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Doðrulama
matrisini
kullanmak

1. Her bir matris bölmesi, Altý Sigma
Projesinin analiz aþamasý ile ilgili bir ana
aktiviteye denk gelmektedir.

Bir ekip olasý temel sebepleri tanýmlamak için sebep ve etki
diyagramý ya da baþka ilgili bir araç kullanýnca, sürece iliþkin
denklem kurmaya yardýmcý olmasý için doðrulama matrisini de
kullanýlmalýdýr. Tablo 1'de matrisi doldurmak için gereken
sürecin kýsa taslaðýný görebilirsiniz.

2. Matris KK'nýn çalýþma sonuçlarýný rapor
edebileceði standartlaþmýþ bir mekan
saðlamýþ olur ve böylece iþin nasýl ve ne
zaman tamamlanacaðýna açýklýk
getirmektedir.

Doðrulama matrisini tamamlamanýn ilk adýmý örnek alýnan
tepki deðiþkenini tanýmlamaktýr. Ekip, sürecin çýktýlarýnýn bazý
yönlerinin tanýmlayan kalite ölçütü için önemli olaný belirlemek
için müþteri fikirlerini kullanmalýdýr. Birçok durumda bu ölçüt,
bir ekip tarafýndan oluþturulan sebep ve etki diyagramýnýn
baþýnda kullanýlan sorun ifadesinden çýkarýlýr.

Doðrulama Matrisini Nasýl
Tamamlamalý?

Bu ölçüt tanýmlandý mý, ekip bunu ve operasyonel tanýmýný
matrisin ilk iki bölümüne yerleþtirebilir. Doðrulama matrisinin
sadece bir tepki ölçütü ile uyum saðlayacaðý unutulmamalýdýr.
Ýki deðiþken ölçütü iki farklý matris gerektirir ve ilave ölçütler için
de ayný þekilde iþler.

Doðrulama matrisini tamamlamak az bir ekip
çalýþmasý çabasý gerektirir, çünkü doðrulama
matrisi olasý temel sebepleri doðrulama iþinin
tamamlanmýþ halini bir araya getiren raporlama
aracýdýr.

Ronald J.M.M. Does

KATI TEMEL SEBEP
DOÐRULAMA SÜRECÝNE
BAÐLANMALARINDA
YARDIMCI OLMAKTADIR.

Bu makale, ASQ (American Society for Quality) tarafýndan yayýnlanan
Six Sigma Forum Magazine dergisinin 2006 yýlý Aðustos sayýsýndan alýnarak
aslýna uygun olarak tercüme edilmiþtir.
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KKlar ölçütlerin nasýl birbirleri ile etkileþime geçtiðine
iliþkin belli bir hipotez geliþtiremediklerinde; veri
birikimleri ve analiz çabalarý odak noktasýný kaybeder ki
bu ihtiyaç duyduklarýndan daha fazla veri topladýklarý,
ilgisiz testler yürüttükleri ve bazý durumlarda yanlýþ
sonuçlara sürüklendikleri anlamýna gelir. En kötü
durumda, ekipler analiz felcine tutulurlar. Analiz felci,
ancak proje iptal edildiði zaman kalýcý veri birikiminin ve
analizinin sona erdiði durumdur.
Doðrulama matrisi (bkz þekil 1) KKlarýn bu tuzaklara
düþmelerini önler. 10 bölmeyi doldurmak doðrulama
sürecine iki þekilde yardýmcý olmaktadýr;

5. Korelasyon matrisi

9. Doðrulama kriteri

3. Sürecin X’leri
4. X’lere iliþkin hipotez
7. Varsayýmlar gerçekleþti mi?

ÝYÝ TANIMLANMIÞ VE

statistikî olarak olasý temel sebepleri doðrulama süreci
Kara Kuþaklarýn (KK) ve ekiplerin gözlerini
korkutabilir. Bu durum özellikle istatistiksel çalýþma
yürütmede tecrübesi az olan KKlar için geçerlidir. Girdi
ve süreç ölçütlerinin bir çýktý ölçütü ile nasýl iliþkili
olduðunu canlandýrmakta zorlanabilirler.

Varsayýmlar

ARAÇLAR TAKIMLARIN
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Þekil-1: Doðrulama matrisinin bölmeleri

Pitney Bowes Inc.

