birlikte hata payı da on milyarda bire düşmüştür.
Çağlar boyunca çeşitli halkların birbirleri ile yaptıkları ticaret geliştikçe her halkın
kendine özgü kullandığı birimler kargaşaya neden olmaya başlamıştır. Bu gibi durumlar
insanları, tüm halkların kabul edeceği ortak bir standart aramaya yönlendirmiştir. 17. yüzyılda
John Wilkins İngiltere’de kaleme aldığı bir eserinde, kütlenin tanımlanmasında belirli bir
hacme sahip suyun ağırlığının temel alınması gerektiği fikrini ortaya atarak bunu ilk defa
ifade eden kişi olmuştur.
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Fransız Bilimler Akademisi tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan sonra, 1795
yılında bir santimetreküp saf su ağırlığının “gram” olarak adlandırılması kararlaştırılmıştır.
Standart ağırlık ölçü birimi olarak kullanılmaya başlanan “gram” kelimesi, Latincede en
küçük ağırlığı ifade etmektedir. “Gram”, ticaret hayatı için çok küçük bir ağırlık birimi
olduğundan daha büyük ölçü birimlerinin tanımlanması gerekmiş ve bunun üzerine
“kilogram” tanımlanmıştır. Bu kelime Yunancada “bin” anlamında kullanılan “kilo” kelimesi
ile en küçük ağırlık birimi olan “gram” kelimesinin birleştirilmesiyle elde edilmiştir.
Kilogram ayrıca bir desimetreküp suyun ağırlığına eşit kabul edilmiştir. Zaman içinde
standart ağırlık ölçü birimini tanımlamada kullanılan “saf su” ifadesi tartışılmaya
başlanmıştır. Suyun en yoğun hâlinin +4 derecede ortaya çıktığının ispatlanmasından sonra,
sıfır derecedeki saf suyun kullanılmasından vazgeçilmiştir. Bunun üzerine standart ağılık ölçü
birimi hesaplamaları tekrar yapılmıştır.
“Metroloji”, Yunancadaki “metron” sözcüğünden türemiş kelimedir. Dilimizdeki
karşılığı “ölçüm bilimi ve uygulaması” olarak ifade edilmektedir. Metroloji ile “ölçüm
sistemlerinin temelini oluşturan SI Uluslararası Birimler Sistemi içinde yer alan tüm ölçme
birimleri ile ilgili tüm tanımlamaları gerçekleştirmek”, SI birimlerini teknoloji ve bilimin
kullanımına sunmak” ve “gerçekleştirilen tüm ölçümlerin doğru ve güvenilir olmasını
sağlamak” gibi hedefler gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.
Uluslararası metroloji sisteminin yapısıda, Metre Konvansiyonu çerçevesinde
Uluslararası Ölçü ve Ağırlıklar Konferansı (CGPM), Uluslararası Ölçü ve Ağırlıklar Komitesi
(CIPM), Teknik Komiteler (CC) ve Uluslararası Ölçü ve Ağırlıklar Bürosu (BIPM) yer
almaktadır. Ulusal metroloji sisteminde ise Ulusal Metroloji Enstitüleri görev yapmaktadır.
Uluslararası Birimler Sistemi (SI), Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı’nda
(CGPM) kabul edilmiş olan birimlerin isimleri ve sembolleri ile kullanım kurallarını
kapsayan Uluslararası Büyüklükler Sistemine dayalı birimler sistemidir.
Bilim ve uluslararası ticaret alanında farklı ölçü birim sistemleri kullanılmasının
yarattığı karmaşıklığı önlemek için oluşturulan, SI Uluslararası Birimler Sistemi (Système
International d'Unités), 1960 yılında yapılan 11. Ağırlıklar ve Ölçü Genel Konferansı'nda
kabul edilmiştir. SI Birimler Sistemi, “temel SI birimleri”, “temel SI birimleri ile ifade edilen
türetilmiş SI birimleri”, “özel isim ve sembolleri olan türetilmiş SI birimleri” ve “isimleri ve
sembolleri, türetilmiş SI birimlerinin özel isim ve sembollerini içeren türetilmiş SI birimleri”
şeklinde dört farklı birim sisteminden oluşmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
a)
etmektedir.

Royal Cubit için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Firavun’un dirseğinden ellerinin parmak ucuna kadar olan bir uzunluğu ifade

b)

Günümüzde bu ölçü 463.3 mm’ye eşit kabul edilmektedir.

c)

2 karışın uzunluğuna eşittir.

d)

6 elin genişliğine eşittir.

e)

30 parmağın kalınlığına eşittir.

2)
Milattan sonra 1100’lü yılların hemen başında, göz hizası ile açılmış bir kolun
başparmağı arasındaki uzaklık aşağıdakilerden hangisi tarafından 1 yarda (yard) olarak
tanımlanmıştır?
a)

İngiltere Kralı Egbert

b)

İngiltere Kralı Büyük Alfred

c)

İngiltere Kralı 1. Edward

d)

İngiltere Kralı Henry

e)

İngiltere Kralı 1. Edmund

3)
Yüksekliklerin altimetre adı verilen cıvalı barometrelerle ölçülmesinin
mümkün hâle gelmesini sağlayan ilk çalışma 1647 yılında aşağıdakilerden hangisi tarafından
gerçekleştirilmiştir?
a)

Torricelli

b)

Pascal

c)

Aristo

d)

Leonardoda Vinci

e)

Leonardo DiCaprio
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4)
Jean Baptiste Joseph Delambre ile Pierre François Andre Mechain isimli iki
mühendis altı yıllık bir çalışmasının sonunda yeniden belirlenmiş olan metrenin orijinal
örneği hangi metalden yapılmıştır?
a)

Altın

b)

Platin ve iridyum alaşımı

c)

Platin

d)

Gümüş

e)

Bronz

5)
Günümüzde çok yaygın bir şekilde kullanılan “karat” kelimesinin kökünü
oluşturan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Karob

b)

Kravat

c)

Karatte

d)

Stone

e)

Grain

6)
etmektedir?

Aşağıdakilerden hangisi, Uluslararası Ölçü ve Ağırlıklar Bürosu’nu ifade

a)

UÖAB

b)

BIPM

c)

CIPM

d)

GIPM

e)

WIPM
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7)

Aşağıdakilerden hangisi temel SI birimlerinden biri değildir?

a)

Uzunluk

b)

Kütle

c)

Zaman

d)

Elektrik akımı

e)

Yoğunluk

8)
Aşağıdakilerden hangisi, temel SI birimleri ile ifade edilmiş türetilmiş SI
birimlerinden biri değildir?
a)

Alan

b)

Hacim

c)

Kuvvet

d)

Geçirgenlik

e)

Parlaklık

9)
Aşağıdakilerden hangisi, özel isim ve sembolleri olan türetilmiş SI
birimlerinden biri değildir?
a)

Frekans

b)

İndüktans

c)

Manyetik akı

d)

Tork

e)

Elektriksel direnç
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10)
Aşağıdakilerden hangisi, isimleri ve sembolleri, türetilmiş SI birimlerinin özel
isim ve sembollerini içeren türetilmiş SI birimlerinden biri değildir?
a)

Katalitik aktivite

b)

Dinamik viskosite

c)

Yüzey gerilimi

d)

Enerji yoğunluğu

e)

Molar entropi

Cevaplar
1)e, 2)d, 3)b, 4)c, 5)a, 6)b, 7)e, 8)c, 9)d, 10)a
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9. TOLERANSLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. İmalat ve Ölçümde Değişkenlik
9.2. Ölçü ve Tolerans Kavramları
9.3. İstatistiksel Tolerans Hesapları
9.3.1. Eşit Parça Toleransları İçin İstatistiksel Tolerans Hesapları
9.3.2. Farklı Parça Toleransları İçin İstatistiksel Tolerans Hesapları

236

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
İkiz olan insanların bile %100 aynı olmadığı fikrine katılıyor musunuz?
Birbirinden ayırt edemediğiniz ikizlerle karşılaştınız mı?
2)
Günlük hayatınızda hangi ölçme aletinin en hasas bir şekilde
göstermesini istersiniz, bu aletle neyin ölçülmesini isterdiniz?
3)
Büyüklüklerin ifade edilmesinde kullanılan tolerans kavramını, günlük
hayatımızda başka nerede kullanmaktayız? Bu kullanım aynı anlamda mı yoksa başka
anlamda mı kullanılmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

İmalat ve Ölçümde
Değişkenlik

İmalat ve ölçümde
değişkenlik ile ilgili genel
özelliklerinin kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

Ölçü ve Tolerans
Kavramları

Ölçü ve tolerans kavramları
ile ilgili genel özelliklerin
kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

İstatistiksel Tolerans
Hesapları

İstatistiksel tolerans hesapları
ile ilgili genel özelliklerin
kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak uygulama yaparak

Eşit Parça Toleransları
İçin İstatistiksel
Tolerans Hesapları

Eşit parça toleransları için
istatistiksel tolerans hesapları
ile ilgili genel özelliklerin
kavranması

Farklı Parça
Toleransları İçin
İstatistiksel Tolerans
Hesapları

Farklı parça toleransları için
istatistiksel tolerans hesapları
ile ilgili genel özelliklerin
kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak uygulama yaparak

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak uygulama yaparak
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Anahtar Kavramlar

Dünya üzerindeki canlı cansız tüm varlıklar düşünüldüğünde hiçbir şeyin
tamamen aynı olmadığı görülmektedir. İkiz olan insanlar bile %100 aynı değildir, sadece çok
benzer oldukları söylenebilir. Buradaki değişiklik, farklılık bir evrensel yasa olarak karşımıza
çıkmaktadır, bunun önüne geçmek mümkün değildir.

Teknolojik açıdan en gelişmiş imalat yöntemlerinin bile işlenen bir parçaya
gerçek boyutunu kazandırması beklenmemelidir. Yani gerek üretim gerekse da ölçüm
işlemlerinde mutlak doğruluk söz konusu değildir.

Bu nedenle üretimin belirli sınırlar içinde gerçekleştirilmesi istenir. Yani
nominal ölçüden belirli sapmaya izin verilir. Bir parçanın nominal ölçüsünden izin verilen bu
sapma miktarı “tolerans” olarak adlandırılmaktadır.

İstatistiksel tolerans hesaplarının amacı montajın tolerans limitlerinin dışına
çıkma yani hatalı montajın ortaya çıkma olasılığının kontrol altında tutulmasıdır. Bu olasılık
“hatalı montaj riski” olarak ifade edilmekte ve “r” ile gösterilmektedir.

Montajı meydana getiren her bir parçanın kendi tolerans limitlerinin içinde
kalması durumunda montaj da kendi tolerans limitleri içinde kalmakta, dolayısı ile hatalı
montaj meydana gelmemektedir. Küçük bir oranda hatalı montaj riskine katlanılması
durumunda ise, parça toleranslarında önemli miktarda genişleme sağlanabilmektedir.
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Giriş
Bir parçanın nominal ölçüsünü %100 sağlayacak bir üretim mümkün değildir. Bu
nedenle üretimin belirli sınırlar içinde gerçekleştirilmesi istenir. Yani nominal ölçüden belirli
sapmaya izin verilir. İstatistiksel tolerans hesaplarının amacı montajın tolerans limitlerinin
dışına çıkma yani hatalı montajın ortaya çıkma olasılığının kontrol altında tutulmasıdır. Bu
olasılık “hatalı montaj riski” olarak ifade edilmektedir. Montajı meydana getiren her bir
parçanın kendi tolerans limitlerinin içinde kalması durumunda montaj da kendi tolerans
limitleri içinde kalmakta, dolayısı ile hatalı montaj meydana gelmemektedir. Küçük bir
oranda hatalı montaj riskine katlanılması durumunda ise, parça toleranslarında önemli
miktarda genişleme sağlanabilmektedir. Hatalı montaj bazı ilave maliyetlere neden olurken,
toleransların genişletilmesi işleme maliyetlerinde azalmaya neden olmaktadır. Birçok farklı
risk değerleri için hesaplama ve maliyet analizleri yapılarak işletme için üstlenilebilecek en
uygun hatalı montaj riski oranının belirlenmesi mümkün olmaktadır.
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9.1. İmalat ve Ölçümde Değişkenlik
Dünya üzerindeki canlı cansız tüm varlıklar düşünüldüğünde hiçbir şeyin tamamen
aynı olmadığı görülmektedir. İkiz olan insanlar bile %100 aynı değildir, sadece çok benzer
oldukları söylenebilir. Buradaki değişiklik, farklılık bir evrensel yasa olarak karşımıza
çıkmaktadır, bunun önüne geçmek mümkün değildir.
Diğer taraftan bilimde, teknolojide ve günlük yaşamımızda karşımıza çıkan ölçüm
değerlerinin kesin değerler olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceği üzerinde ilk bakışta
doğru karar vermek mümkün değildir.
Çeşitli amaçlarla satın aldığımız birçok ürünün boyutları, kullanıldığı yere bağlı olarak
bizim için bazen oldukça önemli olabilmektedir. Ürünün kitapçığında ifade edilmiş olan bir
boyutu evde bulunan bir mezura ya da cetvel ile ölçerek kontrol etmek istediğimizde belirtilen
ölçünün doğru olduğunu görebiliriz.
Ancak yapılan bu ölçüm, söz konusu boyut ölçüsünün kesin olarak doğru olduğunu
göstermez. Aynı boyutu endüstriyel bir ölçme aleti olan bir kumpas ile ölçme şansımız olsa,
açıklanan ölçüden küçük de olsa bazı farklılıklar olduğu görülecektir.
Aslında endüstriyel anlamda da durum çok farklı değildir. Üretilen bir parçanın bir
boyutu biraz önce bahsedilen kumpas ile ölçüldüğünde de elde edilen sonucun kesin ölçü
olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Çünkü bazı ölçme aletleri diğer ölçme aletlerinden
daha hassas ölçümler yapabilmektedir. Hatta aynı ölçme aletinin farklı hassasiyette ölçüm
yapan çeşitleri de bulunmaktadır.
Bu durumda, daha hassas ölçüm yapan bir kumpas kullanıldığında daha farklı bir
sonuç elde edilmesi beklenmelidir. Ölçme aletini değiştirerek örneğin bir mikrometre
kullanılarak ölçüm yapıldığında da yine farklı bir sonuç elde edilecektir.
Bütün bunlar göstermektedir ki bir boyutun gerçek değerinin kesin olarak belirlenme
şansı bulunmamaktadır. Bu bakımdan yapılan tüm ölçümlerin belirli bir güven sınırı içinde
gerçekleştirildiğini ve belirli bir yanılma payı içerdiklerini söylemek daha doğru olacaktır.
Bir başka açıdan bakıldığında ortaya çıkan bu farklılığın üretimden mi yoksa
ölçümden mi kaynaklandığı düşünülebilir. Yani, ürünler aslında %100 aynı üretilemediğinden
mi ölçüm değerleri farklı çıkmaktadır yoksa üretim açısından bir sorun yok da farklılık sadece
ölçümlerde mi karşımıza çıkmaktadır.
Aslında, ölçümde elde edilemeyen kesinliğin üretimde elde edilmesi de mümkün
değildir. Üretilen her parçanın belirli bir hata içermesi kaçınılmazdır. Yani herhangi bir hata
içermeyen bir imalatın gerçekleştirilmesi mümkün olmamaktadır.
Dolayısı ile teknolojik açıdan en gelişmiş imalat yöntemlerinin bile işlenen bir parçaya
gerçek boyutunu kazandırması beklenmemelidir. Yani gerek üretim gerekse da ölçüm
işlemlerinde mutlak doğruluk söz konusu değildir.
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9.2. Ölçü ve Tolerans Kavramları
Üretilecek parçaların ölçüleri ve fonksiyonları tasarım aşamasında belirlenmektedir.
Parçanın nerede ne amaçla kullanılacağı, sabit bir parça olarak mı yoksa hareketli bir parça
olarak mı görev yapacağı, parçası olduğu ürünün çalışma güvenliği ile olan ilişkisi gibi birçok
faktör, parçanın nominal ölçü ve toleranslarının belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
Ölçü
Bir boyutun uzunluğunun değerini belirli bir uzunluk biriminin kullanılması ile
tanımlayan sayısal değer “ölçü” olarak adlandırılmaktadır. Üretilecek parçanın tasarımına
uygun olarak üretilebilmesi için nominal ölçü ve toleranslar kullanılmaktadır.
Nominal ölçü
Bir parçanın belirli bir fonksiyonu yerine getirmesi için tasarım aşamasında belirlenen
ve teknik resim üzerinde gösterilen boyutuna “nominal ölçü” adı verilmektedir. Nominal ölçü
ayıca “anma boyutu” ve “referans boyut” olarak da ifade edilmektedir. Nominal ölçü parçanın
gerçekten sahip olduğu boyutunu ifade etmekte ve imalatta bu ölçüye ulaşılmaya
çalışılmaktadır. Nominal ölçü değerleri parça ve montaj için farklı şekilde ifade edilmektedir.
𝑋 = Parçanın nominal ölçüsü
𝑌 = Montajın nominal ölçüsü
Tolerans
Bir parçanın nominal ölçüsünü %100 sağlayacak bir üretim mümkün değildir. Bu
nedenle üretimin belirli sınırlar içinde gerçekleştirilmesi istenir. Yani nominal ölçüden belirli
sapmaya izin verilir. Bir parçanın nominal ölçüsünden izin verilen bu sapma miktarı
“tolerans” olarak adlandırılmaktadır. Toleransların dar veya geniş olarak belirlenmesi arzu
edilen doğruluk derecesine göre değişmektedir. Tolerans değerleri parça ve montaj için farklı
şekilde ifade edilmektedir.
+ 𝑡 = Parça toleransı
+ 𝑇 = Montaj toleransı
Alt tolerans limiti
Nominal ölçüden izin verilen negatif sapma değerinin çıkarılmasıyla elde
edilmektedir. Alt tolerans limiti, “ATL” şeklinde ifade edilmektedir.
ATL (parça) = 𝑋 − 𝑡
ATL (montaj) = 𝑌 − 𝑇
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Üst tolerans limiti
Nominal ölçüye izin verilen pozitif sapma değerinin ilave edilmesiyle elde
edilmektedir. Üst tolerans limiti, “ÜTL” şeklinde ifade edilmektedir.
ÜTL (parça) = 𝑋 + 𝑡
ÜTL (montaj) = 𝑌 + 𝑇
Tolerans aralığı
Nominal ölçüden izin verilen sapmanın belirlediği bir genişliktir. İzin verilen sapma
ne kadar büyük ise tolerans aralığı o kadar geniş; izin verilen sapma ne kadar küçük ise
tolerans aralığı da o kadar dar olmaktadır. Tolerans aralığını pratik olarak bulmak için +
tolerans değerini iki ile çarpmak yeterlidir. Tolerans aralığı alt ve üst tolerans limitleri
arasında yer aldığından; üst tolerans limitinden, alt tolerans limiti çıkarılarak da hesaplama
yapılabilir.
Tolerans aralığı = ÜTL (üst tolerans limiti) − ATL (alt tolerans limiti)
Tolerans aralığı ne kadar dar tutulursa başka bir ifade ile toleranslar ne kadar sıkı
olarak belirlenirse, şekil 25’te de gösterildiği gibi işleme maliyetleri de o kadar yüksek
olmaktadır.

Şekil 25: Tolerans aralığı – maliyet ilişkisi
Bir parçanın toleransının belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken çeşitli unsurlar
bulunmaktadır. Öncelikle söz konusu parçanın tek başına mı yoksa bir montajda mı
kullanılacağı belirlenmelidir. Belirli bir fonksiyonu yerine getirmek üzere üretilmiş, tek
parçadan oluşan bir ürün için tolerans çoğu zaman çok önemli değildir. Ancak üretilen parça,
herhangi bir montajın parçası olacak ise toleranslar çok daha önemlidir ve bu durumda
birtakım ilave bilgilere de ihtiyaç duyulacaktır. Bir montaj bazen iki veya daha fazla parçanın
yan yana getirilmesiyle oluşturulurken bazen de mil delik sistemlerinde olduğu gibi sadece iki
parçadan da oluşmaktadır.
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9.3. İstatistiksel Tolerans Hesapları
İstatistiksel tolerans hesaplarının amacı montajın tolerans limitlerinin dışına çıkma
yani hatalı montajın ortaya çıkma olasılığının kontrol altında tutulmasıdır. Bu olasılık “hatalı
montaj riski” olarak ifade edilmekte ve “r” ile gösterilmektedir.
İstatistiksel tolerans hesapları ile aşağıdaki iki durumdan biri hedeflenmektedir:
a)
Belirli bir oranda hatalı montajın ortaya çıkma riskine katlanılması durumunda
parça toleranslarında ortaya çıkan genişlemenin hesaplanması.
b)
Tasarım aşamasında belirlenmiş olan parça toleranslarının genişletilmesi
durumunda ortaya çıkması beklenen hatalı montaj oranının hesaplanması.
Parça toleranslarında genişleme sağlanması işleme maliyetlerini azaltma olanlarını
ortaya çıkarmaktadır. Buradan elde edilen maliyet avantajı ile hatalı montaj nedeniyle ortaya
çıkan ilave maliyet karşılaştırılarak üstlenilebilecek en uygun hatalı montaj riskini belirlemek
mümkün olmaktadır.
Bir montajın nominal ölçüsünü ve toleransını belirlemek için, montajı oluşturan
parçaların nominal ölçülerinin ve toleranslarının toplamını hesaplamak gerekmektedir.
Montajdaki parça sayısı = n
Parçaların nominal ölçüleri = 𝑋1 , 𝑋2 , 𝑋3 , … , 𝑋𝑛
Parçaların toleransları = +𝑡1 , +𝑡2 , +𝑡3 , … , +𝑡𝑛
Montajın nominal ölçüsü = Y = 𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 + ⋯ + 𝑋𝑛
Montajın toleransı = T = ( +𝑡1 ) + ( +𝑡2 ) + ( +𝑡3 ) + ⋯ + ( +𝑡𝑛 )
Montajın nominal ölçüsü ve toleransı = 𝑌 + 𝑇
𝑌 + 𝑇 = (𝑋1 + 𝑡1 ) + (𝑋2 + 𝑡2 ) + ( 𝑋3 + 𝑡3 ) + ⋯ + (𝑋𝑛 + 𝑡𝑛 )
Montajı meydana getiren her bir parçanın kendi tolerans limitlerinin içinde (𝑋+𝑡)
kalması durumunda montaj da kendi tolerans limitleri (𝑌+𝑇) içinde kalmakta, dolayısı ile
hatalı montaj meydana gelmemektedir.
Küçük bir oranda hatalı montaj riskine katlanılması durumunda ise, parça
toleranslarında önemli miktarda genişleme sağlanabilmektedir. Montajı oluşturan parçaların
toleransları bazen birbirine eşit bazen de birbirinden farklıdır. İstatistiksel tolerans
hesaplarında küçük farklılıklar olsa da belirli bir hatalı montaj riskini üstlenerek parça
toleranslarında genişleme sağlanması yaklaşımı her iki durum için de geçerli olmaktadır.
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9.3.1. Eşit Parça Toleransları İçin İstatistiksel Tolerans Hesapları
Toleransları birbirine eşit olan parçaların bir montajı meydana getirmesi durumunda,
parça ile montajın nominal ölçü ve toleranslarını şu şekilde göstermek mümkündür.
Montajdaki parça sayısı = n
Parçaların nominal ölçüleri = 𝑋1 , 𝑋2 , 𝑋3 , … , 𝑋𝑛
Parçaların toleransları = + 𝑡
Montajın nominal ölçüsü = Y = 𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 + ⋯ + 𝑋𝑛
Montajın toleransı = T = + 𝑛 𝑡
Montajın nominal ölçüsü ve toleransı = 𝑌 + 𝑇 = 𝑌 + 𝑛 𝑡
Örnek: Parça boyutlarının nominal ölçü etrafında normal dağılım gösterdiği
varsayılan bir montajda. Dört parçanın bir araya getirilmesi ile bir montaj oluşturulmaktadır.
Montajı meydana getiren parçaların nominal ölçüleri; 2.65 mm, 5.35 mm, 6.45 mm ve 3.55
mm şeklinde verilmiştir. Parçaların her biri için tolerans +0.02 𝑚𝑚 olarak belirlenmiştir.
Yapılan onbin montajdan 168 tanesinin hatalı olmasına katlanılması durumunda parça
toleranslarında meydana gelecek genişlemenin hesaplanması istenilmektedir.
Montajdaki parça sayısı = 4
Parçaların nominal ölçüleri = 2.65 𝑚𝑚, 5.35 𝑚𝑚, 6.45 𝑚𝑚, 3.55 𝑚𝑚
Parçaların toleransları = + 0.02 𝑚𝑚
Öncelikle montajın nominal ölçüsü belirlenmelidir. Bunun için montajı meydana
getiren parçaların nominal ölçülerini toplamak gerekmektedir.
Montajın nominal ölçüsü = Y = 2.65 + 5.35 + 6.45 + 3.55 = 18.00 𝑚𝑚
Montajı meydana getiren parçaların toleransları birbirine eşittir. Montajın toleransını
bulmak için parça toleransını, parça sayısı ile çarpmak gerekmektedir.
Montajın toleransı = T = + 4 (0.02) = + 0.08 𝑚𝑚
Bu durumda montajın nominal ölçüsü ve toleransı aşağıdaki gibi olacaktır.
Montajın nominal ölçüsü ve toleransı = 𝑌 + 𝑇 = 18.00 + 0.08 𝑚𝑚
Montajın tolerans aralığının belirlenmesi için ise, alt ve üst tolerans limitlerinin
belirlenmesi gerekmektedir. Alt tolerans limitini bulmak için montajın nominal ölçüsünden
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0.08 değerini çıkarmak; üst tolerans limitini bulmak için ise montajın nominal ölçüsüne 0.08
değerini ilave etmek gerekmektedir.
Alt tolerans limiti = 18.00 − 0.08 = 17.92 𝑚𝑚
Üst tolerans limiti = 18.00 + 0.08 = 18.08 𝑚𝑚
Montajın tolerans aralığını bulmak için üst tolerans limitinden alt tolerans limiti
çıkarılmalıdır.
Montajın tolerans aralığı = ÜTL (üst tolerans limiti) − ATL (alt tolerans limiti)
Montajın tolerans aralığı = 18.08 − 17.92 = 0.16 𝑚𝑚
Tolerans aralığı 0.16 mm olarak bulunmuştur. Tolerans aralığı dışına çıkılması hatalı
montaj anlamına gelmektedir. On bin montajdan 168 tanesinin hatalı olmasına katlanılması,
yüklenilecek montaj riskini ifade etmektedir. Hatalı montaj riskini bulmak için 168 değeri
10000 rakamına bölünmelidir.
Hatalı montaj riski = 𝑟 =

168
= 0.0168
10000

Hatalı montaj riski 0.0168 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca alt ve üst tolerans limitleri
dışına çıkma olasılıkları da hesaplanmalıdır. Alt tolerans limitinin altına inme olasılığı ile üst
tolerans limitinin üstüne çıkma olasılığı birbirine eşit kabul edilmektedir. Bu bakımdan hatalı
montaj riski ikiye bölünerek alt ve üst tolerans limitleri dışına çıkma riski ayrı ayrı hesap
edilmelidir.
Alt tolerans limitinin altına inme riski =

𝑟
0.0168
=
= 0.0084
2
2

Üst tolerans limitinin üstüne çıkma riski =

𝑟
0.0168
=
= 0.0084
2
2

Şekil 26: Montajın tolerans aralığı
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Şekil 26’da da gösterildiği gibi, alt tolerans limitinin altına inme olasılığı ya da üst
tolerans limitinin üstüne çıkma olasılığı 0.0084 olarak hesaplanmıştır. Bu olasılık değerine
karşı gelen Z değeri tablo 31’de de – 2.39 olarak gösterilmektedir.
Nominal ölçü ile alt tolerans limiti arasındaki uzaklık 𝑍𝜎 değerine eşittir. Bu durumda
bu uzaklık mutlak olarak 2.39 σy değerine eşit olmaktadır. Montajın ve montajı oluşturan
parçaların standart sapma değerleri farklı bir notasyon ile gösterilmektedir.
𝜎𝑦 = Montajın standart sapması
𝜎𝑥 = Parçanın standart sapması
Üst tolerans limitinin üstüne çıkma olasılığı da 0.0084’tür. Tablo, - ∞ ile x arasındaki
alanları yani olasılıkları gösterdiği için tablodan üst tolerans limitinin solunda kalan alana
bakmak gerekmektedir. Bu durumda 0.0084 değerini toplam olasılık değeri olan 1’den
çıkarmak gerekmektedir. Bu değer (1 – 0.0084), 0.9916’ya eşittir ve Z değeri olarak karşılığı
da tabloda + 2.39 olarak gösterilmektedir.
Z

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

– 2.4
– 2.3
– 2.2

0.0082 0.0080 0.0078 0.0075 0.0073 0.0071 0.0069 0.0068 0.0066 0.0064
0.0107 0.0104 0.0102 0.0099 0.0096 0.0094 0.0091 0.0089 0.0087 0.0084
0.0139 0.0136 0.0132 0.0129 0.0125 0.0122 0.0119 0.0116 0.0113 0.0110

+ 2.2
+ 2.3
+ 2.4

0.9861 0.9864 0.9868 0.9871 0.9875 0.9878 0.9881 0.9884 0.9887 0.9890
0.9893 0.9896 0.9898 0.9901 0.9904 0.9906 0.9909 0.9911 0.9913 0.9916
0.9918 0.9920 0.9922 0.9925 0.9927 0.9929 0.9931 0.9932 0.9934 0.9936
Tablo 31: Normal dağılım tablosu (bazı Z değeri olasılıkları) (kobu, 1987)

Bu durumda nominal ölçü ile üst tolerans limiti arasındaki mutlak uzaklık benzer bir
şekilde 2.39 σy değerine eşit olmaktadır. Dolayısı ile tolerans aralığı (2.39 + 2.39), 4.78 σ y
değerine eşit olmaktadır.
Montajın tolerans aralığını ifade eden 0.16 değeri, 4.78 σy değerine eşitlenerek σy
değeri hesaplanmalıdır.
0.16 = 4.78 𝜎𝑦
𝜎𝑦 = 0.16⁄4.78 = 0.0334728
Montajın varyansı, montajı oluşturan parçaların varyanslarının toplamına eşittir. Bu
durumda montajın varyansı dört parçanın varyanslarının toplamına eşit olacaktır. Parçaların
boyutları aynı olmamakla birlikte nominal ölçüleri birbirine yakın, toleransları ise birbirine
eşittir.
𝜎𝑦 2 = 𝜎𝑥1 2 + 𝜎𝑥2 2 + 𝜎𝑥3 2 + 𝜎𝑥4 2
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Benzer koşullarda üretildikleri muhtemel olan bu parçaların standart sapmalarının
birbirine eşit olduğunu varsayılmaktadır. Standart sapmalar birbirine eşit ise standart sapma
değerlerinin kareleri de yani varyans değerleri de birbirine eşit olmaktadır.
𝜎𝑥 = 𝜎𝑥1 = 𝜎𝑥2 = 𝜎𝑥3 = 𝜎𝑥4
Standart sapmalar birbirine eşit ise standart sapma değerlerinin kareleri de yani
varyans değerleri de birbirine eşit olmaktadır.
𝜎𝑥 2 = 𝜎𝑥1 2 = 𝜎𝑥2 2 = 𝜎𝑥3 2 = 𝜎𝑥4 2
Montajın varyansını bulmak için birbirine eşit varsayılan parça varyans değerlerinin
toplanması gerekmektedir.
𝜎𝑦 2 = 𝜎𝑥 2 + 𝜎𝑥 2 + 𝜎𝑥 2 + 𝜎𝑥 2 = 4𝜎𝑥 2
Bu durumda montajın varyansı, parçaların varyanslarının toplamına yani 4𝜎𝑥 2
değerine eşit olacaktır.
𝜎𝑦 2 = 4𝜎𝑥 2
Eşitliğin her iki tarafının karekökü alınarak, montajın standart sapmasını ifade eden 𝜎𝑦
değeri, parçanın standart sapmasını ifade eden 𝜎𝑥 cinsinden hesaplanmaktadır.
(𝜎𝑦 2 )1/2 = (4𝜎𝑥 2 )1/2
𝜎𝑦 = 2 𝜎𝑥
Sadeleştirme sonrasında elde edilen eşitlikte 𝜎𝑦 yerine daha önce hesaplanmış olan
0.0334728 değerini koyarak 𝜎𝑥 değerini hesaplamak mümkün olacaktır.
0.0334728 = 2 𝜎𝑥
𝜎𝑥 = 0.0334728/2 = 0.0167364
𝜎𝑥 Değerinin belirlenmesinden sonra parça tolerans aralığını hesaplamak mümkündür.
Tolerans aralığının % 100’e yakın bir olasılıkla altı standart sapmalık bir genişliğe eşit olduğu
varsayımıyla, 0.0167364 değeri altı ile çarpılmalıdır.
6 𝜎𝑥 = 6 (0.0167364) = 0.1004184 = Parça tolerans aralığı
Parça toleransı = 0.1004184/2 = + 0.0502
Parça toleransı = + 0.0502
Görüldüğü gibi onbin montajdan 168 tanesinin hatalı olmasına katlanılarak, parça
toleransları + 0.02 değerinden yaklaşık 2.5 katına yani + 0.0502 değerine genişletilmiştir.
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9.3.2. Farklı Parça Toleransları İçin İstatistiksel Tolerans Hesapları
Toleransları birbirinden farklı olan parçaların bir montajı meydana getirmesi
durumunda, istatistiksel toleranslama yaklaşımının uygulanabilmesi için aşağıdaki koşulların
sağlanması gerekmektedir:
1) Parçaların boyutlarının nominal ölçü etrafında normal dağılım göstermesi
gerekmektedir.
2) Parça boyutlarının nominal ölçü etrafında normal dağılım göstermemesi
durumunda, montajı oluşturan parça sayısının dörtten büyük olması gerekmektedir.
3) Parçaların boyutlarının standart sapmalarının arasında büyük bir farkın
bulunmaması gerekmektedir.
4) En küçük parça toleransının, en büyük parça toleransının %20’sinden daha küçük
olmaması gerekmektedir.
Örnek: Parça boyutlarının nominal ölçü etrafında normal dağılım gösterdiği
varsayılan bir montajda. Üç parçanın bir araya getirilmesi ile bir montaj oluşturulmaktadır.
Montajı meydana getiren parçaların nominal ölçüleri; 3.30 mm, 4.35 mm ve 5.15 mm
şeklinde verilmiştir.
Parçaların her biri için tolerans ise sırası ile +0.01 𝑚𝑚, +0.02 𝑚𝑚 𝑣𝑒 +0.03 𝑚𝑚
şeklinde belirlenmiştir. Yapılan on bin montajdan 76 tanesinin hatalı olmasına katlanılması
durumunda parça toleranslarında meydana gelecek genişlemenin hesaplanması
istenilmektedir.
Montajdaki parça sayısı = 3
Parçaların nominal ölçüleri = 3.30 𝑚𝑚, 4.35 𝑚𝑚, 5.15 𝑚𝑚
Parçaların toleransları = + 0.01 𝑚𝑚, + 0.02 𝑚𝑚, + 0.03 𝑚𝑚
Bu durumda parçaların nominal ölçüleri ve toleransları aşağıdaki gibi olacaktır.
𝑋1 = 3.30 + 0.01 𝑚𝑚
𝑋2 = 4.35 + 0.02 𝑚𝑚
𝑋3 = 5.15 + 0.03 𝑚𝑚
Öncelikle montajın nominal ölçüsü ve belirlenmelidir. Bunun için montajı meydana
getiren parçaların nominal ölçülerini toplamak gerekmektedir.
Montajın nominal ölçüsü = Y = 3.30 + 4.35 + 5.15 = 12.80 𝑚𝑚
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Montajı meydana getiren parçaların toleransları birbirinden farklıdır. Montajın
toleransını bulmak için parça toleranslarını toplamak gerekmektedir.
Montajın toleransı = T = ( + 0.01) + ( + 0.02) + ( + 0.03) = + 0.06 𝑚𝑚
Bu durumda montajın nominal ölçüsü ve toleransı aşağıdaki gibi olacaktır.
Montajın nominal ölçüsü ve toleransı = 𝑌 + 𝑇 = 12.80 + 0.06 𝑚𝑚
Montajın tolerans aralığının belirlenmesi için ise, alt ve üst tolerans limitlerinin
belirlenmesi gerekmektedir. Alt tolerans limitini bulmak için montajın nominal ölçüsünden
0.06 değerini çıkarmak; üst tolerans limitini bulmak için ise montajın nominal ölçüsüne 0.06
değerini ilave etmek gerekmektedir.
Alt tolerans limiti = 12.80 − 0.06 = 12.74 𝑚𝑚
Üst tolerans limiti = 12.80 + 0.06 = 12.86 𝑚𝑚
Montajın tolerans aralığını bulmak için üst tolerans limitinden alt tolerans limiti
çıkarılmalıdır.
Montajın tolerans aralığı = ÜTL (üst tolerans limiti) − ATL (alt tolerans limiti)
Montajın tolerans aralığı = 12.86 − 12.74 = 0.12 𝑚𝑚
Tolerans aralığı 0.16 mm olarak bulunmuştur. Tolerans aralığı dışına çıkılması hatalı
montaj anlamına gelmektedir. Onbin montajdan 76 tanesinin hatalı olmasına katlanılması,
yüklenilecek montaj riskini ifade etmektedir. Hatalı montaj riskini bulmak için 76 değeri
10000 rakamına bölünmelidir.
Hatalı montaj riski = 𝑟 =

76
= 0.0076
10000

Hatalı montaj riski 0.0076 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca alt ve üst tolerans limitleri
dışına çıkma olasılıkları da hesaplanmalıdır.
Alt tolerans limitinin altına inme olasılığı ile üst tolerans limitinin üstüne çıkma
olasılığı birbirine eşit kabul edilmektedir. Bu bakımdan hatalı montaj riski ikiye bölünerek alt
ve üst tolerans limitleri dışına çıkma riski ayrı ayrı hesap edilmelidir.
Alt tolerans limitinin altına inme riski =

𝑟
0.0076
=
= 0.0038
2
2

Üst tolerans limitinin üstüne çıkma riski =

𝑟
0.0076
=
= 0.0038
2
2
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Şekil 27: Montajın tolerans aralığı
Şekil 27’de de gösterildiği gibi, alt tolerans limitinin altına inme olasılığı ya da üst
tolerans limitinin üstüne çıkma olasılığı 0.0038 olarak hesaplanmıştır. Bu olasılık değerine
karşı gelen Z değeri tablo 32’de de – 2.67 olarak gösterilmektedir.
Nominal ölçü ile alt tolerans limiti arasındaki uzaklık 𝑍𝜎 değerine eşittir. Bu durumda
bu uzaklık mutlak olarak 2.67 σy değerine eşit olmaktadır. Montajın ve montajı oluşturan
parçaların standart sapma değerleri farklı bir notasyon ile gösterilmektedir.
𝜎𝑦 = Montajın standart sapması
𝜎𝑥 = Parçanın standart sapması
Üst tolerans limitinin üstüne çıkma olasılığı da 0.0038’dir. Tablo - ∞ ile x arasındaki
alanları yani olasılıkları gösterdiği için tablodan üst tolerans limitinin solunda kalan alana
bakmak gerekmektedir. Bu durumda 0.0038 değerini toplam olasılık değeri olan 1’den
çıkarmak gerekmektedir. Bu değer (1 – 0.0038), 0.9962’ye eşittir ve Z değeri olarak karşılığı
da tabloda + 2.67 olarak gösterilmektedir.
Z

