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MÜNFERÝT ANALÝZLER
PROBLEMLERÝN
KÖKENÝNE ERÝÞÝLMESÝNÝ
SAÐLAMAYABÝLÝR

Bu makale, ASQ (American Society for Quality) tarafýndan yayýnlanan
Six Sigma Forum Magazine dergisinin 2008 yýlý Mayýs sayýsýndan alýnarak
aslýna uygun olarak tercüme edilmiþtir.

24

Altý Sigma Forum
2 0 0 8 - S AY I - 1 4

A

ltý Sigma'da yer alan tanýmama, ölçme, analiz,
geliþtirme ve kontrol etme (DMAIC) stratejisine
dayalý istatistiksel analiz stratejileri genellikle
deðiþkenlerin (ANOVA) ve çoklu regresyona dayanýr (1).
ANOVA normal olarak hipotez testleri sýrasýnda yapýlýr,
çoklu regresyon ise hangi deðiþkenlerin ölçütleri
etkileyebileceðine karar verme aþamasýnda kullanýlýr. Bu
makalenin yazýmýnda kullanýlan veri kaynaðý toplu
taþýma sistemi araþtýrmalarýnda kullanýlan bir kimsenin
toplu taþýmayý iþe gitmek için kullanma sýklýðý deðiþkeni
ölçütüne dayanmaktadýr. Etkileyici deðiþkenler
araþtýrma anketinin verdiði cevaplardýr.
Ýstatistiksel analiz çalýþmalarýnýn içeriði basittir,
tanýmlayýcý istatistikleri nedenselle yen teknikler ve
hipotez testi geliþtirmeleri takip eder. Normalde ANOVA
gruplar arasý farklýlýklar ölçüldükten ve analiz
gerektiðinde yapýlýr. Bu gruplar arasý farklýlýklarýn
normal bireysel deðiþkenler mi yoksa gruplaþmalarýndan
mý kaynaklandýðýný belirleyecektir.

Bu makalede kullanýlan veritabanýnda analiz bir
terminalden bir diðerine daha çok geçiþ olup
olmadýðýna bakýlarak yapýldý. Yüksek örnek sayýsý
nedeni ile gruplar arasýndaki küçük
deðiþkenliklerin etkisi artarak istatistikî olarak
belirgin farklýlýklarýn oluþmasýna neden oldu;
aralarýndaki iliþki ise aslýnda o kadar küçüktü ki
baðlantý kurulamadý.

Ýleri teknoloji cihazlarý iþimde ve evimde kullanýrken
rahatým.
Yol sormak yerine kendi yolumu bulmayý severim.
Yeni ürün ve hizmetleri deneyerek risk almayý
sevmem
Herhangi bir bilgiye ihtiyacým olduðunda
bilgisayardan yararlanmak yerine birine sormayý
tercih ederim.
Seyahatim ertelendiðinde çok sinirlenirim.

ÇOKLU REGRESYON
Çoklu regresyon genellikle; deðiþken gruplarý ile
deðiþken kombinasyonlarýnýn arasýndaki iliþkinin
belirlenerek, deðiþkenlerin ölçüt kriterlerini
vermesi için kullanýlýr. Buna örnek olarak
müþterinin üründen memnun olup olmadýðýný
ürünün kalýbý, tasarýmý, rengi, ve fiyatýndan
memnuniyetini öðrenerek gerçekleþtirmeyi
verebiliriz.
Hem ANOVA hem de çoklu regresyon üzerinde
çalýþýlacak deðiþkenlerin nelere baðlý olduklarý ya
da nelerden etkilenebileceðine iliþkin önceden
belirlenmiþ bir hipotezi gerektirir. Problem
gerçekleþtiðinde ortaya çýkan büyük resimde
kendini belli etmeyen ikincil hasarlar geliþebilir.
Her iki metot da her seferinde bir problemi, belki
bir baþka alana etki eden bir diðer problemden
ayýrarak ele alýr. Kanonik korelasyon gibi keþifçi
bir araçý kullanarak beklide rastgele seçilmiþ bir
hipotez testinden daha fazla fayda elde
edeceksiniz. Gizli kalmýþ faktörler belki ortaya
çýkarak birkaç problemi açýklayacaktýr. Bir çok
probleme neden olan faktörler ile uðraþmak toplu
olarak ikincil hasarlarý azaltacaktýr. Ýkincil
hasarlar kasýtlý ön görülmeksizin ilgisiz bir diðer
problem ile ilgilenirken ortaya çýkan hasarlardýr.
Kononik korelasyonlar iki deðiþken seti arasýndaki
iliþki üzerinde çalýþýlmasýna olanak verir. Söz
konusu korelasyon muhasebe araþtýrmalarý
sýrasýnda birçok kritere ve tahmin deðiþkenine yer
saðlamasý için önerilmiþtir (2). Analiz iki grubun
bir bütün olarak ve gruplar arasýndaki iliþkinin