6. Testler

Daniel Brakewood

8. Sonuçlar

10. Doðrulanmýþ (Evet / Hayýr)
1. Tepki deðiþkeni

1. Tepki deðiþkeninin operasyonel tanýmý
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1. Tepki deðiþkenini (y) tanýmla.
• Nitelik ölçütü için kritik olaný tanýmlamak için müþteri fikri
verisini kullan.
• Veri birikimi planýna y'nin operasyonel tanýmýný yerleþtir.
• Birinci ve ikinci bölmeyi doldur
2. Olasý temel sebepleri (x'ler) tanýmla.
• Sebep ve etki diyagramýný oluþtur.
• Olasý temel sebepleri nedensel metrislere (x'lere)
dönüþtür.
• Üçüncü bölümü doldur.
3. Hipotezleri tanýmla.
• Her x ve y arasýnda beklenen iliþkiyi sapta.
• Dördünü bölümü doldur.
4. Xler arasýndaki korelâsyonlarý sayýya dökün.
• Korelasyonlarý test etmek için Minitab kullanýn.
• Korelasyonun +/- 9'dan büyük olduðu durumlarda x'leri
eleyin.
• Etkileþim deðiþkenlerini eklemeyi düþünün.
• Beþimci bölümü tamamlayýn.
5. Uygun testleri uygulayýn. (bölüm altý)
• Verinin türünü (devamlý/devamsýz) göz önünde
bulundurun.
• Karþýlaþýlan test varsayýmlarýný doðrulayýn. (bölüm yedi)
• Testleri uygulayýn.
• Matrise sonuçlarý girin (bölüm sekiz) ve temel sebebin
doðrulanýp doðrulanmadýðýna karar verin (bölüm dokuz
ve on).
Tablo-1: Doðrulama Matrisini Tamamlama

Bir ekip çok sayýda tepki deðiþkenini örnek alýrken doðrulama
matrisi kullanmak çok faydalýdýr, çünkü böylece ekip her örneði
farklý geliþtirecek ve onun x ve y'lerle doðru bir þekilde
iliþkilendirildiðine emin olacaktýr.
Tepki deðiþkeni matrisin temelidir, çünkü bütün süreç ölçütlerin
ya da bölüm 3'te yer alan x'lerin onunla ilgili olduðuna inanýlýr.
Süreç ölçütleri genellikle sebep ve etki diyagramýnda belirtilen
olasý temel sebeplerden elde edilir. Bunlarýn tepki ölçütlerindeki
deðiþkenini açýkladýðýna inanýlan birkaç hayati faktördür.
X'ler arasýndaki etkileþim matrise dahil edilmeli ve diðer
deðiþkenlerle birlikte listelenmelidir. Genel olarak bir ekibin 5 ila
10 arasýnda olasý temel sebepler etkileþimleri de dahil olmak
üzere tanýmlayacaðý ve test edeceði beklenir. Matrisin 4. bölümü
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süreç ölçütleri ile tepki deðiþkenleri arasýnda
iliþkinin hipotezleþtirilmesini içerir. Net hipotezler
önemlidir çünkü bu ifadeler ekibin her temel
sebebi doðrulayacaðý analiz çalýþmasýný ve veri
birikimin tanýmlamaktadýrlar. Hipotezlerini kesin
bir þekilde tanýmlayan ekipler ihtiyaç duyduklarý
veriyi toplamalýdýr. Bu öðreti ekiplerin amaçsýz
veri toplamak için kaynak ve zamanlarýný boþa
harcamalarýný engeller.
Geçersiz ve alternatif hipotezlerin tespiti istatistiki
testlerin yürütülmesi için son derece önemli olsa
da bu konunun kapsamlý bir tartýþmasý bu
makalenin kapsamýný aþmaktadýr.
Süreç faktörleri arasýndaki iliþki matrisin beþinci
bölmesinde belgelendirilmiþtir. Bütün süreç
faktörleri devamlý olduðu takdirde Minitab'da
oluþturulan korelasyon matrisini kullanmak
mümkün olacaktýr. Ancak eðer süreç faktörleri
hem devamlý hem de devamsýzlarýn bir karýþýmý
ise o zaman iliþkiyi ortaya koymak için nitelik
cetveli kullanmak gerekir.
Her durumda bu bölmenin amacý, yüksek
derecede ilintili x'lerin bir x'in y üstündeki tahmini
etkisini saptýrma ihtimalini araþtýrmaktýr. Bir
diðeri ile etkileþime geçtiði düþünülen süreç x'leri
matriste etkileþim deðiþkenleri gibi diðer x'lerle
birlikte gösterilmelidir.