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

– 2.7
– 2.6
– 2.5

0.0035 0.0034 0.0033 0.0032 0.0031 0.0030 0.0029 0.0028 0.0027 0.0026
0.0047 0.0045 0.0044 0.0043 0.0041 0.0040 0.0039 0.0038 0.0037 0.0036
0.0062 0.0060 0.0059 0.0057 0.0055 0.0054 0.0052 0.0051 0.0049 0.0048

+ 2.5
+ 2.6
+ 2.7

0.9938 0.9940 0.9941 0.9943 0.9945 0.9946 0.9948 0.9949 0.9951 0.9952
0.9953 0.9955 0.9956 0.9957 0.9959 0.9960 0.9961 0.9962 0.9963 0.9964
0.9965 0.9966 0.9967 0.9968 0.9969 0.9970 0.9971 0.9972 0.9973 0.9974
Tablo 32: Normal dağılım tablosu (bazı Z değeri olasılıkları) (kobu, 1987)

Bu durumda nominal ölçü ile üst tolerans limiti arasındaki mutlak uzaklık benzer bir
şekilde 2.67 σy değerine eşit olmaktadır. Dolayısı ile tolerans aralığı (2.67 + 2.67), 5.34 σ y
değerine eşit olmaktadır.
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Montajın tolerans aralığını ifade eden 0.12 değeri, 5.34 σy değerine eşitlenerek σy
değeri hesaplanmalıdır.
0.12 = 5.34 𝜎𝑦
𝜎𝑦 = 0.12⁄5.34 = 0.0225
Montajın varyansı, montajı oluşturan parçaların varyanslarının toplamına eşittir. Bu
örnekte parça toleransları birbirinden farklıdır. Parça toleranslarının arasındaki oranları göz
önüne alarak standart sapmaları bir teta (ϴ) değişkeni cinsinden ifade etmek mümkündür.
Parça toleransı, 𝑡1 = + 0.01 mm iken σ𝑥1 = ϴ şeklinde ifade edilebilir
.
Bu
durumda diğer parçaların toleranslarını da benzer şekilde ifade etmek mümkündür.
𝑡2 = + 0.02 mm iken σ𝑥2 = 2ϴ
𝑡3 = + 0.03 mm iken σ𝑥3 = 3ϴ
Montajın varyansını bulmak için montajı oluşturan üç parçanın varyans değerlerini
toplamak gerekmektedir.
𝜎𝑦 2 = 𝜎𝑥1 2 + 𝜎𝑥2 2 + 𝜎𝑥3 2
𝜎𝑦 2 = (ϴ)2 + (2ϴ)2 + (3ϴ)2
Bu durumda montajın varyansı, parçaların varyanslarının toplamına yani 14 ϴ2
değerine eşit olacaktır.
𝜎𝑦 2 = 14 ϴ2
Eşitliğin her iki tarafının karekökü alınarak, montajın standart sapmasını ifade eden 𝜎𝑦
değeri, ϴ cinsinden hesaplanmaktadır.
(𝜎𝑦 2 )1/2 = (14 ϴ2 )1/2
𝜎𝑦 = (14)1/2 ϴ
Sadeleştirme sonrasında elde edilen eşitlikte 𝜎𝑦 yerine daha önce hesaplanmış olan
0.0225 değerini koyarak ϴ değerini hesaplamak mümkün olacaktır.
𝜎𝑦 = 0.0225 = 3.74 ϴ
ϴ = 0.006
Birbirinden farklı tolerans değerlerine sahip olması nedeniyle, parçaların standart
sapmaları ϴ cinsinden ifade edilmiştir.
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σ𝑥1 = ϴ
σ𝑥2 = 2ϴ
σ𝑥3 = 3ϴ
Parçaların standart sapma değerlerinin buna göre belirlenmesi gerekmektedir.
σ𝑥1 = ϴ = 0.006
σ𝑥2 = 2 ϴ = 2 (0.006) = 0.012
σ𝑥3 = 3 ϴ = 3 (0.006) = 0.018
𝜎𝑥 Değerlerinin belirlenmesinden sonra parça tolerans aralıklarını hesaplamak
mümkündür. Tolerans aralığının % 100’e yakın bir olasılıkla altı standart sapmalık bir
genişliğe eşit olduğu varsayımıyla, parçaların standart sapma değerleri altı ile çarpılmalıdır.
Parça (1) toleras aralığı = 6 (σ𝑥1 ) = 6 (0.006) = 0.036
Parça (2) toleras aralığı = 6 (σ𝑥2 ) = 6 (0.012) = 0.072
Parça (3) toleras aralığı = 6 (σ𝑥3 ) = 6 (0.018) = 0.108
Parça toleranslarındaki genişlemenin tam olarak görülmesi ve karşılaştırma
yapılabilmesi için hesaplanan tolerans aralığı değerlerinin, tolerans değeri şeklinde + olarak
ifade edilmesi gerekmektedir.
𝑡1 = 0.036/2 = +0.018
𝑡2 = 0.072/2 = +0.036
𝑡3 = 0.108/2 = +0.054
Montajı oluşturan parçalardan ilki incelendiğinde, parça toleransının + 0,01’den
0.018’e genişlediği görülmektedir. Diğer parçalara göz atıldığında, iki numaralı parçanın
toleransının 0.02’den 0.036’ya, üç numaralı parçanın toleransının ise 0.03’ten 0.054’e
genişlediği görülmektedir.
Sonuç olarak, onbin montajdan 76 tanesinin hatalı olmasına katlanılarak, parça
toleranslarında %80 genişleme sağlandığını söylemek mümkündür.
İki örneğin sonuçlarına bir kez daha bakıldığında, %0.76’lık hatalı montaj riskine
katlanıldığında parça toleranslarının mevcut değerlerinin 1.8 katına genişletildiği; %1.68
hatalı montaj riskine katlanıldığında ise parça toleranslarının mevcut değerlerinin 2.5 katına
genişletildiği görülmektedir.
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Hatalı montaj bazı ilave maliyetlere neden olurken, toleransların genişletilmesi işleme
maliyetlerinde azalmaya neden olmaktadır. Sonuçlar da göstermektedir ki, üstlenilen farklı
risk değerleri parça toleranslarında farklı genişlemelere neden olmaktadır. Birçok farklı risk
değerleri için hesaplama ve maliyet analizleri yapılarak işletme için üstlenilebilecek en uygun
hatalı montaj riski oranının belirlenmesi mümkün olmaktadır.
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Uygulamalar

Resim 49: Gazete Haberi (Milliyet, 2015c)
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Uygulama Soruları
1)

Haber nasıl yorumlanabilir?

2)
Haberde ifade edilen “tolerans” kelimesi, ölçülerin ifade edilmesinde
kullanılan “tolerans” kavramı ile aynı anlamda mı kullanılmıştır?
3)

Haberdeki “sıfır tolerans “ ifadesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bilimde, teknolojide ve günlük yaşamımızda karşımıza çıkan ölçüm değerlerinin kesin
değerler olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceği üzerinde ilk bakışta doğru karar vermek
mümkün değildir. Bir boyutun gerçek değerinin kesin olarak belirlenme şansı
bulunmamaktadır. Bu bakımdan yapılan tüm ölçümlerin belirli bir güven sınırı içinde
gerçekleştirildiğini ve belirli bir yanılma payı içerdiklerini söylemek daha doğru olacaktır.
Bir başka açıdan bakıldığında ortaya çıkan bu farklılığın üretimden mi yoksa
ölçümden mi kaynaklandığı düşünülebilir. Yani, ürünler aslında %100 aynı üretilemediğinden
mi ölçüm değerleri farklı çıkmaktadır yoksa üretim açısından bir sorun yok da farklılık sadece
ölçümlerde mi karşımıza çıkmaktadır. Aslında, ölçümde elde edilemeyen kesinliğin üretimde
elde edilmesi de mümkün değildir.
Üretilen her parçanın belirli bir hata içermesi kaçınılmazdır. Yani herhangi bir hata
içermeyen bir imalatın gerçekleştirilmesi mümkün olmamaktadır. Dolayısı ile teknolojik
açıdan en gelişmiş imalat yöntemlerinin bile işlenen bir parçaya gerçek boyutunu
kazandırması beklenmemelidir. Yani gerek üretim gerekse da ölçüm işlemlerinde mutlak
doğruluk söz konusu değildir.
Üretilecek parçaların ölçüleri ve fonksiyonları tasarım aşamasında belirlenmektedir.
Parçanın nerede ne amaçla kullanılacağı, sabit bir parça olarak mı yoksa hareketli bir parça
olarak mı görev yapacağı, parçası olduğu ürünün çalışma güvenliği ile olan ilişkisi gibi birçok
faktör, parçanın nominal ölçü ve toleranslarının belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
Bir boyutun uzunluğunun değerini belirli bir uzunluk biriminin kullanılması ile
tanımlayan sayısal değer “ölçü” olarak adlandırılmaktadır. Üretilecek parçanın tasarımına
uygun olarak üretilebilmesi için nominal ölçü ve toleranslar kullanılmaktadır.
Bir parçanın belirli bir fonksiyonu yine getirmesi için tasarım aşamasında belirlenen
ve teknik resim üzerinde gösterilen boyutuna “nominal ölçü” adı verilmektedir. Nominal ölçü
ayıca “anma boyutu” ve “referans boyut” olarak da ifade edilmektedir. Nominal ölçü parçanın
gerçekten sahip olduğu boyutunu ifade etmekte ve imalatta bu ölçüye ulaşılmaya
çalışılmaktadır.
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Bir parçanın nominal ölçüsünü %100 sağlayacak bir üretim mümkün değildir. Bu
nedenle üretimin belirli sınırlar içinde gerçekleştirilmesi istenir. Yani nominal ölçüden belirli
sapmaya izin verilir. Bir parçanın nominal ölçüsünden izin verilen bu sapma miktarı
“tolerans” olarak adlandırılmaktadır. Toleransların dar veya geniş olarak belirlenmesi arzu
edilen doğruluk derecesine göre değişmektedir.
Tolerans aralığı, nominal ölçüden izin verilen sapmanın belirlediği bir genişliktir. İzin
verilen sapma ne kadar büyük ise tolerans aralığı o kadar geniş; izin verilen sapma ne kadar
küçük ise tolerans aralığı da o kadar dar olmaktadır. Tolerans aralığını pratik olarak bulmak
için + tolerans değerini iki ile çarpmak yeterlidir. Tolerans aralığı alt ve üst tolerans limitleri
arasında yer aldığından; üst tolerans limitinden, alt tolerans limiti çıkarılarak da hesaplama
yapılabilir. Tolerans aralığı ne kadar dar tutulursa başka bir ifade ile toleranslar ne kadar sıkı
olarak belirlenirse, işleme maliyetleri de o kadar yüksek olmaktadır.
İstatistiksel tolerans hesaplarının amacı montajın tolerans limitlerinin dışına çıkma
yani hatalı montajın ortaya çıkma olasılığının kontrol altında tutulmasıdır. Bu olasılık “hatalı
montaj riski” olarak ifade edilmekte ve “r” ile gösterilmektedir. Montajı meydana getiren her
bir parçanın kendi tolerans limitlerinin içinde kalması durumunda montaj da kendi tolerans
limitleri içinde kalmakta, dolayısı ile hatalı montaj meydana gelmemektedir. Küçük bir
oranda hatalı montaj riskine katlanılması durumunda ise, parça toleranslarında önemli
miktarda genişleme sağlanabilmektedir.
Hatalı montaj bazı ilave maliyetlere neden olurken, toleransların genişletilmesi işleme
maliyetlerinde azalmaya neden olmaktadır. Uygulamalar da göstermektedir ki, üstlenilen
farklı risk değerleri parça toleranslarında farklı genişlemelere neden olmaktadır. Birçok farklı
risk değerleri için hesaplama ve maliyet analizleri yapılarak işletme için üstlenilebilecek en
uygun hatalı montaj riski oranının belirlenmesi mümkün olmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
Bir boyutun uzunluğunun değerini belirli bir uzunluk biriminin kullanılması ile
tanımlayan sayısal değer aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a)

Milimetre

b)

Hassasiyet

c)

Limit

d)

Tolerans

e)

Ölçü

2)
Bir parçanın belirli bir fonksiyonu yerine getirmesi için tasarım aşamasında
belirlenen ve teknik resim üzerinde gösterilen boyutu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a)

Tolerans

b)

Hassasiyet

c)

Limit

d)

Nominal ölçü

e)

Milimetre

3)
Bir parçanın nominal ölçüsünden izin verilen sapma miktarı aşağıdakilerden
hangisi ile ifade edilir?
a)

Uygunsuzluk

b)

Tolerans

c)

Limit

d)

Nominal ölçü

e)

Milimetre
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4)
Toleransları birbirine eşit dört parçadan oluşan bir montajın tolerans aralığı
0.24 mm ise parça toleransı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

+ 0.01

b)

+ 0.02

c)

+ 0.03

d)

+ 0.04

e)

+ 0.05

5)

Aşğıdakilerden hangisinde tolerans daha gevşektir (sıkı değildir)?

a)

+ 0.08

b)

+ 0.072

c)

+ 0.009

d)

+ 0.054

e)

+ 0.01

6)
4 parçadan oluşan bir montajda σy değeri 0.024’tür. Parçaların standart
sapmaları birbirine eşit ise yüklenilen hatalı montaj riski parça toleranslarını hangi değere
yükseltir?
a)

+ 0.018

b)

+ 0.036

c)

+ 0.072

d)

+ 0.144

e)

+ 0.009
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7)
kadardır?

Montajın toleransı + 0.0448 iken, σy değeri 0.02 ise hatalı montaj riski ne

Z
– 2.8
– 2.7
– 2.2
– 1.5
– 1.4
– 1.1

a)

0.00625

b)

0.2628

c)

0.1314

d)

0.0125

e)

0.025

0.00
0.0026
0.0035
0.0139
0.0668
0.0808
0.1357

0.01
0.0025
0.0034
0.0136
0.0655
0.0793
0.1335

0.02
0.0024
0.0033
0.0132
0.0643
0.0778
0.1314

0.03
0.0023
0.0032
0.0129
0.0630
0.0764
0.1292

0.04
0.0023
0.0031
0.0125
0.0618
0.0749
0.1271

0.05
0.0022
0.0030
0.0122
0.0606
0.0735
0.1251

8)
Üstlenilen hatalı montaj riski ile parça toleransı %150 arttırılarak + 0.045
milimetreye yükseltilmiş ise hatalı montaj riskinin üstlenilmemesi durumunda eşit toleransa
sahip 4 parçadan oluşan bir montajın tolerans aralığı kaç olur?
a)

0.036 mm

b)

0.072 mm

c)

0.144 mm

d)

0.120 mm

e)

0.240 mm
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9)
Parçaların nominal ölçüleri; (4.003), (3.3), (2.02), ve (8.707) ise montajın
nominal ölçüsü kaçtır?
a)

18.023

b)

17.33

c)

18.057

d)

18.03

e)

18.21

10)
Montajı meydana getiren parçaların her biri için tolerans sırası ile
+0.01 mm, +0.02 mm ve +0.03 mm iken yapılan on bin montajdan 164 tanesinin hatalı
olmasına katlanılması durumunda parça toleranslarında meydana gelecek genişleme yüzdesi
aşağıdakilerden hangisidir?
Z
– 2.7
– 2.6
– 2.5
– 2.4
– 2.3
– 2.2

a)

%100

b)

%90

c)

%110

d)

%80

e)

%120

0.00
0.0035
0.0047
0.0062
0.0082
0.0107
0.0139

0.01
0.0034
0.0045
0.0060
0.0080
0.0104
0.0136

0.02
0.0033
0.0044
0.0059
0.0078
0.0102
0.0132

0.03
0.0032
0.0043
0.0057
0.0075
0.0099
0.0129

0.04
0.0031
0.0041
0.0055
0.0073
0.0096
0.0125

0.05
0.0030
0.0040
0.0054
0.0071
0.0094
0.0122

Cevaplar
1)e, 2)d, 3)b, 4)c, 5)a, 6)b, 7)e, 8)c, 9)d, 10)a
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10. ÖLÇME SİSTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Ölçme Kavramı
10.1.1. Ölçme Yöntemleri
10.1.1. Ölçmede Kullanılan Aletler
10.2. Uzunluk Ölçen Ölçme Aletleri
10.3. Bölüntülü Ölçme Aletleri
10.4. Sürmeli Kumpas
10.5. Mikrometre
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
İlk tanıştığınız ölçme aletini hatırlıyor musunuz, siz mi kullanmıştınız
yoksa bir başkası mı?
2)
Aynı parçayı ölçmekte kullanılan farklı ölçme aletlerinin birbirinden
farklı sonuçları ortaya çıkarabileceğini daha önce hiç düşündünüz mü?
3)
etkilerdi?

Günümüzde ölçme aletleri olmasaydı bu durum günlük yaşamımızı nasıl
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Ölçme Kavramı

Ölçme kavramı ile ilgili
genel özelliklerin
kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

Ölçme Yöntemleri

Ölçme yöntemleri ile ilgili
genel özelliklerin
kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

Ölçmede Kullanılan
Aletler

Ölçmede kullanılan aletler
ile ilgili genel özelliklerin
kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

Uzunluk Ölçen Ölçme
Aletleri

Uzunluk ölçen ölçme
aletleri ile ilgili genel
özelliklerin kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

Bölüntülü Ölçme
Aletleri

Bölüntülü ölçme aletleri ile
ilgili genel özelliklerin
kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak uygulama yaparak

Sürmeli Kumpas

Sürmeli kumpas ile ilgili
genel özelliklerin
kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak uygulama yaparak

Mikrometre

Mikrometre ile ilgili genel
özelliklerin kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak uygulama yaparak
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Anahtar Kavramlar

İleri teknolojiler daha yüksek duyarlılık ve doğrulukta ölçüm yapabilme
yeteneğini de beraberlerinde getirmektedir. Böylelikle üretilmiş ürünlerin daha kaliteli, daha
dayanıklı ve daha güvenilir olması sağlanmaktadır.

Hiçbir ölçünün mutlak bir doğrulukta yapılmasına imkân yoktur. Her ölçme,
ölçme işlemini yapana ve ölçü aletine göre değişir.

Ölçme işlemini etkileyen çok sayıda faktör söz konusudur. Ölçme işleminde,
elde edilen sonuçların gerçek değerleri yansıtması gerektiği düşünüldüğünde; ölçme
faaliyetinin aslında sadece ölçme aletinin üzerindeki değeri okumak olmadığı net bir şekilde
anlaşılmaktadır.

Ölçme yöntemlerini, doğrudan ölçme ve dolaylı ölçme şeklinde iki ayrı sınıfta
incelemek mümkündür.

Ölçme işlemlerinde kullanılan birbirinden çok farklı yapıda ve özellikte ölçme
aletleri bulunmaktadır. Uzunluğun yanı sıra doğrultu, ısı, basınç ve yüksekliği ölçen ölçme
aletleri de bulunmakla birlikte; uzunluk ölçen ölçme aletleri kullanıldığı alanlar açından biraz
daha öne çıkmaktadır.
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Giriş
Günümüzdeki rekabet ortamında işletmelerin sahip oldukları teknolojilerin, rakiplere
karşı kullanabilecekleri en önemli silahlardan biri olduğu açıktır. İleri teknolojiler daha
yüksek duyarlılık ve doğrulukta ölçüm yapabilme yeteneğini de beraberlerinde getirmektedir.
Böylelikle üretilmiş ürünlerin daha kaliteli, daha dayanıklı ve daha güvenilir olması
sağlanmaktadır.
Makinelerin parçalarının işlevlerini yerine getirebilmeleri için belirli ölçülere sahip
olmaları gerekmektedir. Bu amacı gerçekleştirmek için de imalat sırasında ve imalatın
sonunda parçaları ölçmek gerekmektedir
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10.1. Ölçme Kavramı
Küreselleşme sonrası günümüzdeki rekabet ortamında işletmelerin sahip oldukları
teknolojilerin, rakiplere karşı kullanabilecekleri en önemli silahlardan biri olduğu açıktır.
İleri teknolojiler daha yüksek duyarlılık ve doğrulukta ölçüm yapabilme yeteneğini de
beraberlerinde getirmektedir. Böylelikle üretilmiş ürünlerin daha kaliteli, daha dayanıklı ve
daha güvenilir olması sağlanmaktadır.
Japonların kalite seviyesinde batıyı yakalayıp geçtiği dönemlerin başında yani
1980’lerde yapılan bir araştırmada; Japon otomobillerinin Amerikan otomobillerinden daha
fazla satış yapmasının nedenlerinden biri olarak, Japon otomobillerinin kapılarının çok daha
kolay açılması olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bunun nedenleri araştırılırken, Amerikan
otomobillerindeki kapı ve kasa ölçülerindeki toleransın Japon otomobillerindeki toleransın
yaklaşık iki katı olduğunun farkına varılmıştır. Bunun müşteri açısından anlamı, Amerikan
otomobillerinin kapısını açmak için üç misli daha fazla kuvvet harcamak gerektiğidir.
Günümüzde imalat ortamlarındaki toleransların çok daha fazla hassasiyet gerektirdiği de göz
önüne alınırsa ölçme işlemlerinin ne kadar önemi bir faaliyet olduğu ortaya çıkmaktadır.
Ölçme, bir büyüklüğün değerini bulmayı amaçlayan işlemlerdir. Miktarı belli olmayan
bir büyüklüğün, aynı cins bir birim büyüklükle karşılaştırılmasına ölçme adı verilir.
Makinelerin parçalarının işlevlerini yerine getirebilmeleri için belirli ölçülere sahip
olmaları gerekmektedir. Bu amacı gerçekleştirmek için de imalat sırasında ve imalatın
sonunda parçaları ölçmek gerekmektedir.
Örneğin, bir tornada işlem gören parçanın çapının tasarlanan ölçüde olup olmadığını
tespit etmek için ölçmek gerekmektedir. Bu amaca yönelik çap belirme işlemi de bir ölçme
faaliyetidir.
Ölçmeyi etkileyen faktörler
Hiçbir ölçünün mutlak bir doğrulukta yapılmasına imkân yoktur. Her ölçme, ölçme
işlemini yapana ve ölçü aletine göre değişir. Örneğin, bir parçanın boyunu aynı kumpasla üç
ayrı kişiye ölçtürdüğümüzde aldığımız sonuçlar başka başka olur. Ancak her zaman yapılacak
iş ölçüleri büyük yakınlıkla belirlemektir.
Ölçme ve kontrolü etkileyen faktörleri şöyle sıralayabiliriz;


Ölçmeyi yapan muayene elemanı



Ölçme aletinin doğruluğu



Ölçme aletinin hassasiyeti



Ölçme yapılan yerdeki aydınlatma

269



Ölçme yapılan yerdeki sıcaklık



Ölçme aletinin sıcaklığı



Ölçme yönteminin doğruluğu



Ölçme aletine bakış açısı

Görüldüğü gibi ölçme işlemini etkileyen çok sayıda faktör söz konusudur. Ölçme
işleminde, elde edilen sonuçların gerçek değerleri yansıtması gerektiği düşünüldüğünde;
ölçme faaliyetinin aslında sadece ölçme aletinin üzerindeki değeri okumak olmadığı net bir
şekilde anlaşılmaktadır.

10.1.1. Ölçme Yöntemleri
Ölçme yöntemlerini, doğrudan ölçme ve dolaylı ölçme şeklinde iki ayrı sınıfta
incelemek mümkündür.
Kullanılan ölçme yöntemleri arasında, karşılaştırmada kullanılan ölçekler bazen aynı
cins bazen de farklı bir cins olabilmektedir. Bu da ölçme yönteminin tamamen değişmesine
yol açmaktadır.
a) Doğrudan ölçme:
Olması gereken bir büyüklük değeri aynı cins bir ölçekle karşılaştırılarak bulunuyorsa
yani kalibrasyonu yapılmış bir ölçme aletinin üzerinden doğrudan okunabiliyorsa bu şekildeki
bir faaliyete doğrudan ölçme adı verilmektedir.

Resim 50: Doğrudan ölçme (sheldonbrown, 2015)
Örneğin belli bir uzunluk, bir kumpasla bir mikrometreyle veya bir cetvelle ya da bir
başka ölçme aleti kullanılarak ölçülüyorsa ve sonuç ölçme aletinin göstergesinden doğrudan
okunuyorsa bu bir doğrudan ölçme işlemidir.
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b) Dolaylı ölçme
Bu yöntemde öncelikle ölçme aletinin belirli bir kıyaslama parçasına ayarlanması
gerekmektedir. Ölçme işlemi de bu kıyaslama parçası göz önüne alınarak yapılmaktadır. Yani
bir mastar ya da pergel kullanılarak yapılan ölçme işlemini bir dolaylı ölçme faaliyetidir. Seri
olarak üretilen büyük boyutlu parçalardaki ölçme işlemi de yine bu yöntemle
gerçekleştirilmektedir.

Resim 51: Dolaylı ölçme (weatherwizkids, 2015)
Diğer taraftan, bir sıcaklığın termometre kullanılarak ölçülmesi de dolaylı ölçme
yöntemi olarak ifade edilmektedir. Burada sıcaklığı tespit ederken karşılaştırmada aynı cins
bir ölçek kullanılmamaktadır. Bu ölçme işleminde sıcaklığın ne kadar olduğunu belirlerken
cıvanın sıcaklık karşısında gösterdiği davranışa göre yani tüp içindeki cıvanın seviyesinin
alçalıp yükselmesine göre sonuç belirlenmektedir

10.1.2. Ölçmede Kullanılan Aletler
Ölçme aletlerini, sahip oldukları yapıya, yapılarına ve ölçtükleri büyüklüklere göre iki
ayrı grupta incelemek mümkündür.
1) Yapılarına göre ölçme aletleri


Mekanik ölçü aletleri (çelik cetvel, şerit metre ve sürmeli kumpas vb.)



Elektronik ölçü aletleri (lazerler)



Elektro-mekanik ölçü aletleri (dijital kumpaslar ve dijital mikrometreler)

2) Ölçtükleri büyüklüklere göre ölçme aletleri


Uzunluk ölçen aletler
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Doğrultu ölçen aletler



Isı ölçen aletler



Basınç ölçen aletler



Yükseklik ölçen aletler

10.2. Uzunluk Ölçen Ölçme Aletleri
Ölçme işlemlerinde kullanılan birbirinden çok farklı yapıda ve özellikte ölçme aletleri
bulunmaktadır. Uzunluğun yanı sıra doğrultu, ısı, basınç ve yüksekliği ölçen ölçme aletleri de
bulunmakla birlikte; uzunluk ölçen ölçme aletleri kullanıldığı alanlar açından biraz daha öne
çıkmaktadır. Uzunluk ölçen ölçme aletlerini üç ayrı grup hâlinde incelenmesi gerekmektedir.
Bölüntülü ölçme aletleri
Bölüntüye sahip çeşitli ölçme aletleri bulunmaktadır. Bunların en tipik olanlarını
aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:


Metre



Çelik cetvel



Pergel



İç ve dış çap kumpasları

Ayarlanabilir ölçme aletleri
Ayarlanabilir ölçme aletlerinin en çok kullanılan iki tanesi şu şekilde sıralanabilir:


Sürmeli kumpas



Mikrometre

Sabit ölçme aletleri
Sabit ölçme aletlerinin en çok bilinen iki tanesi aşağıdaki gibi sıralanabilir:


Mastar



Şablon

10.3. Bölüntülü Ölçme Aletleri
Ölçmede en fazla kullanılan ölçme aletleri, bölüntülü ölçme aletleridir. Bölüntülü
ölçme aletlerinin çeşitli örneklerine rastlamak mümkündür. Bölüntülü ölçme aletleri grubunu
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oluşturan ölçme aletleri arasında da yapıları ve kullanım şekilleri açısından çeşitli farklar
bulunmaktadır
1) Metre
Ölçme işlemlerinde en yoğun bir şekilde kullanılmakta olan metreler, çizgili bölüntüye
sahip ölçme aletlerinden biridir. Genellikle boyutu büyük olan parçaları, çok fazla bir
hassasiyetin gerekmediği durumlarda da küçük parçaları ölçmek için kullanılırlar. Bir
metrenin ölçme hassasiyeti “1 mm” ve “0,5 mm” şeklinde ifade edebilir. Metre üzerindeki
temel bölüntü milimetre olmakla birlikte, okumayı kolaylaştırmak amacıyla 5 milimetrelik ve
10 milimetrelik yani 1 santimetrelik bölümlendirme de yer almaktadır. Metreleri kullanıldığı
yere ve amaca göre, “şerit metreler” ve “katlanır metreler” olarak ikiye ayırmak mümkündür.

Resim 52: Şerit metre (homedit, 2015)
Şerit metrelerin kullanım alanı daha çok “büyük uzunlukların ölçülmesi” şeklinde ifade
edilebilir. Şerit metrelerin daha çok 2 m, 3 m, 5 m, 10 m, 20 m, 30 m ve 50 m gibi farklı
uzunlukları ölçebilecek kapasitede paslanmaz çelikten üretildikleri görülmektedir.
Şerit metrelerin uzunlukları gibi genişlikleri de değişmektedir. Şerit metrelerdeki
genişliğin genellikle 8 – 10 milimetreden başlayarak 32 milimetrelik genişliğe kadar bir
değişim gösterdiği görülmektedir. Şerit metre ile ölçümü gerçekleştirirken, metrenin ucunun
ve şeridin ölçülen parçaya bütünüyle temasının sağlanmasına dikkat edilmesi doğru ölçüm
yapılması açısından çok önemlidir.
Katlanabilen metrelerin ise hassasiyet gerektirmeyen uzunluk ölçme işlemlerinde
kullanıldıkları görülmektedir. Bu metrelerin ölçme hassasiyeti 1 mm’dir. Genellikle ahşaptan,
çelikten ve alüminyumdan imal edilmektedirler. Katlanabilir metreler genellikle 1 metrelik
uzunluğa sahiptir.
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Resim 53: Katlanır metre (forestry, 2015)
2) Çelik Cetvel
Çelik cetvellerin daha çok, makine imalatı yapan ve metal işleyen atölyelerde
kullanıldığı görülmektedir. Çelik cetveller, ölçmede ve markalamada yoğun bir şekilde
kullanılan ölçme aletlerinden biridir.
Genellikle, 100 milimetreden 1000 milimetreye kadar çeşitli uzunluklarda, yay çeliği
kullanılarak imal edildikleri görülmektedir. Çelik cetveller 0,5 mm ve 1 mm’lik bölüntüye
sahip olabilmektedir. Bazı çelik cetvellerin üzerinde hem metrik “mm” bölüntüsü hem de
İngiliz ölçü birimi ‘inch’ bölüntüsü yer alabilmektedir.
Çelik cetveller bir ölçme aleti olmalarına rağmen, çelikten yapılmış olmaları nedeniyle
farklı amaçlar için de kullanılabilmektedirler. Örneğin tornavida gibi kullanılmaları
durumunda kolay bir şekilde hasar görmeleri mümkündür. Çelik cetvelin çizgilerinin zarar
görmesi durumunda ise ölçme – okuma yanlışlarının ortaya çıkması mümkündür.

Resim 54: Çelik cetveller (jasco, 2015)
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3) Pergel
Birbirilerine üst taraftan bağlanmış iki koldan oluşan pergel çember çizmede
kullanılmasının yanı sıra küçük mesafelerin ölçülmesinde de kullanılmaktadır. Pergelin ölçme
aleti olarak kullanılması “ölçü taşıma aleti” olarak kullanılması ile gerçekleşmektedir. Bunun
için pergelin her iki kolunun ucuna metal uç takılmış olması gerekmektedir. Resim 55’te her
iki tarafa da metal uç takılmış bir pergel görülmektedir. Böylelikle küçük doğru parçaları ve
açılar arasındaki mesafelerin hassas bir şekilde taşınarak ölçülmesi sağlanır.

Resim 55: Ölçü taşımada kullanılan metal uçlu pergel (amazon, 2015)
4) İç ve Dış Çap Kumpasları
İç ve dış çap kumpasları da ölçü taşıma amacıyla kullanılan ölçme aletleridir.
Özellikle yüksek sıcaklığa sahip parçaların ölçülerinin kontrol edilmesinde kullanılırlar. Bu
gibi durumlarda, diğer ölçme aletlerinin kullanılmaması gerekmektedir. İç ve dış çap
kumpaslarında bölüntü çizgileri bulunmamaktadır. Bu tip kumpaslar, cetvel, kumpas ya da
mikrometre gibi diğer ölçme aletleri ile birlikte kullanılırlar.

Resim 56: İç ve dış çap kumpasları (pixshark, 2015)
Örneğin, kumpasın bir kolu cetvelin baş kısmına başlangıç çizgisine yerleştirilir, diğer
kol ise cetvel üzerinde arzu edilen ölçü çizgisine kadar açılarak sabitlenir. Parçanın ölçüsünün
kontrolü için kumpasın uçları parça yüzeyine hafifçe dokundurularak kontrol yapılması
yeterli olmaktadır. Yeteri kadar özen gösterildiği takdirde, bu aletlerle 0,05 ile 0,1 mm
hassasiyetle kontrol yapmak mümkün olmaktadır.
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10.4. Sürmeli Kumpas
Sürmeli kumpas, ayarlanabilir ölçme aletlerinin en önemli örneklerinden biridir. Bu
kategorideki ölçme aletleri ile imalat sürecinin farklı aşamalarındaki kontrol faaliyetlerinde
parçaların uzunluk, genişlik ve kalınlık ölçümleri ile derinlik, kanal, iç çap ve dış çap
ölçümleri gerçekleştirilmektedir.
Bu ölçme aleti ile bölüntülü ölçme aletlerine göre çok daha hassas ölçümlerin
gerçekleştirilmesi mümkün olmaktadır.
Sürmeli kumpasların çeşitli tipleri bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını aşağıda
gösterildiği gibi sıralamak mümkündür:


Standart sürmeli kumpas



İç ve dış kanal – çap – kalınlık ölçen kumpaslar



Modül kumpası



Derinlik kumpası

Bu kumpasların hepsi uzunlukların ölçülmesinde kullanılmaktadır. Ancak ölçülecek
parçaya ve ölçüm yerine bağlı olarak en uygun kumpasın seçilmesi gerekmektedir.
1) Standart sürmeli kumpas
Üniversal sürmeli kumpas olarak da adlandırılan bu kumpaslar, en çok kullanılan
kumpas grubunu oluşturmaktadırlar. Standart sürmeli kumpasların üç tipi bulunmaktadır.


Verniyeli kumpas



Saatli kumpas



Dijital kumpas

Bunların içinde en yaygın bir şekilde kullanılanı verniyeli kumpastır. Saatli kumpas ile
özellikle dijital kumpas son yıllarda daha geniş kullanım alanı bulmaya başlamıştır.
a) Verniyeli kumpas
Kumpaslarda “cetvel” ve “sürgü” olarak adlandırılan iki ana parça bulunmaktadır. Ön
çene (ya da sabit çene) cetvel kısmının birleşik bir parçasını, arka çene (ya da hareketli çene)
ise sürgü kısmının birleşik bir parçasını oluşturmaktadır.
Sürgünün üzerinde verniye adı verilen bir bölüntü bulunmaktadır. Cetvelde bir taraf
metrik sisteme göre diğer taraf ise İngiliz ölçüm sistemine göre bölüntülendirilmiştir.
Kumpasların malzemesi paslanmaz çeliktir.
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Resim 57: Bir verniyeli kumpas (baskent, 2015)
Sürgülü kumpaslarda cetvel üzerindeki en küçük çizgi aralığı mm’dir. Ancak her 10
mm’de bir yer alan büyük aralığın rakamsal gösterimi farklı olabilmektedir. Bazı kumpasların
cetvelindeki rakamlar “cm” olarak ifade edilirken bazılarında ise doğrudan “mm” olarak ifade
edilmektedir.

Resim 58: İki sürgülü kumpas örneği (longislandindicator, 2015) (rctech, 2015)
Resim 58’e bakıldığında iki sürgülü kumpasın cetvelleri üzerindeki gösterimin farklı
olduğu görülmektedir. Her 10 mm’de yer alan ana çizgiler, soldaki kumpasta “cm” ile sağdaki
kumpasta “mm” ile ifade edilmiştir. Sürmeli kumpasların hepsi çeşitli uzunlukların
ölçülmesinde benzer bir görevi yerine getirmektedirler. Ancak kumpasların sahip oldukları
ölçme hassasiyetleri birbirinden farklı olabilmektedir. Sürmeli kumpaslar metrik sistemde
ölçme hassasiyetlerine göre üç gruba ayrılmaktadır.


1/10 mm verniye taksimatına (0.1 mm’lik hassasiyete) sahip kumpaslar



1/20 mm verniye taksimatına (0.05 mm’lik hassasiyete) sahip kumpaslar



1/50 mm verniye taksimatına (0.02 mm’lik hassasiyete) sahip kumpaslar
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Verniyeli kumpas ile ölçüm
Sürmeli kumpas ile gerçekleştirilen ölçümlerde gerekli hassasiyeti sağlayan, verniye
diye adlandırılan kısımdır. Verniye üzerindeki 0 (sıfır) noktasının, cetvel üzerinde denk
geldiği yer ana ölçüyü, verniyenin cetvel ile taksimatlarının üst üste (birebir) denk geldiği yer
ise ana ölçüye eklenmesi gereken hassas ölçüyü göstermektedir.
Örnek: 1/20 Verniye taksimatına yani 0.05 mm ölçme hassasiyetine sahip bir kumpas
ile bir ölçüm yapılmıştır. Şekil 28’de gösterilen ölçüm değerinin belirlenmesi istenmektedir.

Şekil 28: Verniyeli kumpas ile gerçekleştirilen bir ölçüm
Şekilden de anlaşılacağı gibi cetveldeki rakamlar “cm” değerlerini göstermektedir.
Yani 4, 5 ve 6 gibi rakamları, 40, 50 ve 60 mm olarak algılamak gerekmektedir. Buna göre
okuma yapıldığında, verniyenin sıfır (0) çizgisinin 41 mm’yi geçtiğini ancak 42 mm’ye
ulaşamadığını söylemek mümkündür.
Bu durumda ana ölçünün 41 mm ile 42 mm arasında olduğunu söylemek mümkündür.
Tam ölçüyü bulmak için verniyenin hangi çizgisinin, cetveldeki çizgilerin herhangi biriyle üst
üste geldiğini yani çakıştığı tespit etmek gerekmektedir.
Şekilde de görüldüğü gibi çakışma 3 ile 4 arasında bulunan çizgide meydana gelmiştir.
Kumpasın 0.05 mm’lik hassasiyetle ölçüm yapması, verniyenin 0.05’lik 20 parçaya
bölündüğü anlamına gelmektedir. Dolayısı ile 3 ile 4 arasındaki çizgi ana ölçüye eklenecek
0.35 mm’yi temsil etmektedir. Bu durumda, kumpas üzerinden okunması gereken ölçüm
değeri 41.35 olmaktadır.
Örnek: 1/20 Verniye taksimatına yani 0.05 mm ölçme hassasiyetine sahip bir kumpas
ile bir ölçüm yapılmıştır. Şekil 29’da gösterilen ölçüm değerinin belirlenmesi istenmektedir.