Ýhtiyacým olan bilgiye daha rahat eriþebilir isem toplu
taþýmayý tercih ederim.
Toplu taþýma benim bir çok seyahatim için daha
elveriþli bir seçenek.
Eðer çok uzun zamanýmý almayacak ise toplu
taþýmayý tercih ederim.
Toplu taþýmaya iliþkin tarifelere güvenemediðimi fark
ettim.
Toplu taþýma ile bir yere ulaþmaya çalýþmak kafa
karýþtýrýcý.
Toplu taþýmayý kullanabilmek için ihtiyacým olan
bilgilere ulaþmak çok kolay.
Bilinmeyen bir yere ulaþmak için otobüs ile seyahat
planlamak çok rahat bir seçenek.
Ýstediðim herhangi bir yere gitmek için toplu
taþýmanýn gerekli olduðunu düþünmüyorum.
Benim için toplu taþýma hakkýndaki bilgilere telefon
ile eriþilebilir olmasý önemli.
Benim için toplu taþýma hakkýndaki bilgilere internet
ile eriþilebilir olmasý önemli.
Üzerinde tarifelerin yazýlý olduðu basýlý el ilanlarý,
benim için toplu taþýma ile ilgili bilgilere eriþmek için
en iyi yol.
Genel olarak toplu taþýma ofisinin saðladýðý
bilgilendirmelerden memnunum.
Anketin sorularý hiç katýlmýyorum ile tam bana göre
arasýnda yer alan 7 kademeli Likert skalasýna göre
cevaplanmýþtýr.
Tablo-1: Anket sorularý
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Ýþe gidiþ
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2 de gösterilmiþtir. Kanonik korelasyon toplu
taþýmaya iliþkin tutumun ne olduðuna ve çeþitli
kullaným amaçlarýna uygun olarak kullaným
sýklýðýnýn belirlenmesi için kullanýlmýþtýr.

Okula gidiþ
Alýþveriþe gidiþ
Buluþmaya/randevuya gidiþ
Saðlýk amaçlý gidiþ
Sosyal olaylara ulaþým
Kiþisel kullanýmýnýza uygun aracýnýz var mý?
Aracýn olup olmamasý sürekli uygun ile hiçbir zaman
uygun deðil arasýnda 5 kademeli Likert skalasýna
göre cevaplanmýþtýr.
Tablo-2: Toplu taþýmanýn kullaným nedenleri

gösterilmesini saðlar. Hatice Camgoz-Akdað faktör analizini
deðiþkenler arasýndaki iç iliþkilerin azaltýlmasý ve seçilen
faktörler ile regresyonun yapýlmasýný önermektedir (3). Kanonik
korelasyon kriterler ve tahminler arasýndaki zayýf iliþkilerin
kuvvetlendirilmesinde de kullanýlýr. Ölçümler tek tek
incelendiðinde zayýf gözükebilirler ama grup olarak
toplandýðýnda güçlü bir iliþki yaratabilirler (4). Kanonik
korelasyon eðer baskýn problemlere sebep olan neden gruplarýný
ortaya çýkararak tanýmlar ise ikincil hasarlarýn miktarý azalýr.

Metodoloji
Bu makalede çalýþýlan bilgiler toplu taþýma sisteminin kullanýmý
ve davranýþsal anketinin bulunduðu halka açýk bir veri
tabanýndan alýnmýþtýr. Anket cevaplarý, cevaplayanlarýn toplu
taþýmayý ne sýklýkla kullandýðýný göstermektedir. Cevaplayanlar
çeþitli seyahat amaçlarýna uygun olarak kaç kez toplu taþýmayý
kullandýklarýný cevaplamýþtýr. Davranýþsal analiz bunun yaný
sýra cevaplayanlardan, hangi sýklýkla toplu taþýmayý
kullandýklarýný da sormuþtur.
Anketin sorularý ve toplu taþýmanýn kullaným amaçlarý tablo 1 ve
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Sonuçlar

Araç olanaklarý

Randevular

0,439
0,479
0,593

Kanonik korelasyon, üzerinde uðraþýlan tüm
ulaþým türü kombinasyonlarýnýn çoðunlukla
program dýþý ulaþým ile ilgili gereksiz aktiviteler ve
yetersiz araç olanaklarýndan etkilendiðini ortaya
çýkarmýþtýr. Randevular, saðlýk ve sosyal olaylar ile
ilgili yerlere ulaþýma baðlý olarak gereken
araçlarýn yetersiz olduðu ortaya çýkartýlmýþtýr.