Test

Taným

Varsayýmlar

Z-test

Ýki oran arasýndaki fark.

1. Rastlantýsal örnek.
2. X süreksiz, y ise bir yüzde.
3. Normal daðýlým.

T-test

Ýki sürekli deðiþken arasýndaki fark.

1. Rastlantýsal örnek.
2. Y sürekli, x süreksiz.
3. Normal daðýlým.

Varyasyon analizi
(ANOVA)

Üç ya da daha fazla deðiþken arasýndaki fark.

1. Rastlantýsal örnek.
2. Y sürekli, x süreksiz.
3. Eþit varyasyonlar.

Ki kare testi

Ýki süreksiz deðiþken arasýndaki iliþki.

1. Rastlantýsal örnek.
2. X ve y süreksiz.
3. Beklenen sayý > 5.

Korelasyon

Ýki sürekli deðiþken arasýndaki lineer iliþki.

1. X ve y arasýnda lineer iliþki.
2. x ve ye sürekli.
3. hem x hem y normal daðýtýlmýþ.

En küçük kareler
yöntemi regresyonu

Bir ya da daha fazla x ve sürekli y arasýndaki iliþki.

1.
2.
3.
4.

Lojistik regresyon

Bir ya da daha fazla x ve süreksiz y arasýndaki
iliþki.

UKK'ya danýþýn.

Parametrik olmayan
yöntemler

Belirli bir nüfus daðýlýmý için varsayým olmayan bir
dizi test ( örneðin, iþaret, Wilcoxon, Mann-Whitney,
Kruskal-Wallis, Modd'un aracý ve Friedman gibi)

UKK'ya danýþýn.

Deney tasarýmý

Bir ya da daha fazla x ve sürekli y arasýndaki iliþki.

UKK'ya danýþýn.

Diðer

Niteliksel kanýt (otomatik olarak = 1)

UKK'ya ve süreç sahibine danýþýn.

X ve y arasýnda lineer iliþki.
X ve y süreksiz.
Beklenen sayý > 5.
Deðiþkenlik sabiti ile sýfýr ortalama
ile normal daðýtýlan hatalar

Tablo-2: Doðrulama Matrisindeki Uygun Testlerin Jenerik Listesi

Hipotezleri Doðrulama
Matristeki altýncý bölme istatistiksel testleri sýralar
ki ekipler beþinci bölmede belirttikleri hipotezleri
bu bölme aracýlýðýyla doðrulayabilir. Tablo ikide
Altý Sigma eðitimlerinde öðretilene benzer basit
testlere iliþkin bir liste gösterilmektedir. Ancak
þunu vurgulamak gerekir ki bu liste örnek bir
listedir ve ekipler kendi ihtiyaçlarýný karþýlayacak
þekilde bu listeyi düzenlemelidir. Aslýnda Usta
Kara Kuþaklar (UKK) bu muhtemel test listesi
oluþumunu kendi ekip çalýþmalarýnda yön
gösterici bir fýrsat olarak deðerlendirmelidir.

Doðrulama matrisi kullanýcýlarýnýn altýncý
bölmeye not aldýklarý bilgiler özellikle yararlýdýr,
çünkü bu bölme onlarý kendilerinin özel
verilerinin yapýsýný gösterecek olan doðru teste
yönlendirir. Ayrýca her testin kýsa bir tanýmýný ve
onlara iliþkin temel varsayým listesini içerir.
Yedinci bölme, ekipleri analiz ettikleri verilerin
kullandýklarý test varsayýmlarýný karþýladýðýný
temin etmeleri yönünde onlarý harekete geçirir.
Ayrýca örnek matristeki testlerin bir ekibin her x'in
y üstündeki ayrý etkisini (örneðin t testi) ve ayný