Şekil 29: Verniyeli kumpas ile gerçekleştirilen bir ölçüm
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Şekilden de anlaşılacağı gibi cetveldeki rakamlar “mm” değerlerini göstermektedir.
Buna göre okuma yapıldığında, verniyenin sıfır (0) çizgisinin 113 mm’yi geçtiğini ancak 114
mm’ye ulaşamadığını söylemek mümkündür. Yani ana ölçü 113 mm ile 114 mm arasındadır.
Tam ölçüyü bulmak için verniyenin hangi çizgisinin, cetveldeki çizgilerin herhangi biriyle üst
üste geldiğini yani çakıştığı tespit etmek gerekmektedir.
Şekilde de görüldüğü gibi çakışma 8 ile 9 arasında bulunan çizgide meydana gelmiştir.
Kumpas 0.05 mm’lik hassasiyetle ölçüm yapmaktadır. Dolayısı ile 8 ile 9 arasındaki çizgi ana
ölçüye eklenecek 0.85 mm’yi temsil etmektedir. Bu durumda, kumpas üzerinden okunması
gereken ölçüm değeri 113.85 mm olmaktadır.
b) Saatli kumpas
Saatli kumpas verniyeli kumpas ile aynı özelliklere sahiptir. Ancak, saatli kumpas
yapısı gereği verniyeli kumpasa göre daha yüksek okuma kolaylığına ve hassasiyetine sahip
bir ölçme aletidir.

Resim 59: Saatli kumpas (static, 2015)
Saatli kumpasta verniyedeki taksimat yerine bir saat görev yapmaktadır. Dolayısı ile
ölçülen değer verniye yerine saat görüntüsündeki ekrandan okunmaktadır. Böylelikle
verniyeli kumpastaki ortaya çıkan okuma hataları saatli kumpas ile hemen hemen ortadan
kalkmış olmaktadır.
c) Dijital kumpas

Resim 60: Dijital kumpas (medfordtools, 2015)
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Dijital kumpasta verniye yerine, ölçülen değerin görüntülendiği bir ekran yer almakta
ve okuma doğrudan bu ekrandan yapılmaktadır. Dijital kumpasta, ölçülen değerin ekranda
okunaklı ve yeterli büyüklükte yer alması okuma hatalarının da önüne geçmektedir.
Ancak ölçüm sırasında kumpasın çenelerine gereğinden fazla yük bindirilmesi, ölçüm
hatasına neden olabilmektedir. Aynı kumpas ile istenirse metrik istenirse İngiliz ölçü
biriminde okuma yapmak mümkün olmaktadır.
2) İç ve dış kanal - çap – kalınlık ölçen kumpaslar
Bu kumpaslar standart kumpaslarla aynı özelliğe sahiptir. Tek fark sabit ve hareketli
çenelerin iç ve dış kanal ya da çap veya kalınlık ölçebilecek şekilde tasarlanmış olmasıdır.

Resim 61: İç ve dış kanal - çap – kalınlık ölçen kumpaslar (ebay, 2015a) (msi, 2015a)
3) Modül kumpası
Modül kumpası, dişli çarklarda diş üstü yüksekliği ve diş genişliğinin ölçülmesinde
kullanılmaktadır. Modül kumpasında birbiri ile 90 derecelik açı yapan iki ölçüm cetveli
bulunmaktadır. İlk cetvelde diş üstü yüksekliğinin ayarlanmasında kullanılan verniye, diğer
cetvelde ise diş genişliğinin ölçümünde kullanılan bir verniye bulunmaktadır.
Verniye bölüntüleri daha çok 1/20 ve 1/50 hassasiyetine sahiptir. Bu tip kumpaslarda
ölçüm ağızlarının kısa süre içinde aşınması mümkündür. Böyle bir durumda yapılan
ölçümlerin çok sağlıklı olması mümkün değildir.

Resim 62: Modül kumpası ve dişli çarklarda kullanımı (msi, 2015b) (ebay, 2015b)
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4) Derinlik kumpası
Bu kumpaslar kademeli kanalların ve delik derinliklerinin ölçülmesinde
kullanılmaktadır. Derinlik ölçen kumpasın yapısı verniyeli standart kumpaslara çok
benzemektedir.

Resim 63: Derinliği ölçen kumpas (calibridemm, 2015)
Standart kumpaslarda verniyenin hareketiyle ölçüm yapılırken, derinlik ölçen
kumpaslarda verniyenin üst kademeye dayanmasından sonra cetvel ölçülmek istenen derinliğe
doğru hareketlendirilerek ölçüm yapılmaktadır. Derinliği ölçen kumpaslar için de saatli ve
dijital modeller bulunmaktadır.
5) Uzun çeneli kumpas
Uzun çeneli kumpaslar da diğer bazı kumpaslar gibi farklı özelliklerin ölçülmesinde
kullanılmaktadır. Bu kumpaslar, üretimi gerçekleştirilen büyük iş parçalarının ölçülmesinde
kullanılmaktadırlar. Üniversal sürmeli kumpaslara çok benzeyen hatta uzun çeneleri dışında
tamamen aynı özellikleri taşıyan bu kumpaslar; büyük parçaların iç ve dış çaplarının
ölçülmesi işlemlerini de başarıyla gerçekleştirirler.

Resim 64: Uzun çeneli kumpas (niigataseiki, 2015)
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10.5. Mikrometre
Ayarlanabilir ölçme aletlerinin en önemli örneklerinden biri olan mikrometre,
silindirik bir parçanın dış çapının ölçülmesinde ya da düz bir parçanın kalınlığının
ölçülmesinde kullanılabilmektedir.
Mikrometreler yüksek hassasiyetle ölçüm yapabilen ölçme aletleridir. Ancak
mikrometrelerin ölçme hassasiyetleri birbirinden farklı olabilmektedir. Mikrometreler metrik
sistemde ölçme hassasiyetlerine göre üç gruba ayrılmaktadır.


0.01 mm’lik hassasiyete sahip mikrometreler



0.005 mm’lik hassasiyete sahip mikrometreler



0.001 mm’lik hassasiyete sahip mikrometreler

Ancak yukarıda belirtilen tüm mikrometre çeşitlerinin bahsedilen bu aralıkta
hassasiyete sahip olması düşünülmemelidir.
Mikrometrenin gövde ya da çember olarak adlandırılan kısmında mikrometrenin hangi
aralıktaki ölçümleri gerçekleştirebileceği ve ölçüm hassasiyeti hakkında bir bilgi yer
almaktadır. Mikrometre üzerinde “75 – 100 mm” şeklinde bir bilgi verilmiş ise; bu
mikrometrenin ölçebileceği en küçük uzunluğun 75 mm, en büyük uzunluğun ise 100 mm
olduğu anlaşılmaktadır. Yani bu mikrometre ile 74 ya da 101 mm olan uzunlukları ölçmek
mümkün olmamaktadır.
Buradan da anlaşıldığı gibi, mikrometreler farklı ölçme aralıklarına sahiptirler ve tüm
mikrometre çeşitleri göz önüne alındığında, genellikle “0 – 25 mm”, “25 – 50 mm”, “50 – 75
mm”, “75 – 100 mm” arasındaki uzunlukları ölçebildikleri görülmektedir.
Ölçme aralığının 25 mm olduğu diğer bazı mikrometrelerde ise, 0 – 25 mm’den
başlayan ölçme aralıkları 25’in katları şeklinde artarak 475 – 500 mm’lik ölçme aralığına
kadar uzanmaktadır. Değiştirilebilen ya da ayarlanabilen örslü mikrometrelerle birlikte
parçaların ölçülebilme büyüklüğünün 2000 mm’ye kadar ulaştığı görülmektedir.
Ölçüm değerlerini okuma, çalışma şekli ve aralığı gibi faktörler göz önüne alındığında
mikrometrelerin birbirinden farklı birçok çeşidi bulunmaktadır. Mikrometrelerin temel
çeşitleri ile ilgili bazı örnekleri şu şekilde sıralamak mümkündür:


Standart mikrometre



Uzun milli mikrometre



İç ölçü mikrometresi



Değiştirilebilen - ayarlanabilen örslü mikrometre
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Derinlik mikrometresi



Saatli mikrometre



Dijital mikrometre

1) Standart mikrometre
Standart mikrometrenin çalışma şeklini ya da yapısını “bir somunun içindeki hareketli
bir mil veya vida” şeklinde ifade etmek mümkündür. Mil döndürülerek hareketli çenenin,
sabit çene ya da başka bir ifade ile örs olarak adlandırılan kısma yaklaştırılması veya
uzaklaştırılması sağlanmaktadır. Böylelikle parçadaki ölçülmek istenen boyutun bu iki çene
arasında yer alması sağlanmaktadır. Döndürülen bu mil resim 65’te de gösterildiği gibi
çevirme kolu olarak ifade edilmektedir.

Resim 65: Standart mikrometre (dlsweb, 2015)
Ölçme işleminde çevirme kolu döndürülerek parçanın iki çene arasında hafifçe
sabitlenmesi sağlanmaktadır. Ancak bu işlem gerçekleştirilirken dikkatli olunmalıdır; çünkü
çevirme koluna aşırı bir yük bindirilmesi ölçülen parçaya zarar verebilmektedir. Aslında
parçanın sabitlenmesi gerekli olan yük sadece 250 gramdır.
Bu bakımdan parçanın iki çene arasında yeteri şekilde sıkıştırıldığından emin olunması
için çevirme kolundan sonra cırcır kullanılmalıdır. Cırcırın çevrilmeye başlanmasından sonra
çıkardığı cır cır sesi ile boşa dönmeye başladığının hissedilmesi parçanın iyice sıkıştırıldığı
anlamına gelmektedir. Bu durumda mandal ya da kilit olarak adlandırılan kol kapatılarak
parçanın sabitlenmesi sağlanmalıdır.
Standart mikrometre ile ölçüm
Standart mikrometrede ölçme işlemi mekanik bir sistem ile sağlanmaktadır. Ölçülen
değerin mikrometre üzerinden okunmasında kovan ve tambur görev yapmaktadır. Resim
66’da da gösterildiği gibi, kovan üzerinde mikrometrenin ölçüm yapabildiği aralık değerleri
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mm olarak ifade edilmektedir. Kovan üzerindeki yatay çizginin üzerindeki çizgiler 1’er
milimetrelik aralıkları göstermektedir ayrıca 5’er mm’lik aralıklar da ayrıca rakamlarla
gösterilmektedir. Kovan üzerindeki yatay çizginin altında ise 0.5 değerleri gösterilmektedir.

Resim 66: Standart mikrometre
Bu kısımdaki bir çizgi yukarıda mm olarak ifade edilen iki çizginin tam ortasında yer
alır, yani tam üzerindeki iki çizginin 36 ve 37’yi göstermesi durumunda aşağıdaki çizginin
36.5’ gösterdiği anlaşılmaktadır. Kovan üzerinden okunan ana ölçüdür. Hassas ölçü ise
tambur üzerinden okunmaktadır.
Resimde de gösterildiği tambur üzerinde dikey bir skala yer almaktadır. Ölçme işlemi
sırasında tambur çevrildiğinde kovan üzerinde sağa sola doğru hareket etmektedir. Ölçülen
parça çeneler arasında sabitlendiğinde, kovan üzerindeki yatay çizgi ile aynı hizaya gelen
tambur üzerindeki çizgi hassas ölçüyü gösterecektir. Resimdeki tamburun üzerindeki her çizgi
hassa ölçünün 0.01’lik dilimlerini göstermektedir. Tambur üzerinden okunan rakam 4 ise, ana
ölçüye eklenmesi gereken hassas ölçü 0.04 olmaktadır.
Örnek: 0.01 mm’lik ölçme hassasiyetine sahip, 25 mm ile 50 mm arasındaki
uzunlukları ölçebilen bir mikrometre ile ölçüm yapılmıştır.

Resim 67: Standart mikrometre ile gerçekleştirilen bir ölçüm
Resim 67’de de görüldüğü gibi ölçüm değeri 45 mm’yi aşmış ancak 45.5 mm değerini
aşmamıştır. Yani ana ölçü 45 mm’dir. Hassas ölçü için kovan üzerindeki yatay çizgi ile aynı
hizaya gelen tambur üzerindeki çizginin belirlenmesi gerekmektedir. Tambur üzerinde 18’i
ifade eden çizginin kovan üzerindeki yatay çizgi ile ayı hizada olduğu görülmektedir. Bu
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durumda hassas ölçü de 0.18 mm olmaktadır. O hâlde standart mikrometre üzerinden
okunması gereken ölçüm değeri 45.18 mm olmaktadır.
Örnek: 0.01 mm’lik ölçme hassasiyetine sahip, 25 mm ile 50 mm arasındaki
uzunlukları ölçebilen bir mikrometre ile ölçüm yapılmıştır.

Resim 68: Standart mikrometre ile gerçekleştirilen bir ölçüm
Resim 68’de de görüldüğü gibi ölçüm değeri 48 mm’yi aşmıştır. Kovan üzerindeki
yatay çizginin altına bakıldığında 0.5 mm bölümü gösteren çizginin de aşıldığı görülmektedir.
Bunun anlamı 48.5 mm’nin de aşılmış olduğudur. Bu durumda ölçüm değerinin 48.5 mm ile
49.0 mm arasında olduğu anlaşılmaktadır.
Hassas ölçüyü bulmak için kovan üzerindeki yatay çizgi ile aynı hizaya gelen tambur
üzerindeki çizgiye bakıldığında, bu değerin 44 olduğu görülmektedir. Yani hassas ölçü 0.44
mm olmaktadır. Bu durumda 48.5 mm’nin üzerine 0.44 mm ilave edilmelidir. O hâlde
standart mikrometre üzerinden okunması gereken ölçüm değeri 48.94 mm olmaktadır.
2) Uzun milli mikrometre
Uzun milli mikrometre genel görünüş olarak standart mikrometreye çok benzer bir
yapıya sahiptir. Standart mikrometreden farkı daha uzun bir mile sahip olmasıdır. Uzun milli
bir mikrometre örneği 00 no’lu resmin sol tarafında; bu mikrometre ile gerçekleştirilen bir
ölçüm işlemi ise aynı resmin sağ tarafında yer almaktadır. Bu resimden de anlaşılacağı gibi,
hareketli çenenin yani milin belirli bir derinliğe sahip bir deliğin içine girerek parçadaki bir
boyutu ölçmesi ancak böyle bir mikrometre ile mümkün olmaktadır.

Resim 69: Uzun milli mikrometre (insize, 2015)
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3) İç ölçü mikrometresi
Mikrometreler genellikle dış çapların ya da kalınlıkların ölçülmesinde kullanılsa da
bazı farklı mikrometreler ile bunun dışına çıkılabilmektedir. İç ölçü mikrometresi de
bunlardan biridir. Kullanılan ilave parçalar yardımı ile parçaların içinde yer alan kısımlarını
da ölçmek mümkün olmaktadır.
Resim 70’in en solunda yer alan ilave parçaların ölçme işleminde nasıl kullanıldığı
resmin orta kısmında gösterilmektedir. Aslında ölçüm şekli standart mikrometre ile aynıdır.
Fakat standart mikrometreyi parçanın içine yerleştirerek ölçüm yapmak mümkün değildir. İç
ölçüm mikrometresinin parça içine uzanan çeneleri yardımıyla ölçüm yapılabilmektedir.
Resmin tam ortasında da gösterildiği gibi ölçülmek istenen kısım, mikrometrenin çeneleri
arasında sabitlenerek ölçüm gerçekleştirilmektedir.

Resim 70: İç ölçü mikrometresi (mitutoyo, 2015)
Resmin en sağında gösterilen ilave parçalar ise farklı bir şekilde kullanılmaktadır.
Burada çeneler dışa doğru bakmaktadır, dolayısı ile hareketli çenenin sabit çeneden
uzaklaştırılması ile ölçülecek kısımlar sabitlenmekte ve ölçüm gerçekleştirilmektedir.
Böylelikle parçaların iç kısmında yer alan delik çaplarını ya da kanal genişlikleri ölçmek
mümkün olmaktadır.
4) Değiştirilebilen - ayarlanabilen örslü mikrometre
Bu mikrometrelerde örs ya da diğer ifadeyle sabit çene değiştirilerek ya da ayarlanarak
farklı değerlere sahip ölçme aralıkları elde edilebilmektedir. Böylelikle standart
mikrometrelerde genellikle rastlanan, ölçülebilen en büyük parça ölçüsü olan 500 mm’nin çok
daha üzerine çıkılarak 2000 mm’ye ulaşılabilmektedir.

Resim 71: Değiştirilebilen - ayarlanabilen örslü mikrometre (insize, 2015)
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Resim 71’in en solunda yer alan mikrometrede örsün değiştirilmesi ile farklı ölçüm
aralıkları elde edilmektedir. Aynı resimde, bu mikrometre ile birlikte kullanılabilen farklı
uzunluğa sahip 4 adet örsü görmek mümkündür. Ortada bulunan mikrometrede ise örs tek
olmasına rağmen, sağda gösterildiği gibi 4 farklı şekilde sabitlenerek farklı ölçüm aralıkları
elde edilebilmektedir.
5) Derinlik mikrometresi
Parçaların iç kısmında kalan delik, kanal ve benzeri girintilerin boyunu ölçmek için
kullanılan bir mikrometredir. Sabit bir aralıkta ölçüm yapan derinlik mikrometrelerinin yanı
sıra, resim 72’de de gösterildiği gibi değiştirilebilen çubuklar ile farklı aralıklarda ölçüm
yapabilen derinlik mikrometreleri de bulunmaktadır. Resimde değiştirilebilen iki ilave çubuk
görülmektedir. Değiştirilen çubuk sayısı daha fazla olan ve daha fazla ölçüm aralıklarına
sahip modeller de bulunmaktadır.

Resim 72: Derinlik mikrometreleri (mitutoyo, 2015)
6) Saatli mikrometre
Saatli mikrometrelerin standart mikrometrelerden hemen hemen hiçbir farkı
bulunmamaktadır. Sadece okuma şekli farklıdır. Standart mikrometrede kovan ve tambur
üzerinden okuma yapılırken, bu mikrometrede okuma saat görünümüne sahip bir ekran
aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Saatli mikrometreler okuma hatalarının önlenmesi
açısından kullanılan seçeneklerden biridir.

Resim 73: Derinlik mikrometreleri (directindustry, 2015)
Saatli mikrometreler genellikle standart mikrometre temelli ölçme aletleridir. Diğer
mikrometre çeşitleri için gösterge alternatifi olarak çok fazla tercih edilmemektedir. Ancak
klasik okuma yöntemlerine göre önemli bir avantajı bulunmaktadır.
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7) Dijital mikrometre
Mikrometreler yüksek hassasiyet ile ölçüm yapan ölçme aletlerinin başında
gelmektedir. Yüksek hassasiyet parçaların doğru ölçülerinin elde edilmesi açısından çok
önemlidir. Dijital mikrometrede okunan değerin görüntülendiği bir ekran yer almaktadır. Yani
kovan ve tambur üzerinden okuma yapılmamaktadır. Dijital mikrometrede, ölçülen değerin
ekranda okunaklı ve yeterli büyüklükte yer alması okuma hatalarının da önüne geçmektedir.

Resim 74: Dijital mikrometreler (mitutoyo, 2015)
Doğru ölçüm değerlerinin elde edilmesinde ölçme aleti kadar, ölçme aleti üzerinden
elde edilen okunan değerlerin de doğru olması gerekmektedir. Ancak ne kadar dikkatli
olunursa olunsun okuma işleminde zaman zaman hataların meydana gelmesi kaçınılmaz
olmaktadır. Ölçme aletlerindeki dijital sistemler ise bu problemin ortadan kaldırılmasına çok
büyük destek vermektedir. Dijital sistemler, hemen hemen bütün mikrometre çeşitlerinde
kullanılmaktadır. Dijital mikrometrelerin bazı örneklerini resim 74’te yer almaktadır.
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Uygulamalar

Resim 75: Gazete Haberi (Milliyet, 2013a)
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Uygulama Soruları
1)

Haber nasıl yorumlanabilir?

2)

Haberde bahsedilen ölçme aletlerini bahsedildiği anlamda kullanıyor musunuz?

3)
Bu iki ölçme aletinin birbirinin yerine kullanılabileceğini düşünüyor musunuz?
Bu şekilde kullanılabilecek başka ölçme aletleri var mıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Küreselleşme sonrası günümüzdeki rekabet ortamında işletmelerin sahip oldukları
teknolojilerin, rakiplere karşı kullanabilecekleri en önemli silahlardan biri olduğu açıktır. İleri
teknolojiler daha yüksek duyarlılık ve doğrulukta ölçüm yapabilme yeteneğini de
beraberlerinde getirmektedir. Böylelikle üretilmiş ürünlerin daha kaliteli, daha dayanıklı ve
daha güvenilir olması sağlanmaktadır.
Ölçme, bir büyüklüğün değerini bulmayı amaçlayan işlemlerdir. Miktarı belli olmayan
bir büyüklüğün, aynı cins bir birim büyüklükle karşılaştırılmasına ölçme adı verilir.
Makinelerin parçalarının işlevlerini yerine getirebilmeleri için belirli ölçülere sahip olmaları
gerekmektedir. Bu amacı gerçekleştirmek için de imalat sırasında ve imalatın sonunda
parçaları ölçmek gerekmektedir. Örneğin, bir tornada işlem gören parçanın çapının tasarlanan
ölçüde olup olmadığını tespit etmek için ölçmek gerekmektedir. Bu amaca yönelik çap
belirme işlemi de bir ölçme faaliyetidir.
Hiçbir ölçünün mutlak bir doğrulukta yapılmasına imkân yoktur. Her ölçme, ölçme
işlemini yapana ve ölçü aletine göre değişir. Örneğin, bir parçanın boyunu aynı kumpasla üç
ayrı kişiye ölçtürdüğümüzde aldığımız sonuçlar başka başka olur. Ancak her zaman yapılacak
iş ölçüleri büyük yakınlıkla belirlemektir.
Ölçme yöntemlerini, doğrudan ölçme ve dolaylı ölçme şeklinde iki ayrı sınıfta
incelemek mümkündür. Olması gereken bir büyüklük değeri aynı cins bir ölçekle
karşılaştırılarak bulunuyorsa yani kalibrasyonu yapılmış bir ölçme aletinin üzerinden
doğrudan okunabiliyorsa bu şekildeki bir faaliyete doğrudan ölçme adı verilmektedir. Dolaylı
ölçme işleminde ise öncelikle ölçme aletinin belirli bir kıyaslama parçasına ayarlanması
gerekmektedir. Ölçme işlemi de bu kıyaslama parçası göz önüne alınarak yapılmaktadır. Yani
bir mastar ya da pergel kullanılarak yapılan ölçme işlemini bir dolaylı ölçme faaliyetidir. Seri
olarak üretilen büyük boyutlu parçalardaki ölçme işlemi de yine bu yöntemle
gerçekleştirilmektedir.
Ölçme işlemlerinde kullanılan birbirinden çok farklı yapıda ve özellikte ölçme aletleri
bulunmaktadır. Uzunluğun yanı sıra doğrultu, ısı, basınç ve yüksekliği ölçen ölçme aletleri de
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bulunmakla birlikte; uzunluk ölçen ölçme aletleri kullanıldığı alanlar açından biraz daha öne
çıkmaktadır.
Ölçmede en fazla kullanılan ölçme aletleri, bölüntülü ölçme aletleridir. Bölüntülü
ölçme aletlerinin çeşitli örneklerine rastlamak mümkündür. Bölüntülü ölçme aletleri grubunu
oluşturan ölçme aletleri arasında da yapıları ve kullanım şekilleri açısından çeşitli farklar
bulunmaktadır.
Sürmeli kumpas, ayarlanabilir ölçme aletlerinin en önemli örneklerinden biridir. Bu
kategorideki ölçme aletleri ile imalat sürecinin farklı aşamalarındaki kontrol faaliyetlerinde
parçaların uzunluk, genişlik ve kalınlık ölçümleri ile derinlik, kanal, iç çap ve dış çap
ölçümleri gerçekleştirilmektedir.
Sürmeli kumpaslar metrik sistemde ölçme hassasiyetlerine göre “1/10 mm verniye
taksimatına (0.1 mm’lik hassasiyete) sahip kumpaslar”, “1/20 mm verniye taksimatına (0.05
mm’lik hassasiyete) sahip kumpaslar” ve “1/50 mm verniye taksimatına (0.02 mm’lik
hassasiyete) sahip kumpaslar” şeklinde üç gruba ayrılmaktadır. Sürmeli kumpasların
“Standart sürmeli kumpas”, “İç ve dış kanal – çap – kalınlık ölçen kumpaslar”, “Modül
kumpası” ve “Derinlik kumpası” gibi çeşitleri bulunmaktadır.
Ayarlanabilir ölçme aletlerinin en önemli örneklerinden biri olan mikrometre,
silindirik bir parçanın dış çapının ölçülmesinde ya da düz bir parçanın kalınlığının
ölçülmesinde kullanılabilmektedir. Mikrometreler yüksek hassasiyetle ölçüm yapabilen ölçme
aletleridir. Ancak mikrometrelerin ölçme hassasiyetleri birbirinden farklı olabilmektedir.
Mikrometreler metrik sistemde ölçme hassasiyetlerine göre “0.01mm’lik hassasiyete sahip
mikrometreler”, “0.005mm’lik hassasiyete sahip mikrometreler” ve “0.001mm’lik hassasiyete
sahip mikrometreler” şeklinde üç gruba ayrılmaktadır.
Ölçüm değerlerini okuma, çalışma şekli ve aralığı gibi faktörler göz önüne alındığında
mikrometrelerin birbirinden farklı birçok çeşidi bulunmaktadır. Mikrometrelerin temel
çeşitleri ile ilgili bazı örnekleri “standart mikrometre”, “uzun milli mikrometre”, “iç ölçü
mikrometresi”, “değiştirilebilen - ayarlanabilen örslü mikrometre”, “derinlik mikrometresi”,
“saatli mikrometre” ve “dijital mikrometre” şeklinde sıralamak mümkündür.
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Bölüm Soruları
1) 1980’li yıllarda yapılan bir araştırmada; Japon otomobillerinin Amerikan
otomobillerinden daha fazla satış yapmasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Japon otomobillerinin daha konforlu olması
b) Japon otomobillerinin lastiklerinin daha çok dayanması
c) Japon otomobillerin renklerinin daha parlak olması
d) Japon otomobillerinin kapılarının daha geniş olması
e) Japon otomobillerinin kapılarının çok daha kolay açılması
2) Aşağıdakilerden hangisi elektro-mekanik ölçü aletlerinden biridir?
a) Çelik cetveller
b) Sürmeli kumpaslar
c) Lazerler
d) Dijital mikrometreler
e) Şerit metreler
3) Aşağıdakilerden hangisi ölçtükleri büyüklüklere göre ölçme aletlerinden biri
değildir?
a) Uzunluk ölçen aletler
b) Kemik yaşını ölçen aletler
c) Isı ölçen aletler
d) Basınç ölçen aletler
e) Yükseklik ölçen aletler
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4) Katlanabilir metrelerin hassasiyeti aşağıdakilerden hangisidir?
a) 0.1 mm
b) 0.5 mm
c) 1 mm
d) 0.25 mm
e) 0.75 mm
5) Büyük iş parçalarının ölçülmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) Uzun çeneli kumpas
b) Modül kumpası
c) İç ve dış kanal-çap-kalınlık ölçen kumpaslar
d) Derinlik kumpası
e) Dijital standart kumpas
6) Aşağıdaki mikrometrelerin hangisinde farklı değerlere sahip ölçme aralıkları elde
edilebilmektedir?
a) İç ölçü mikrometresi
b) Değiştirilebilen – ayarlanabilen örslü mikrometreler
c) Uzun milli mikrometre
d) Derinlik mikrometresi
e) Dijital standart mikrometre
7) 0.05 Milimetrelik hassasiyetle ölçüm yapan bir verniyeli kumpasın ölçtüğü değer
aşağıdakilerden hangisidir?

a) 20.25
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b) 22.00
c) 22.35
d) 22.15
e) 22.25
8) 0.05 Milimetrelik hassasiyetle ölçüm yapan bir verniyeli kumpasın ölçtüğü değer
aşağıdakilerden hangisidir?

a) 0.8574
b) 110.15
c) 110.25
d) 110.35
e) 0.2430
9) 0.05 Milimetrelik hassasiyetle ölçüm yapan mikrometrenin ölçtüğü değer
aşağıdakilerden hangisidir?

a) 30.8
b) 30.08
c) 31.08
d) 30.58
e) 31.8

295

10) 0.05 Milimetrelik hassasiyetle ölçüm yapan mikrometrenin ölçtüğü değer
aşağıdakilerden hangisidir?

a) 37.02
b) 37.2
c) 26.02
d) 26.52
e) 37.52

Cevaplar
1)e, 2)d, 3)b, 4)c, 5)a, 6)b, 7)e, 8)c, 9)d, 10)a
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11. MUAYENE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Muayene Kavramı
11.2. Muayene Çeşitleri
11.3. Üretim Sürecindek Muayene Faaliyetleri
11.4. Kabul Örneklemesi
11.4.1. Örneklemede Muayene Seviyeleri
11.4.2. Örneklemede Kabul ve Ret Kararı
11.4.3. Örnekleme Planları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

“Muayene” kelimesi ile karşılaştığınızda aklınıza ilk olarak gelen nedir ?

2)
Kalite kontrol faaliyeti olarak muayene elemanı tarafından gerçekleştirilen
“muayene” işlemi ile hastasını “muayene” eden doktorun yaptığı işlemi birbirine benzer
buluyor musunuz?
3)
Günlük
kullanılmaktadır?

hayatımız

içinde,

muayene

kelimesi

daha

başka

nerelerde
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Muayene Kavramı

Muayene kavramı ile ilgili
genel özelliklerin
kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

Muayene Çeşitleri

Muayene çeşitleri ile ilgili
genel özelliklerin
kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

Üretim Sürecindeki
Muayene Faaliyetleri

Üretim sürecindeki
muayene faaliyetleri ilgili
genel özelliklerin
kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

Kabul Örneklemesi

Kabul örneklemesi ile
ilgili genel özelliklerin
kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

Örneklemede Muayene
Seviyeleri

Örneklemede muayene
seviyeleri ile ilgili genel
özelliklerin kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

Örneklemede Kabul ve
Ret Kararı

Örneklemede kabul ve ret
kararı ile ilgili genel
özelliklerin kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak uygulama yaparak

Örnekleme Planları

Örnekleme planları ile
ilgili genel özelliklerin
kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak uygulama yaparak
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Anahtar Kavramlar

Herhangi bir ürünün ya da ürünü meydana getiren parçaların tasarım sırasında
oluşturulan kalite spesifikasyonlarına (özelliklerinin) uygunluk derecesini belirlemek
amacıyla uygulanan işlemlere muayene adı verilmektedir.

Muayene işlemlerini “değişkenlerin muayenesi” ve “özelliklerin muayenesi”
şeklinde iki ana grupta toplamak mümkündür.

%100 muayene, üretilen ya da satın alınan tüm parçaların tamamına yani
%100’üne tek tek muayene işlemlerinin uygulanmasıdır. Üretim hızının muayene
gerçekleştirme hızına göre çok hızlı olması durumunda uygulanması neredeyse imkânsız
gibidir.

Örnekleme ile muayene yönteminde N adet elemanı olan ana kütleden belirli
kurallara göre rastgele seçilmiş n adet örnek grubuna muayene işlemi uygulanmaktadır.
Seçilen bu örnek grubunun muayene işlemleri sonucunda ana kütle için bir karar verilerek
muayeneye söz konusu olan parti kabul ya da reddedilir.

Muayene, girdilerin tedarik edilmesi aşamasından başlayarak, imalatın
tamamlanarak ürünün müşteriye ya da depoya gönderilmesine kadarki süreç içinde çok
önemli bir role sahip olan “girdi kontrol”, “ilk kontrol”, “süreç kontrol”, “düzensiz kontrol”,
“ara kontrol” ve “son kontrol” şeklinde adlandırılan faaliyetlerdir.


Örneklemede özel ve genel muayene seviyeleri kullanılmaktadır.
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Giriş
Muayene işlemleri, dışarıdan alınan ham madde ve yarı mamuller ile hazır parçalara
veya işletme içinde üretilmiş ya da üretilmekte olan parçalara uygulanmaktadır. Muayene,
tasarlanan ve gerçekleştirilen kalite düzeyleri arasındaki farkın belirlenmesini sağlayan bir
faaliyettir. Kalite kontrol sürecinin bir fonksiyonu olarak muayene; “herhangi bir kalite
spesifikasyonunu ölçmek”, “herhangi bir kalite spesifikasyonunu yorumlamak”, “tasarlanan
spesifikasyon değeri ile ölçülen değeri karşılaştırmak”, “fiili kalite düzeyinin yeterliliğine /
yetersizliğine karar vermek” ve de “belirlenmiş spesifikasyonlara uygun olan parçaları uygun
olmayanlardan ayırmak” şeklindeki amaçlardan birini ya da birkaçını gerçekleştirmek üzere
uygulanmaktadır.

302

11.1. Muayene Kavramı
Herhangi bir ürünün ya da ürünü meydana getiren parçaların tasarım sırasında
oluşturulan kalite spesifikasyonlarına (özelliklerinin) uygunluk derecesini belirlemek
amacıyla uygulanan işlemlere muayene adı verilmektedir.
Bu muayene işlemleri, dışarıdan alınan ham madde ve yarı mamuller ile hazır
parçalara veya işletme içinde üretilmiş ya da üretilmekte olan parçalara uygulanmaktadır.
Muayene, tasarlanan ve gerçekleştirilen
belirlenmesini sağlayan bir faaliyettir.

kalite

düzeyleri

arasındaki

farkın

Kalite kontrol sürecinin bir fonksiyonu olarak muayene, aşağıdaki amaçlardan birini
ya da birkaçını gerçekleştirebilir:
a) Herhangi bir kalite spesifikasyonunu ölçmek
b) Herhangi bir kalite spesifikasyonunu yorumlamak
c) Tasarlanan spesifikasyon değeri ile ölçülen değeri karşılaştırmak
d) Fiili kalite düzeyinin yeterliliğine/yetersizliğine karar vermek
e) Belirlenmiş spesifikasyonlara uygun olan parçaları uygun olmayanlardan ayırmak
Görüldüğü gibi çok çeşitli amaçlarla muayene işlemleri gerçekleştirilmektedir. Ancak,
hangi amaçla olursa olsun ana amaç “tasarlanan ile gerçekleştirileni karşılaştırmak”
olmaktadır.

11.2. Muayene Çeşitleri
Muayene işlemlerini şekil 30’da da gösterildiği gibi iki ana grupta toplamak
mümkündür.
1) Değişkenlerin muayenesi
Tasarlanan ölçme değeri ile fiili olarak ölçülen değer arasındaki farkı tespit etmek
amacıyla gerçekleştirilen muayene işlemleridir.
Örneğin tasarımda belirlenen değer 24.00 + 0.02 mm olarak belirlenmiş ise;
gerçekleştirilen muayene işlemi ile ölçme aletinden okunan değer tasarlanmış spesifikasyon
değeri ile karşılaştırılır ve tolerans limitleri içinde kalınıp kalınmadığına karar verilir.
2) Özelliklerin muayenesi
Bu muayenede, parçaların uygun-uygunsuz, iyi-kötü, sağlam-kusurlu, limitler içindedışında şeklinde ayrılması işlemleri gerçekleştirilmektedir.
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Muayene

Değişkenlerin
Muayenesi

Özelliklerin
Muayenesi

Örneklemeyle
Muayene

% 100
Muayene

İşlemsel
Ayıklama

Düzeltici
Ayıklama

Kabul
Örneklemesi

Kontrol
Örneklemesi

Şekil 30: Muayene işlemlerinin sınıflandırılması (kobu, 1987)
Özelliklerin muayenesi de yine iki gruba ayrılmaktadır:
a) %100 Muayene
Üretilen ya da satın alınan tüm parçaların tamamına yani %100’üne tek tek muayene
işlemlerinin uygulanmasıdır. Üretim hızının muayene gerçekleştirme hızına göre çok hızlı
olması durumunda uygulanması neredeyse imkânsız gibidir.
Ayrıca, parçaların tümünü muayene işleminden geçirmek çok daha yüksek bir kalite
kontrol maliyetine de neden olmaktadır.
Ancak, bazen bozuk malın çok daha yüksek bir bedele neden olabileceği durumlarda,
bazen de örnekleme yaparken zorunlu bazı nedenler sonucunda %100 muayeneye dönmek
gerekebilmektedir.
Diğer taraftan, otomotiv ve ilaç endüstrisi gibi can güvenliğinin öne çıktığı sektörlerde
% 100 muayene uygulamasına başvurmak zorunda kalınabilmektedir.
Bu muayene yöntemi iki farklı amacı gerçekleştirmek için kullanılmaktadır:

İşlemsel ayıklama: Uygun olmayan parçaların, uygun olanlardan ayrılmasını
yani ayıklanmasını sağlamak için kullanılmaktadır. Bu işlemle birlikte uygunsuz parçaların
işletmeye girmesi ya da müşteriye gitmesi önlenmiş olmaktadır.

Düzeltici ayıklama: İmalatta makine ayarı bozukluğu, işlenen ham maddeye
karışmış farklı malzeme gibi önlenebilir hatalardan kaynaklanan kusurlu parçalar
ayıklanırken bir yandan hataların ortaya çıkış nedenleri tespit edilmeye çalışılmaktadır.
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b) Örneklemeyle Muayene
Bu muayene yönteminde N adet elemanı olan ana kütleden belirli kurallara göre
rastgele seçilmiş n adet örnek grubuna muayene işlemi uygulanmaktadır. Seçilen bu örnek
grubunun muayene işlemleri sonucunda ana kütle için bir karar verilerek muayeneye söz
konusu olan parti kabul ya da reddedilir.
Örneklemeyle muayene yöntemi, genellikle %100 muayenenin çok maliyetli ya da
gerçekleştirilmesi imkânsız olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Örneklemeyle muayene iki
şekilde gerçekleştirilmektedir.

Kabul örneklemesi: Örnek grubunun muayenesi sonucunda ana kütlenin
kabul ya da reddedilmesine karar verilmektedir. Daha çok ürünün girdilerinin dışarıdan
tedarik edilmesi sırasında kullanılmakla birlikte; üretim hattında parçaların bir iş
istasyonundan diğerine geçişi sırasında veya
ürünün nihai montajı aşamasında da
kullanılmaktadır.

Kontrol örneklemesi: Muayene ile kabul ve red kararlarının verilmesinin yanı
sıra süreçteki değişkenliğin nedenlerinin bulunması çok daha önemlidir. Hata kaynaklarının
tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması için düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
gerekmektedir.