þekilde bütün x'lerin y üzerindeki eþzamanlý etkisini (örneðin
regresyon) test etmelerine yardýmcý olmaktadýr. Aslýnda bir
ekibin iki tür testi de yapacaðý düþünülmektedir ki bu sürecin
denklemini de inþa etmektedir.
Matrisinin sekizinci bölmesi, yani ana bölüm, testlerin sonucunu
içerir. Bu bilgi testin istatistiksel önemine ya da p-deðerine ve
doðru bir ölçek kullanarak sonuçlarýn dönüþtürülmesine
dayanmaktadýr.
Ekipler bölme dokuzda istatistiki önemi tanýmlamakta
kullanmak üzere ölçeði belgeler (ortalama bir ölçek örneði için
Altý Sigma Forum
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Doðrulama matrisinin sekizinci
bölmesine girilen deðer

0.1'den büyük ya da eþit P-deðeri ya da tamamlanmayan test

0

0.05 ile 0.0999 arasýndaki P-deðeri

+1

Süreç bilgisi ya da niteliksel kanýt

+1

0.05'ten küçük P-deðeri

+3

0.05 ile 0.0999 arasýndaki P-deðeri ancak yanlýþ doðrultuda

-1

0.05'ten küçük P-deðeri ancak yanlýþ doðrultuda

-3

Tablo-3: P-Deðerlerinin Dönüþtürülmesinde Kullanýlan Kýstaslar

tablo 3'e bakýnýz). Ölçekler her projeye özgü olduklarý için
ekiplerin ölçekleri belgelendirmesini mühimdir. Eðer belli bir
ölçek taným için daha fazla alana ihtiyaç duyarsa bölme
dokuzdan dipnota taþýnabilir.

bütün deðiþkenlerin eþzamanlý etkilerini ölçmek
için bir model oluþturmasý yüzünden meydana
gelir. Çoklu deðiþkenler bir modele eklendiðinden
sonuçlar önemli ölçüde deðiþir.

Ekipler ölçeklerini p-deðerinden baþka bir þeye de
dayandýrabilir. Örneðin etkinin gerçek boyutunun sorgulandýðý
ya da sonuçlarýn kopyalanabildiði ya da kopyalanamadýðý gibi
durumlarda önem ayarý p-deðerinden daha iyi sonuç verir.

Sekizinci bölmenin hücrelerine sonuçlar girildiði
zaman ekipler bölme 10’u temel sebeplerin
doðrulandýðý ya da doðrulanmadýðý yönünde
iþaretleyebilir. Ekipler temel sebebin doðrulamasý
için ne kadar kanýt gerektiði konusunda
paydaþlarla çalýþabilir. Ekibin paydaþlarla
konuþmasý önemlidir çünkü bunlar doðrulama
eþiklerini belirleyecektir.

Birçok ekip istatistiksel öneme karar vermek için P-deðeri
kullanýrken, Altý Sigma döngüleri için doðru görünen p <.05
kriterine baðlanmalarý gerekmemektedir özellikle de bu zorunlu
standart yanlýþ yönlendirici sonuçlar doðurursa.
Ayrýca tablo 3'teki ölçeðin test için üç olasý çýktý sunmasýna
dikkat edilmelidir. Ýlk çýktý için (sonuçlar istatistiksel olarak
önemli deðil) ölçek matrisin ana bölmesine sýfýr ya da nümerik
bir koymayý önermektedir.
Ýkinci çýktý için ise (test sonuçlarý istatistiksel olarak önemlidir ve
etkisi ekibin hipotezleþtirdiði yöndedir) hücreye nümerik üç
konur. Üçüncü çýktý için (test sonuçlarý istatistiksel olarak
önemlidir ancak etkisi ekibin hipotezleþtirdiðine ters yönlüdür)
negaitf nümerik üç hücreye konmalýdýr, çünkü bu çeliþkili
kanýttýr.
Ekibin kararlarýna bütün kanýtlarýn, sadece hipotezi
destekleyenlerin deðil dahil edilmesi önemlidir. Eðer ekip iki
çeliþik test yürütürse temel sebebin doðrulanmadýðý söylenebilir.
Bu durum genellikle ekibin bir deðiþkeni test etmesi, ardýndan
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Tabii bu konuþmalar risk hakkýnda deðildir. Zira
ekipler de paydaþlar da temel sebebin
doðrulanacaðý yönünde kendilerinden emin
olmalýdýr. Ekipler ne kadar kanýt gerektiðini
anladýklarý zaman veriyi fazla analiz etmek
ihtiyacý duymayacaklardýr. Ekiplerin temel
sebebin doðrulanmasý için süreç bilgisi (niteliksel
kanýt) ile birleþmiþ hipotezi destekleyecek, en az
bir istatistiki teste ihtiyaçlarý vardýr.