11.3. Üretim Sürecindeki Muayene Faaliyetleri
Muayene, girdilerin tedarik edilmesi aşamasından başlayarak, imalatın tamamlanarak
ürünün müşteriye ya da depoya gönderilmesine kadarki süreç içinde çok önemli bir role sahip
olan faaliyettir. Muayene işlemleri üretim sürecinin farklı aşamalarında uygulandığı yere
bağlı olarak farklı özelliklere sahip olabilmektedir. Bu nedenle, sınıflandırılarak incelenmesi
daha uygun olacaktır.
a) Girdi kontrol
Üretilecek ürünün imalatında kullanılacak tüm girdilerin daha önceden belirlenmiş
olan spesifikasyonlara göre kontrolünün gerçekleştirildiği muayene işlemleridir. Bu aşamada,
ham madde, yarı mamul ve hazır parçalar gibi ürünün imalatında kullanılan tüm girdiler
uygunluk açısından kontrol edilirler. Tedarikçilerin gönderdiği bu gibi girdiler genellikle
teslim alınmadan önce daha çok örnekleme yöntemi ile kontrol edilerek kabul ya da ret kararı
verilir.
Bazı durumlarda muayene işlemlerinin girdilerin teslim alınmasından sonra da
yapıldığı görülmektedir. Herhangi bir uygunsuzluğun tespit edilmesi durumunda girdiler geri
gönderilmektedir.
Bazen de girdi kontrolün tedarikçi firmada gerçekleştirilmesi gerekli olabilir.
Tedarikçinin, girdilerin uygunluğu konusunda muayene ve test raporları ile sertifikaları
sunması durumunda girdi kontrolün yapılmaması da mümkün olabilir.
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b) İlk kontrol
Belirli bir ürünün imalatına ilk girişildiği anda yapılan muayenedir. Tasarım
aşamasında gözden kaçan bazı hataların fark edilmesini sağlayabilmektedir. Ürün ile ilgili
olarak tasarımda, imalat yönteminde, makine ve tezgahta ya da kullanılan ham maddede
yapılan bazı değişikler söz konusu olduğunda da bu muayene işlemine ihtiyaç duyulmaktadır.
Üretim hattında, bir ürünün imallatından bir diğerine geçildiğinde gerçekleştirilen makine ve
tezgah ayarlarının doğruluğundan emin olmak istenildiğinde de bu muayene yöntemine baş
vurulmaktadır.
c) Süreç kontrol
Süreç içindeki tüm muayene işlemlerini kapsamaktadır. Üretim sürecinde imalatın
gerçekleştirildiği çok sayıda makine, tezgah ve benzeri üretim aracı yer almaktadır. Yapılan
muayene işlemleri ile de daha çok ürünlerin belirlenmiş spesifikasyonlara uygun olarak
üretilip üretilmedikleri kontrol edilmektedir. Gerçekleştirilen imalatta ölçülen değerlerin
müşterinin arzu ettiği limitler içinde kalması, süreç ile ilgili olarak bir problem olmadığını
göstermemektedir.
Spesifikasyon limitleri içinde imalat önemli olmakla birlikte daha da önemli olan
sürecin, süreçteki değişkenliğin kontrol altında olup olmadığıdır. Sürecin kontrol dışına çıkma
eğilimleri göstermesi durumunda sadece bunun nedenlerinin ortaya çıkarılması amacı ile de
süreç kontrol işlemleri gerçekleştirilmelidir.
d) Düzensiz kontrol
İşletme içindeki muayene işlemleri belirli noktalarda, belirli politiklara uygun olarak
planlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu işlemlerde bazen üretilen ürünlerin tamamı ve çoğu
zaman da sadece alınan örnekler kontrol edilmektedir. Yapılan muayene planlamasına uygun
olarak gerçekleştirilen kontrol işlemleri işlerin çok doğru, hatasız ve eksiksiz olduğunu
göstermeyebilmektedir.
Düzen dışı, rastgele ya da başka bir ifade ile tesadüfi olarak yapılan kontroller
muayene planlamasında yapılan bazı hataların, eksikliklerin ortaya çıkarılmasını
sağlamaktadır. Aslında bu kontrol yöntemi de rastgelelik koşullarının yerine getirilmesi ile
gerçekleştirilen yani belirli bir düzene sahip planlı kontrollerdir. Tek fark mevcut rutin
işlemler dışında ayrıca gerçekleştirilmeleridir.
e) Ara kontrol
Üretim sürecinin belirli aşamalarında ürünün belirli bir kısmının tamamlandığı
herhangi bir noktada gerçekleştirilen muayene işlemleridir. Özellikle kusurlu parça sayısında
sıra dışı bir artışın ortaya çıktığı durumlarda baş vurulan bir kontroldür. Genellikle geçici
olarak belirli bir süre uygulanırlar. İmalat ve kontrol ile ilgili olarak yapılan düzeltmelerden
sonra normal düzene geçilerek ara kontrol işlemlerine son verilmektedir.
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f) Son kontrol
Üretimi tamamlanmış olan ürünün müşteriye ya da depoya teslim edilmesinden önce
gerçekleştirilen son muayene, test ve kontol işlemlerini kapsamaktadır. Aslında, ürün ile ilgili
ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların çok daha önce tespit edilmiş olması gerekmektedir. Son
kontrol, üretim sürecindeki muayene faaliyetlerinin en eskisidir. Dolayısı ile en eski kalite
kontrol anlayışında da yer alan bir kontroldür.
Son kontrol, daha önceki aşamalarda gerçekleştirilen muayene faaliyetleri hakkında da
bir fikir vermektedir. Bu kontrolde çok sayıda kusurlu parçaya rastlanması önceki muayene
işlemlerinin sıkılaştırılması gerektiği sonucunu ortaya çıkarabilmektedir. Daha önceki
muayene işlemlerinin performansının yüksek olması durumunda son kontrolün çok sıkı
yapılmasına gerek kalmamaktadır.

11.4. Kabul Örneklemesi
Kabul örneklemesi, bir partiden rastgelelik koşullarına uygun olarak alınan örneklerin
belirli bir düzen içinde kontrol edilmesi sonucunda partinin kabulüne ya da reddine karar
verildiği bir örnekleme yöntemidir. Kabul örneklemesi tüm ürünlerin kontrol edilmesinin
imkânsız olduğu ya da ekonomik olmadığı durumlarda kullanılmaktadır. Bir parçanın belirli
bir kalite özelliğinin kontrol edilmesi sırasında parçanın tahrip edilmesinin kaçınılmaz olduğu
durumlar söz konusudur.
Örneğin metal bir çubuğun çekme mukavemetinin yeterli olup olamadığının kontrol
edilmesi için iki ucundan gittikçe artan bir kuvvet uygulanması kopmaya zorlanması
gerekmektedir. Böylelikle, kopma işleminin hangi kuvvet düzeyi uygulandığında
gerçekleştiğinin tespit edilmesi yani parçanın mukavemetinin belirlenmesi işlemi
gerçekleştirilmiş olmaktadır. Ancak parça da sonuç olarak tahrip edilmekte yani kullanılmaz
hâle gelmektedir. Böyle durumlarda %100 muayene mümkün değildir.
Bazen de parçanın üretim zamanından çok daha uzun süren kontrol işlemleri söz
konusu olabilmektedir. Diğer taraftan parçanın parasal değerinin çok düşük olmasına karşın
kontrol maliyetinin yüksek olması gibi durumlarda %100 muayene ekonomik olmaktan
uzaklaşmaktadır.

11.4.1. Örneklemede Muayene Seviyeleri
Örneklemeye başlamadan önce muayene seviyesine karar verilmelidir. Muayene
seviyeleri iki gruba ayrılmaktadır.
a) Özel muayene seviyeleri
Göreceli olarak daha az örnek sayısının gerekli olduğu durumlarda ve çok örnek
almanın riskli olduğu durumlarda özel muayene seviyeleri kullanılabilmektedir. Özel
muayene seviyeleri dört seviyeye ayrılmaktadır.
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S-1 Seviyesi
Genel muayene seviyelerine en uzak olan ve tüm muayene seviyeleri içinde en gevşek
olanıdır. En az örnek sayısı da bu seviyede karşımıza çıkmaktadır. S-1 seviyesi için alınması
gereken örnek sayısı parti büyüklüğüne bağlı olarak 2 ile 8 arasında değişmektedir.
S-2 Seviyesi
Bu seviye için alınması gereken örnek sayısı parti büyüklüğüne bağlı olarak 2 ile 13
arasında değişmektedir.
S-3 Seviyesi:
Bu seviye için alınması gereken örnek sayısı parti büyüklüğüne bağlı olarak 2 ile 50
arasında değişmektedir.
S-4 Seviyesi
Genel muayene seviyelerine en yakın olan özel muayene seviyesidir. Özel muayene
seviyeleri içinde en yüksek örnek sayısı da burada karşımıza çıkmaktadır. Bu seviye için
alınması gereken örnek sayısı parti büyüklüğüne bağlı olarak 2 ile 125 arasında
değişmektedir.
b) Genel muayene seviyeleri
Genel muayene seviyeleri de kendi içinde üç seviyeye ayrılmaktadır.
Seviye I
“İndirgenmiş muayene” seviyesi olarak adlandırılmaktadır. Muayene seviyeleri
arasında en gevşek olanıdır. Ancak, herhangi bir partinin reddedilmesi durumunda normal
muayene seviyesine geçiş yapılmalıdır.
Seviye II
“Normal muayene” seviyesi olarak adlandırılmaktadır. Aksine bir karar alınmadığı
takdirde, örneklemeye bu seviye ile başlanmaktadır. Bu seviyede, ardışık on muayenede tüm
partilerin ilk kontrolde kabul edilmeleri durumunda indirgenmiş muayene seviyesine geçiş
yapılabilmektedir. Ardışık beş ya da daha az sayıda partiden ikisinin reddedilmesi durumunda
ise sıkı muayene seviyesine geçiş yapılmalıdır.
Seviye III
“Sıkı muayene” seviyesi olarak adlandırılmaktadır. Bu muayene seviyesinde, ardışık
beş partinin tümünün ilk kontrollerinde kabul edilmeleri durumunda normal muayene
seviyesine geçiş yapılabilmektedir.
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11.4.2. Örneklemede Kabul ve Ret Kararı
Örneklemede kabul veya ret kararlarının nasıl verileceği çok önemlidir. Bu kararın
doğru olarak verilmesine yardımcı olması açısından çeşitli tablolar oluşturulmuştur. Türk
Standardları Enstitüsü TSE ilk olarak 1995 yılında TS 2756-1 no’lu ve “Muayene ve deney
için numune alma metotları bölüm 1: parti muayene için kabul edilebilir kalite seviyesine
(AQL) göre numune alma planları” isimli standardı yayınlamıştır.
TSE bu standardın yerine 2012 yılında TS ISO 2859-1 kodlu ve “Muayene ve deney
için numune alma metotları - nitel özelliklere göre - bölüm 1: parti parti muayene için kabul
kalite sınırına göre (AQL) indekslenmiş numune alma programları” isimli standardı
yayınlamıştır. Bu standart, muayene için numune alma metotlarından kabul edilebilir kalite
seviyesine göre numune alma plan ve prosedürlerini içermektedir.
Kabul ve ret sayılarının tespit edilebilmesi için öncelikle “kot harfi” belirlenmelidir.
Kot harflerini tablo 33’ten okumak mümkündür. Bunun için de öncelikle hangi muayene
seviyesinin kullanılacağına karar vermek gerekmektedir.
Çeşitli nedenlerle az sayıda örnek alınması gerekiyorsa özel muayene seviyelerinden
biri tercih edilmelidir. Herhangi zorlayıcı bir neden olmadığında genel muayene
seviyelerinden biri kullanılmalıdır. Bu da normal şartlarda II numaralı seviye olmaktadır.
Muayene tipi ve seviyesine karar verildiği zaman parti büyüklüğüne bağlı olarak kot harfini
tablodan okumak mümkün olmaktadır.
Özel Muayene Seviyeleri

Parti

Genel Muayene Seviyeleri

Büyüklüğü

S-1

S-2

S-3

S-4

I

II

III

2-8
9-15
16-25
26-50
51-90
91-150
151-280
281-500
501-1200
1201-3200
3201-10000
10001-35000
35001-150000
150001-500000
500001 ve üzeri

A
A
A
A
B
B
B
B
C
C
C
C
D
D
D

A
A
A
B
B
B
C
C
C
D
D
D
E
E
E

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H

A
A
B
C
C
D
E
E
F
G
G
H
J
J
K

A
A
B
C
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q

B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R

Tablo 33: Kot harfleri (cosan, 2015)

309

Kot harfinin belirlenmesinden sonra; örnek büyüklüğü ile kabul ve ret sayılarının
tespit edilmesi için tablo 34’ten yararlanılmaktadır. Tabloda, kot harflerinin sıralandığı
sütunun hemen yanında partiden alınması gereken örnek sayılarının gösterildiği bir sütun yer
almaktadır. Kot harfinin hemen yanında gösterilen sayı örnek büyüklüğünü ifade etmektedir.
Bu aşamada, tabloda gösterilen miktar kadar örnek alarak muayene işlemlerine
geçilmelidir. Muayene işlemleri sonunda örnek grubundaki kusurlu parça sayısı belirlenmiş
olmaktadır. Tabloda kot harfleri ve örnek sayılarının hemen yanında ise kabul edilebilir kalite
seviyelerine göre kabul ve red sayıları gösterilmektedir. Muayene işleminde tespit edilen
kusurlu parça sayısı ile tablodaki kabul ve ret sayıları karşılaştırılarak partinin kabulü ve reddi
için karar almak mümkündür.
Bazı durumlarda kabul ve ret rakamlarının yerine bir oka rastlanılmaktadır. Böyle bir
durumda, ok istikametinde aşağıya ya da yukarıya doğru hareket ederek okun yönlendirdiği
noktaya gidilmelidir. Okun ucundaki iki rakamdan biri kabul sayısı diğeri ise ret sayısını
göstermektedir.
Kabul Edilebilir kalite Seviyeleri (%) / Normal Muayene
örnek

0.1

kot

sayısı

A

2

B

3

C

5

D

8

E

13

F

20

G

32

H

50

J

80

K

125

L

200

M

315

N

500

1

P

800

Q
R

C

0.15
R

C

R

0.25
C

R

0.4
C

0.65
R

C

R

1
C

1.5
R

C

2.5
R

C

0
0
0
0
0
0
0
0

1

C

R

0

1

1

2

1

1

1

1

R

1

1

1

4.0

1

2

2

3

1

2

2

3

3

4

1

2

2

3

3

4

5

6

1

2

2

3

3

4

5

6

7

8

1

2

2

3

3

4

5

6

7

8

10

11

1

2

2

3

3

4

5

6

7

8

10

11

14

15

21

22

1

2

2

3

3

4

5

6

7

8

10

11

14

15

2

2

3

3

4

5

6

7

8

10

11

14

15

21

22

2

3

3

4

5

6

7

8

10

11

14

15

21

22

1250

3

4

5

6

7

8

10

11

14

15

21

22

2000

5

6

7

8

10

11

14

15

21

22

Tablo 34: Kabul ve ret sayıları (istanbulanaliz, 2015)
Örnek: Parti büyüklüğünün 350 birim, kabul edilebilir kalite seviyesinin %0.25
olması durumunda genel muayene seviyesi II’ye göre kabul ve ret sayılarının belirlenmesi ve
parti hakkında karar verilmesi istenmektedir.
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İlk önce kot harflerinin veren tabloya başvurulmalıdır. 350 birimlik parti büyüklüğü ve
II no’lu genel muayene seviyesi için tablodan okunan kot harfi H’dir. Kabul ve ret sayılarını
veren tabloya bakıldığında, kot harfi J için partiden alınması gereken örnek sayısı 50 olarak
ifade edilmektedir. Kot harfinin H ve örnek hacminin 50 olduğu satırda sağa doğru hareket
ederek kabul edilebilir kalite seviyesinin %0.25 olduğu sütuna gelindiği iki rakam 0 ve 1’dir.
50 birimlik örnek grubunun muayenesi sonucunda tespit edilen kusurlu parça sayısı 0
olduğunda parti kabul edilmeli, 1 veya daha fazla olduğunda ise parti reddedilmelidir.
Örnek: Parti büyüklüğünün 850 birim, kabul edilebilir kalite seviyesinin %0.4 olması
durumunda genel muayene seviyesi II’ye göre kabul ve ret sayılarının belirlenmesi
istenmektedir.
İlk önce kot harflerinin veren tabloya başvurulmalıdır. 850 birimlik parti büyüklüğü ve
II no’lu genel muayene seviyesi için tablodan okunan kot harfi J’dir. Kabul ve ret sayılarını
veren tabloya bakıldığında, kot harfi J için partiden alınması gereken örnek sayısı 80 olarak
ifade edilmektedir. Kot harfinin J ve örnek hacminin 80 olduğu satırda sağa doğru hareket
ederek kabul edilebilir kalite seviyesinin %0.4 olduğu sütuna gelindiğinde bir oka
rastlanmaktadır. Burada okun yönü aşağıyı göstermektedir. Okun götürdüğü noktadaki iki
rakam 1 ve 2’dir.
80 birimlik örnek grubunun muayenesi sonucunda tespit edilen kusurlu parça sayısı 1
ve daha az olduğunda parti kabul edilmeli, 2 veya daha fazla olduğunda ise parti
reddedilmelidir.

11.4.3. Örnekleme Planları
Örnekleme planlarında ana kütleden seçilen örnek grupları kontrol edilerek tespit
edilen kusurlu parça sayıları, kabul edilebilir kusurlu ürün sayıları ile karşılaştırarak örnek
gruplarının kabul ya da reddedilmesine karar verilmektedir.
Örnekleme planları tek aşamalı olduğu gibi, iki aşamalı ve çok aşamalı da
olabilmektedir. Ayrıca ardışık örnekleme yapılarak karar verilmesi de mümkündür. İşletmeler
bu örnekleme planlarından herhangi birini benimseyerek partilerin kabul ya da
reddedilmesine karar verebilirler.
a) Tek aşamalı örnekleme planı
Bir partide bulunan üründen örnek seçilerek söz konusu partideki ürünlerin kabul
edilebilirliğine ilişkin kabul ya da ret kararının alındığı örnekleme planıdır.
N = Ana kütle büyüklüğü, partideki ürün sayısı.
n = Örnek grubu büyüklüğü, örnek olarak seçilen ürün sayısı.
c = Karar kriteri, kabul edilebilir kusurlu ürün sayısı
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k = Örnek grubundaki kusurlu ürün sayısı
Ana kütledeki ya da diğer bir ifade ile partideki “N” adet ürün arasından seçilen “n”
adet büyüklüğündeki örnek grubundaki tüm ürünlerin tamamı kontrol edilir. Yani örnek grubu
üzerinde %100 muayene işlemi uygulanır. Tespit edilen kusurlu ürün sayısı “k”, kabul
edilebilir kusurlu ürün sayısı “c” ile karşılaştırılır. Karşılaştırma sonucunda aşağıdaki gibi bir
karar alınır.
 k < c ise parti kabul edilir
 k > c ise parti reddedilir.

Şekil 31: Tek aşamalı örnekleme planı (yunus, 2015)
Tek aşamalı örnekleme planında bu aşamada karar kesindir. Şekil 31’de de gösterildiği
gibi, parti ya kabul edilir ya da reddedilir. Partinin kabul edilmesi durumunda kusurlu olanlar
sağlam olanlarla değiştirilir.
Partinin örnekleme yapılarak kabul edilmesi, partideki diğer parçaların tamamının
sağlam olduğu anlamına gelmez, partinin tahmin edilebilir bir miktarda kusurlu parçaya sahip
olması mümkündür.
b) İki aşamalı örnekleme planı
Şekil 32’de de gösterildiği gibi iki aşamada gerçekleştirilen bir örnekleme planıdır. İlk
olarak N adet ürüne sahip partiden n1 adetlik bir örnek grubu seçilerek kontrol edilmektedir.
İlk aşamadaki karar kriterleri şu şekilde ifade edilebilir


k1 < c1 ise parti kabul edilir.



k1 > c2 ise parti reddedilir.
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c1 < k1 < c2 ise ikinci aşamaya geçilir.

Şekil 32: İki aşamalı örnekleme planı (endustri, 2015)
İlk aşamada kabul ya da ret kararının verilememesi durumunda ikinci aşamaya
geçilmektedir. Bu aşamada, n2 adetlik yeni bir örnek grubu daha seçilmekte ve kontrol
gerçekleştirilmektedir. İki örnek grubunda tespit edilen kusurlu parçalar bir araya getirilerek
toplam kusurlu parça sayısına göre aşağıda gösterildiği gibi karar verilmektedir.
k1 + k2 < c2 ise parti kabul edilir
k1 + k2 > c1 ise parti reddedilir.
İlk aşamada kontrol edilen örnek sayısı tek aşamalı örnekleme planına göre daha azdır.
Bu aşamada karar verildiğinde daha düşük kalite kontrol maliyeti ortaya çıkmaktadır. Diğer
taraftan partinin kabul edilmemesi durumunda bir şansın daha olması ilgili tarafların bu plana
daha çok güven duymasını sağlayabilir.
c) Çok aşamalı örnekleme planı
N adet ürüne sahip partiden, bir örnek grubu seçilerek başlayan çok aşamalı
örneklemede, partinin kabul ya da reddi için karar verilemeyen her aşamada kararı bir sonraki
aşamaya taşıma şansı bulunmaktadır.
Şekil 33’te de gösterildiği gibi n1’den başlayarak ni’ye kadar uzanan örnek grupları ile
karar verilene kadar planın uygulanmasına devam edilmektedir. Her aşamada mevcut toplam
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kusurlu sayısına, yapılan yeni muayenede rastlanan kusurlu parçalar da ilave edilerek, sürekli
olarak son toplam üzerinden karşılaştırma yapılmaktadır.

Şekil 33: Çok aşamalı örnekleme planı (abs, 2015)
Kontrol edilen partinin kabul ya da reddedilme kararı ilk aşamada aşağıdaki
karşılaştırmalara göre gerçekleştirilmektedir.
k1 < (c1)1 ise parti kabul edilir
k1 > (c2)1 ise parti reddedilir
(c1)1 < k1 < (c2)1 ise bir sonraki aşamaya geçilir.
Bundan sonraki tüm aşamalarda artık toplam kusurlu parça sayısına göre karar
verilecektir.
Σ ki < (c2)i ise parti kabul edilir
Σ ki > (c1)i ise parti reddedilir
(c1)i < Σ ki < (c2)i ise bir sonraki aşamaya geçilerek örneklemeye devam edilir.
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Çok aşamalı örnekleme planlarında kalite kontrol maliyetlerinin daha düşük olması
beklenmektedir. Ancak kararın sürekli olarak ötelenme şansının bulunması örnekleme
işlemlerinin bazen ok uzamasına neden olmaktadır.
d) Ardışık örnekleme planı
Ardışık örnekleme planının, çok aşamalı örnekleme planına benzeyen bir yapısı
bulunmaktadır. Tablo 35’te gösterildiği gibi birbirinden farklı kalite düzeyleri için kabul (C)
ve ret (R) sayıları verilmiştir. Parti hacminin büyüklüğüne göre en düşük örnek hacmi esas
alınarak muayene başlatılmakta, kabul veya ret kararı verilemez ise örnek hacmi bir sonraki
miktara tamamlanarak toplam kusurlu sayıları ile ardışık örnekleme planının uygulanmasına
devam edilmektedir.
Geçerli Kalite Düzeyi (Kusurlu Parça Yüzdesi)
Parti

Örnek

hacmi

hacmi
40
50
60
70
80
40
60
80
100
120
40
60
80
100
120
150
50
75
100
125
150
200
50
100
150
200
250
300

499
ve
azı

500
–
799

800
–
1299

1300
–
3199

3200
–
7999

0.1
C

.
.
0
0
1
2

0.25
R

2
2
2
2
3
3

C

.
0
0
1
1
2
.
.
0
1
1
3

R

2
2
2
3
3
3
2
2
3
3
4
4

0.5
C

.
0
0
0
1
3
.
0
0
1
2
3
.
0
1
2
2
4

0.75
R

2
2
3
3
3
4
2
3
3
3
4
4
2
3
4
4
5
5

C

0
0
1
1
3
.
0
1
1
2
4
.
0
1
1
2
4
.
0
1
2
2
5

1.0

1.5

2.0

3.0

4.0

R

C

R

C

R

C

R

C

R

C

R

2
3
3
4
4
2
3
3
3
4
5
3
3
4
4
5
5
3
4
5
5
6
6

0
1
1
1
3
0
0
1
2
3
.
0
1
1
2
4
.
0
1
2
2
5
.
1
2
3
4
7

3
3
3
4
4
3
3
4
4
4
3
3
4
4
5
5
3
4
4
5
5
6
3
4
5
6
8
8

0
1
1
2
3
0
1
1
2
4
0
0
1
1
2
5
0
0
1
2
3
6
.
1
2
3
5
8

3
4
4
4
4
3
4
5
5
5
3
4
5
5
6
6
4
5
5
6
7
7
4
5
7
8
9
9

1
1
2
2
4
0
1
1
2
5
0
1
2
2
3
7
0
1
2
3
4
6
.
1
2
4
6
10

4
4
5
5
5
4
5
6
6
6
4
5
6
6
7
8
4
5
6
7
7
7
5
7
8
10
11
11

1
2
2
3
5
1
2
3
4
7
0
1
2
3
5
9
0
2
3
4
6
10
0
2
5
7
9
15

4
5
6
6
6
5
6
7
8
8
5
6
7
8
9
10
5
7
8
9
10
11
6
8
11
13
15
16

1
2
3
4
7
1
2
3
5
8
0
2
3
5
6
10
0
2
4
5
7
13
0
3
5
8
11
17

6
6
7
8
8
5
7
8
9
9
6
7
8
10
11
11
6
8
9
11
13
14
7
10
13
16
18
18

Tablo 35: Ardışık örnekleme tablosu (kitaplar, 2015)
Ardışık örnekleme tablosundaki değerler esas alındığında, parti büyüklüğünün 799’a
kadar olması durumunda en çok 5 aşamada, 7999’a kadar olması durumunda ise en çok 6
aşamada kabul veya ret kararı verilmektedir. Daha büyük parti hacimleri için belki bir ilave
aşamaya daha ihtiyaç olabilmektedir. Belirli bir parti ve örnek hacmine göre tablonun
kullanılması gerektiğinde, bazen kabul ve ret sayısı yerine bir ok ile karşılaşılmaktadır. Böyle
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bir durumda, okun götürdüğü yere kadar aşağıya inmek ve ilk rastlanılan değerleri esas almak
gerekmektedir.
Örnek: 950 adetlik bir parti hacmi için, geçerli kalite düzeyinin %0.25 olarak
belirlendiği bir örnekleme işleminin gerçekleştirilmesi istenmektedir.
950 adetlik bir parti hacmi için ardışık örnekleme planına göre tabloya bakıldığında en
az 40 örnek ile başlanması gerektiği görülmektedir. 40 örneğin kabul ve ret rakamları için
tablodaki 0.25 sütununa bakıldığında bir ok ile karşılaşılmaktadır, yani doğrudan okunan bir
rakam bulunmamaktadır.
Bu durumda oku takip etmek gerekmektedir. Okun götürdüğü noktadaki minimum
örnek hacmi 50 birim olduğundan 40 birime bir 10 birim daha ilave etmek gerekmektedir. 50
birim için tablodaki kabul rakamı nokta (.), ret rakamı ise 2 olarak görülmektedir. Nokta,
önerilen bir değer olmadığı anlamına gelmektedir. Bu durumda kusurlu parça sayısı 2 ve
üzerinde ise parti reddedilmelidir. Kusur sayıları 0 ve 1 için ise örneklemeye devam
edilmelidir.
Örneklemeye devam edildiğinde örnek hacmini 75’e yükseltmek gerekmektedir. Bu
durumda toplam kusur sayısı sıfır (0) ise parti kabul edilmelidir, kusur sayısının 2 ve daha
fazla olması durumunda ise parti reddedilmelidir. Toplam kusur sayısının 1 olması
durumunda ise karar vermek mümkün olmadığından örnek grubu tekrar arttırılarak
örneklemeye devam edilmelidir.
Diğer örnek hacimleri için tablo incelendiğinde kabul ve ret rakamlarının; 100 için 0
ve 2, 125 ve 150 için 1 ve 3, 200 için 2 ve 3 olduğu görülmektedir. Yapılan muayene
işlemlerinin sonunda, örnek grubu büyüklükleri 100 için 1 kusurun, 125 ve 150 için 2 kusurun
ortaya çıkması durumunda kabul ve ret kararı verilemediğinden bir sonraki aşamalara geçmek
gerekecektir.
Ancak örnek hacminin 200’e yükseltilmesi durumunda kabul veya ret kararının
verilmesinin kesin olduğu, örneklemenin uzamasına neden olacak bir ara değerin bulunmadığı
anlaşılmaktadır. Çünkü toplam kusur sayısının 2 veya daha az olması durumunda parti kabul
edilecek, 3 veya daha fazla olması durumunda ise parti reddedilecektir.
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Uygulamalar

Resim 76: Gazete Haberi (Milliyet, 2016a)
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Uygulama Soruları
1)

Haber nasıl yorumlanabilir?

2)
Araç muayenesi, kaliteyi kontrol muayenesi ve hasta muayenesi ile
karşılaştırıldığında hangi farklardan bahsetmek mümkündür?
3)
Araçlarımızın muayenesine gösterdiğimiz önemi kendi sağlığımıza yönelik
muayeneye gösterdiğimizi düşünüyor musunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kalite kontrol sürecinin bir fonksiyonu olarak muayene; “herhangi bir kalite
spesifikasyonunu ölçmek”, “herhangi bir kalite spesifikasyonunu yorumlamak”, “tasarlanan
spesifikasyon değeri ile ölçülen değeri karşılaştırmak”, “fiili kalite düzeyinin yeterliliğine /
yetersizliğine karar vermek” ve de “belirlenmiş spesifikasyonlara uygun olan parçaları uygun
olmayanlardan ayırmak” şeklindeki amaçlardan birini ya da birkaçını gerçekleştirmek üzere
uygulanmaktadır.
Muayene işlemlerini değişkenlerin muayenesi ve özelliklerin muayenesi şeklinde iki
ana grupta toplamak mümkündür. Değişkenlerin muayenesi, tasarlanan ölçme değeri ile fiili
olarak ölçülen değer arasındaki farkı tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen muayene
işlemleridir. Örneğin tasarımda belirlenen değer 24.00 + 0.02 mm olarak belirlenmiş ise;
gerçekleştirilen muayene işlemi ile ölçme aletinden okunan değer tasarlanmış spesifikasyon
değeri ile karşılaştırılır ve tolerans limitleri içinde kalınıp kalınmadığına karar verilir.
Özelliklerin muayenesinde ise parçaların uygun-uygunsuz, iyi-kötü, sağlam-kusurlu, limitler
içinde-dışında şeklinde ayrılması işlemleri gerçekleştirilmektedir.
%100 muayene, üretilen ya da satın alınan tüm parçaların tamamına yani %100’üne
tek tek muayene işlemlerinin uygulanmasıdır. Üretim hızının muayene gerçekleştirme hızına
göre çok hızlı olması durumunda uygulanması neredeyse imkânsız gibidir. Ayrıca, parçaların
tümünü muayene işleminden geçirmek çok daha yüksek bir kalite kontrol maliyetine de neden
olmaktadır. Ancak, bazen bozuk malın çok daha yüksek bir bedele neden olabileceği
durumlarda bazen de örnekleme yaparken zorunlu bazı nedenler sonucunda %100 muayeneye
dönmek gerekebilmektedir. Diğer taraftan, otomotiv ve ilaç endüstrisi gibi can güvenliğinin
öne çıktığı sektörlerde %100 muayene uygulamasına başvurmak zorunda kalınabilmektedir.
Bu muayene yöntemi “işlemsel ayıklama” ve “düzeltici ayıklama” amaçlarını gerçekleştirmek
için kullanılmaktadır
Örnekleme ile muayene yönteminde N adet elemanı olan ana kütleden belirli kurallara
göre rastgele seçilmiş n adet örnek grubuna muayene işlemi uygulanmaktadır. Seçilen bu
örnek grubunun muayene işlemleri sonucunda ana kütle için bir karar verilerek muayeneye
söz konusu olan parti kabul ya da reddedilir. Örneklemeyle muayene yöntemi, genellikle
%100 muayenenin çok maliyetli ya da gerçekleştirilmesi imkânsız olduğu durumlarda
kullanılmaktadır. Örneklemeyle muayene “kabul örneklemesi” ve “kontrol örneklemesi”
şeklinde gerçekleştirilmektedir.
Muayene, girdilerin tedarik edilmesi aşamasından başlayarak, imalatın tamamlanarak
ürünün müşteriye ya da depoya gönderilmesine kadarki süreç içinde çok önemli bir role sahip
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olan; “girdi kontrol”, “ilk kontrol”, “süreç kontrol”, “düzensiz kontrol”, “ara kontrol” ve “son
kontrol” şeklinde adlandırılan faaliyetlerdir.
Kabul örneklemesi, bir partiden rastgelelik koşullarına uygun olarak alınan örneklerin
belirli bir düzen içinde kontrol edilmesi sonucunda partinin kabulüne ya da reddine karar
verildiği bir örnekleme yöntemidir. Kabul örneklemesi tüm ürünlerin kontrol edilmesinin
imkânsız olduğu ya da ekonomik olmadığı durumlarda kullanılmaktadır. Bir parçanın belirli
bir kalite özelliğinin kontrol edilmesi sırasında parçanın tahrip edilmesinin kaçınılmaz olduğu
durumlar söz konusudur.
Örneklemeye başlamadan önce muayene seviyesine karar verilmelidir. Muayene
seviyeleri iki gruba ayrılmaktadır. Göreceli olarak daha az örnek sayısının gerekli olduğu
durumlarda ve çok örnek almanın riskli olduğu durumlarda özel muayene seviyeleri
kullanılabilmektedir. Özel muayene seviyeleri S-1, S-2, S-3 ve S-4 şeklinde dörde
ayrılmaktadır. Genel muayene seviyeleri de I, II ve III şeklinde adlandırılmaktadır.
Örneklemede kabul veya ret kararlarının nasıl verileceği çok önemlidir. Bu kararın
doğru olarak verilmesine yardımcı olması açısından çeşitli tablolar oluşturulmuştur. Türk
Standardları Enstitüsü TSE ilk olarak 1995 yılında TS 2756-1 no’lu ve “Muayene ve deney
için numune alma metotları bölüm 1: parti muayene için kabul edilebilir kalite seviyesine
(AQL) göre numune alma planları” isimli standardı yayınlamıştır.
Kabul ve ret sayılarının tespit edilebilmesi için öncelikle “kot harfi” belirlenmelidir.
Bunun için de öncelikle hangi muayene seviyesinin kullanılacağına karar vermek
gerekmektedir. Çeşitli nedenlerle az sayıda örnek alınması gerekiyorsa özel muayene
seviyelerinden biri tercih edilmelidir. Herhangi zorlayıcı bir neden olmdığında genel muayene
seviyelerinden biri kullanılmalıdır. Bu da normal şartlarda II numaralı seviye olmaktadır.
Muayene tipi ve seviyesine karar verildiği zaman parti büyüklüğüne bağlı olarak kot
harfini tablodan okumak mümkün olmaktadır. Kot harfinin belirlenmesinden sonra; örnek
büyüklüğü ile kabul ve ret sayılarının tespit edilmesi için yine tablodan yararlanılmaktadır.
Tabloda gösterilen miktar kadar örnek alarak muayene işlemlerine geçilmelidir. Muayene
işlemleri sonunda örnek grubundaki kusurlu parça sayısı belirlenmiş olmaktadır. Muayene
işleminde tespit edilen kusurlu parça sayısı ile tablodaki kabul ve ret sayıları karşılaştırılarak
partinin kabulü ve reddi için karar almak mümkündür
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki muayene işlemlerinden hangisinde, ölçme aletinden okunan değer
tasarlanmış spesifikasyon değeri ile karşılaştırılır ve tolerans limitleri içinde kalınıp
kalınmadığına karar verilir?
a)

Kontrol örneklemesi

b)

Kabul örneklemesi

c)

Düzeltici ayıklama

d)

Özelliklerin muayenesi

e)

Değişkenlerin muayenesi

2)
Üretimi tamamlanmış olan ürünün müşteriye ya da depoya teslim edilmesinden
önce gerçekleştirilen muayene işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

İlk kontrol

b)

Süreç kontrol

c)

Düzensiz kontrol

d)

Son kontrol

e)

Ara kontrol

3)
Hangi muayene seviyesinde alınması gereken örnek sayısı parti büyüklüğüne
bağlı olarak 2 ile 13 arasında değişmektedir?
a)

S-1 Özel muayene seviyesi

b)

S-2 Özel muayene seviyesi

c)

S-3 Özel muayene seviyesi

d)

S-4 Özel muayene seviyesi

e)

Genel muayene seviye II
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4)
Aksine bir karar alınmadığı takdirde, örneklemeye hangi muayene seviyesi ile
başlanmaktadır?
a)

S-1 Özel muayene seviyesi

b)

Genel muayene seviye I

c)

Genel muayene seviye II

d)

Genel muayene sSeviye III

e)

S-4 Özel muayene seviyesi

5)
85 adetlik bir partiye en sıkı özel muayene seviyesi uygulanacak ise kot harfi
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
Parti
Büyüklüğü
2-8
9-15
16-25
26-50
51-90
91-150

a)

C

b)

D

c)

E

d)

F

e)

B

Özel Muayene
Seviyeleri
S-1 S-2 S-3 S-4
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
B
B
C
B
B
C
C
B
B
C
D

Genel Muayene
Seviyesi
I
II
III
A
A
B
A
B
C
B
C
D
C
D
E
C
E
F
D
F
G
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6)
Kot sayısının “H” ve kabul edilebilir kalite seviyesi ise %0.65 olması
durumunda kabul ve ret sayıları kaçtır?

a)

0 ve 1

b)

1 ve 2

c)

2 ve 3

d)

3 ve 4

e)

0 ve 2

7)
“k1 < c1 ise parti kabul edilir”, “k1 > c2 ise parti reddedilir” ya da “c1 < k1 <
c2 ise ikinci aşamaya geçilir” şeklinde karar hangi örnekleme planında verilir?
a)

Katlamalı örnekleme planı

b)

Ardışık örnekleme planı

c)

Çok aşamalı örnekleme planı

d)

Tek aşamalı örnekleme planı

e)

İki aşamalı örnekleme planı
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8)
125 adetlik bir partiye en sıkı genel muayene seviyesi uygulanacak ise kot harfi
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
Parti
Büyüklüğü
2-8
9-15
16-25
26-50
51-90
91-150

a)

D

b)

F

c)

G

d)

C

e)

D

Özel Muayene
Seviyeleri
S-1 S-2 S-3 S-4
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
B
B
C
B
B
C
C
B
B
C
D

Genel Muayene
Seviyesi
I
II
III
A
A
B
A
B
C
B
C
D
C
D
E
C
E
F
D
F
G

9)
Ardışık örneklemede 250 adetlik bir partiden örnek alınarak %0.5 geçerli kalite
düzeyi için muayene yapılacak ise ret sayısı kaçtır?

a)

4

b)

5

c)

1

d)

2

e)

3
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10)
Ardışık örneklemede 550 adetlik bir partiden %1.0 geçerli kalite düzeyi için
kararsızlık sonuna kadar sürerse en fazla kaç örnek almak gerekecektir?

a)

120

b)

100

c)

80

d)

60

e)

40

Cevaplar
1)e, 2)d, 3)b, 4)c, 5)a, 6)b, 7)e, 8)c, 9)d, 10)a
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12. SÜREÇ KONTROLÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Üretim Süreçlerinde Değişkenlik
12.2. Değişkenliğin Frekans Dağılımları ile Yorumlanması
12.3. Değişkenliğin Kontrol Diyagramları ile Yorumlanması
12.4. Süreç Kontrolünde Kontrol Dışı Durumlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Ortada görünen çok önemli bir neden olmasa da neden sürekli olarak gittiğimiz
bir yolu bazen çok kısa bir sürede bazen de çok uzun bir sürede kat etmek zorunda kalırız?
2)
Endüstride olduğu gibi, günlük yaşantımızda da değişkenliğe sebep olan genel
ve özel nedenler neler olabilir?
3)
müdür?