Örnek Olay
Bir Altý Sigma ekibi ile satýn alma talep form
sürecini geliþtirmek üzere anlaþýlmýþtý. Ekip
formlarý iþleme sürecinin müþteri memnuniyeti

için mühim olduðunu fark etmiþti ve formlar üç
günden az bir sürece süreçten geçmeliydi.
Bundan dolayý iþlem süresi döngü zamaný- ekibin
modelleyeceði tepki deðiþkeniydi.
Ekip þekil 2'de gösterilen matris çizelgesine döngü
zamanýný ve onun operasyonel tanýmýný koyarak
doðrulama matrisini oluþturmaya baþladý.
Sonrasýnda ekip sürecin performansýný ölçtü ve
döngü zamanýnýn altý gün olduðunu ve bu sürede
formlarýn % 48'inin üç günlük düzeltmeyi
karþýlamadýðýný bulmuþtur. Bu bilgiyle beraber
ekip süreç zamanýný azaltma iþine koyulmuþtur.
Bu amacý gerçekleþtirmek için, ekip bir sebep ve
etki diyagramý kullanarak temel sebepleri
bulmaya çalýþmýþtýr. Ekip bu iþle baðlantýlý olarak
uzun döngü zamanýna iliþkin sekiz temel sebep
saptamýþtýr:

ayrýca veri birikimi planýný güncellemiþ ve hipotezleri test etmek
için gereken bilgi toplamaya baþlamýþtýr.
Verilerin elde edilmesi ile ekip verilerden elde edilen öninceleme
analizlerini yürüterek hipotezi test etmeye hazýrlanmýþtýr.
Öninceleme çalýþmasýnýn amacý, verilerin ekip tarafýndan
seçilen istatistiki test varsayýmlarý ile uyuþmasýný temin etmektir.
Ekip ilk olarak olasý temel sebepler arasýndaki iliþkiyi inceledi.
Ekip olasý temel sebeplere arasýndaki iliþkililiði göstermek için
yüksek, orta ve düþük nitelikli ölçek kullandý, çünkü bazý
sebepler münferit ölçütlerdi.
Ekip iki sebep deðiþkeni arasýnda istatistiki öneme sahip iliþki
bulduðunda, doðrulama matrisinde deðiþkenlerin oldukça
iliþkili olduðunu ortaya koydu. Þekil ikinin tepesinde
görülebileceði üzere veri tutarlýlýðý takip süresi, veri giriþ süresi
ve onay seviyeleri sayýsý (daha önce sýralanan olasý temel sebep
1,6,7 ve 8) ile oldukça ilgilidir.
Bu durum ekibi aþaðýdaki teste yöneltti:

1. Ayný formda tutarsýz veri kullanma.
2. Formlarý faks aracýlýðý ile deðil, elden
teslim alma.

• Döngü süresindeki olasý temel sebeplerin her birinin
varsayýlan etkisi üzerindeki yüksek korelasyon
sonucu(etkisi).

3. Sistemde alýnmýþ bir formu için uygun bir
plan arama.

• Döngü süresindeki yüksek iliþkili deðiþkenlerin
etkileþimi.

4. Formu basmak.
5. Forma icraya iliþkin bir özet koyma.
6. Süreçle ilgilenenlerin formlara iliþkin takip
sorunlarý sormalarý.
7. Formda mevcut bulunan bir veriyi tekrar
girme.
8. Yüksek oranda onay gerektirme.
Ardýndan ekip bu olasý temel sebepleri ölçütlere
dönüþtürdü ve olasý temel sebeplerin döngü
zamaný ile nasýl iliþkilendirildiðine iliþkin geçersiz
ve alternatif hipotezler kurmuþtur. Ekip
tarafýndan oluþturulan geçersiz hipotezleri
anlamak için þekil 2'yi tekrar gözden geçirin. Ekip

Bu testler etkileþimlerin etkilerinin istatistiksel olarak önemli
olmadýðýný gösterdi ve ana etkilerin yüksek korelasyonlar
tarafýndan saptanmadýðýný ortaya koydu. Ekip bu testlerin
sonucunu matrisleri ile beraber rapor etti.
Ekip döngü süresindeki etkileþime etkilerini test ettiði için
matrislerinin üçüncü bölmesine bu etkileþimleri ölçüt olarak
ekleyebilir ve sekizinci bölmeye sonuçlarý aktarabilirdi. Ancak
bu sonuçlarý matrisin kendisine aktarmamaya karar verdiler,
çünkü doðrulama çalýþmasýnýn önemli bir kýsmý olmadýðý
görüþündeydiler.
Ekip olasý temel sebepler arasýndaki iliþkililiði inceledikten sonra
devam eden istatistiksel testlerin varsayýmlarýnýn gündelik veri
tarafýndan karþýlanmasý aracýlýðýyla yapýlacak olan doðrulama
ile hipotezlerini test etmek üzere hazýrlanmaya devam etti.
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Þekil-2: Satýn alma Talep Ekibi Tarafýndan Oluþturulan Doðrulama Matrisi
Her hücreyi bir rank ile doldurun:

H

• eðer p 0.1den büyükse ya da test
tamamlanmadýysa 0.

H

• eðer p 0.05 ile 0.099 arasýndaysa + 1.

H

• süreç bilgisi için 1.
• eðer p 0.05 ile 0.0999 arasýnda ancak yanlýþ
doðrultuda ise -1.
• eðer p 0.05’ten küçük ancak yanlýþ
doðrultuda ise -3.

Test

Ana varsayýmlar

Z-test

1. Rastlantýsal örnek.
2. X süreksiz, y ise bir yüzde.
3. Normal daðýlým.

T-test

1. Rastlantýsal örnek.
2. Y sürekli, x süreksiz.
3. Eþit varyasyonlar.

Ki kare
Testi

1. Rastlantýsal örnek.
2. X ve y süreksiz.
3. Beklenen sayý > 5.

M
M
H

Veri
tutarlýlýðý

Alýndý
yönteminden

Plan
seçme
süresi

Form
basma
süresi

Takip
zamaný

Veri girme
süresi

Onay
seviyeleri
sayýsý

CTDataEntry=0

rCT:Level=0

3

3

3

3

En küçük
Kareler
Yöntemi
Regresyonu

1. X ve y arasýnda lineer iliþki.
2. X ve y süreksiz.
3. Beklenen sayý > 5.
4.Deðiþkenlik sabiti ile sýfýr
ortalama ile normal
daðýtýlan hatalar

Lojistik
Regresyon

UKK'ya danýþýn.

Parametrik
Olmayan
Yöntemler

UKK'ya danýþýn.

Deney
Tasarýmý

UKK'ya danýþýn.

Döngü
Zamaný

3

3

0

0

0

3

3

bir ekip boþ bölmelerden oluþan bir matris sunarsa sürecin
parçalarý atlanmýþ demektir.
Doðrulama matrisini temel sebep analizi için bir kýlavuz olarak
kullanmak süreçte nadiren önemli adýmlarý kaçýrmalarýný saðlar
ve böylece analiz çalýþmalarýný yenileme ihtimalleri de azalýr.
Ayriyeten, ekip doðrudan kendi olasý temel sebepleri ile ilintili
olmayan veri toplamaya daha az zaman ve enerji harcama
durumunda kalýr.
Doðrulama matrisi ayrýca proje paydaþlarýnýn temel sebep
doðrulama sürecinin önemli öðelerine bütünsel bir bakýþ ile
yaklaþmalarýný saðlar. Her temel sebep için hangi testlerin
yürütüldüðünü anlayabilir ve bu testlerin geçerliliðine karar
verebilir. Ayrýca hangi temel sebebin geçerli olmadýðýný görebilir
ve geçerliliðe ne kadar yakýn olduklarýný anlayabilirler. Son
olarak sonuçlar deðiþkenlerin beklenen iliþkisi ile
uyuþmadýðýnda anlayabilirler.
Matrisin bütün öðelerini anlamak paydaþlar için biraz zaman
alabilir; bu yüzden UKK ve KK'lar doðrudan sonuçlara
atlamadan önce onlarýn yapýsýný ve iþlevlerini anlatamaya
zaman ayýrmalýdýrlar.
Ayrýca doðrulama matrisinin temel sebep analizinin detaylarýný
içermediði unutulmamalýdýr. Bu yüzden ekipler doðrulama
matrisinin iletilmeyen bilgilerin ötesindeki detaylarý ayrýca
sürdürmelidir. Bunlar olasý temel sebeplerin sebep ve etki
diyagramýnda ölçütlere dönüþtürülmesini ve ölçütlerin de
hipoteze dönüþtürülmesini kapsar.
Ek olarak, ekipler veri hazýrlanmasý ve test sonuçlarýndan çýkan
bütün Minitan çýktýlarýný da saðlamalýdýr. Bu detaylý
materyallerin oluþumu temel sebep analizi için mühimdir ve
bunlarýn oluþturulma ve aktarýlma yöntemi ise bir baþka
makalenin konusudur.