Süreç kontrolünü günlük hayatımızdaki süreçlere de uygulamamız mümkün
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Üretim Süreçlerinde
Değişkenlik

Üretim süreçlerinde
değişkenlik ile ilgili
genel özelliklerin
kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

Değişkenliğin Frekans
Dağılımları ile
Yorumlanması

Değişkenliğin frekans
dağılımları ile
yorumlanmasının
kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

Değişkenliğin Kontrol
Diyagramları ile
Yorumlanması

Değişkenliğin kontrol
diyagramları ile
yorumlanmasının
kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

Süreç Kontrolünde
Kontrol Dışı Durumlar

Süreç kontrolünde
kontrol dışı durumlar ile
ilgili genel özelliklerin
kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak
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Anahtar Kavramlar

Değişkenlik günlük yaşam içinde sürekli olarak karşımıza çıkan ama belki de
çoğumuzun farkına varmadığı bir olgudur. Bu duruma en iyi örnek özellikle büyük
şehirlerdeki trafik yoğunluğudur.

Genel nedenlerden kaynaklanan değişkenlik, bir üretim sürecinin temel
özelliklerden kaynaklanan değişkenliktir. Sürecin bünyesinde sürekli bir şekilde yer alarak
değişkenliğe neden olurlar.

Özel nedenler, üretim sürecinin yapısında, bünyesinde doğal olarak yer
almazlar. İmalattaki tezgahın yanlış ayarlanması ya da ayarının bozulması, kullanılan ham
maddedeki değişiklik, uygun kesme bıçağının kullanılmaması veya işçinin dalgınlıkla yaptığı
hatalar özel nedenlerin örnekleridir. Bütün bunlar tespit edilerek ortadan kaldırılabilecek
nedenlerdir.

Üretim sürecindeki değişkenliğin takip edilmesi ve yorumlanmasında frekans
dağılımlarından yararlanmak mümkündür. Belirli bir zaman dilimi içindeki ölçüm
değerlerinin görsel veri araçlarına aktarılması ile verilerin dağılımı net bir şekilde ortaya
çıkmaktadır.

Frekans dağılımlarını yansıtan grafikleri kullanarak değişkenliği yorumlamak
bir noktaya kadar mümkün olmaktadır. Bu grafikler bir fikir verse de sürecin kontrol altında
olup olmadığı konusunda bir bilgi vermemekte; sadece tolerans limitleri içinde kalınıp
kalınmadığını göstermektedir. Süreç kontrolü açısından ise kontrol diyagramlarının
kullanılması gerekmektedir.
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Giriş
Değişkenlik günlük yaşam içinde sürekli olarak karşımıza çıkan ama belki de
çoğumuzun farkına varmadığı bir olgudur. Değişkenlik günlük hayatımızın yanı sıra tüm
üretim süreçlerinde de karşımıza çıkmaktadır. İmalatı gerçekleştirirken hedeflenen nominal
ölçünün sapma olmaksızın gerçekleştirilmesi mümkün değildir; önemli olan elde edilen
değerlerin belirli limitler içinde kalmasıdır. Ancak bazen malzeme, operatör, makine ya da
benzer başka nedenlerden dolayı limitler dışına çıkılması söz konusu olmaktadır. Buna sebep
olan nedenlerin saptanarak ortadan kaldırılması durumunda elde edilen değerler de yine
limitler arasında dalgalanmaya devam etmektedir.
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12.1. Üretim Süreçlerinde Değişkenlik
Değişkenlik günlük yaşam içinde sürekli olarak karşımıza çıkan ama belki de
çoğumuzun farkına varmadığı bir olgudur. Bu duruma en iyi örnek özellikle büyük
şehirlerdeki trafik yoğunluğudur.
Ortada görünen çok önemli bir neden olmasa da sürekli olarak gittiğimiz bir yolu
bazen 30 dakikada, bazen 25 bazen de 35 dakikada ya da daha az veya daha çok sürede kat
etmek zorunda kalırız.
Yağmur yağması durumunda veya bir kaza olması durumunda bu sürelerin daha da
artması ya da yaz aylarındaki uzun bir tatil sırasında çok sayıda kişinin güneydeki yörelere
giderek şehirleri boşaltması nedeniyle de bu sürelerin azalması mümkündür. Bu gibi
nedenlerin ortadan kalkması ile aşırı artış ve azalışlar da ortadan kalkmakta ve değişkenlik
normal seyrinde devam etmektedir.
Değişkenlik günlük hayatımızın yanı sıra tüm üretim süreçlerinde de karşımıza
çıkmaktadır. İmalatı gerçekleştirirken hedeflenen nominal ölçünün sapma olmaksızın
gerçekleştirilmesi mümkün değildir; önemli olan elde edilen değerlerin belirli limitler içinde
kalmasıdır.
Ancak bazen malzeme, operatör, makine ya da benzer başka nedenlerden dolayı
limitler dışına çıkılması söz konusu olmaktadır. Buna sebep olan nedenlerin saptanarak
ortadan kaldırılması durumunda elde edilen değerler de yine limitler arasında dalgalanmaya
devam etmektedir.
Üretim süreçlerindeki değişkenlik ortaya çıkma nedenlerine göre iki gruba
ayrılmaktadır. Bunlar, genel nedenlerden kaynaklanan değişkenlik ve özel nedenlerden
kaynaklanan değişkenliktir.
Genel nedenlerden kaynaklanan değişkenlik
Bir üretim sürecinin temel özelliklerden kaynaklanan değişkenliktir. Sürecin
bünyesinde sürekli bir şekilde yer alarak değişkenliğe neden olurlar.
Örneğin üretim hattındaki bir tezgâhta işlem gören parçaların belirli bir boyutu
milimetrenin yüzde biri ya da binde biri gibi bir hassasiyetle ölçüldüğü zaman işlenmiş
parçaların farklı ölçülere sahip olduklarını görmek mümkündür.
Bu değişkenlikler tezgâhtaki titreşim, malzeme sertliğindeki farklılıklar, elektriğin
voltaj, frekans ve akım şiddetindeki küçük dalgalanmalar, ortamdaki sıcaklık ve nem
düzeylerindeki küçük değişimler gibi genel nedenlerden kaynaklanmaktadır.
Genel nedenlerin, her üretim sürecinin kendi temel özelliklerine bağlı olarak farklı bir
şekilde ortaya çıkardığı çeşitli değişkenlikler yapılan çalışmalarla azaltılsa da tamamen yok
edilmemektedir.
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Genel nedenlerin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
a) Genel nedenlerin ortaya çıkardığı değişkenlikler “rastgele” ortaya çıkmaktadır. Bu
değişkenlikler “tesadüfi”, “rassal” ya da “şans” değişkenlikleri olarak da adlandırılmaktadır.
b) Genel nedenlerin ortaya çıkardığı bu değişkenliklerin ne zaman ve ne şekilde ortaya
çıkacağı rastgele meydana geldikleri için önceden tahmin edilememesine rağmen;
değişkenliğin alt ve üst limitlerini önceden belirlenebilmektedir. Milimetrenin yüzde biri
hassasiyetle yapılan ölçümler, bir tezgâhta işlenen parçalardaki değişkenliği belirleyebilirken;
çok daha hassas imalat yapan bir diğer tezgâhta işlenen parçalardaki değişkenliği tespit
edememekte, bunun için örneğin milimetrenin binde biri hassasiyetle ölçüm yapılması gerekli
olabilmektedir.
c) Genel nedenlerin sebep olduğu değişkenliğin azaltılması oldukça zordur; çünkü
çoğu zaman çok köklü değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Bunlar, imalat hattındaki
makinelerin değiştirilmesi, mevcut üretim teknolojisinin yenilenmesi gibi belirli bir yatırımı
gerektiren değişikler olabilmektedir. Dolayısı ile genel nedenlerin sebep olduğu değişkenliğin
azaltılması üst yönetimin üstlenmesi gereken bir görevdir.
d) Çalışanların üstlenmesi gereken görev ise, genel nedenlerin ortaya çıkardığı
değişkenliğin limitlerini istatistiksel süreç kontrolü ile belirleyerek süreçteki değişkenliğin bu
sınırlar içinde kalmasını, yani kontrol altında olmasını sağlamaya çalışmaktır.
Özel nedenlerden kaynaklanan değişkenlik
Özel nedenler, üretim sürecinin yapısında, bünyesinde doğal olarak yer almazlar.
İmalattaki tezgâhın yanlış ayarlanması ya da ayarının bozulması, kullanılan ham maddedeki
değişiklik, uygun kesme bıçağının kullanılmaması veya işçinin dalgınlıkla yaptığı hatalar özel
nedenlerin örnekleridir. Bütün bunlar tespit edilerek ortadan kaldırılabilecek nedenlerdir.
Özel nedenlerin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
a) Özel nedenlerin tesadüfen ortaya çıkması söz konusu değildir. Sürecin dikkatli bir
şekilde izlenmesi durumunda özel nedenlerin sebep olduğu değişkenlik belirlenebilmektedir.
Bu da çoğu zaman belirli bir tarafa yönelme şeklinde ortaya çıkmaktadır.
b) Özel nedenlerle ortaya çıkan değişkenlikler belirli limitler içinde kalmazlar; tespit
edilip ortadan kaldırılmazlarsa çok büyük değişkenlik yaratmaları mümkündür.
c) Özel nedenlerin giderilmesi zor değildir; süreçte çok kapsamlı değişikliklerin
yapılması gerekmez. Yapılması gereken sadece değişkenliğin nedeninin bulunması ve ortadan
kaldırılmasıdır.
d) Özel nedenlerin ortadan kaldırılması için belirli bir yatırım gerekmemektedir.
Dolayısı ile bu görev üst yönetimin değil çalışanlarındır. Özel nedenlerin sebep olduğu
değişkenlik istatistiksel süreç kontrolü ile tespit edilerek ortadan kaldırılmalıdır.
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12.2. Değişkenliğin Frekans Dağılımları ile Yorumlanması
Üretim sürecindeki değişkenliğin takip edilmesi ve yorumlanmasında frekans
dağılımlarından yararlanmak mümkündür. Belirli bir zaman dilimi içindeki ölçüm
değerlerinin görsel veri araçlarına aktarılması ile verilerin dağılımı net bir şekilde ortaya
çıkmaktadır.
Değişkenlik konusunda ilk bakışta bir fikir sahibi olunsa da tek bir grafik bazen yeterli
olmamaktadır. Bunun nedeni, bu gibi görsel araçların zaman eksenine sahip olmaması ve
verilerin elde ediliş sırasını gösterememesidir. Dolayısı ile sürecin gidişatı hakkında fikir
sahibi olmak mümkün değildir. Elde edilen verilerin zaman içindeki değişimini görebilmek
için birden fazla grafiği yan yana koyarak incelemek gerekmektedir.
Şekil 34’te üretim sürecindeki bir kalite kontrol noktasında elde edilen ölçüm
verilerine ait ardışık üç grafik A, B ve C sıra ile yer almaktadır.
İlk ölçüm periyoduna ait veriler grafik A’da yer almaktadır. Bu veriler incelendiğinde,
ölçüm değerlerinin alt ve üst tolerans limitlerinden uzak düzgün bir dağılıma ve konuma sahip
olduğu görülmektedir. Süreçte değişkenlikle ilgili bir problem gözükmemektedir. Bu üretim
sürecinin daha sıkı toleransları gerçekleştirebileceği anlaşılmaktadır.
alt limit
A

üst limit

alt limit

üst limit

alt limit

B

üst limit

C

Şekil 34: A, B ve C Grafikleri (kobu, 1987)
İkinci ölçüm periyoduna ait veriler ise grafik B’de yer almaktadır. Bu veriler
incelendiğinde ortalamanın üst limite doğru kaydığı görülmektedir. Henüz limit dışına çıkan
bir ölçüm değerine rastlanmasa da tedbir alınmadığı takdirde uygunsuz ürünlerin üretilmesi
kaçınılmaz olacaktır.
Üçüncü ölçüm periyoduna ait veriler de grafik C’de yer almaktadır. Bu veriler
incelendiğinde, sürecin kötü gidişatı ile ilgili olarak herhangi bir tedbirin alınmadığı
anlaşılmaktadır. Görüldüğü gibi ölçüm verilerinin ortalaması üst limite doğru biraz daha
kaymıştır. Bunun sonucu olarak da üst limiti aşan ölçüm verilerine rastlanmaya başlamıştır.
Bu da sürecin kusurlu ürünler üretmesi anlamına gelmektedir. Tedbir almamakta ısrar edildiği
takdirde kusurlu ürün sayısının artması kaçınılmazdır.
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Üç grafiğe bir başka açıdan bakıldığında, verilerin ortalama etrafında dağılımında üst
limite doğru hafif bir eğilim olsa da dağılım aralığında bir değişim yaşanmadığı
görülmektedir. Ortaya çıkan problem dağılım ortalamasındaki değişkenliktir. Ortalamanın üst
limite doğru kayması engellenememiş ya da herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır.
Burada yapılması gereken, öncelikle üretim araçlarının ve ölçme aletlerinin ayarlarının
kontrol edilmesidir.
Şekil 35’te üretim sürecindeki bir kalite kontrol noktasında elde edilen ölçüm
verilerine ait ardışık üç grafik D, E ve F sıra ile yer almaktadır. Bu üç grafikte öncekine göre
daha farklı bir durumun ortaya çıktığı görülmektedir.
İlk ölçüm periyoduna ait veriler grafik D’de yer almaktadır. Bu veriler incelendiğinde,
alt ve üst limitleri aşan bir ölçüm değerine rastlanmamaktadır. Tek grafik ile limitler dışına
çıkma eğiliminin olup olmadığını söylemek mümkün değildir; ancak bir taraftan alt limite
diğer taraftan üst limite dayanan dağılım aralığına şüphe ile bakılarak sürecin dikkatli bir
şekilde izlenmesi gerekmektedir.
alt limit
D

üst limit

alt limit

üst limit

alt limit

E

üst limit

F

Şekil 35: D, E ve F Grafikleri (kobu, 1987)
İkinci ölçüm periyoduna ait veriler ise grafik E’de yer almaktadır. Bu veriler
incelendiğinde şüphelenilen durumun ortaya çıktığı görülmektedir. Ortalama etrafında
dağılım biraz daha genişleyerek üst limit aşılmıştır. Bu durumda da kusurlu ürünler ortaya
çıkacaktır. Dağılım aralığının genişlemesi başka bir ifade ile standart sapmanın büyümesi
ortalamanın kaymasına göre daha ciddi bir problemdir. Bu durumu ortaya çıkaran nedenlerin
tespit edilmesi için çok detaylı bir inceleme gerçekleştirilmelidir.
Üçüncü ölçüm periyoduna ait veriler de grafik F’de yer almaktadır. Bu veriler
incelendiğinde, değişkenliğin artması ile ilgili olarak gerekli tedbirlerin alınmadığı
anlaşılmaktadır. Standart sapma daha da artarak yayılım genişlemiş, bu defa da hem alt hem
de üst limit aşılmıştır. Bu durumda kusurlu ürün sayısında daha da fazla bir artış söz konusu
olacaktır.
Burada yapılması gereken, makine, malzeme ve operatör açısından inceleme yapılarak
değişkenliğin azaltılmasıdır.
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Şekil 36’da üretim sürecindeki kalite kontrol noktalarında elde edilen ölçüm verilerine
ait üç grafik G, H ve J yer almaktadır. Bu grafikler birbirinden farklı kalite özelliklerinin
ölçüm verileridir. Elimizde belirli bir durumu yansıtan tek bir grafik de olsa sürecin normal
gidişatındaki bir değişkenliğin yorumlanması çoğu zaman mümkün olmaktadır.
Grafik D’de sıra dışı bir durum göze çarpmaktadır. İki tepeli, çift modlu ya da iki
hörgüçlü olarak ifade edilen bir dağılım görülmektedir. Aslında limitler dışına çıkma söz
konusu değildir, ortalamada da bir problem gözükmemektedir. Ancak ortada normal olmayan
bir durumun olduğu açıktır. Bu gibi ilginç durumlar daha çok, iki farklı özelliğe sahip
malzemenin birbirine karışması ya da iki farklı tezgâhın ürünlerinin birbirine karışması
durumunda ortaya çıkmaktadır.
alt limit
G

üst limit

alt limit

üst limit

alt limit

H

üst limit

J

Şekil 36: G, H ve J Grafikleri (kobu, 1987)
Grafik H’de de farklı bir görünüm göze çarpmaktadır. Dağılımın bir tarafı normal bir
görünüme sahip iken alt limite dayanmış olan diğer tarafı ise sanki bıçakla kesilmiş bir
görüntüye sahiptir. Böyle bir durumda ilk sorgulanması gereken ölçmeyi gerçekleştiren
operatör olmalıdır. Üreten ve kontrol edenin aynı yöneticiye bağlı olduğu durumlarda da
ortaya çıkabilmektedir. Bazen de ölçülen bazı değerlerin alt limitin hemen altında ve limite
çok yakın değerler alması hâlinde, bu değerlerin yukarıya doğru yuvarlanması eğilimi ortaya
çıkmaktadır. Operatörlere verilecek bir eğitim ile böyle bir durumun ortaya çıkmasının
engellenmesi mümkündür.
Grafik J’de de ilginç bir durum görülmektedir. Verilerin büyük parçasına ait bir
dağılım limitlere uzak bir konumda normal bir görüntü çizerken, çok daha küçük bir parça ise
ana parçadan uzakta ayrı bir dağılım hâlinde üst limitten dışarıya doğru taşmıştır. Burada kısa
bir süre devam eden bir değişkenliğin söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Süreç geçici olarak
kısa bir süre etkilenmiş ve uygun olmayan ürünler üretilmiştir. Böyle durumların geçici voltaj
dalgalanmalarından kaynaklandığı görülmüştür. Bazen de tezgâh ayarında yapılan bir
yanlışlığın kısa bir süre içinde farkına varılarak düzeltilmesi hâlinde de böyle bir durum
ortaya çıkabilmektedir.
Görüldüğü gibi, frekans dağılımlarını yansıtan grafiklerde zaman ekseni
bulunmamasına rağmen yine de ortaya çıkan değişkenlik hakkında yorum yapmak ve
düzeltmeleri gerçekleştirmek mümkün olmaktadır.
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12.3. Değişkenliğin Kontrol Diyagramları ile Yorumlanması
Frekans dağılımlarını yansıtan grafikleri kullanarak değişkenliği yorumlamak bir
noktaya kadar mümkün olmaktadır. Bu grafikler bir fikir verse de sürecin kontrol altında olup
olmadığı konusunda bir bilgi vermemekte; sadece tolerans limitleri içinde kalınıp
kalınmadığını göstermektedir. Süreç kontrolü açısından ise kontrol diyagramlarının
kullanılması gerekmektedir. Şekil 37’de gösterilen Shewhart temelli kontrol
diyagramlarındaki limitler sürecin standart sapması esas alınarak belirlenmektedir.

Şekil 37: Kontrol diyagramı
Öncelikle sürecin ortalaması ve standart sapması hesaplanmalıdır. Ortalama değere üç
standart sapma (+3σ) eklenerek üst kontrol limiti; ortalama değerden üç standart sapma (–3σ)
çıkarılarak ise alt kontrol limiti belirlenmektedir. Kontrol diyagramlarını frekans
grafiklerinden ayıran bir diğer özellik de yatay eksenin zamanı göstermesidir.

Şekil 38: Kontrol diyagramının birer sigmalık dilimlere bölünmesi
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Daha detaylı bir analiz için, bu diyagramlar şekil 38’de gösterildiği gibi birer sigmalık
dilimlere ayrılmıştır.

Şekil 39: Kontrol diyagramının bölgeleri
Kontrol diyagramlarında birer sigmalık dilimlerin yani A, B, ve C bölgelerinin
oluşturulması ortalama değere sigma değerlerinin eklenmesi ya da ortalama değerden sigma
değerlerinin çıkarılması ile gerçekleştirilmektedir.
A bölgesinin üst sınırının bulunması için ortalamaya bir standart sapma (+1σ)
eklenmekte, alt sınır için ise ortalamadan bir standart sapma (–1σ) çıkarılmaktadır.
B bölgesinin üst sınırının bulunması için ortalamaya iki standart sapma (+2σ)
eklenmekte, alt sınır için ise ortalamadan iki standart sapma (–2σ) çıkarılmaktadır.
C bölgesinin üst sınırının bulunması için ortalamaya üç standart sapma (+3σ)
eklenmekte, alt sınır için ise ortalamadan üç standart sapma (–3σ) çıkarılmaktadır.
Kontrol diyagramlarındaki A, B ve C bölgeleri şekil 39’da gösterilmektedir. Kontrol
diyagramı üzerinde yer alan ölçüm değerleri çoğu zaman normal dağılıma uygun bir yayılım
göstermektedir.
Buna göre, üst kontrol limiti ile alt kontrol limiti arasındaki (ya da +3σ ile –3σ
arasındaki) alan 0.9973’tür. Başka bir ifade ile limitler içinde kalma olasılığı %99.73’e eşit
olmaktadır.
Bu durumda limitler dışına çıkma olasılığı ise %0.27’dir. Ayrı ayrı ifade etmek
gerekirse, üst limitin üstünde yer alma olasılığı 0.00135 ve alt limitin altında kalma olasılığı
da yine 0.00135 olacaktır. Görüldüğü gibi kontrol limitleri dışında kalma olasılığı
0.00135+0.00135= 0.0027 yani %0.27 gibi çok küçük bir değerdir.
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Dolayısı ile limitler içindeki bir noktanın yanlışlıkla limitler dışında kalması mümkün
değildir. Bu nedenle, herhangi bir noktanın üst kontrol limitinin üstünde ya da alt kontrol
limitinin altında kalması durumunda süreç “kontrol dışı” olarak kabul edilmektedir.
Kontrol diyagramında +2σ ile –2σ arasında yer alma olasılığı 0.9545 yani %95.45’tir.
0.9973 ile 0.9545 arasındaki fark ise C bölgesi içinde yer alma olasılığına eşittir. Bu değer
0.0428 yani %4.28’dir. Bu değerin yarısı yani %2.14 kontrol diyagramının üst ya da alt
kısmında yer alan C bölgesinin alanıdır. Bu değerin de çok yüksek olmaması, C bölgesinin
kontrol diyagramında “uyarı bölgesi” olarak adlandırılmasına neden olmuştur.
Sürecin kontrol dışı olarak nitelendirilmesi için mutlaka kontrol limitleri dışına
çıkması gerekmez. Kontrol diyagramında birbirini izleyen belirli sayıda noktanın C
bölgesinde yer alması da sürecin kontrol dışı olarak nitelendirilmesine yetmektedir.
+1σ ile –1σ arasında yer alma olasılığı ise 0.68269 yani %68.269’dur. 0.9545 ile
0.68269 arasındaki fark ise B bölgesi içinde yer alma olasılığına eşittir. Bu değer 0.27181
yani %27.181’dir. Bu değerin yarısı yani %135905 kontrol diyagramının üst ya da alt
kısmında yer alan B bölgesinin alanıdır.
B bölgesi uyarı bölgesi olarak nitelendirilmemiş olsa da kontrol diyagramında birbirini
izleyen noktalardan belirli bir miktarının B bölgesinde yer alması durumunda süreç yine
kontrol dışı olarak nitelenmektedir.
+1σ ile –1σ arasında yer alma olasılığı 0.68269 doğrudan A bölgesi içinde yer alma
olasılığına eşittir. Bu değerin yarısı yani %34.1345 kontrol diyagramının üst ya da alt
kısmında yer alan A bölgesinin alanıdır.
Kontrol diyagramı üzerindeki noktaların A, B ve C bölgelerinde yer alma şansı toplu
olarak tekrar ifade edildiğinde;
A bölgesi için %68.269, B bölgesi için %27.181 ve C bölgesi için ise %4.28’lik bir
olasılık söz konusudur.
Bu da, kontrol diyagramında gösterilen ölçüm değerlerinin en büyük olasılıkla A
bölgesinde yer alması beklenmektedir. Bu bölgeden kontrol limitlerine doğru uzaklaşıldığı
oranda sürecin kontrol altında olup olmadığı bu bölgelerdeki nokta sayısı açısından
sorgulanmaktadır.
Diğer taraftan ölçüm değerleri hangi bölgede yer alırsa alsın normal dışı bir davranışla
belirli sayıda noktanın sürekli artış veya azalış göstermesi ya da düzenli bir şekilde bir artış
bir azalış göstermesi, bu gibi durumların meydana gelme olasılıklarının çok düşük olması
nedeniyle “süreç kontrol dışı” şeklinde yorum yapılmaktadır.
Kontrol diyagramlarının çeşitli bölgelerde yer alan ölçüm değerlerinin hangi
durumlarda sürecin kontrol dışına çıkmasına neden olduğunu detaylı bir şekilde incelemek
gerekmektedir.
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12.4. Süreç Kontrolünde Kontrol Dışı Durumlar
Kontrol diyagramlarında sürecin “kontrol dışı” olarak yorumlandığı çok sayıda durum
söz konusudur. Bunların arasından en tipik olanları şu şekilde sıralamak mümkündür:


+3σ dışına çıkan herhangi 1 nokta



Birbirini izleyen 7 noktanın orta çizginin bir yanında sıralanması



Birbirini izleyen 11 noktadan 9 tanesinin orta çizginin bir yanında yer alması



Sürekli düşüş gösteren birbirini izleyen 7 nokta



Sürekli yükseliş gösteren birbirini izleyen 7 nokta



Aynı sırada bir artış bir azalış gösteren 14 nokta



Birbirini izlen üç noktadan ikisi +2σ dışında



Birbirini izleyen beş noktadan dördü +1σ dışında



+1σ sınırları arasında birbirini izleyen 15 nokta



+1.5 σ sınırları dışında birbirini izleyen 2 nokta

1) +3σ dışına çıkan her hangi 1 nokta
Şekil 40’ta da gösterildiği gibi kontrol diyagramında herhangi bir ölçüm değerinin +3σ
limitleri dışına çıkması, diğer noktaların hangi bölgede, hangi sırada ve kaç tane olduğuna
bakılmaksızın sürecin “kontrol dışı” olduğunu göstermektedir.

Şekil 40: +3σ dışına çıkan her hangi 1 nokta
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2) Birbirini izleyen 7 noktanın orta çizginin bir yanında sıralanması
Şekil 41 incelendiğinde diyagramda yer alan 9 nokta görülmektedir. 1 ve 9 numaralı
noktalar diyagramın üst yarısında yer alırken 2 ile 8 arasındaki 7 nokta diyagramın alt
sırasında birbirini izleyen bir şekilde sıralanmıştır. Bu yedi noktanın kontrol diyagramının
sadece bir tarafında bu şekilde sıralanma olasılığı çok düşüktür, yani süreç kontrol dışıdır.

Şekil 41: Birbirini izleyen 7 noktanın orta çizginin bir yanında sıralanması
3) Birbirini izleyen 11 noktadan 9 tanesinin orta çizginin bir yanında yer alması
Şekil 42 incelendiğinde diyagramda yer alan 11 nokta görülmektedir. 4 ve 10 numaralı
noktalar diyagramın alt yarısında yer alırken 1, 2, 3 ile 5, 6, 7, 8, 9 ve 11 numaralı noktalar
diyagramın üst yarısında yer almıştır. Birbirini izleyen 11 noktanın 9 tanesinin bu şekilde
sıralanma olasılığı çok düşüktür, bu durum sürecin kontrol dışı olduğunu göstermektedir.

Şekil 42: Birbirini izleyen 11 noktadan 9 tanesinin orta çizginin bir yanında yer alması
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4) Sürekli düşüş gösteren birbirini izleyen 7 nokta
Şekil 43 incelendiğinde diyagramda yer alan 10 nokta görülmektedir. 1, 9 ve 10
numaralı noktalar diyagramda rastgele bir şekilde belirli eğilim göstermeden doğal olarak yer
almaktadır. 2 ile 8 arasındaki 7 noktanın ise sürekli olarak düşüş gösterdiği görülmektedir. Bu
durumun ortaya çıkma olasılığı çok düşüktür, dolayısı ile süreç kontrol dışına çıkmıştır.

Şekil 43: Sürekli düşüş gösteren birbirini izleyen 7 nokta
5) Sürekli yükseliş gösteren birbirini izleyen 7 nokta
Şekil 44 incelendiğinde diyagramda yer alan 10 nokta görülmektedir. 1, 9 ve 10
numaralı noktaların diyagramda tesadüfi bir şekilde yer almaktadır. 2 ile 8 arasındaki 7 nokta
ise sürekli olarak yükseliş göstermektedir. Bu yedi noktanın bu şekilde dizilmesinin ortaya
çıkma olasılığı çok düşüktür, bu durum sürecin kontrol dışına çıktığını göstermektedir.

Şekil 44: Sürekli yükseliş gösteren birbirini izleyen 7 nokta
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6) Aynı sırada bir artış bir azalış gösteren 14 nokta
Şekil 45 incelendiğinde diyagramda yer alan 17 nokta görülmektedir. 1, 16 ve 17
numaralı noktaların diyagramdaki yayılımının doğal olduğu görülmektedir. Ancak 2 ile 15
arasındaki 14 noktanın arka arkaya dizilişi çok ilginçtir. Sürekli bir şekilde bir artış bir azalış
gösterme olasılığı çok düşüktür. Bu da sürecin kontrol dışı olduğunu göstermektedir.

Şekil 45: Aynı sırada bir artış bir azalış gösteren 14 nokta
7) Birbirini izleyen üç noktadan ikisi +2σ dışında
Şekil 46 incelendiğinde diyagramda yer alan üç farklı örnek görülmektedir. Bunların
hepsinde sıralı üç noktadan ikisinin +2σ dışında yani “uyarı bölgesi” olarak bilinen C
bölgesinde yer aldığı görülmektedir. Ancak üç noktadan ikisinin birden bu bölgede bulunması
sürecin doğrudan kontrol dışına çıktığını göstermektedir.

Şekil 46: Birbirini izleyen üç noktadan ikisi +2σ dışında
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8) Birbirini izleyen beş noktadan dördü +1σ dışında
Şekil 47 incelendiğinde diyagramda yer alan üç farklı örnek görülmektedir. Bunların
hepsinde sıralı beş noktadan dördünün +1σ dışında yer aldığı görülmektedir. +1σ içinde yani
A bölgesinde yer alma olasılığı %68.269 iken sıralı 5 noktadan 4 tanesinin bu bölge içinde yer
almama olasılığı çok düşüktür. Dolayısı ile süreç kontrol dışına çıkmıştır.

Şekil 47: Birbirini izleyen beş noktadan dördü +1σ dışında
9) +1σ sınırları arasında birbirini izleyen 15 nokta
Şekil 48 incelendiğinde diyagramda yer alan 17 nokta görülmektedir. 1 ve 17 numaralı
noktaların belirli bir eğilim içinde olmadığı görülmektedir. Ancak 2 ile 16 arasındaki 16
noktanın arka arkaya sadece +1σ sınırları arasında yani A bölgesinde yer alma olasılığı çok
düşüktür. Bu durum sürecin kontrol dışı olduğunu göstermektedir.

Şekil 48: +1σ sınırları arasında birbirini izleyen 15 nokta
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10) +1.5 σ sınırları dışında birbirini izleyen 2 nokta
Şekil 49 incelendiğinde iki nokta hariç tüm noktaların diyagramda +1.5 σ arasında yer
aldığı görülmektedir. Noktaların +1.5 σ limitleri arasında yer alma olasılığı %86.64 iken arka
arkaya 2 noktanın bu limitler dışına çıkması doğal bir davranış olarak kabul edilmemektedir.
Bu durumda da sürecin kontrol dışı olduğu ifade edilmelidir.

Şekil 49: +1.5 σ sınırları dışında birbirini izleyen 2 nokta
Bütün bu örnekler göstermektedir ki ölçüm değerlerinin kontrol diyagramında yer alış,
yayılış şekillerinin rastgele yani doğal olması gerekmektedir. Çok düşük olasılıklarla ortaya
çıkma şansı olan durumların doğal kabul edilmesi mümkün değildir. Böyle durumlar sürecin
kontrol dışına çıktığını göstermektedir. Bu durumda yapılması gereken, bu değişkenliğin
nedenlerinin doğru bir şekilde analiz edilmesi ve tespit edilen nedenlerin ortadan
kaldırılmasıdır.

345

Uygulamalar

Resim 77: Gazete Haberi (Milliyet, 2015b)

346

Uygulama Soruları
1)

Haber nasıl yorumlanabilir?

2)
Haberde yer alan, İstanbul’da sürpriz trafik yoğunlukları şeklindeki ifadeye,
özellikle “sürpriz” kelimesine katılıyor musunuz?
3)

Haberdeki duruma hangi tür değişkenlik neden olmuştur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Değişkenlik günlük yaşam içinde sürekli olarak karşımıza çıkan ama belki de
çoğumuzun farkına varmadığı bir olgudur. Bu duruma en iyi örnek özellikle büyük
şehirlerdeki trafik yoğunluğudur. Ortada görünen çok önemli bir neden olmasa da sürekli
olarak gittiğimiz bir yolu bazen daha kısa bazen de daha uzun bir zamanda kat etmek zorunda
kalırız. Değişkenlik günlük hayatımızın yanı sıra tüm üretim süreçlerinde de karşımıza
çıkmaktadır. İmalatı gerçekleştirirken hedeflenen nominal ölçünün sapma olmaksızın
gerçekleştirilmesi mümkün değildir; önemli olan elde edilen değerlerin belirli limitler içinde
kalmasıdır.
Genel nedenlerden kaynaklanan değişkenlik, bir üretim sürecinin temel özelliklerden
kaynaklanan değişkenliktir. Sürecin bünyesinde sürekli bir şekilde yer alarak değişkenliğe
neden olurlar. Bu değişkenlikler tezgâhtaki titreşim, malzeme sertliğindeki farklılıklar,
elektriğin voltaj, frekans ve akım şiddetindeki küçük dalgalanmalar, ortamdaki sıcaklık ve
nem düzeylerindeki küçük değişimler gibi genel nedenlerden kaynaklanmaktadır.
Özel nedenler, üretim sürecinin yapısında, bünyesinde doğal olarak yer almazlar.
İmalattaki tezgahın yanlış ayarlanması ya da ayarının bozulması, kullanılan ham maddedeki
değişiklik, uygun kesme bıçağının kullanılmaması veya işçinin dalgınlıkla yaptığı hatalar özel
nedenlerin örnekleridir. Bütün bunlar tespit edilerek ortadan kaldırılabilecek nedenlerdir.
Üretim sürecindeki değişkenliğin takip edilmesi ve yorumlanmasında frekans
dağılımlarından yararlanmak mümkündür. Belirli bir zaman dilimi içindeki ölçüm
değerlerinin görsel veri araçlarına aktarılması ile verilerin dağılımı net bir şekilde ortaya
çıkmaktadır. Değişkenlik konusunda ilk bakışta bir fikir sahibi olunsa da tek bir grafik bazen
yeterli olmamaktadır. Bunun nedeni, bu gibi görsel araçların zaman eksenine sahip olmaması
ve verilerin elde ediliş sırasını gösterememesidir. Dolayısı ile sürecin gidişatı hakkında fikir
sahibi olmak mümkün değildir. Elde edilen verilerin zaman içindeki değişimini görebilmek
için birden fazla grafiği yan yana koyarak incelemek gerekmektedir.
Frekans dağılımlarını yansıtan grafikleri kullanarak değişkenliği yorumlamak bir
noktaya kadar mümkün olmaktadır. Bu grafikler bir fikir verse de sürecin kontrol altında olup
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olmadığı konusunda bir bilgi vermemekte; sadece tolerans limitleri içinde kalınıp
kalınmadığını göstermektedir. Süreç kontrolü açısından ise kontrol diyagramlarının
kullanılması gerekmektedir. Kontrol diyagramlarını frekans grafiklerinden ayıran bir diğer
özellik de yatay eksenin zamanı göstermesidir.
Daha detaylı bir analiz için, bu diyagramlarda kontrol limitleri arasındaki alan birer
sigmalık dilimlere yani A, B ve C bölgelerine ayrılmıştır. A bölgesinin üst sınırının bulunması
için ortalamaya bir standart sapma (+1σ) eklenmekte, alt sınır için ise ortalamadan bir standart
sapma (–1σ) çıkarılmaktadır. B bölgesinin üst sınırının bulunması için ortalamaya iki standart
sapma (+2σ) eklenmekte, alt sınır için ise ortalamadan iki standart sapma (–2σ)
çıkarılmaktadır. C bölgesinin üst sınırının bulunması için ortalamaya üç standart sapma (+3σ)
eklenmekte, alt sınır için ise ortalamadan üç standart sapma (–3σ) çıkarılmaktadır.
Kontrol diyagramı üzerindeki noktaların A, B ve C bölgelerinde yer alma şansı; A
bölgesi için %68.269, B bölgesi için %27.181 ve C bölgesi için ise %4.28’dir. Bu da, kontrol
diyagramında gösterilen ölçüm değerlerinin en büyük olasılıkla A bölgesinde yer alması
beklenmektedir. Bu bölgeden kontrol limitlerine doğru uzaklaşıldığı oranda sürecin kontrol
altında olup olmadığı bu bölgelerdeki nokta sayısı açısından sorgulanmaktadır. Diğer taraftan
ölçüm değerleri hangi bölgede yer alırsa alsın normal dışı bir davranışla belirli sayıda
noktanın sürekli artış veya azalış göstermesi ya da düzenli bir şekilde bir artış bir azalış
göstermesi, bu gibi durumların meydana gelme olasılıklarının çok düşük olması nedeniyle
“süreç kontrol dışı” şeklinde yorum yapılmaktadır.
Kontrol diyagramlarında sürecin “kontrol dışı” olarak yorumlandığı çok sayıda durum
söz konusudur. Bunların arasından en tipik olanları “+3σ dışına çıkan herhangi 1 nokta”,
“birbirini izleyen 7 noktanın orta çizginin bir yanında sıralanması”, “birbirini izleyen 11
noktadan 9 tanesinin orta çizginin bir yanında yer alması”, “sürekli düşüş gösteren birbirini
izleyen 7 nokta”, “sürekli yükseliş gösteren birbirini izleyen 7 nokta”, “aynı sırada bir artış bir
azalış gösteren 14 nokta”, “birbirini izlen üç noktadan ikisi +2σ dışında”, “birbirini izleyen
beş noktadan dördü +1σ dışında”, “+1σ sınırları arasında birbirini izleyen 15 nokta”, “+1.5 σ
sınırları dışında birbirini izleyen 2 nokta” şeklinde sıralamak mümkündür.
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Bölüm Soruları
1)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi değişkenliğe sebep olan, özel nedenlerden biri

a)

İmalattaki tezgâhın yanlış ayarlanması

b)

Yanlış ham maddenin kullanılması

c)

İşçinin dalgınlıkla yaptığı hatalar

d)

Uygun kesme bıçağının kullanılmaması

e)

Sıcaklık ve nem düzeylerindeki küçük değişimler

2)
etmektedir?

Aşağıdakilerden hangisi frekans dağılımı ile ilgili en büyük problemi ifade

a)

Tezgâhtaki titreşim

b)

Ortamdaki sıcaklık

c)

Elektrik voltajındaki değişim

d)

Operatörün ölçülen değerleri yukarıya doğru yuvarlaması eğilimi

e)

Elektrik akım şddetindeki değişim
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3)

Ölçülen değerlerin B bölgesinde yer alma olasılığı % kaçtır?

a)

%68.269

b)

%27.181

c)

%4.28

d)

%135905

e)

%2.14

4)
Ortalama 22.00 mm ve standart sapma 1 mm iken yukarıda ölçüm sırasına göre
verilen değerlerde hangi kontrol dışı durum ortaya çıkar?
22.05

22.15

23.10

23.50

24.50

22.10

21.50

21.10

20.20

20.50

21.50

20.10

21.50

22.40

23.50

a)

Birbirini izleyen üç noktadan ikisi + 2 σ dışında

b)

Birbirini izleyen beş noktadan dördü + 2 σ dışında

c)

Birbirini izleyen 7 noktanın orta çizginin bir yanında sıralanması

d)

Sürekli düşüş gösteren birbirini izleyen 7 nokta

e)

Sürekli yükseliş gösteren birbirini izleyen 7 nokta
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5)
Ortalama 91.00 mm ve standart sapma 1 mm iken yukarıda ölçüm sırasına göre
verilen değerlerde hangi kontrol dışı durum ortaya çıkar?
91.05

91.15

92.10

92.50

93.50

91.10

90.50

90.10

89.20

89.50

90.50

91.10

91.40

91.40

92.10

a)

Sürekli yükseliş gösteren birbirini izleyen 7 nokta

b)

Birbirini izleyen 7 noktanın orta çizginin bir yanında sıralanması

c)

Sürekli düşüş gösteren birbirini izleyen 7 nokta

d)

Birbirini izleyen üç noktadan ikisi + 2 σ dışında

e)

Birbirini izleyen beş noktadan dördü + 2 σ dışında

6)
Ortalama 80.00 mm ve standart sapma 1 mm iken yukarıda ölçüm sırasına göre
verilen değerlerde hangi kontrol dışı durum ortaya çıkar?
80.05

80.15

81.10

81.50

82.50

80.10

79.50

79.10

78.20

78.50

79.50

82.10

81.40

82.40

81.10

a)

Birbirini izleyen beş noktadan dördü + 2 σ dışında

b)

Birbirini izleyen üç noktadan ikisi + 2 σ dışında

c)

Sürekli düşüş gösteren birbirini izleyen 7 nokta

d)

Birbirini izleyen 7 noktanın orta çizginin bir yanında sıralanması

e)

Sürekli yükseliş gösteren birbirini izleyen 7 nokta
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7)
Ortalama 69.00 mm ve standart sapma 1 mm iken yukarıda ölçüm sırasına göre
verilen değerlerde hangi kontrol dışı durum ortaya çıkar?
69.05

69.15

70.10

70.50

71.50

69.10

68.50

68.10

67.20

67.50

71.40

71.10

70.40

71.40

71.20

a)

Sürekli yükseliş gösteren birbirini izleyen 7 nokta

b)

Birbirini izleyen 7 noktanın orta çizginin bir yanında sıralanması

c)

Sürekli düşüş gösteren birbirini izleyen 7 nokta

d)

Birbirini izleyen üç noktadan ikisi + 2 σ dışında

e)

Birbirini izleyen beş noktadan dördü + 2 σ dışında

8)
Ortalama 58.00 mm ve standart sapma 1 mm iken yukarıda ölçüm sırasına göre
verilen değerlerde hangi kontrol dışı durum ortaya çıkar?
58.05

58.15

59.10

59.50

60.50

58.10

57.50

57.10

56.20

56.50

59.60

60.10

58.40

59.40

59.20

a)

Birbirini izleyen 7 noktanın orta çizginin bir yanında sıralanması

b)

Sürekli düşüş gösteren birbirini izleyen 7 nokta

c)

+ 1.5 σ dışında birbirini izleyen 2 nokta

d)

Birbirini izleyen beş noktadan dördü + 2 σ dışında

e)

Sürekli yükseliş gösteren birbirini izleyen 7 nokta
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9)
Ortalama 47.00 mm ve standart sapma 1 mm iken yukarıda ölçüm sırasına göre
verilen değerlerde hangi kontrol dışı durum ortaya çıkar?
47.05

47.15

48.10

48.50

49.50

47.10

46.50

46.10

45.30

45.20

45.10

45.60

47.40

48.50

48.20

a)

Birbirini izleyen beş noktadan dördü + 2 σ dışında

b)

Sürekli yükseliş gösteren birbirini izleyen 7 nokta

c)

Birbirini izleyen 7 noktanın orta çizginin bir yanında sıralanması

d)

Sürekli düşüş gösteren birbirini izleyen 7 nokta

e)

+ 1.5 σ dışında birbirini izleyen 2 nokta

10)
Ortalama 36.00 mm ve standart sapma 1 mm iken yukarıda ölçüm sırasına göre
verilen değerlerde hangi kontrol dışı durum ortaya çıkar?
36.05

36.15

36.10

36.50

36.40

36.10

35.50

35.60

35.30

35.20

36.10

35.60

35.40

35.50

35.20

a)

+ 1.0 σ sınırları arasında birbirini izleyen 15 nokta

b)

Birbirini izleyen beş noktadan dördü + 2 σ dışında

c)

Sürekli yükseliş gösteren birbirini izleyen 7 nokta

d)

Birbirini izleyen 7 noktanın orta çizginin bir yanında sıralanması

e)

Sürekli düşüş gösteren birbirini izleyen 7 nokta

Cevaplar
1)e, 2)d, 3)b, 4)c, 5)a, 6)b, 7)e, 8)c, 9)d, 10)a
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13. SÜREÇ KONTROL DİYAGRAMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Kontrol Diyagramları
13.2. Ölçülebilen Özellikler İçin Kontrol Diyagramları
13.3. Ölçülemeyen Özellikler İçin Kontrol Diyagramları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Süreç kontrol diyagramlarının günlük yaşamımızı kontrol altında tutmak için
de kullanılması mümkün müdür?
2)
Süreç kontrol diyagramlarının günlük yaşamımızda uygulanabileceğini var
sayarsak, limitleri neye göre belirlememiz gerekecektir?
3)
Yaşamınız boyunca yaptığınız tüm hataları uygun bir diyagram üzerinde
görmek ister miydiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Kontrol Diyagramları

Kontrol diyagramları ile
ilgili genel özelliklerin
kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

Ölçülebilen Özellikler
İçin Kontrol
Diyagramları

Ölçülebilen özellikler için
kontrol diyagramlarının
kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak uygulama yaparak

Ölçülemeyen Özellikler
İçin Kontrol
Diyagramları

Ölçülemeyen özellikler
için kontrol
diyagramlarının
kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak uygulama yaparak
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Anahtar Kavramlar

Kontrol diyagramlarında herhangi bir kalite karakteristiği ile ilgili ölçüm
değerlerinin zaman içindeki değişimi izlenmekte ve yorumlanmaktadır. Kontrol
diyagramlarında izlenen değerlerin ortalama etrafındaki yayılımının normal dağılıma uyduğu
varsayılmaktadır. Kontrol diyagramları ortalamayı temsil eden OÇ yani orta çizgi etrafında
oluşturulmaktadır.

AKL ve ÜKL sürecin kontrol limitlerini ifade etmektedir. Ortalamaya üç
standart sapma eklenerek üst kontrol limiti (ÜKL), ortalamadan üç standart sapma çıkarılarak
ise alt kontrol limiti (AKL) belirlenmektedir.

Kontrol diyagramlarında yatay eksen zamanı temsil etmektedir. Dolayısı ile
ölçüm değerleri diyagram üzerinde gözlem sırasına uygun olarak yer almaktadırlar. Böylelikle
sürecin gidişatını izlemek, yorum yapmak ve gerekli önlemleri almak mümkün olmaktadır.

Ölçülebilen özellikler için en çok kullanılan diyagramlar ̅
X ve R
diyagramlarıdır. Sürecin ortalaması ve ortalama etrafındaki yayılma aralığının berberce
izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu iki diyagramın birlikte
kullanılması gerekmektedir.

Üretim sürecinin farklı aşamalarındaki ürünlerin kontrolü bazen ölçülebilen
özelliklerle bazen de ölçülemeyen özelliklerle ilgili olmaktadır. Kusurlu – kusursuz, hatalı –
hatasız, İyi – kötü, sağlam – bozuk gibi nitelendirmeler ölçülemeyen özellikleri ifade etmek
için kullanılmaktadır.

Hatalı ürün oranı, hatalı ürün sayısı ve hata sayısı; ölçülemeyen özellikler için
en çok kullanılan kontrol diyagramlarıdır.
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Giriş
Kontrol diyagramları bilindiği gibi istatistiksel kalite kontrol anlayışını başlatan bir
yaklaşım olmuştur. İlk defa 1924 yılında, W. A. Shewhart tarafından tanıtılan kalite kontrol
diyagramları günümüzde de başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Süreç kontrolünde en temel
rolü oynayan kontrol diyagramları ayrıca “kontrol kartları” ve “kontrol çizelgeleri” olarak da
ifade edilmektedir.
Kontrol diyagramlarında herhangi bir kalite karakteristiği ile ilgili ölçüm değerlerinin
zaman içindeki değişimi izlenmekte ve yorumlanmaktadır. Kontrol diyagramlarında izlenen
değerlerin ortalama etrafındaki yayılımının normal dağılıma uyduğu varsayılmaktadır.
Kontrol diyagramları ortalamayı temsil eden OÇ yani orta çizgi etrafında oluşturulmaktadır.
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13.1. Kontrol Diyagramları
Kontrol diyagramları bilindiği gibi istatistiksel kalite kontrol anlayışını başlatan bir
yaklaşım olmuştur. İlk defa 1924 yılında, W. A. Shewhart tarafından tanıtılan kalite kontrol
diyagramları günümüzde de başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Süreç kontrolünde en temel
rolü oynayan kontrol diyagramları ayrıca “kontrol kartları” ve “kontrol çizelgeleri” olarak da
ifade edilmektedir.
Kontrol diyagramlarında herhangi bir kalite karakteristiği ile ilgili ölçüm değerlerinin
zaman içindeki değişimi izlenmekte ve yorumlanmaktadır. Kontrol diyagramlarında izlenen
değerlerin ortalama etrafındaki yayılımının normal dağılıma uyduğu varsayılmaktadır.
Kontrol diyagramları ortalamayı temsil eden OÇ yani orta çizgi etrafında oluşturulmaktadır.

Şekil 50: Kontrol diyagramı
AKL ve ÜKL sürecin kontrol limitlerini ifade etmektedir. Ortalamaya üç standart
sapma eklenerek üst kontrol limiti (ÜKL), ortalamadan üç standart sapma çıkarılarak ise alt
kontrol limiti (AKL) belirlenmektedir.
Kontrol diyagramlarında yatay eksen zamanı temsil etmektedir. Dolayısı ile ölçüm
değerleri diyagram üzerinde gözlem sırasına uygun olarak yer almaktadırlar. Böylelikle
sürecin gidişatını izlemek, yorum yapmak ve gerekli önlemleri almak mümkün olmaktadır.
Kontrol diyagramlarının yararları
Kontrol diyagramlarının kullanılmasının yararlarını şu şekilde özetlemek mümkündür:
a) Kontrol diyagramları ile üretim sürecinin gidişatını izlemek ve süreç kontrol altına
çıkmadan önlem almak mümkün olmaktadır.
b) Kontrol diyagramları üzerindeki noktalar süreçteki değişikliğin tanımlanmasına
olanak sağlamaktadır.
c) Başarılı bir şekilde uygulanan süreç kontrol diyagramları, hatalı üretimi önleyerek
ıskarta ve yeniden işleme maliyetlerini azaltmakta ve verimliliğin yükselmesini
sağlamaktadır.
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d) Sürecin istatistiksel olarak kontrol altında olduğunun belirlenmesi, değişkenliğin
olağan yani tesadüfi nedenlerden kaynaklandığının anlaşılmasını sağlamaktadır.
e) Kontrol diyagramlarının sürekli ve dikkatli bir şekilde kullanılması olağan dışı yani
özel faktörlerin belirlenmesini sağlamaktadır, bu nedenlerin ortadan kaldırılmasıyla da
değişkenliğin azalması ve sonuç olarak sürecin gelişmesi mümkün olacaktır.

13.2. Ölçülebilen Özellikler İçin Kontrol Diyagramları
Ölçülebilen özellikler için en çok kullanılan diyagramlar ̅
X ve R diyagramlarıdır.
Sürecin ortalaması ve ortalama etrafındaki yayılma aralığının berberce izlenmesi ve
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu iki diyagramın birlikte kullanılması
gerekmektedir.
̅ − 𝐑 Süreç kontrol diyagramları
𝐗
Kontrol diyagramı ile ilgili olarak OÇ (orta çizgi), AKL (alt kontrol limiti) ve ÜKL
(üst kontrol limiti) değerlerinin hesaplanması gerekmektedir.
̅ Diyagramı
𝐗
Öncelikle orta çizgi değerinin belirlenmesi gerekmektedir.
Orta Çizgi = OÇ = 𝑋̿
𝑋̿ Değerinin hesaplanabilmesi için daha önce her altörnek grubunun 𝑋̅ değerlerinin
hesaplanması gerekmektedir. Altörnek grubu hacmi 5 – 10 civarındaki bir değer uygun
olmaktadır.
O hâlde her grubu için ölçüm değerlerinin toplanarak örnek hacmi değerine bölünmesi
gerekmektedir.
𝑋̅𝑖 =

𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 + ⋯ + 𝑋𝑛
𝑛

𝑋̅𝑖 = Altörnek grubu "i" için ortalama ölçüm değeri
n = Altörnek hacmi
𝑖 = Altörnek grubu numarası = 1, 2, 3, … , k
𝑘 = Altörnek grubu sayısı
𝑋̅ değerlerinin hesaplanmasından sonra 𝑋̅𝑖 değerlerinin de ortalaması alınarak 𝑋̿
değerinin hesaplanması gerekmektedir. Kontrol diyagramının sağlıklı bir şekilde
oluşturulabilmesi için altörnek grubu sayısının en az 25 – 30 civarında olması gerekmektedir.
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OÇ = 𝑋̿ =

𝑋̅1 + 𝑋̅2 + 𝑋̅3 + ⋯ + 𝑋̅𝑘
𝑘

Orta çizgiden sonra AKL alt kontrol limiti ile ÜKL üst kontrol limitinin belirlenmesi
gerekmektedir. AKL değerlerini bulmak için 𝑋̿ değerinden 𝐴2 𝑅̅ değerinin çıkarılması
gerekmektedir.
𝐴𝐾𝐿 = 𝑋̿ − 𝐴2 𝑅̅
Üst kontrol limiti, ÜKL değerini bulmak için ise, 𝑋̿ değerine 𝐴2 𝑅̅ değeri
eklenmektedir.
Ü𝐾𝐿 = 𝑋̿ + 𝐴2 𝑅̅
Görüldüğü gibi iki formülde de 𝐴2 katsayı yer almaktadır. Farklı örnek hacmi
değerlerine karşılık gelen 𝐴2 katsayısı değerleri tablo 36’da verilmektedir.
Altörnek
Hacmi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

𝑨𝟐

𝑫𝟑

𝑫𝟒

2.660
1.880
1.023
0.729
0.577
0.483
0.419
0.373
0.337
0.308
0.285
0.266
0.249
0.235
0.223
0.212
0.203
0.194
0.187
0.180
0.173
0.167
0.182
0.157
0.153

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.076
0.0136
0.0184
0.223
0.256
0.283
0.307
0.328
0.347
0.363
0.378
0.391
0.403
0.415
0.425
0.434
0.443
0.0451
0.459

3.267
3.267
2.574
2.282
2.114
2.004
1.924
1.864
1.816
1.777
1.744
1.717
1.693
1.672
1.653
1.637
1.622
1.608
1.597
1.585
1.575
1.566
1.557
1.548
1.541

Tablo 36: Kontrol diyagramlarında kullanılan katsayılar (Baray, 2008)
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R diyagramı
Öncelikle orta çizgi değerinin belirlenmesi gerekmektedir.
Orta Çizgi = OÇ = 𝑅̅
𝑅̅ değerinin hesaplanabilmesi için daha önce her altörnek grubunun 𝑅𝑖 değerlerinin
hesaplanması gerekmektedir. 𝑅𝑖 değeri altörnek grubu “i” için en büyük ölçüm değeri ile en
küçük ölçüm değeri arasındaki farka eşit olmaktadır.
𝑅𝑖 = Dağılım aralığı
𝑅𝑖 = 𝑋𝐸𝐵 − 𝑋𝐸𝐾
𝑋𝐸𝐵 = En büyük ölçüm değeri
𝑋𝐸𝐾 = En küçük ölçüm değeri
𝑅𝑖 değerlerinin hesaplanmasından sonra her bir altörnek gruplarındaki 𝑅𝑖 değerlerinin
toplamının 𝑘 değerine bölünmesiyle orta çizgi yani 𝑅̅ değerinin hesaplanması mümkündür.
OÇ = 𝑅̅ =

𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + ⋯ + 𝑅𝑘
𝑘

Orta çizgiden sonra AKL alt kontrol limiti ile ÜKL üst kontrol limitinin belirlenmesi
gerekmektedir. AKL değerlerini bulmak için 𝑅̅ değeri 𝐷3 katsayısı ile çarpılmakta; ÜKL
değerini bulmak için ise, 𝑅̅ değeri 𝐷4 katsayısı ile çarpılmaktadır.
𝐴𝐾𝐿 = 𝐷3 𝑅̅
𝐴𝐾𝐿 = 𝐷4 𝑅̅
Örnek: Tablo 37’deki verileri kullanarak ̅X − R kontrol diyagramlarının çizilmesi
̅ Diyagramı ve R Diyagramı başlıkları altında
istenmektedir. Çözüm ile ilgili hesaplamaların X
ayrı ayrı gerçekleştirilmesi detayların anlaşılması açısından daha faydalı olacaktır.
̅ Diyagramının OÇ değerinin hesaplanması
𝐗
Orta Çizgi = OÇ = 𝑋̿
𝑋̿ Değerinin hesaplanabilmesi için daha önce her altörnek grubunun 𝑋̅𝑖 değerlerinin
hesaplanması gerekmektedir. Birinci altörnek grubu ortalaması 𝑋̅1 değeri için tablonun ilk
satırındaki gözlem değerlerini toplayarak örnek sayısı 5’e bölmek gerekmektedir.
𝑋̅𝑖 =

𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 + ⋯ + 𝑋𝑛
𝑛

n = Altörnek hacmi = 5
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𝑋̅1 =

2.4346 + 2.5239 + 2.7855 + 2.5684 + 2.8025

5

= 2.6230

𝒊

𝑿𝟏

𝑿𝟐

𝑿𝟑

𝑿𝟒

𝑿𝟓

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2.4346
2.5425
2.5359
2.6139
2.6715
2.7066
2.7385
2.5301
2.4995
2.5150
2.5269
2.6932
2.3967
2.6062
2.4700
2.6858
2.4791
2.5274
2.6907
2.8217
2.5482
2.5849
2.7028
2.7510
2.6908

2.5239
2.4703
2.5982
2.7463
2.3846
2.6562
2.6175
2.5414
2.8388
2.7808
2.8778
2.4466
2.5217
2.5147
2.3974
2.6412
2.8380
2.4975
2.5296
2.5523
2.6162
2.7047
2.5444
2.6354
2.4774

2.7855
2.7186
2.6043
2.4952
2.6376
2.4685
2.9477
2.7748
2.6466
2.6200
2.5389
2.6888
2.5558
2.7004
2.7107
2.6282
2.5068
2.4168
2.7652
2.3472
2.4596
2.7694
2.6662
2.6816
2.7351

2.5684
2.5777
2.5435
2.3942
2.5474
2.4392
2.5288
2.7178
2.6287
2.5738
2.7039
2.5019
2.7509
2.7569
2.3608
2.2950
2.6125
2.7321
2.6227
2.4931
2.6781
2.6084
2.6406
2.6674
2.4843

2.8025
2.7220
2.6785
2.6618
2.7552
2.5309
2.6255
2.6630
2.4779
2.6331
2.5292
2.8670
2.3039
2.6080
2.6582
2.9773
2.5560
2.6684
2.8358
2.8712
2.5991
2.5831
2.7977
2.6641
2.7998

Tablo 37: Örnek problem veri tablosu
𝑋̅𝑖 Değerlerinin hesaplanmasından sonra 𝑋̅𝑖 değerlerinin de ortalaması alınarak 𝑋̿
değerinin hesaplanması gerekmektedir. Örnek problemdeki altörnek grubu sayısı 25’tir.
OÇ yani 𝑋̿ değerinin bulunması için tablo 38’deki 𝑋̅𝑖 sütununda bulunan değerler
toplanarak 25’e bölünmelidir.
OÇ = 𝑋̿ =

𝑋̅1 + 𝑋̅2 + 𝑋̅3 + ⋯ + 𝑋̅𝑘
𝑘

𝑘 = Altörnek grubu sayısı = 25
OÇ = 𝑋̿ =

2.6230 + 2.6062 + 2.5921 + ⋯ + 2.6375
= 2.6167
25
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𝐑 Diyagramının OÇ değerinin hesaplanması
Orta Çizgi = OÇ = 𝑅̅
𝑅̅ değerinin hesaplanabilmesi için daha önce her altörnek grubunun 𝑅𝑖 değerlerinin
hesaplanması gerekmektedir. 𝑅𝑖 değeri örnek grubundaki en büyük ölçüm değeri ile en küçük
ölçüm değeri arasındaki farka eşit olmaktadır.
Altörnek grubunun dağılım aralığı 𝑅𝑖 değeri için tablonun ilk satırındaki gözlem
değerlerinin en büyüğünden en küçüğünü çıkarmak gerekmektedir.
𝑅𝑖 = 𝑋𝐸𝐵 − 𝑋𝐸𝐾
𝑅1 değerini bulmak için tablo 38’in ilk satırında 2.4346 – 2.5239 – 2. 7855 – 2.5684 –
2.8025 şeklinde sıralanan ölçüm değerlerinin en büyüğü olan 2.8025’ten en küçüğü olan
2.4346 çıkarılmalıdır.
𝑅1 = 2.8025 − 2.4346 = 0.3679
𝒊

𝑿𝟏

𝑿𝟐

𝑿𝟑

𝑿𝟒

𝑿𝟓

̅𝒊
𝑿

𝑹𝒊

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2.4346
2.5425
2.5359
2.6139
2.6715
2.7066
2.7385
2.5301
2.4995
2.5150
2.5269
2.6932
2.3967
2.6062
2.4700
2.6858
2.4791
2.5274
2.6907
2.8217
2.5482
2.5849
2.7028
2.7510
2.6908

2.5239
2.4703
2.5982
2.7463
2.3846
2.6562
2.6175
2.5414
2.8388
2.7808
2.8778
2.4466
2.5217
2.5147
2.3974
2.6412
2.8380
2.4975
2.5296
2.5523
2.6162
2.7047
2.5444
2.6354
2.4774

2.7855
2.7186
2.6043
2.4952
2.6376
2.4685
2.9477
2.7748
2.6466
2.6200
2.5389
2.6888
2.5558
2.7004
2.7107
2.6282
2.5068
2.4168
2.7652
2.3472
2.4596
2.7694
2.6662
2.6816
2.7351

2.5684
2.5777
2.5435
2.3942
2.5474
2.4392
2.5288
2.7178
2.6287
2.5738
2.7039
2.5019
2.7509
2.7569
2.3608
2.2950
2.6125
2.7321
2.6227
2.4931
2.6781
2.6084
2.6406
2.6674
2.4843

2.8025
2.7220
2.6785
2.6618
2.7552
2.5309
2.6255
2.6630
2.4779
2.6331
2.5292
2.8670
2.3039
2.6080
2.6582
2.9773
2.5560
2.6684
2.8358
2.8712
2.5991
2.5831
2.7977
2.6641
2.7998

2.6230
2.6062
2.5921
2.5823
2.5993
2.5603
2.6916
2.6454
2.6183
2.6245
2.6353
2.6395
2.5058
2.6372
2.5194
2.6455
2.5985
2.5684
2.6888
2.6171
2.5802
2.6501
2.6703
2.6799
2.6375

0.3679
0.2517
0.1426
0.3521
0.3706
0.2674
0.4189
0.2447
0.3609
0.2658
0.3509
0.4204
0.4470
0.2422
0.3499
0.6823
0.3589
0.3153
0.3062
0.5240
0.2185
0.1863
0.2533
0.1156
0.3224

Tablo 38: Örnek problem hesaplama tablosu
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İlk altörnek grubunun dağılım aralığı 𝑅1 0.3679 olarak hesaplanmasından sonra tüm
𝑅𝑖 değerlerinin de ortalaması alınarak 𝑅̅ değerinin hesaplanması gerekmektedir.
Bunun için 𝑅𝑖 sütunda bulunan değerler toplanarak altörnek grubu sayısı 25’e
bölünmelidir.
OÇ = 𝑅̅ =

𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + ⋯ + 𝑅𝑘
𝑘

𝑘 = Altörnek grubu sayısı = 25
OÇ = 𝑅̅ =

0.3679 + 0.2517 + 0.1426 + ⋯ + 0.3224

25

= 0.3254

Bundan sonraki aşamada ̅
X ve R diyagramları için kontrol limitlerinin belirlenmesi ve
sürecin yorumlanması gerekmektedir. Ancak ilk önce oluşturulması gereken diyagram 𝑅
diyagramıdır. Çünkü 𝑋̅ diyagramının alt ve üst kontrol limitlerinin belirlenmesi yayılıma göre
gerçekleştirilmektedir.
Dolayısı ile yayılımın kontrol altında olmaması durumunda 𝑋̅ diyagramına geçilerek
yorum yapılması anlamsız olmaktadır.
𝑹 diyagramında kontrol limitlerinin belirlenmesi ve sürecin yorumlanması
AKL ile ÜKL limitinin belirlenmesi aşamasına geçildiğinde öncelikle 𝐷3 ve 𝐷4
katsayılarının belirlenmesi gerekmektedir.
Kontrol diyagramlarında kullanılan katsayıları veren tablo 39’dan da görüleceği gibi,
altörnek gruplarındaki örnek hacmi 5 için 𝐷3 katsayısının değeri 0.0000 𝐷4 katsayısının
değeri ise 2.114 olmaktadır.
Örnek Hacmi

𝑨𝟐

𝑫𝟑

𝑫𝟒

1
2
3
4
5

2.660
1.880
1.023
0.729
0.577

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

3.267
3.267
2.574
2.282
2.114

Tablo 39: Kontrol diyagramlarında kullanılan katsayılar
AKL değerlerini bulmak için 𝑅̅ değeri 𝐷3 katsayısı ile çarpılmakta; ÜKL değerini
bulmak için ise, 𝑅̅ değeri 𝐷4 katsayısı ile çarpılmaktadır.
𝐴𝐾𝐿 = 𝐷3 𝑅̅ = (0.000)(0.3254) = 0.0000
Ü𝐾𝐿 = 𝐷4 𝑅̅ = (2.114)(0.3254) = 0.6879
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Şekil 51: R Diyagramı
Kontrol limitlerinin hesaplanmasından sonra, altgözlem gruplarındaki tüm R değerleri
incelendiğinde limitler dışına çıkan olmadığı görülmektedir. Şekil 51’deki R diyagramında da
gösterildiği gibi tüm değerler kontrol limitleri içinde yer almaktadır. Dolayısı ile R
değerlerinin yayılımı açısından bir problem olmadığından 𝑋̅ diyagramı ile devam edilmelidir.
̅ Diyagramında kontrol limitlerinin belirlenmesi ve sürecin yorumlanması
𝐗
AKL alt kontrol limiti ile ÜKL üst kontrol limitinin belirlenmesi aşamasına
geçildiğinde öncelikle 𝐴2 katsayısı belirlenmesi gerekmektedir. Kontrol diyagramlarında
kullanılan katsayıları veren tablo 40’tan da görüleceği gibi, altörnek gruplarındaki örnek
hacmi 5 için 𝐴2 katsayısı değeri 0.577 olmaktadır.
Örnek Hacmi

𝑨𝟐

𝑫𝟑

𝑫𝟒

1
2
3
4
5

2.660
1.880
1.023
0.729
0.577

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

3.267
3.267
2.574
2.282
2.114

Tablo 40: Kontrol diyagramlarında kullanılan katsayılar
AKL değerlerini bulmak için 𝑋̿ değerinden 𝐴2 𝑅̅ değeri çıkarılmakta; ÜKL değerini
bulmak için ise, 𝑋̿ değerine 𝐴2 𝑅̅ değeri eklenmektedir.
𝐴𝐾𝐿 = 𝑋̿ − 𝐴2 𝑅̅ = 2.6167 − (0.577)(0.3254) = 2.6167 − 0.1878 = 2.4289
Ü𝐾𝐿 = 𝑋̿ + 𝐴2 𝑅̅ = 2.6167 + (0.577)(0.3254) = 2.6167 + 0.1878 = 2.8045
Alt kontrol limiti 2.4289, üst kontrol limiti ise 2.8045 olarak hesaplanmıştır. 25
altgözlem grubunda elde edilen 𝑋̅ değerleri incelendiğinde limitler dışına çıkan olmadığı
görülmektedir. Şekil 52’deki 𝑋̅ diyagramında da gösterildiği gibi tüm değerler kontrol
limitleri içinde yer almaktadır. Dolayısı ile süreç kontrol altındadır.
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̅ Diyagramı
Şekil 52: 𝑿

13.3. Ölçülemeyen Özellikler İçin Kontrol Diyagramları
Üretim sürecinin farklı aşamalarındaki ürünlerin kontrolü bazen ölçülebilen
özelliklerle bazen de ölçülemeyen özelliklerle ilgili olmaktadır. Kusurlu – kusursuz, hatalı –
hatasız, İyi – kötü, sağlam – bozuk gibi nitelendirmeler ölçülemeyen özellikleri ifade etmek
için kullanılmaktadır.
Hatalı ürün oranı, hatalı ürün sayısı ve hata sayısı; ölçülemeyen özellikler için en çok
kullanılan kontrol diyagramlarıdır.
Hatalı ürün oranı (p) için kontrol diyagramları
Süreçteki hatalı ürün oranının izlendiği diyagramlardır. Kusurlu ürün oranı diyagramı
olarak ya da kısaca “p” diyagramı şeklinde de ifade edilen bir diyagramdır. Uygulamada en az
25 – 30 altörnek grubu oluşturulmalıdır. Her bir altörnek grubunun hacmi ise en az 50
olmalıdır.
Altörnek gruplarındaki hatalı ürün oranlarının bulunabilmesi için altörnek
gruplarındaki hatalı ürün sayılarının altörnek hacmine bölünmesi gerekmektedir. Diyagramda
yer alan değerler, her bir altörnek grubunun hatalı ürün oranları olan 𝑝𝑖 değerleridir.
𝑝𝑖 =

𝑥𝑖
𝑛

𝑝𝑖 = Altörnek grubu "i" için hatalı ürün oranı
𝑥𝑖 = Altörnek grubu "i" için hatalı ürün sayısı
𝑛 = Altörnek hacmi
𝑖 = Altörnek grubu numarası
𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑘
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𝑘 = Altörnek grubu sayısı
Diyagramdaki orta çizgi değeri, altörnek gruplarının hatalı ürün oranlarının ortalaması
alınarak belirlenmektedir.
OÇ = 𝑝̅
OÇ = Orta çizgi
𝑝̅ = Ortalama hatalı ürün oranı
Orta çizgi değerinin yani ortalama hatalı ürün oranının bulunması iki farklı şekilde
gerçekleştirilebilmektedir.
Her bir altörnek grubu için belirlenen hatalı ürün oranlarının ortalaması alınarak orta
çizgi değerinin belirlenmesi mümkündür. Bunun için altörnek gruplarının 𝑝𝑖 değerleri
toplanarak altörnek grubu sayısı olan 𝑘 değerine bölünmelidir.
𝑘

𝑂Ç = 𝑝̅ = ∑ 𝑝𝑖 ⁄𝑘
𝑖=1

Yukarıdaki formülü şu şekilde ifade etmek de mümkündür.
𝑝̅ =

𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3 + ⋯ + 𝑝𝑘
𝑘

𝑝̅ = Ortalama hatalı ürün oranı
𝑝𝑖 = Altörnek grubu "i" için hatalı ürün oranı
𝑘 = Altörnek grubu sayısı
Orta çizgi değeri OÇ’nin bulunması için diğer bir yol ise, altörnek gruplarındaki hatalı
ürün sayıları olan 𝑥𝑖 değerlerini toplayarak altörnek gruplarındaki toplam örnek sayısına
bölmektir. Toplam örnek sayısını bulmak için ise, altörnek grubu sayısı (k) ile altörnek hacmi
(n) değerlerinin çarpılması gerekmektedir.
𝑘

𝑂Ç = 𝑝̅ = ∑ 𝑥𝑖 ⁄𝑘𝑛
𝑖=1

Yukarıdaki formülü şu şekilde ifade etmek de mümkündür.
𝑝̅ =

𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + ⋯ + 𝑥𝑘
𝑘𝑛

𝑘𝑛 = Toplam örnek sayısı
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𝑘 = Altörnek grubu sayısı
𝑛 = Altörnek hacmi
Orta çizgi yani 𝑝̅ değeri hesaplandıktan sonra alt kontrol limiti ile üst kontrol limiti
değerleri de hesaplanmalıdır.

𝐴𝐾𝐿 = 𝑝̅ − 3 √

𝑝̅ (1 − 𝑝̅ )
𝑛

Ü𝐾𝐿 = 𝑝̅ + 3 √

𝑝̅ (1 − 𝑝̅ )
𝑛

Örnek: Üretim sürecinin bir noktasında gerçekleştirilen kontrollerde her biri 50
örnekten oluşan 25 adet altörnek grubu için elde edilen değerler tablo 41’de gösterilmektedir.
Altörnek
No (𝒊)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Altörnek
Hacmi (𝒏)

Hatalı Ürün
Sayısı (𝒙𝒊 )

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

6
4
5
6
3
2
5
4
2
5
4
6
3
4
2
5
4
2
6
4
5
2
4
2
5

Tablo 41: Örnek problemin verileri
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Bu verilere göre hatalı ürün oranı “p” için kontrol diyagramının çizilmesi ve
yorumlanması istenilmektedir. Tablodaki değerleri kullanarak orta çizgi değerinin
hesaplanmasından sonra alt ve üst kontrol limitleri belirlenmeli ve diyagramın çizilmesinden
sonra süreç ile ilgili olarak yorum yapılmalıdır.
𝒑 Diyagramının OÇ değerinin hesaplanması
Orta çizginin hesaplanmasında ihtiyaç duyulacak her bir altörnek grubunun hatalı ürün
oranlarının hesaplanması için tablo 42 oluşturulmuştur. Tablodaki hatalı ürün oranları olan 𝑝𝑖
değerlerini bulmak için altörnek gruplarındaki hatalı ürün sayılarının altörnek hacmine
bölünmesi gerekmektedir.
Altörnek grubu 1’in hatalı ürün oranı yani 𝑝1 değeri aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.
𝑝1 =

𝑥1
6
=
= 0.12
𝑛
50

Diğer 𝒑𝒊 değerleri de benzer şekilde hesaplanarak tablo 42’de gösterilmiştir.
Altörnek
No (𝒊)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Altörnek
Hacmi (𝒏)

Hatalı Ürün
Sayısı (𝒙𝒊 )

Hatalı Ürün
Oranı (𝒑𝒊 )

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

6
3
5
6
3
2
5
4
1
5
4
6
3
4
2
5
4
2
8
4
5
2
4
2
5

0.12
0.06
0.10
0.12
0.06
0.04
0.10
0.08
0.02
0.10
0.08
0.12
0.06
0.08
0.04
0.10
0.08
0.04
0.16
0.08
0.10
0.04
0.08
0.04
0.10

Tablo 42: Hesaplanan hatalı ürün oranları ( 𝒑𝒊 )
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Orta çizgi değerini hesaplamak için tablo 42’deki değerlerden yararlanmak
mümkündür. Bunun için de altörnek gruplarının hatalı ürün oranlarını ya da hatalı ürün
sayılarını kullanarak hesaplama yapmak mümkün olmaktadır.
Her bir altörnek grubu için belirlenen hatalı ürün oranlarının ortalaması alınarak orta
çizgi değerinin belirlenmesi mümkündür.
Bunun için altörnek gruplarının 𝑝𝑖 değerleri toplanarak altörnek grubu sayısı olan 𝑘 =
25 değerine bölünmelidir.
𝑘

𝑂Ç = 𝑝̅ = ∑ 𝑝𝑖 ⁄𝑘
𝑖=1

𝑝̅ =

𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3 + ⋯ + 𝑝25
25

25 Altörnek grubuna ait tüm hatalı ürün oranları formülde yerine konulduğunda, orta
çizgi değeri 0.08 olarak bulunmaktadır.
𝑝̅ =

0.12 + 0.06 + 0.10 + ⋯ + 0.10 2.00
=
= 0.08
𝑘
25

Orta çizgi değeri OÇ’nin bulunması için diğer bir yol ise, altörnek gruplarındaki hatalı
ürün sayıları olan 𝑥𝑖 değerlerini toplayarak altörnek gruplarındaki toplam örnek sayısına
bölmektir.
Toplam örnek sayısı ise, 1250 değerine eşit olmaktadır.
𝑘𝑛 = (25)(50) = 1250
𝑘

𝑂Ç = 𝑝̅ = ∑ 𝑥𝑖 ⁄𝑘𝑛
𝑖=1

𝑝̅ =

𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + ⋯ + 𝑥25
1250

25 Altörnek grubuna ait bu defa tüm hatalı ürün sayıları formülde yerine
konulduğunda, orta çizgi için 0.08 değeri elde edilmektedir.
𝑝̅ =

6+3+5+⋯+5
100
=
= 0.08
1250
1250

Görüldüğü gibi her iki hesaplamada da orta çizgi değeri 0.08 olarak belirlenmiştir. Bu
değerin elde edilmesinden sonra alt ve üst kontrol limitlerinin belirlenmesi aşamasına
geçilebilir.
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𝒑 Diyagramında kontrol limitlerinin belirlenmesi ve sürecin yorumlanması
Orta çizgi yani 𝑝̅ değeri 0.08 olarak hesaplandıktan sonra AKL alt kontrol limiti ve
ÜKL üst kontrol limiti değerlerinin hesaplanması için daha önce verilmiş olan formüllerden
yararlanılması mümkündür.
Alt kontrol limitinin belirlenmesi için 𝑝̅ = 0.08 ve 𝑛 = 50 değerleri ilgili formülde
yerine konulmalıdır.

𝐴𝐾𝐿 = 𝑝̅ − 3 √

𝑝̅ (1 − 𝑝̅ )
𝑛

𝐴𝐾𝐿 = 0,08 − 3 √

0,08 (1 − 0.08)
= 0.08 − 0.115 = −0.035 = 0.000
50

𝑝 diyagramında alt kontrol limitinin negatif değerler alması hâlinde AKL değeri sıfıra
eşitlenmektedir. Bu nedenle burada da kontrol diyagramının alt kontrol limiti “ – 0.035”
bulunmasına rağmen sıfır olarak alınmıştır.
Üst kontrol limitinin belirlenmesi için 𝑝̅ = 0.08 ve 𝑛 = 50 değerleri bu defa aşağıdaki
formülde yerine konmalıdır.