3

Ýyi Tanýmlanmýþ ve Özenli Süreç
1

1

1

1

1

1

1

1

Yes

No

No

No

Yes

No

No

Yes

CT= Döngü zamaný
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Ekip tamamlanmýþ doðrulama matrisini
Þampiyon ve ana paydaþlarla beraber temel
sebeplerin analizini gözden geçirmek için
kullandý. Kýsa sunumda sebep ve etki diyagramý,
veri birikim planý ve doðrulama matrisi yer aldý.
Ayrýca ekip eke etkileþim üzerine yürüttükleri
testlerden elde ettikleri sonuçlarý içeren Minitab
çýktýsýný da ilave etmiþti.
Ekip Þampiyondan ve paydaþlardan onay
aldýktan sonra çözüm geliþtirmek üzere
doðrulanmýþ temel sebepleri kullandý.

Onama ile ilk onay gününden itibaren geçen gün sayýsý

TEMMUZ-AÐUSTOS-EYLÜL- 2007

Ekip, temel sebepleri doðrulamak için çeþitli
testler kullandý (Þekil-2). Sonuçlar Þekil 2'nin sol
üst köþesindeki ölçeðe göre matrise aktarýldý.

1. Ayný formda tutarsýz veri kullanma.
2. Forma icraya iliþkin bir özet koyma.
3. Yüksek oranda onay gerektirme.

3

Doðrulanmýþ

Ekip verilerin olasý temel sebepler ile döngü
zamaný arasýndaki iliþkinin doðasýnýn doðru bir
þekilde hesaba kattýðýndan emin olduktan sonra
hipotezlerini test etti.

Ekip, temel sebep doðrulamasýnýn süreç bilgisi ile
enaz iki istatistiksel önem taþýyan sonuç doðuracak test gerektirdiðine karar verdi. Sonuçta ekip
sekiz temel sebepten üçünü doðrulayabilmiþti:

3

1. X ve y arasýnda lineer iliþki.
2. x ve ye sürekli.
3. hem x hem y normal
daðýtýlmýþ.

Diðer

28

Ýdari
özet
oluþumu

CTYES=CTNO CTFax=CTHand CTPlan=0 CTPrint=0 CTYES=CTNO CTYES=CTNO

1. Rastlantýsal örnek.
2. Y sürekli, x süreksiz.
3. Normal daðýlým.

Varyasyon
Analizi
(ANOVA)

Korelasyon

M
Varsayýmlar karþýlandý mý?

• eðer p 0.05'ten küçükse +3.

Þekil 2'deki doðrulama matrisinin altýncý ve
yedinci bölmelerinde birbiri ile ilgili test ve
varsayýmlar yer almaktadýr. Ýki vakada da ekip ttesti uygulamak istedi, ancak veri bu testin
normalite varsayýmýný bozmuþtu. Sonuç olarak
onlar da parametrik olmayan yönteme geçtiler.

H=yüksek nitelikli ölçek

M=orta nitelikli ölçek

Bir Altý Sigma grubunun doðrulama matrisi
kullanmaya teþvik etmesinin ilk nedeni, ekipleri
iyi tanýmlanmýþ ve özenli bir sürece baðlý
kalmalarýný saðlamasýdýr. Matrisin her bölmesi
doðrulama sürecinde bir adýmý temsil eder. Eðer
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