Ü𝐾𝐿 = 𝑝̅ + 3 √

𝑝̅ (1 − 𝑝̅ )
𝑛

Ü𝐾𝐿 = 0.08 + 3 √

0.08 (1 − 0.08)
= 0.08 + 0.115 = 0.195
50

Şekil 53: 𝒑 Diyagramı
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Alt kontrol limiti 0.000, üst kontrol limiti ise 0.195 olarak hesaplanmıştır. 25 altörnek
grubunda elde edilen 𝑝𝑖 değerleri incelendiğinde limitler dışına çıkan olmadığı görülmektedir.
Şekil 53’teki 𝑝 diyagramında da gösterildiği gibi tüm değerler kontrol limitleri içinde
yer almaktadır. Dolayısı ile süreç kontrol altındadır.
Hatalı ürün sayısı (np) için kontrol diyagramları
Hatalı ürün sayısı “np” için kontrol diyagramları, hatalı ürün oranı “p” için kontrol
diyagramları ile çok benzer bir görünüme sahiptir. Sadece dikey eksenler birbirlerinden farklı
amaçlarla kullanılmaktadır.
Hatalı ürün oranları izlenmek istendiğinde “p” diyagramı kullanılırken, hatalı ürün
sayıları izlenmek istendiğinde ise “np” diyagramı kullanılmaktadır.
Uygulamada, “p” diyagramında olduğu gibi yine en az 25 – 30 altörnek grubu
oluşturulmalıdır. Her bir altörnek grubunun hacmi ise en az 50 olmalıdır.
Altörnek grubu hacimlerinin birbirlerine eşit olması durumunda, orta çizgi değerinin
bulunması için, altörnek gruplarındaki hatalı ürün sayıları olan 𝑥𝑖 değerlerini toplayarak
altörnek grubu sayısına bölmek mümkün olmaktadır.
𝑘

𝑂Ç = 𝑛𝑝̅ = ∑ 𝑥𝑖 ⁄𝑘
𝑖=1

Yukarıdaki formülü şu şekilde ifade etmek de mümkündür.
𝑛𝑝̅ =

𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + ⋯ + 𝑥𝑘
𝑘

𝑛𝑝̅ = Hatalı ürün sayısı
𝑝̅ = Ortalama hatalı ürün oranı
𝑛 = Altörnek grubu hacmi
𝑘 = Altörnek grubu sayısı
𝑖 = Altörnek grubu numarası
Orta çizgi yani 𝑝̅ değeri hesaplandıktan sonra alt kontrol limiti ve üst kontrol limiti
değerleri de hesaplanmalıdır.
AKL alt kontrol limiti değerinin bulunması için 𝑛𝑝̅ değerinden "3 √𝑛𝑝̅(1 − 𝑝̅ )" değeri
çıkarılmalıdır.
𝐴𝐾𝐿 = 𝑛𝑝̅ − 3 √𝑛𝑝̅(1 − 𝑝̅ )
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ÜKL alt kontrol limiti değerinin bulunması için 𝑛𝑝̅ değerine "3 √𝑛𝑝̅ (1 − 𝑝̅)" değeri
ilave edilmelidir.
Ü𝐾𝐿 = 𝑛𝑝̅ + 3 √𝑛𝑝̅ (1 − 𝑝̅ )
Örnek: Üretim sürecinin bir noktasında gerçekleştirilen kontrollerde her biri 50
örnekten oluşan 25 adet altörnek grubu için elde edilen değerler tablo 43’te gösterilmektedir.
Bu verilere göre hatalı ürün sayısı “np” için kontrol diyagramının çizilmesi ve
yorumlanması istenilmektedir.
Altörnek
No (𝒊)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Altörnek
Hacmi (𝒏)

Hatalı Ürün
Sayısı (𝒙𝒊 )

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

2
5
4
1
5
4
3
1
7
3
5
2
4
5
2
4
1
3
1
4
3
5
2
3
1

Tablo 43: Örnek problemin verileri
𝒏𝒑 Diyagramının OÇ değerinin hesaplanması
Orta çizgi değerinin bulunması için, altörnek gruplarındaki hatalı ürün sayıları olan 𝑥𝑖
değerlerini toplayarak altörnek grubu sayısına bölmek gerekmektedir.
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𝑘

𝑂Ç = 𝑛𝑝̅ = ∑ 𝑥𝑖 ⁄𝑘
𝑖=1

Yukarıdaki formülü şu şekilde ifade etmek de mümkündür.
𝑛𝑝̅ =

𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + ⋯ + 𝑥𝑘
𝑘

Bu formüldeki hatalı ürün sayıları, tablo 43’teki 𝒙𝒊 sütununda yer almaktadır. Altörnek
grubu sayısı olarak da 𝑘 = 25 değeri alınmalıdır.
𝑛𝑝̅ =

2+5+4+⋯+1
80
=
= 3.2
25
25

Orta çizgi değeri 3.2 olarak hesaplanmıştır. Bu değerin elde edilmesinden sonra alt ve
üst kontrol limitlerinin belirlenmesi aşamasına geçilebilir.
𝒏𝒑 Diyagramında kontrol limitlerinin belirlenmesi ve sürecin yorumlanması
Orta çizgi yani 𝑛𝑝̅ değeri 3.2 olarak hesaplandıktan sonra AKL alt kontrol limiti ve
ÜKL üst kontrol limiti değerlerinin hesaplanması için daha önce verilmiş olan formüllerden
yararlanılması mümkündür.
Alt kontrol limitinin belirlenmesi için 𝑝̅ değerinin de belirlenmesi gerekmektedir.
Ortalama hatalı ürün sayısı 𝑛𝑝̅ = 3.2 ve altörnek hacmi değeri de 𝑛 = 50 oluğuna göre 𝑝̅
değerinin buradan hesaplanması mümkündür.
𝑝̅ =

3.2
= 0.064
50

Görüldüğü gibi 𝑝̅ değeri 0.064 olarak hesaplanmıştır. Bu değer ile 𝑛𝑝̅ değeri AKL ve
ÜKL kontrol limitlerinin hesaplanması için ilgili formüllerde yerlerine konulmalıdır.
𝐴𝐾𝐿 = 𝑛𝑝̅ − 3 √𝑛𝑝̅(1 − 𝑝̅ )
𝐴𝐾𝐿 = 3.2 − 3 √3.2(1 − 0.064) = 3.2 − 3 √3.2(0.936)
𝐴𝐾𝐿 = 3.2 − 3 √2.9952 = 3.2 − 3 (1.73) = 3.2 − 5.19 = −1.99 = 0
𝑛𝑝 Diyagramında alt kontrol limitinin negatif değerler alması halinde AKL değeri
sıfıra eşitlenmektedir. Bu nedenle burada da kontrol diyagramının alt kontrol limiti “ – 1.99”
bulunmasına rağmen sıfır olarak alınmıştır.
Ü𝐾𝐿 = 𝑛𝑝̅ + 3 √𝑛𝑝̅ (1 − 𝑝̅ )
Ü𝐾𝐿 = 3.2 + 3 √3.2(1 − 0.064) = 3.2 + 3 √3.2(0.936)
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Ü𝐾𝐿 = 3.2 + 3 √2.9952 = 3.2 + 3 (1.73) = 3.2 + 5.19 = 8.39
Alt kontrol limiti 0.000, üst kontrol limiti ise 8.39 olarak hesaplanmıştır. 25 altörnek
grubunda elde edilen 𝑥𝑖 değerleri incelendiğinde limitler dışına çıkan olmadığı görülmektedir.
Şekil 54’teki 𝑛𝑝 diyagramında da gösterildiği gibi tüm değerler kontrol limitleri içinde
yer almaktadır. Dolayısı ile süreç kontrol altındadır.

Şekil 54: 𝒏𝒑 Diyagramı
Hata sayısı (c) için kontrol diyagramları
Hata sayılarının izlenmesi için kullanılan bir diyagramdır. Kontrol edilen örneklerdeki
hata sayıları tespit edilerek diyagram oluşturulmaktadır.
Hata sayılarını gösteren “c” diyagramı; örneğin, bir kâğıt rulosundaki veya kumaş
topundaki ya da saç levhadaki hataların izlenmesinde kullanılabilmektedir.
Orta çizgi değerinin bulunması için, altörneklerde tespit edilen hata sayılarını ifade
eden 𝑐𝑖 değerlerini toplayarak altörnek sayısını gösteren 𝑘 değerine bölmek gerekmektedir.
Orta çizgi = OÇ = 𝑐̅
𝑘

𝑐̅ = (∑ 𝑐𝑖 )⁄(𝑘)
𝑖=1

Yukarıdaki formülü şu şekilde ifade etmek de mümkündür.
𝑐̅ =

𝑐1 + 𝑐2 + 𝑐3 + ⋯ + 𝑐𝑘
𝑘

𝑐𝑖 = Altörnekteki hata sayısı
𝑘 = Altörnek sayısı
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Orta çizginin hesaplanmasından sonra kontrol limitlerinin belirlenmesi gerekmektedir.
AKL alt kontrol limiti değerinin bulunması için 𝑐̅ değerinden "3 √𝑐̅ " değeri çıkarılmalıdır.
AKL = 𝑐̅ − 3 √𝑐̅
ÜKL üst kontrol limiti değerinin bulunması için ise 𝑐̅ değerine "3 √𝑐̅ " değeri ilave
edilmelidir.
ÜKL = 𝑐̅ + 3 √𝑐̅
Örnek: Günlük gazetelerin basımında kullanılan kâğıt rulolardan alınan örneklerin
kontrolü sonunda belirlenen hata sayıları tablo 44’te verilmiştir.
Bu verilere göre, hata sayısı “c” için kontrol diyagramının çizilmesi ve yorumlanması
istenilmektedir.
Altörnek
No (𝒊)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Hata Sayısı (𝒄𝒊 )
8
6
7
12
4
7
5
10
8
4
9
6
11
5
8
3
7
10
7
5
11
9
2
8
6

Tablo 44: Örnek problemin verileri
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𝒄 Diyagramının OÇ değerinin hesaplanması
Orta çizgi değeri 𝑐̅ ile ifade edilmektedir.
OÇ = 𝑐̅
Orta çizgi değerinin bulunması için, altörneklerde tespit edilen hata sayılarını ifade
eden 𝑐𝑖 değerlerini toplayarak altörnek sayısını gösteren 𝑘 değerine bölmek gerekmektedir.
Böylelikle ortalama hata sayısını ifade eden 𝑐̅ değerini hesaplamak mümkün
olmaktadır.
𝑘

𝑐̅ = (∑ 𝑐𝑖 )⁄(𝑘)
𝑖=1

Bu formüldeki hata sayıları, tablo 44’teki 𝒄𝒊 sütununda yer almaktadır. Altörnek grubu
sayısı olarak da 𝑘 = 25 değeri alınmalıdır.
𝑐̅ =

𝑐1 + 𝑐2 + 𝑐3 + ⋯ + 𝑐𝑘
𝑘

𝑐̅ =

8 +6 + 7 + ⋯+ 6
178
=
= 7.12
25
25

𝒄 Diyagramında kontrol limitlerinin belirlenmesi ve sürecin yorumlanması
Orta çizgi yani 𝑐̅ değeri 7.12 olarak hesaplandıktan sonra AKL alt kontrol limiti ve
ÜKL üst kontrol limiti değerlerinin hesaplanması için daha önce verilmiş olan formüllerden
yararlanılması mümkündür.
AKL = 𝑐̅ − 3 √𝑐̅
AKL = 7.12 − 3 √7.12 = 7.12 − 3(2.6683) = 7.12 − 8.00 = −0.88 = 0.00
𝑐 diyagramında alt kontrol limitinin negatif değerler alması hâlinde AKL değeri sıfıra
eşitlenmektedir. Bu nedenle burada da kontrol diyagramının alt kontrol limiti “ – 0.88”
bulunmasına rağmen sıfır olarak alınmıştır.
ÜKL = 𝑐̅ + 3 √𝑐̅
ÜKL = 7.12 + 3 √7.12 = 7.12 + 3(2.6683) = 7.12 + 8.00 = 15.12
Alt kontrol limiti 0.00, üst kontrol limiti ise 15.12 olarak hesaplanmıştır. 25 altörnekte
tespit edilen 𝑐𝑖 değerleri incelendiğinde limitler dışına çıkan olmadığı görülmektedir.
Şekil 55’teki 𝑐 diyagramında da gösterildiği gibi tüm değerler kontrol limitleri içinde
yer almaktadır. Dolayısı ile süreç kontrol altındadır.
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Şekil 55: 𝒄 Diyagramı
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Uygulamalar

Resim 78: Gazete Haberi (Milliyet, 2011a)
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Uygulama Soruları
1)

Haber nasıl yorumlanabilir?

2)
Haberdeki ürün ile ilgili olarak hangi kontrol diyagramının kullanılması
gerekmektedir?
3)
musunuz?

Söz konusu firmanın imalat süreçlerinin kontrol altında olduğunu düşünüyor
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kontrol diyagramları bilindiği gibi istatistiksel kalite kontrol anlayışını başlatan bir
yaklaşım olmuştur. İlk defa 1924 yılında, W. A. Shewhart tarafından tanıtılan kalite kontrol
diyagramları günümüzde de başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Süreç kontrolünde en temel
rolü oynayan kontrol diyagramları ayrıca “kontrol kartları” ve “kontrol çizelgeleri” olarak da
ifade edilmektedir.
Kontrol diyagramlarında herhangi bir kalite karakteristiği ile ilgili ölçüm değerlerinin
zaman içindeki değişimi izlenmekte ve yorumlanmaktadır. Kontrol diyagramlarında izlenen
değerlerin ortalama etrafındaki yayılımının normal dağılıma uyduğu varsayılmaktadır.
Kontrol diyagramları ortalamayı temsil eden OÇ yani orta çizgi etrafında oluşturulmaktadır.
AKL ve ÜKL sürecin kontrol limitlerini ifade etmektedir. Ortalamaya üç standart
sapma eklenerek üst kontrol limiti (ÜKL), ortalamadan üç standart sapma çıkarılarak ise alt
kontrol limiti (AKL) belirlenmektedir.
Kontrol diyagramlarında yatay eksen zamanı temsil etmektedir. Dolayısı ile ölçüm
değerleri diyagram üzerinde gözlem sırasına uygun olarak yer almaktadırlar. Böylelikle
sürecin gidişatını izlemek, yorum yapmak ve gerekli önlemleri almak mümkün olmaktadır.
Kontrol diyagramlarının kullanılmasının yararlarını, “kontrol diyagramları ile üretim
sürecinin gidişatını izlemek ve süreç kontrol altına çıkmadan önlem almak mümkün
olmaktadır”, “kontrol diyagramları üzerindeki noktalar süreçteki değişikliğin tanımlanmasına
olanak sağlamaktadır”, “başarılı bir şekilde uygulanan süreç kontrol diyagramları, hatalı
üretimi önleyerek ıskarta ve yeniden işleme maliyetlerini azaltmakta ve verimliliğin
yükselmesini sağlamaktadır”, sürecin istatistiksel olarak kontrol altında olduğunun
belirlenmesi, değişkenliğin olağan yani tesadüfi nedenlerden kaynaklandığının anlaşılmasını
sağlamaktadır”, “kontrol diyagramlarının sürekli ve dikkatli bir şekilde kullanılması olağan
dışı yani özel faktörlerin belirlenmesini sağlamaktadır, bu nedenlerin ortadan kaldırılmasıyla
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da değişkenliğin azalması ve sonuç olarak sürecin gelişmesi mümkün olacaktır” şeklinde
özetlemek mümkündür.
Ölçülebilen özellikler için en çok kullanılan diyagramlar ̅
X ve R diyagramlarıdır.
Sürecin ortalaması ve ortalama etrafındaki yayılma aralığının beraberce izlenmesi ve
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu iki diyagramın birlikte kullanılması
gerekmektedir.
̅
X Diyagramında diyagramında
öncelikle orta çizgi değerinin belirlenmesi
gerekmektedir. OÇ yani 𝑋̿ değerinin hesaplanabilmesi için ise daha önce her altörnek
grubunun 𝑋̅ değerlerinin hesaplanması gerekmektedir. 𝑋̅ değerlerinin hesaplanmasından sonra
𝑋̅𝑖 değerlerinin de ortalaması alınarak 𝑋̿ değeri hesaplanmalıdır. Orta çizgiden sonra AKL alt
kontrol limiti ile ÜKL üst kontrol limitinin belirlenmesi gerekmektedir. AKL değerlerini
bulmak için 𝑋̿ değerinden 𝐴2 𝑅̅ değerinin çıkarılması gerekmektedir. Üst kontrol limiti, ÜKL
değerini bulmak için ise, 𝑋̿ değerine 𝐴2 𝑅̅ değeri eklenmektedir.
𝑅̅ Değerinin hesaplanabilmesi için daha önce her altörnek grubunun 𝑅𝑖 değerlerinin
hesaplanması gerekmektedir. 𝑅𝑖 Değeri altörnek grubu “i” için en büyük ölçüm değeri ile en
küçük ölçüm değeri arasındaki farka eşit olmaktadır. 𝑅𝑖 Değerlerinin hesaplanmasından sonra
her bir altörnek gruplarındaki 𝑅𝑖 değerlerinin toplamının 𝑘 değerine bölünmesiyle orta çizgi
yani 𝑅̅ değerinin hesaplanması mümkündür. Orta çizgiden sonra AKL alt kontrol limiti ile
ÜKL üst kontrol limitinin belirlenmesi gerekmektedir. AKL değerlerini bulmak için 𝑅̅ değeri
𝐷3 katsayısı ile çarpılmakta; ÜKL değerini bulmak için ise, 𝑅̅ değeri 𝐷4 katsayısı ile
çarpılmaktadır.
Üretim sürecinin farklı aşamalarındaki ürünlerin kontrolü bazen ölçülebilen
özelliklerle bazen de ölçülemeyen özelliklerle ilgili olmaktadır. Kusurlu – kusursuz, hatalı –
hatasız, İyi – kötü, sağlam – bozuk gibi nitelendirmeler ölçülemeyen özellikleri ifade etmek
için kullanılmaktadır. Hatalı ürün oranı, hatalı ürün sayısı ve hata sayısı; ölçülemeyen
özellikler için en çok kullanılan kontrol diyagramlarıdır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi kontrol diyagramlarının yararlarından biri değildir?

a)

Hatalı üretimi önleyerek ıskarta ve yeniden işleme maliyetlerini azaltmak.

b)

Sürecin istatistiksel olarak kontrol altında olup olmadığını belirlemek

c)
hesaplamak

Kontrol diyagramı üzerindeki ölçüm değerini izleyerek stok maliyetlerini

d)

Süreçteki değişikliğin tanımlanmasına olanak sağlamak

e)

Kontrol diyagramları ile üretim sürecinin gidişatını izlemek

2)

R diyagramındaki ÜKL değeri aşağıdakilerden hangisidir?

𝑖
1
2
3
4
5

𝑋1
2.3
2.5
2.4
2.6
2.6

𝑋2
2.5
2.4
2.6
2.8
2.3

a)

0.9128

b)

0.8456

c)

0.2308

d)

0.2916

e)

0.0000

𝑋3
2.4
2.4
2.6
2.5
2.3

𝑋4
2.1
2.6
2.9
2.6
2.9

𝐴2
2.660
1.880
1.023
0.729
0.577

𝐷3
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

𝐷4
3.267
3.267
2.574
2.282
2.114
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̅ diyagramındaki AKL değeri aşağıdakilerden hangisidir?
X

3)
𝑖
1
2
3
4
5

𝑋1
2.3
2.5
2.4
2.6
2.6

𝑋2
2.5
2.4
2.6
2.8
2.3

𝑋3
2.4
2.4
2.6
2.5
2.3

𝑋4
2.1
2.6
2.9
2.6
2.9

𝐴2
2.660
1.880
1.023
0.729
0.577

𝐷3
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

𝐷4
3.267
3.267
2.574
2.282
2.114

a)

2.2842

b)

1.6022

c)

2.2234

d)

1.6694

e)

2.8066

4)

̅
X diyagramındaki ÜKL değeri aşağıdakilerden hangisidir?

𝑖
1
2
3
4
5

𝑋1
2.3
2.5
2.4
2.6
2.6

𝑋2
2.5
2.4
2.6
2.8
2.3

𝑋3
2.4
2.4
2.6
2.5
2.3

𝑋4
2.1
2.6
2.9
2.6
2.9

𝐴2
2.660
1.880
1.023
0.729
0.577

𝐷3
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

𝐷4
3.267
3.267
2.574
2.282
2.114

a)

2.7458

b)

3.4278

c)

3.3606

d)

2.2234

e)

2.8066

5)

R diyagramındaki OÇ değeri aşağıdakilerden hangisidir?
𝑖
1
2
3
4
5

𝑋1

𝑋2

𝑋3

𝑋4

11.1
11.1
11.4
11.3
11.0

11.2
11.1
11.4
11.5
11.2

11.1
11.2
11.4
11.3
11.2

11.1
11.3
11.7
11.3
11.8
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a)

0.305

b)

0.315

c)

0.30

d)

0.31

e)

0.32

6)

̅
X diyagramındaki OÇ değeri aşağıdakilerden hangisidir
𝑖
1
2
3
4
5

𝑋1

𝑋2

𝑋3

𝑋4

12.2
12.2
12.5
12.4
12.1

12.3
12.2
12.5
12.6
12.3

12.2
12.3
12.5
12.4
12.3

12.2
12.4
12.8
12.4
12.9

a)

12.285

b)

12.385

c)

12.485

d)

12.585

e)

12.685

7)

𝑐 diyagramındaki OÇ değeri aşağıdakilerden hangisidir?
𝑖

Hata
sayısı

𝑖

Hata
sayısı

1
2
3
4
5

13
8
9
11
6

6
7
8
9
10

9
8
12
10
6

a)

9.5

b)

9.4

c)

9.3

d)

9.2

e)

9.1
388

8)
Her biri 50 örnekten oluşan 10 adet altörnek grubu için çizilen 𝑝
diyagramındaki ÜKL değeri aşağıdakilerden hangisidir?
𝑖

Hatalı ürün
sayısı

𝑖

Hatalı ürün
sayısı

1
2
3
4
5

3
7
6
4
3

6
7
8
9
10

4
3
2
7
6

a)

0.2114

b)

0.2214

c)

0.2314

d)

0.2414

e)

0.2514

9)
Her biri 50 örnekten oluşan 10 adet altörnek grubu için çizilen
diyagramındaki ÜKL değeri aşağıdakilerden hangisidir?
𝑖

Hatalı ürün
sayısı

𝑖

Hatalı ürün
sayısı

1
2
3
4
5

4
8
6
7
3

6
7
8
9
10

5
2
6
8
6

a)

11.1374

b)

12.1374

c)

13.1374

d)

10.1374

e)

9.1374

𝑛𝑝
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10)

𝑐 diyagramındaki ÜKL değeri aşağıdakilerden hangisidir?

𝑖

Hata
sayısı

𝑖

Hata
sayısı

1
2
3
4
5

12
7
8
10
5

6
7
8
9
10

8
7
11
9
5

a)

16.49

b)

16.59

c)

16.69

d)

16.79

e)

16.89

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)c, 4)e, 5)e, 6)b, 7)d, 8)a, 9)b, 10)d
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14. YETERLİLİK ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Yeterlilik ve Temel Kavramlar
14.2. Muayene Yeterliliği
14.3. Süreç Yeterliliği
14.4. 𝐶𝑝 Süreç Yeterlilik İndeksi
14.5. 𝐶𝑝𝑘 Süreç Yeterlilik İndeksi
14.6. Yeterlilik Analizi ve Süreç Yeterliliği Kararı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sürecin yeterliliği gibi kişilerin de yeterliliği söz konusu olabilir mi?

2)
Kişilerin yeterliliğinin de söz konusu olduğu varsayılırsa, yeterliliğinizi
etkileyen unsurlar neler olabilir?
3)
Günlük yaşamınızı düşündüğünüzde hangi konularda yeterli ya da yetersiz
olduğunuzu düşünüyorsunuz? Bu gibi kararları hangi kriterlere göre veririz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Yeterlilik ve Temel
Kavramlar

Yeterlilik ve temel
kavramlar ile ilgili genel
özelliklerin kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

Muayene Yeterliliği

Muayene yeterliliği ile ilgili
genel özelliklerin
kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak uygulama yaparak

Süreç Yeterliliği

Süreç yeterliliği ile ilgili
genel özelliklerin
kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak

𝐶𝑝 Süreç Yeterlilik
İndeksi

𝐶𝑝 süreç yeterlilik indeksi
ile ilgili genel özelliklerin
kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak uygulama yaparak

𝐶𝑝𝑘 Süreç Yeterlilik
İndeksi

𝐶𝑝𝑘 süreç yeterlilik indeksi
ile ilgili genel özelliklerin
kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak uygulama yaparak

Yeterlilik Analizi ve
Süreç Yeterliliği Kararı

Yeterlilik analizi ve süreç
yeterliliği kararının genel
özelliklerinin kavranması

Dersi izleyerek, okuyarak ve
araştırarak uygulama yaparak
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Anahtar Kavramlar

Yeterlilik, “spesifikasyonları gerçekleştirmedeki performansın bir ölçüsüdür”
şeklinde tanımlanabilir.

Bir ölçme işleminde, üretilen ürünlerin spesifikasyonlara uygunluğu kontrol
edilirken kullanılan ölçme aletinin, tam doğru sonucu gösterebilmesi ve bunu her defasında
tekrarlayabilme yeteneğine, ölçme aleti yeterliliği adı verilmektedir.

Muayene sistemi içinde ölçme aletinin yanı sıra muayene elemanı da yer
almaktadır. Muayene sistemi ile ilgili olarak muayene yeterliliği kavramından da bahsetmek
gerekmektedir.

Muayene yeterliliği, muayenede kullanılan ölçme aletlerinin, ölçmeyi
gerçekleştirilen muayene elemanının ve muayenede kullanılan ölçme yönteminin; doğru
ölçme sonuçlarına ulaşmada ve bu sonuçların her defasında aynı olarak elde edilmesi ile ilgili
yeteneğidir.

Süreç yeterliliği, istatistiksel olarak kontrol altında olan bir sürecin normal
tavrını göstermektedir. İmalat terminolojisine göre ise, bir sürecin benzer parçalar üretmek
için sahip olduğu doğal yetenektir denilebilir.

Süreç yeterliliği çalışması, başta kontrol diyagramları olmak üzere çeşitli
istatistiksel teknikler vasıtasıyla gerçekleştirilen bir çalışmadır.
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Giriş
Yapılan üretim ile tasarlanmış spesifikasyonların yerine getirilmesindeki başarı
derecesi karşımıza yeterlilik olarak çıkmaktadır. Yeterlilik, “dış etkenlerin ortadan
kaldırılmasından sonraki doğal performansı ifade eder” şeklinde tanımlandığında ise,
herhangi bir şeyi gerçekleştirmek için sahip olunan doğal yeteneğin, yeterlilik anlamında
kullanıldığı görülmektedir. Muayene yeterliliği, mevcut muayene sistemini değerleyen,
gözden geçiren bir yöntemdir. Bu yöntemin temel özelliği, istatistiksel süreç kontrolü için
gerçek verilerin elde edilmesinin sağlanmasıdır. Bu da istatistiksel süreç kontrolünün başarılı
bir şekilde gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Süreç yeterliliği, performans ile
karıştırılmamalıdır. Performans, sürecin genellikle normal işletim koşulları altında, göreceli
olarak kısa bir zaman dilimi içindeki tavrı ile ilgilidir. Süreç yeterliliği ise, sürecin kısa zaman
içinde değiştirilemeyecek doğal tavrını gösterir. Diğer taraftan proses performansının, yanlış
ortalama seviyesi ve fazladan uygunsuz parça sayısı gibi dış etkenleri bünyesinde
bulundurduğu unutulmamalıdır.
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14.1. Yeterlilik ve Temel Kavramlar
Yeterlilik
Yeterlilik, “spesifikasyonları gerçekleştirmedeki performansın bir ölçüsüdür” şeklinde
tanımlanabilir. Bu tanıma baktığımızda, yapılan üretim ile tasarlanmış spesifikasyonların
yerine getirilmesindeki başarı derecesi karşımıza yeterlilik olarak çıkmaktadır. Yeterlilik, “dış
etkenlerin ortadan kaldırılmasından sonraki doğal performansı ifade eder” şeklinde
tanımlandığında ise, herhangi bir şeyi gerçekleştirmek için sahip olunan doğal yeteneğin,
yeterlilik anlamında kullanıldığı görülmektedir.
Muayene yeterliliği
Bir ölçme işleminde, üretilen ürünlerin spesifikasyonlara uygunluğu kontrol edilirken
kullanılan ölçme aletinin, tam doğru sonucu gösterebilmesi ve bunu her defasında
tekrarlayabilme yeteneğine, ölçme aleti yeterliliği adı verilmektedir.
Kontrol edilen bir parçanın uygun olup olmadığına karar vermeden önce, kullanılan
ölçme aletinin yeterli olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Ölçme aletlerinin
yeterliliği, üretim sisteminin güvenilirliği ile doğrudan ilişkilidir. Üretimi doğru kontrol
etmek, ancak güvenilir ölçme aletleriyle mümkündür. Ölçme aletinde değişkenlik ortaya
çıkabilir; ancak bu değişkenlik, ölçülen büyüklüğün toplam toleransının onda birini
geçmemelidir.
Muayene sistemi içinde ölçme aletinin yanı sıra muayene elemanı da yer almaktadır.
Muayene sistemi ile ilgili olarak muayene yeterliliği kavramından da bahsetmek
gerekmektedir.
Muayene yeterliliği, muayenede kullanılan ölçme aletlerinin, ölçmeyi gerçekleştirilen
muayene elemanının ve muayenede kullanılan ölçme yönteminin; doğru ölçme sonuçlarına
ulaşmada ve bu sonuçların her defasında aynı olarak elde edilmesi ile ilgili yeteneğidir.
Muayene yeterliliği, mevcut muayene sistemini değerleyen, gözden geçiren bir
yöntemdir. Bu yöntemin temel özelliği, istatistiksel süreç kontrolü için gerçek verilerin elde
edilmesinin sağlanmasıdır. Bu da istatistiksel süreç kontrolünün başarılı bir şekilde
gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.
Süreç yeterliliği
Süreç yeterliliği, istatistiksel olarak kontrol altında olan bir sürecin normal tavrını
göstermektedir. İmalat terminolojisine göre ise, bir sürecin benzer parçalar üretmek için sahip
olduğu doğal yetenektir denilebilir. Süreç yeterliliği çalışması, başta kontrol diyagramları
olmak üzere çeşitli istatistiksel teknikler vasıtasıyla gerçekleştirilen bir çalışmadır.
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Süreç yeterliliği, performans ile karıştırılmamalıdır. Performans, sürecin genellikle
normal işletim koşulları altında, göreceli olarak kısa bir zaman dilimi içindeki tavrı ile
ilgilidir.
Süreç yeterliliği ise, sürecin kısa zaman içinde değiştirilemeyecek doğal tavrını
gösterir. Diğer taraftan proses performansının, yanlış ortalama seviyesi ve fazladan uygunsuz
parça sayısı gibi dış etkenleri bünyesinde bulundurduğu unutulmamalıdır.

14.2. Muayene Yeterliliği
Muayene sonuçları, hata içermeyen gerçek değerlerdir. Diğer bir ifadeyle, bir imalat
işleminde elde edilen ölçme değerlerinin doğru olduğu varsayılmaktadır. Bununla birlikte,
ölçülen değerler mekanik bir ölçme aletiyle veya elektronik bir aletle ya da basit bir mastarla
da elde edilse; ölçme yöntemleri değişkenlikle karşı karşıyadır. Bu gerçek bilinse bile,
sonuçların değerlendirilmesi işlemi çok nadiren yapılmaktadır. Sonuçların dalgalanma
gösterebilme olasılığı göz ardı edilmektedir.
Üretim hattının sonundaki personelin, reddedilen partiyi tekrar test edilmek veya
yeniden muayene edilmek üzere geriye gönderebilme avantajı vardır. Bu parti ikinci veya
üçüncü ya da dördüncü defada geçebilir. Ancak bu durum imalattaki diğer personelin
istatistiksel süreç kontrolüne olan güvenlerini kaybetmelerine neden olacaktır. Bu bakımdan
öncelikle muayenenin yeterliliğinden emin olunmalıdır.
Eğer muayene yeterli olarak nitelendirilmezse, düzeltici faaliyetlerle yeterlilik
sağlandıktan sonra süreç yeterliliği çalışmasına geçilmelidir.
Muayene yeterliliği analizi
Muayene sistemi içinde değişkenlik kaynağı olabilecek ölçme aleti ve muayene
elemanı bulunmaktadır. Muayene yeterliliği analizinde bu iki unsur göz önüne alınarak
muayene yeterliliği hesaplanmalıdır.


Ölçme aleti değişkenliği



Muayene elemanı değişkenliği

Muayene yeterliliği çalışmasında öncelikle kullanılacak ölçme aleti sayısı ile
ölçümleri gerçekleştirecek muayene elemanı sayısı belirlenmelidir. Bir muayene elemanı
ölçülecek bir parçayı analizde kullanılan her ölçme aleti ile ayrı ayrı ölçmelidir. Her bir parça
için, farklı ölçme aleti ile gerçekleştirilen ölçümlerin ortalaması hesaplanmalıdır.
𝑋̅ =

𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ + 𝑋𝑛
𝑛

𝑛 = Altörnek grubu hacmi = Analizdeki ölçme aleti sayısı
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Her bir parça için, farklı ölçme aleti ile gerçekleştirilen ölçümlerin dağılım aralığı
hesaplanmalıdır.
𝑅 = 𝑋𝐸𝑛 𝐵ü𝑦ü𝑘 − 𝑋𝐸𝑛 𝐾üçü𝑘
Her bir parçanın farklı ölçme aletleri ile bir muayene elemanı tarafından ölçülerek her
parça için 𝑋̅ 𝑣𝑒 𝑅 değerlerinin belirlenmesinden sonra, bu değerlerin ortalaması alınarak
𝑋̿ ve 𝑅̅ değerleri hesaplanmalıdır. Bir muayene elemanı tarafından her bir parça için
belirlenen 𝑋̅ değerlerinin ortalamasını aşağıdaki gibi hesaplamak mümkündür.
𝑋̿ =

𝑋̅1 + 𝑋̅2 + ⋯ + 𝑋̅𝑘
𝑘

𝑘 = Altörnek grubu sayısı = Analizde ölçüm yapılan parça sayısı
Her parça için belirlenen 𝑅 değerlerinin ortalaması ise aşağıdaki gibi hesaplanabilir.
𝑅̅ =

𝑅1 + 𝑅2 + ⋯ + 𝑅𝑘
𝑘

Bir muayene elemanı tarafından gerçekleştirilen bu ölçümler diğer muayene
elemanları tarafında da benzer şekilde gerçekleştirilerek 𝑋̅ ve 𝑅 değerleri ile 𝑋̿ v𝑒 𝑅̅ değerleri
hesaplanmalıdır.
Ölçme aleti değişkenliğinin hesaplanması
Bu aşamada, ölçme aleti ve muayene elemanı değişkenliklerini hesaplamak
mümkündür. Ölçme aleti değişkenliği aşağıdaki gibi hesaplanmalıdır.
𝜎Ö𝐴 =

𝑅̿
𝑑2

𝜎Ö𝐴 = Ölçme aleti değişkenliği
𝑑2 = Değişkenliğin hesaplanmasında kullanılan katsayı
𝑅̿ = Ölçüm değerleri aralıkları ortalaması 𝑅̅ değerlerinin ortalaması
Ölçme aletleri ölçüm değerleri aralığı, her muayene elemanının gerçekleştirdiği
ölçümler sonunda elde edilmektedir. Yani muayene elemanı sayısı kadar farklı değer elde
edilmesi mümkündür. Bu durumda 𝑅̿ değerini bulabilmek için 𝑅̅ değerlerini toplayarak
muayene elemanı sayısına bölmek gerekmektedir.
𝑅̿ =

𝑅̅1 + 𝑅̅2 + ⋯ + 𝑅̅𝑒
𝑒

𝑒 = Muayene elemanı sayısı
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Ölçme aleti değişkenliğinin hesaplanmasında kullanılan 𝑑2 değerleri tablo 45’te yer
almaktadır.
Altörnek
hacmi (𝑛)
2

𝑑2

1 / 𝑑2

𝐷4

𝐴2

1.128

0.887

3.267

1.880

3

1.693

0.591

2.575

1.023

4

2.059

0.486

2.282

0.729

5

2.326

0.430

2.115

0.577

Tablo 45: Değişkenlik, yayılım ve kontrol diyagramları katsayıları (Baray,2008)
Muayene elemanı değişkenliğinin hesaplanması
Ölçme aleti değişkenliğinin belirlenmesinden sonra muayene elemanı değişkenliğinin
hesaplanması gerekmektedir. Her muayene elemanının gerçekleştirdiği ölçümlerde, ölçtüğü
tüm parçalar için 𝑋̿ değeri hesaplanmaktadır. Yani muayene elemanı sayısı kadar değere elde
edilmesi mümkündür. Bu değerler incelenerek, en büyük 𝑋̿ değeri ile en küçük 𝑋̿ değeri
arasındaki fark alınarak, muayene elemanı dağılım aralığı değeri hesaplanmalıdır.
𝑅𝑀𝐸 = 𝑋̿𝐸𝑛 𝐵ü𝑦ü𝑘 − 𝑋̿𝐸𝑛 𝐾üçü𝑘
Muayene elemanı değişkenliğini bulmak için muayene elemanı dağılım aralığı değeri
tablo 45’te elde edilecek 𝑑2 değerine bölünmelidir.
𝜎𝑀𝐸 =

𝑅𝑀𝐸
𝑑2

Muayene sisteminin yeterliliğinin değerlendirilmesi
Önce, muayene yeterliliğinin standart sapması 𝜎𝑀 hesaplanmalıdır. Bu da değişkenlik
kaynaklarının varyanslarının toplamının kareköküne eşittir. Toplam değişkenliği etkileyen
çok sayıda kaynak söz konusu olsa da çoğu defa bunlardan sadece ölçme aleti ve muayene
elemanı ile ilgili olanlar göz önüne alınmaktadır.
O hâlde, muayene yeterliliğinin standart sapması şu şekilde hesaplanmalıdır.
𝜎𝑀 = √(𝜎Ö𝐴 )2 + (𝜎𝑀𝐸 )2
Muayene sisteminin yeterliliğinin değerlendirilmesi için ise muayene yeterliliği oranı
MYO hesaplanmalıdır.
𝑀𝑌𝑂 =

6𝜎𝑀
Ü𝑆𝐿 − 𝐴𝑆𝐿
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MYO’nun değerlendirilmesi tablo 46’ya göre yapılmaktadır. Buna göre muayene
yöntemi; yeterli, kabul edilebilir (yeterli değil) ya da yetersiz şeklinde değerlendirilir.
MYO Değeri

Sonuç

0.10 veya az

Yeterli

0.10’dan fazla 0.25’ten az

Kabul edilebilir (Yeterli değil)

0.25 veya fazla

Yetersiz

Tablo 46: Muayene yeterliliğinin değerlendirilmesi (Hradesky,1988)
Muayene sisteminin, “kabul edilebilir (yeterli değil)” ya da “yetersiz” olması
durumunda iyileştirilmesi gerekmektedir. Muayene sistemi yeterli hâle getirilmedikçe, süreç
yeterliliği çalışmasına geçilmemelidir.
Örnek: Bir muayene yeterliliği analizi çalışmasında 3 muayene elemanı ve 3 ölçme
aleti kullanılmıştır. Bir muayene elemanı 15 parçanın her birini üç farklı ölçme aleti ile
ölçmüş ve bu işlemler üç muayene elemanı tarafından tekrarlanmıştır. Tablo 47, tablo 48 ve
tablo 49’daki verileri kullanarak muayene yeterliliğinin değerlendirilmesi istenmektedir.
Muayene elemanı (1)
Muayene elemanı (1) tarafından gerçekleştirilen ölçümler ve hesaplamalar tablo 47’de
verilmiştir. Her parçanın ortalama ölçüm değerleri 𝑋̅ sütununda, dağılım aralığı değerleri ise
𝑅 sütununda gösterilmektedir.
Ölçme Aletleri

Muayene

ÜSL= 12.27

Elemanı (1)

1

2

3

ASL= 12.07

Parça No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

𝑋1

𝑋2

𝑋3

𝑋̅

12.19
12.15
12.15
12.18
12.14
12.15
12.18
12.19
12.14
12.15
12.18
12.13
12.15
12.15
12.16

12.18
12.15
12.15
12.18
12.15
12.15
12.18
12.19
12.15
12.15
12.18
12.14
12.15
12.15
12.15

12.19
12.15
12.15
12.18
12.14
12.15
12.19
12.19
12.14
12.15
12.18
12.13
12.15
12.15
12.16

12.18667
12.15
12.15
12.18
12.14333
12.15
12.18333
12.19
12.14333
12.15
12.18
12.13333
12.15
12.15
12.15667

𝑅
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01

Tablo 47: Muayene elemanı (1) tarafından gerçekleştirilen ölçümler
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𝑋̿1 Değerinin bulunması için 𝑋̅ sütunundaki değerler toplanarak parça sayısına
bölünmelidir.
𝑋̿1 =

𝑋̅1 + 𝑋̅2 + ⋯ + 𝑋̅𝑘
𝑘

Analizde 15 adet parça kullanılmıştır. Bu nedenle k değeri 15 olacaktır.
𝑋̿1 =

12.18667 + 12.15 + ⋯ + 12.15667
= 12.15978
15

Muayene elemanı (1) tarafından gerçekleştirilen ölçümlerin ortalama değeri 12.15978
olarak hesaplanmıştır. Ayrıca dağılım aralıklarının ortalaması da hesaplanmalıdır.
𝑅̅1 =

𝑅1 + 𝑅2 + ⋯ + 𝑅𝑘
𝑘

𝑅̅1 =

0.01 + 0.00 + ⋯ + 0.01
= 0.004
15

Muayene elemanı (2)
Muayene elemanı (2) tarafından gerçekleştirilen ölçümler ve hesaplamalar tablo 48’de
verilmiştir. Her parçanın ortalama ölçüm değerleri 𝑋̅ sütununda, dağılım aralığı değerleri ise
𝑅 sütununda gösterilmektedir.
Ölçme Aletleri

Muayene

ÜSL= 12.27

Elemanı (2)

1

2

3

ASL= 12.07

Parça No

𝑋1

𝑋2

𝑋3

𝑋̅

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

12,15

12,15

12,15

12,15

0.00

12,15

12,15

12,15

12,15

0.00

12,16

12,16

12,16

12,16

0.00

12,15

12,15

12,15

12,15

0.00

12,17

12,17

12,17

12,17

0.00

12,15

12,17

12,15

12,156667

0,02

12,15

12,15

12,15

12,15

0.00

12,15

12,15

12,15

12,15

0.00

12,17

12,16

12,16

12,163333

0,01

12,16

12,16

12,16

12,16

0.00

12,17

12,17

12,17

12,17

0.00

12,18

12,18

12,18

12,18

0.00

12,17

12,16

12,17

12,166667

0,01

12,15

12,15

12,15

12,15

0.00

12,17

12,16

12,16

12,163333

0,01

𝑅

Tablo 48: Muayene elemanı (2) tarafından gerçekleştirilen ölçümler
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𝑋̿2 Değerinin bulunması için 𝑋̅ sütunundaki değerler toplanarak parça sayısına
bölünmelidir.
𝑋̿2 =

𝑋̅1 + 𝑋̅2 + ⋯ + 𝑋̅𝑘
𝑘

Analizde 15 adet parça kullanılmıştır. Bu nedenle k değeri 15 olacaktır.
𝑋̿2 =

12.15 + 12.15 + ⋯ + 12.16
= 12.15933
15

Muayene elemanı (1) tarafından gerçekleştirilen ölçümlerin ortalama değeri 12.15978
olarak hesaplanmıştır. Ayrıca dağılım aralıklarının ortalaması da hesaplanmalıdır..
𝑅̅2 =

𝑅1 + 𝑅2 + ⋯ + 𝑅𝑘
𝑘

𝑅̅2 =

0.00 + 0.00 + ⋯ + 0.01
= 0.003333
15

Muayene elemanı (3)
Muayene elemanı (3) tarafından gerçekleştirilen ölçümler ve hesaplamalar tablo 49’da
verilmiştir. Her parçanın ortalama ölçüm değerleri 𝑋̅ sütununda, dağılım aralığı değerleri ise
𝑅 sütununda gösterilmektedir.
Ölçme Aletleri

Muayene

ÜSL= 12.27

Elemanı (3)

1

2

3

ASL= 12.07

Parça No

𝑋1

𝑋2

𝑋3

𝑋̅

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

12,16

12,16

12,15

12,15667

0,01

12,17

12,16

12,17

12,16667

0,01

12,18

12,18

12,18

12,18

0.00

12,16

12,16

12,16

12,16

0.00

12,17

12,16

12,17

12,16667

0,01

12,15

12,15

12,15

12,15

0.00

12,16

12,16

12,16

12,16

0.00

12,16

12,15

12,14

12,15

0,02

12,15

12,15

12,15

12,15

0.00

12,16

12,16

12,15

12,15667

0,01

12,15

12,15

12,15

12,15

0.00

12,15

12,15

12,15

12,15

0.00

12,17

12,16

12,17

12,16667

0,01

12,16

12,16

12,16

12,16

0.00

12,15

12,15

12,15

12,15

0.00

𝑅

Tablo 49: Muayene elemanı (3) tarafından gerçekleştirilen ölçümler
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𝑋̿3 değerinin bulunması için 𝑋̅ sütunundaki değerler toplanarak parça sayısına
bölünmelidir.
𝑋̅1 + 𝑋̅2 + ⋯ + 𝑋̅𝑘
𝑘

𝑋̿3 =

Analizde 15 adet parça kullanılmıştır. Bu nedenle k değeri 15 olacaktır.
𝑋̿3 =

12.15667 + 12.16667 + ⋯ + 12.15
= 12.15978
15

Muayene elemanı (1) tarafından gerçekleştirilen ölçümlerin ortalama değeri 12.15978
olarak hesaplanmıştır.
Ayrıca dağılım aralıklarının ortalaması da hesaplanmalıdır..
𝑅̅3 =

𝑅1 + 𝑅2 + ⋯ + 𝑅𝑘
𝑘

𝑅̅3 =

0.01 + 0.01 + ⋯ + 0.00
= 0.004667
15

Ölçme aleti değişkenliğinin hesaplanması
Bu aşamada, ölçme aleti ve muayene elemanı değişkenliklerini hesaplamak
mümkündür. Ölçme aleti değişkenliği aşağıdaki gibi hesaplanmalıdır.
𝜎Ö𝐴 =

𝑅̿
𝑑2

Üç muayene elemanı tarafından gerçekleştirilen muayene işlemlerinde farklı
𝑅̅ değerleri elde edilmiştir.
𝑅̿ Değerini bulabilmek için 𝑅̅ değerlerini toplayarak muayene elemanı sayısına
bölmek gerekmektedir.
𝑅̿ =

𝑅̅1 + 𝑅̅2 +𝑅̅3
0.004 + 0.003333 + 0.004667
=
= 0.004
𝑒
3

Tablo 45’e bakıldığında 𝑑2 değerinin 1.693 olduğu görülmektedir. O halde, ölçme
aleti değişkenliği aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
𝜎Ö𝐴 =

𝑅̿
0.004
=
= 0.002363
𝑑2 1.693

Ölçme aleti değişkenliği 0.002363 olarak bulunmuştur.
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Muayene elemanı değişkenliğinin hesaplanması
Muayene elemanı değişkenliğini bulmak için muayene elemanı dağılım aralığı değeri
tablo 45’ten elde edilecek 𝑑2 değerine bölünmelidir.
𝜎𝑀𝐸 =

𝑅𝑀𝐸
𝑑2

Üç muayene elemanı tarafından gerçekleştirilen muayene işlemlerinde üç farklı 𝑋̅
değeri elde edilmiştir.
𝑋̿1 = 12.15978
𝑋̿2 = 12.15933
𝑋̿3 = 12.15822
𝑅𝑀𝐸 Değerini belirlemek için en büyük 𝑋̿ değeri ile en küçük 𝑋̿ değeri arasındaki fark
alınmalıdır. Bu durumda 12.15978 değerinden 12.15822 değeri çıkarılmalıdır.
𝑅𝑀𝐸 = 𝑋̿𝐸𝑛 𝐵ü𝑦ü𝑘 − 𝑋̿𝐸𝑛 𝐾üçü𝑘
𝑅𝑀𝐸 = 12.15978 − 12.15822 = 0.001556
Tablo 45’e bakıldığında 𝑑2 değerinin 1.693 olduğu görülmektedir.
𝜎𝑀𝐸 =

𝑅𝑀𝐸
0.001556
=
= 0.000919
𝑑2
1.693

Muayene elemanı değişkenliği 0.000919 olarak bulunmuştur.
Muayene sisteminin yeterliliğinin değerlendirilmesi
Öncelikle, muayene yeterliliğinin standart sapması 𝜎𝑀 hesaplanmalıdır.
𝜎𝑀 = √(𝜎Ö𝐴 )2 + (𝜎𝑀𝐸 )2
𝜎𝑀 = √(0.002363)2 + (0.000919)2 = √(0.002363)2 + (0.000919)2 = 0.00254
Bulunan bu değer muayene yeterliliği oranı MYO formülünde yerine konulmalıdır.
𝑀𝑌𝑂 =

6𝜎𝑀
=
Ü𝑆𝐿 − 𝐴𝑆𝐿

6(0.00254)
0.01524
=
= 0.0762
12.27 − 12.07
0.2

MYO’nun değerlendirilmesi için tablo 46’ya bakıldığında, 0.0752 değerinin 0.10’un
altında olması nedeniyle muayene sisteminin yeterli olduğunu söylemek mümkündür.
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14.3. Süreç Yeterliliği
Süreç yeterliliği ayrıca süreç yeteneği olarak da adlandırılmaktadır. Aslında süreçle
ilgili olarak “yetenek” ifadesi daha doğru olmakla birlikte uygulamada “yeterlilik”
sözcüğünün daha fazla kullanıldığı görülmektedir.
Kaliteli bir ürünün elde edilebilmesi için, sürecin ürün ile ilgili spesifikasyon
hedeflerini gerçekleştirmesi gerekir. Hemen hemen her ürün için; boyut, şekil, ağırlık,
malzeme, renk ve benzeri gibi spesifikasyonları içeren uzun bir liste yapabiliriz. Aynı
zamanda tüm bu spesifikasyonlar için tolerans limitleri oluşturmak da mümkündür.
Eğer süreç belirlenen spesifikasyon hedefine ulaşamıyorsa, yeniden işleme ve/veya
ıskarta nedeniyle işletmenin birtakım ilave maliyetlere katlanması söz konusu olacaktır.
Aslında bu durum, sürecin tolerans limitlerini karşılamadaki performansı ile ilgili bir
göstergedir.
Normal olarak, sürecin “durağan” ya da başka bir ifade ile “istatistiksel olarak kontrol
altında” olduğu varsayılmaktadır. Bunun anlamı ortalama ve/veya standart sapmanın sabit bir
görüntü çizdiğidir. Ancak değişkenlik söz konusu olmuş ve süreç kontrol dışına çıkmış ise
yeterlilik analizine girişilmeden önce bu değişkenliğin nedenleri bulunarak düzeltilmesi ve
sürecin kontrol altına alınması gerekmektedir.
Süreç yeterliliği çalışması, spesifikasyonları karşılamada, hedeflenen ortalamayı
sağlamada ve kararlılık göstermedeki yeterliliği belirlemek için sürecin daha çok kontrol
diyagramları vasıtasıyla değerlendirildiği bir çalışmadır.
Bu çalışma, sürecin bir işleminin yeterliliğinin belirlenmesini içermekte ve bir imalat
sürecinin doğal hassasiyetinin, doğruluğunun ölçüsünü göstermektedir. Süreç yeterliliği,
normal koşullarda ve kontrol altındaki bir sürecin, belirli faktörlere göre gerçekleştirdiği
kalite performansının yeterliliğini ifade eder.
Süreç yeterliliği çalışmalarında, doğal olmayan davranışlar, ortaya çıkış nedenlerinin
bulunması amacıyla inceleme altına alınmaktadırlar. Ekonomik sebeplerle ya da kaliteyi
arttırmak amacıyla, doğal olmayan bu davranışların ortadan kaldırılması için iyileştirici
faaliyetlere başvurulmaktadır. Sürecin bu düzeltmelerden sonraki doğal tavrı yeterliliği olarak
adlandırılmaktadır.
Süreç yeterliliği, aynı zamanda sürecin yeknesaklığını ya da tekdüzeliğini
göstermektedir. Başka bir ifade ile süreçteki değişkenliğin, üretilen ürünün aynılığının
ölçüsüdür.
Süreç yeterliliği çalışmasının ufku çok geniştir. Analiz çalışmasının sonuçlarının
doğrudan kullanıldığı ve böylelikle birçok problemin çözümlendiği alanların yanı sıra, dolaylı
olarak katkıda bulunduğu çok geniş bir saha bulunmaktadır.
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Süreç yeterliliğinin kullanım alanları
a)

Sürecin, toleransları ne ölçüde karşılayabileceğinin önceden tahmin edilmesi

b)

Süreç seçimi ve/veya iyileştirme konusunda

c)

Ürün geliştirme ve/veya tasarım faaliyetlerinde

d)

Süreç kontrolü için yapılan örnekleme faaliyetlerinde bir aralık oluşturma

e)

Yeni ekipman için performans gereksinimlerinin belirlenmesi

f)

Tedarik kaynakları arasında seçim yapılması

g)
Toleranslar üzerinde, sürecin karşılıklı etkileşimi söz konusu olduğunda üretim
sürecinin sırasının planlanması
h)

İmalat sürecinde değişkenliğin azaltılması

i)

İşlerin makinelere atanması

j)

Yeni ürün ya da makine tasarımı

k)

Operatör seçimi

l)

Makinelerin üretime hazırlanması

m)

Tolerans aşıldığında ekonomik nominalin belirlenmesi

n)

Sebep sonuç ya da benzeri problemlerin çözümüne bilgi sağlama

Süreç yeterlilik analizi, ürün ve süreç tasarımı, tedarik kaynakları, üretim planlama ve
imalatı içeren ve üretim çevriminin birçok evresinde uygulaması olan bir tekniktir.

14.4. 𝑪𝒑 Süreç Yeterlilik İndeksi
Yeterlilik çalışması genel olarak süreçteki yayılma ve merkezlenme ile ilgilidir.
Sadece yayılmanın göz önüne alınması durumunda, sürecin potansiyel yeterliliğini ifade eden
𝐶𝑝 indeksi kullanılabilir.
Sürecin merkezlenmiş olduğu varsayımıyla, ölçülen herhangi bir karakteristik için üst
ve alt spesifikasyon limitlerinin sırasıyla üst spesifikasyon limiti ÜSL ve alt spesifikasyon
limiti ASL olması durumunda, bu limitler dışında kalma olasılığı uygunsuz parça oranı (UP)
olarak ifade edilmektedir.
Merkezlenmeden emin olunmadığı sürece hesaplanan uygunsuz parça oranının
doğruluğundan emin olmak mümkün değildir.
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Yeterlilik yani potansiyel yeteneğin gereksinimleri karşılamadaki dolaylı ölçümü
(ASL < X < ÜSL) süreç yeterliliği olarak adlandırılmaktadır. Süreç yeterliliği, süreç yeterlilik
oranı ya da süreç yeterlilik indeksi şu şekilde formüle edilmektedir.
𝐶𝑝 =

(Ü𝑆𝐿 − 𝐴𝑆𝐿)
6𝜎

Formüldeki standart sapma değeri aşağıdaki gibi hesaplanmalıdır. 𝑑2 Değeri tablo 45’te
yer almaktadır.
𝜎=

𝑅̿
𝑑2

Eğer X’in dağılımı normal ve µ X’in beklenen değeri ise µ aşağıdaki değere yani
spesifikasyon aralığının tam orta noktasına eşit olacaktır.
µ=

(𝐴𝑆𝐿 + Ü𝑆𝐿)
2

O halde uygunsuz parça (UP) ortaya çıkma oranının beklenen değeri aşağıdaki gibi
olacaktır.2[Z(-d/σ)] olacaktır.
𝑑
𝑈𝑃 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 = 2 [𝑍 (− )]
𝜎
Buradaki Z değeri dağılım olasılığını, d değeri ise spesifikasyon aralığının yarısını
ifade etmektedir.
𝑑=

1
(Ü𝑆𝐿 − 𝐴𝑆𝐿)
2

14.5. 𝑪𝒑𝒌 Süreç Yeterlilik İndeksi
Süreçle ilgili olarak sadece yayılmayı değil aynı zamanda ortalamayı da göz önüne
almak gerektiğinde kullanılması gereken süre yeterlilik indeksinin 𝐶𝑝𝑘 olması gerekmektedir.
Bu durumda süreç yeterlilik indeksi 𝐶𝑝𝑘 değerinin aşağıda gösterildiği şekilde ifade edilmesi
gerekmektedir.
𝐶𝑝𝑘 =

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 (Ü𝑆𝐿 − µ, µ − 𝐴𝑆𝐿)
3𝜎

Bu indeksi “d” cinsinden ifade etmek gerekirse,
göstermek mümkün olmaktadır.

𝐶𝑝𝑘 =

𝐶𝑝𝑘 değerini aşağıdaki gibi

1
𝑑 − |µ − 2 (𝐴𝑆𝐿 + Ü𝑆𝐿)|
3𝜎
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𝐶𝑝𝑘 Değerini 𝐶𝑝 ile ilişkilendirerek göstermek gerektiğinde ise aşağıdaki gibi ifade
etmek gerekmektedir.

𝐶𝑝𝑘

1
|µ − 2 (𝐴𝑆𝐿 + Ü𝑆𝐿)|
= {1 −
} 𝐶𝑝
𝑑

Süreç yeterliliği hakkında daha kolay bir şekilde karara varmak için ise 𝐶𝑝𝑘 süreç
yeterlilik indeksini aşağıdaki gibi kullanmak daha doğru olacaktır.
𝐶𝑝𝑘 = 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 {(

µ − 𝐴𝑆𝐿
Ü𝑆𝐿 − µ
),(
)}
3𝜎
3𝜎

Görüldüğü gibi 𝐶𝑝𝑘 ile ilgili olarak iki ayrı sonuç bulunmaktadır. Bir tanesinde
ortalamanın alt spesifikasyon limitine göre konumu değerlendirilirken, diğerinde ise
ortalamanın üst spesifikasyon limitine göre konumu değerlendirilmektedir. Yeterlilik kararı
ise elde edilen daha küçük 𝐶𝑝𝑘 değerine göre verilmektedir.

14.6. Yeterlilik Analizi ve Süreç Yeterliliği Kararı
Sürecin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için uygun bir yayılıma sahip olduğundan
hem de doğru bir şekilde merkezlendiğinden emin olmak gerekmektedir. Bu bakımdan
sürecin 𝐶𝑝 ve 𝐶𝑝𝑘 indeksleri açısından yeterli olması gerekmektedir.
Yeterlilik analizi çalışmalarına göz atıldığında değişik sayıda örnek alındığı
görülmektedir. Bazı kaynaklarda en az 50 örnek alınması önerilirken, bazı kaynaklarda ise
4’er örnekten oluşan 20 altörnek grubu yani toplam 80 örnek önerilmektedir. Ancak diğer
bazı kaynaklarda, 100’ün altında örnek kullanılarak gerçekleştirilen çalışmaların çok güvenilir
olmadığı bu bakımdan 4 veya 5 örnekten oluşan 20 – 25 altörnek grubu ile en az 100 - 125
örneğe ulaşılması gerektiği savunulmaktadır.
Sürecin yeterliliği ile ilgili kararlar verilmesinde kullanılan değerleme kriterleri tablo
50’de özetlenmektedir.
Yorum

Süreç yeterlilik
İndeksi

Mevcut Süreç

Yeni Süreç

1.00’den küçük

Yetersiz

Yetersiz

1.00 ve büyük 1.33’ten küçük

Yeterli olabilir

Yetersiz

1.33 ve büyük 1.67’den küçük

Yeterli

Yeterli olabilir

1.67 ve daha büyük

Yeterli

Yeterli

Tablo 50: Yeterlilik değerleme kriterleri (Besterfield, 1994) (Montgomery, 1991)
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Örnek: Kontrol altında olan bir süreçte ÜSL değeri 12.27 mm ASL değeri ise 12.07
mm’dir. Her biri 5 örnek içeren 25 altörnek grubu oluşturularak gerçekleştirilen ölçümler
tablo 51’de verilmiştir. Bu verileri kullanarak 𝐶𝑝 ve 𝐶𝑝𝑘 açısından sürecin yeterli olup
olmadığına karar verilmesi istenmektedir.
𝑖

𝑋1

𝑋2

𝑋3

𝑋4

𝑋5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

12.17
12.19
12.17
12.19
12.13
12.19
12.15
12.14
12.18
12.19
12.19
12.14
12.13
12.18
12.19
12.19
12.15
12.19
12.19
12.15
12.17
12.18
12.15
12.19
12.19

12.18
12.19
12.14
12.20
12.17
12.19
12.14
12.18
12.24
12.17
12.19
12.20
12.17
12.18
12.22
12.17
12.16
12.16
12.17
12.17
12.19
12.14
12.14
12.24
12.22

12.16
12.13
12.14
12.22
12.14
12.23
12.14
12.19
12.18
12.21
12.13
12.13
12.14
12.14
12.17
12.16
12.20
12.20
12.21
12.14
12.16
12.19
12.14
12.18
12.17

12.18
12.19
12.19
12.20
12.16
12.19
12.23
12.16
12.18
12.19
12.19
12.13
12.16
12.18
12.19
12.20
12.23
12.21
12.19
12.19
12.17
12.17
12.23
12.18
12.19

12.19
12.19
12.15
12.20
12.16
12.19
12.14
12.19
12.19
12.19
12.19
12.14
12.16
12.15
12.19
12.16
12.17
12.21
12.19
12.19
12.21
12.19
12.14
12.15
12.19

Tablo 51: Örnek problem verileri
Süreç yeterliliği indeksi, 𝐶𝑝 için veriler aşağıdaki formüllerde yerine konulmalıdır.
𝐶𝑝 =

𝜎=

(Ü𝑆𝐿 − 𝐴𝑆𝐿)
6𝜎

𝑅̿
𝑑2

Öncelikle 𝑅̅ değerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için tablo 52’deki
hesaplamalardan yararlanmak gerekmektedir. Tablodaki 𝑅 sütununda verilen değerlerin
ortalaması alınmalıdır.
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𝑅̅ =

𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + ⋯ + 𝑅25 0.03 + 0.06 + 0.05 + ⋯ + 0.05
=
= 0.0536
25
25

𝑖

𝑋1

𝑋2

𝑋3

𝑋4

𝑋5

𝑋̅

𝑅

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

12.17
12.19
12.17
12.19
12.13
12.19
12.15
12.14
12.18
12.19
12.19
12.14
12.13
12.18
12.19
12.19
12.15
12.19
12.19
12.15
12.17
12.18
12.15
12.19
12.19

12.18
12.19
12.14
12.20
12.17
12.19
12.14
12.18
12.24
12.17
12.19
12.20
12.17
12.18
12.22
12.17
12.16
12.16
12.17
12.17
12.19
12.14
12.14
12.24
12.22

12.16
12.13
12.14
12.22
12.14
12.23
12.14
12.19
12.18
12.21
12.13
12.13
12.14
12.14
12.17
12.16
12.20
12.20
12.21
12.14
12.16
12.19
12.14
12.18
12.17

12.18
12.19
12.19
12.20
12.16
12.19
12.23
12.16
12.18
12.19
12.19
12.13
12.16
12.18
12.19
12.20
12.23
12.21
12.19
12.19
12.17
12.17
12.23
12.18
12.19

12.19
12.19
12.15
12.20
12.16
12.19
12.14
12.19
12.19
12.19
12.19
12.14
12.16
12.15
12.19
12.16
12.17
12.21
12.19
12.19
12.21
12.19
12.14
12.15
12.19

12.176
12.178
12.158
12.202
12.152
12.198
12.160
12.172
12.194
12.190
12.178
12.148
12.152
12.166
12.192
12.176
12.182
12.194
12.190
12.168
12.180
12.174
12.160
12.188
12.192

0.03
0.06
0.05
0.03
0.04
0.04
0.09
0.05
0.06
0.04
0.06
0.07
0.04
0.04
0.05
0.04
0.08
0.05
0.04
0.05
0.05
0.05
0.09
0.09
0.05

Tablo 52: Örnek problem hesaplama tablosu
Ayrıca standart sapma değeri de hesaplanmalıdır. Problemdeki altörnek hacmi 5’tir.
𝑑2 İçin tablo 53’e bakıldığında alınması gereken değerin 2.326 olduğu görülmektedir.
Altörnek hacmi (𝑛)
2
3
4
5

𝑑2
1.128
1.693
2.059
2.326

Tablo 53: 𝑑2 Değerleri
Standart sapmanın bulunması için 𝑅̅ değeri 𝑑2 değerine bölünmelidir.
𝜎=

𝑅̿
0.0536
=
= 0.023
𝑑2
2.326
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ÜSL değeri 12.27 mm ASL değeri ise 12.07 mm olarak verilmişti, bu durumda 𝐶𝑝
değeri aşağıdaki gibi hesaplandığında yaklaşık olan 1.45 değeri elde edilmiştir.
𝐶𝑝 =

(Ü𝑆𝐿 − 𝐴𝑆𝐿) (12.27 − 12.07)
0.2
=
=
= 1.45
6𝜎
6 (0.023)
0.138

𝐶𝑝𝑘 Süreç yeterlilik indeksi için veriler aşağıdaki formülde yerine konmalıdır.
𝐶𝑝𝑘 = 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 {(

µ − 𝐴𝑆𝐿
Ü𝑆𝐿 − µ
),(
)}
3𝜎
3𝜎

Burada dağılımın ortalamasına ihtiyaç duyulmaktadır. 𝑋̿ Değerini bulmak için tablo
52’deki hesaplamalardan yararlanmak gerekmektedir. Tablodaki 𝑋̅ sütununda verilen
değerlerin ortalaması alınmalıdır.
𝑋̿ =

𝑋̅1 + 𝑋̅2 + ⋯ + 𝑋̅25 12.176 + 12.178 + ⋯ + 12.192
=
= 12.1768
25
25

Ölçüm yapılan örnekler için bulunan 12.1768 değeri dağılımın ortalaması olan µ
değerinin tahminî değeri olarak kullanılabilir.

𝐶𝑝𝑘

𝐶𝑝𝑘 = 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 {(

µ − 𝐴𝑆𝐿
Ü𝑆𝐿 − µ
),(
)}
3𝜎
3𝜎

𝐶𝑝𝑘 = 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 {(

12.1768 − 12.07
12.27 − 12.1768
),(
)}
3 (0.023)
3 (0.023)

𝐶𝑝𝑘 = 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 {(

0.1068
0.0932
),(
)} = 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚{(1.55), (1.35)}
0.069
0.069

𝐶𝑝𝑘 İçin yapılan hesaplamalarda yaklaşık olarak 1.55 ve 1.45 değerleri elde edilmiştir.
İçin minimum olan 1.45 değeri göz önüne alınacaktır.

Bu durumda 𝐶𝑝 = 1.45 ve 𝐶𝑝𝑘 = 1.35 için yeterlilik değerleme kriterlerini gösteren
tablo 50’ye bakıldığında; her iki değerin de 1.33’ten daha büyük değerlere sahip olması
nedeniyle sürecin yeterli olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
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Uygulamalar

Resim 79: Gazete Haberi (Milliyet, 2016b)
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Uygulama Soruları
1)

Haber nasıl yorumlanabilir?

2)
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanma olasılığının kaç olduğunu ve
nasıl hesaplandığını biliyor musunuz?
3)

Büyük ikramiyeyi kazanmanın bir formülü olduğunu düşünüyor musunuz?

414

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Muayene sonuçları, hata içermeyen gerçek değerlerdir. Diğer bir ifadeyle, bir imalat
işleminde elde edilen ölçme değerlerinin doğru olduğu varsayılmaktadır. Bununla birlikte,
ölçülen değerler mekanik bir ölçme aletiyle veya elektronik bir aletle ya da basit bir mastarla
da elde edilse; ölçme yöntemleri değişkenlikle karşı karşıyadır. Bu gerçek bilinse bile,
sonuçların değerlendirilmesi işlemi çok nadiren yapılmaktadır. Sonuçların dalgalanma
gösterebilme olasılığı göz ardı edilmektedir. Eğer muayene yeterli olarak nitelendirilmezse,
düzeltici faaliyetlerle yeterlilik sağlandıktan sonra süreç yeterliliği çalışmasına geçilmelidir.
Muayene sistemi içinde değişkenlik kaynağı olabilecek ölçme aleti ve muayene
elemanı bulunmaktadır. Muayene yeterliliği analizinde bu iki unsur göz önüne alınarak
muayene yeterliliği hesaplanmalıdır. Muayene yeterliliği çalışmasında öncelikle kullanılacak
ölçme aleti sayısı ile ölçümleri gerçekleştirecek muayene elemanı sayısı belirlenmelidir. Bir
muayene elemanı ölçülecek bir parçayı analizde kullanılan her ölçme aleti ile ayrı ayrı
ölçmelidir. Her bir parça için, farklı ölçme aleti ile gerçekleştirilen ölçümlerin ortalaması
hesaplanmalıdır. Her bir parça için, farklı ölçme aleti ile gerçekleştirilen ölçümlerin dağılım
aralığı hesaplanmalıdır. Her bir parçanın farklı ölçme aletleri ile bir muayene elemanı
tarafından ölçülerek her parça için 𝑋̅ 𝑣𝑒 𝑅 değerlerinin belirlenmesinden sonra, bu değerlerin
ortalaması alınarak 𝑋̿ ve 𝑅̅ değerleri hesaplanmalıdır. Bir muayene elemanı tarafından
gerçekleştirilen bu ölçümler diğer muayene elemanları tarafında da benzer şekilde
gerçekleştirilerek 𝑋̅ ve 𝑅 değerleri ile 𝑋̿ v𝑒 𝑅̅ değerleri hesaplanmalıdır.
Ölçme aleti değişkenliğinin hesaplanmasında, ölçme aletleri ölçüm değerleri aralığı,
her muayene elemanının gerçekleştirdiği ölçümler sonunda elde edilmektedir. Yani muayene
elemanı sayısı kadar farklı değer elde edilmesi mümkündür. Bu durumda 𝑅̿ değerini
bulabilmek için 𝑅̅ değerlerini toplayarak muayene elemanı sayısına bölmek gerekmektedir.
Ölçme aleti değişkenliğinin belirlenmesinden sonra muayene elemanı değişkenliğinin
hesaplanması gerekmektedir. Her muayene elemanının gerçekleştirdiği ölçümlerde, ölçtüğü
tüm parçalar için 𝑋̿ değeri hesaplanmaktadır. Yani muayene elemanı sayısı kadar değere elde
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edilmesi mümkündür. Bu değerler incelenerek, en büyük 𝑋̿ değeri ile en küçük 𝑋̿ değeri
arasındaki fark alınarak, muayene elemanı dağılım aralığı değeri hesaplanmalıdır. Muayene
elemanı değişkenliğini bulmak için muayene elemanı dağılım aralığı değeri 𝑑2 değerine
bölünmelidir.
Muayene sisteminin yeterliliğinin değerlendirilmesi için önce, muayene yeterliliğinin
standart sapması 𝜎𝑀 hesaplanmalıdır. Bu da değişkenlik kaynaklarının varyanslarının
toplamının kareköküne eşittir. Toplam değişkenliği etkileyen çok sayıda kaynak söz konusu
olsa da çoğu defa bunlardan sadece ölçme aleti ve muayene elemanı ile ilgili olanlar göz
önüne alınmaktadır.
Yeterlilik çalışması genel olarak süreçteki yayılma ve merkezlenme ile ilgilidir.
Sadece yayılmanın göz önüne alınması durumunda, sürecin potansiyel yeterliliğini ifade eden
𝐶𝑝 indeksi kullanılabilir. Süreçle ilgili olarak sadece yayılmayı değil aynı zamanda ortalamayı
da göz önüne almak gerektiğinde kullanılması gereken süre yeterlilik indeksinin 𝐶𝑝𝑘 olması
gerekmektedir.
Sürecin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için uygun bir yayılıma sahip olduğundan
hem de doğru bir şekilde merkezlendiğinden emin olmak gerekmektedir. Bu bakımdan
sürecin 𝐶𝑝 ve 𝐶𝑝𝑘 indeksleri açısından yeterli olması gerekmektedir.
Yeterlilik analizi çalışmalarına göz atıldığında değişik sayıda örnek alındığı
görülmektedir. Bazı kaynaklarda en az 50 örnek alınması önerilirken, bazı kaynaklarda ise
4’er örnekten oluşan 20 altörnek grubu yani toplam 80 örnek önerilmektedir. Ancak diğer
bazı kaynaklarda, 100’ün altında örnek kullanılarak gerçekleştirilen çalışmaların çok güvenilir
olmadığı bu bakımdan 4 veya 5 örnekten oluşan 20 – 25 altörnek grubu ile en az 100 - 125
örneğe ulaşılması gerektiği savunulmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
“Spesifikasyonları gerçekleştirmedeki performansın bir ölçüsüdür” şeklinde bir
tanımlama, aşağıdakilerden hangisine aittir?
a)

Süreç yeterliliği

b)

Muayene yeterliliği

c)

Yeterlilik

d)

Muayene elemanı yeterliliği

e)

Ölçme aleti yeterliliği

2)

Muayene yeterliliği analizinde aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınır?

a)

Bir muayene elemanı

b)

Bir ölçme aleti

c)

Departmandaki tüm muayene elemanları

d)

Departmandaki tüm ölçme aletleri

e)

Analizde ölçümleri yapan muayene elemanları ve ölçmede kullanılan aletler

3)
Bir muayene sisteminde 3 muayene elemanı ve 3 ölçme aletinin bulunması
durumunda ölçme aleti değişkenliği ne kadardır?
𝑖
𝑅̅𝑖
𝑋̿𝑖
1 7.12522 0.0062
2 7.12532 0.0095
3 7.12612 0.0053

a)

0.0034

b)

0.004135

c)

0.003131

d)

0.006843

e)

0.002718

𝑛
2
3
4
5

𝑑2
1.128
1.693
2.059
2.326

𝐷4
3.267
2.575
2.282
2.115

𝐴2
1.880
1.023
0.729
0.577
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4)
Bir muayene sisteminde 4 muayene elemanı ve 4 ölçme aletinin bulunması
durumunda muayene elemanı değişkenliği ne kadardır?
𝑖
1
2
3
4

𝑋̿𝑖
6.2332
6.2333
6.2341
6.2321

𝑅̅𝑖
0.0042
0.0075
0.0033
0.0060

a)

0.00097135

b)

0.00085985

c)

0.00087642

d)

0.00274348

e)

0.0034662

𝑛
2
3
4
5

𝑑2
1.128
1.693
2.059
2.326

𝐷4
3.267
2.575
2.282
2.115

𝐴2
1.880
1.023
0.729
0.577

5)
Muayene yeterliliği analizinde ölçülen parçaların üst spesifikasyon limiti ÜSL
ve alt spesifikasyon limiti ASL değerleri 7.47 ve 7.27’dir.
Ölçme aleti değişkenliği 0.0016, muayene elemanı değişkenliği 0.0009 iken muayene
yeterliliği oranı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

0.075

b)

0.065

c)

0.055

d)

0.045

e)

0.2035

6)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi süreç yeterliliğinin kullanım alanlarından biri

a)

Tedarik kaynakları arasında seçim yapılması

b)

Makinelerin üretime hazırlanması

c)

Operatör seçimi

d)

Üretilecek ürünün seçimi

e)

İşlerin makineler atanması

418

7)
hangisidir?

𝐶𝑝𝑘

ÜSL değeri 12.27 mm ASL değeri 12.07 mm iken 𝐶𝑝 değeri aşağıdakilerden

𝑖

𝑋1

𝑋2

𝑋3

𝑋̅

𝑅

𝑛

𝑑2

𝐴2

1
2
3
4
5

8.17
8.19
8.17
8.19
8.13

8.18
8.19
8.14
8.21
8.17

8.16
8.13
8.13
8.23
8.15

8.170
8.170
8.147
8.210
8.150

0.02
0.06
0.04
0.04
0.04

2
3
4
5

1.128
1.693
2.059
2.326

1.880
1.023
0.729
0.577

a)

1.41

b)

1.42

c)

1.43

d)

1.44

e)

1.45

8)
ÜSL değeri 8.28 mm ASL değeri 8.08 mm iken yeterlilik kararını etkileyen
değeri aşağıdakilerden hangisidir?
𝑖

𝑋1

𝑋2

𝑋3

𝑋̅

𝑅

𝑛

𝑑2

𝐴2

1
2
3
4
5

8.17
8.19
8.17
8.19
8.13

8.18
8.19
8.14
8.21
8.17

8.16
8.13
8.13
8.23
8.15

8.170
8.170
8.147
8.210
8.150

0.02
0.06
0.04
0.04
0.04

2
3
4
5

1.128
1.693
2.059
2.326

1.880
1.023
0.729
0.577

a)

1.56

b)

1.57

c)

1.58

d)

1.25

e)

1.26
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9)
Yeni bir süreç ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi sürecin yeterli olduğunu
kesin olarak göstermektedir?
a)

𝐶𝑝 = 1.53 ve 𝐶𝑝𝑘 = (1.38, 1.57)

b)

𝐶𝑝 = 1.69 ve 𝐶𝑝𝑘 = (1.68, 1.72)

c)

𝐶𝑝 = 1.76 ve 𝐶𝑝𝑘 = (1.28, 1.63)

d)

𝐶𝑝 = 1.69 ve 𝐶𝑝𝑘 = (1.33, 1.58)

e)

𝐶𝑝 = 1.98 ve 𝐶𝑝𝑘 = (1.48, 2.22)

10)
Mevcut süreç ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi sürecin yeterli olduğunu
kesin olarak göstermektedir?
a)

𝐶𝑝 = 1.53 ve 𝐶𝑝𝑘 = (1.48, 1.14)

b)

𝐶𝑝 = 1.63 ve 𝐶𝑝𝑘 = (1.18, 1.71)

c)

𝐶𝑝 = 1.67 ve 𝐶𝑝𝑘 = (1.31, 1.54)

d)

𝐶𝑝 = 1.35 ve 𝐶𝑝𝑘 = (1.36, 1.37)

e)

𝐶𝑝 = 1.47 ve 𝐶𝑝𝑘 = (1.28, 1.57)

Cevaplar
1)c, 2)e, 3)b, 4)a, 5)c, 6)d, 7)a, 8)e, 9)b, 10)d
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