0,439

Ulaþým

0,512

0,442

Anket

Saðlýk

Sosyal etkinlik

0,463

0,885

Toplu taþýma birçok
ulaþým ihtiyacým için
uygun
Ulaþým ile ilgili
bilgilere eriþmek
kolay
Basýlý tarife bilgisi
en iyisi

Þekil-1: Sýklýk ve Anked arasýndaki kanonik korelasyon

Bu üç olasýlýðýn sýklýðýnýn artýþý ile birlikte araç
yetersizliði de artmaktadýr. Ulaþým kökünde
sosyal olaylar (0.885) en güçlü iliþkidir. Bunu
saðlýk amaçlý kullaným (0.593),
buluþma/randevulara ulaþým (0.479) ve araç
uygunluðu (0.439) izlemektedir. (“Kök”
gruplandýrma için kullanýlan istatistiksel bir
terimdir. Ýstatistiksel testler deðiþken
gruplarýndan oluþturulan köklere ya da diðer
gruplamalar ya da kökler ile karþýlaþtýrýlacaklarý
küçük gruplara bölündükten sonra kökler her bir
deðiþken seti için açýlabilir. Bunun akabinde ise
tüm bu kökler birbirleri ile analiz edilir.)

Þekil 1 aðýrlýðý (deðiþkenin ilgili olduðu kök
içerisindeki etkisi) 0.4'ten fazla olan ulaþým
gruplarýný ve anket cevaplarýný göstermektedir.
Çoklu regresyonun sonuçlarý tablo 3'te yer alan
kanonik korelasyon analizine göre farklýlýk
göstermektedir.

Çoklu regresyon analizi anketin telefon ile tariflerin
öðrenilmesinin önemli olduðu ve bunu talep edenlerin yetersiz
araç nedenli gecikmelerden rahatsýz olduklarýný belirtmektedir.
Bu çalýþma ayrýca iþe gitmek için sýklýkla toplu taþýmayý
kullananlarýn gecikmeler nedeni ile rahatsýz olmadýklarýný ve
toplu taþýmanýn bu kiþilerin birçok ulaþým ihtiyacýna için uygun
olduðunu göstermektedir.

Tablo-3: Çoklu regresyon deðiþkenleri kendi içinde deðerlendirir.

Araþtýrma sonuçlarýndan en çarpýcýlarý 0,439 ile
“Toplu taþýma benim bir çok seyahatim için daha
elveriþli bir seçenek”, 0,442 ile “Toplu taþýmayý
kullanabilmek için ihtiyacým olan bilgilere
ulaþmak çok kolay” ve 0,463 ile “Üzerinde
tarifelerin yazýlý olduðu basýlý el ilanlarý, benim
için toplu taþýma ile ilgili bilgilere eriþmek için en
iyi yol” olarak gözükmektedir.
Araþtýrma göstermiþtir ki randevularý, saðlýk
ihtiyaçlarý ve sosyal nedenler ile için çok sýk
seyahat eden kiþiler toplu taþýmanýn bir çok
seyahati için uygun olduðunu, tarife bilgilerinin
kolay eriþilebilir olduðunu ve bunun kaðýtlara
basýlý olmasýný tercih ettiklerini belirtmektedirler.

Deðiþken Kriterleri

Tahmin Deðiþkenler

Yeterli araç miktarý

- Telefon ile bilgilendirilebilmek önemli,
- Ertelemelerde kolayca sinirlenilir.

Ýþe gidiþ-geliþ

- Ertelemelerde kolayca sinirlenir.

Okula gidiþ-geliþ

- Toplu taþýma bir çok ulaþým ihtiyacým için uygun.

Alýþveriþe gidiþ-geliþ

- Regresyona herhangi bir deðiþken girilmemiþtir.

Randevu için gidiþ-geliþ

- Regresyona herhangi bir deðiþken girilmemiþtir.

Saðlýk ile ilgili güzergahlar için kullaným

- Kolaylýkla ulaþým ile ilgili bilgilere eriþilinebiliyor.

Sosyal etkinlikler için kullaným

- Basýlý tarifelere uyulmuyor.
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Her biri için ayrý ayrý yapýlmýþ bir
sýra çoklu regresyonun kök nedeni
kanonik korelasyondan çýkartýlmýþ
kök nedenden farklýlýk gösterebilir.

Telefon ile tarife bilgisinin alýnabiliyor olmasý, sýk sýk saðlýk
nedenleriyle toplu taþýma sistemini kullanan kiþiler için özellikle
önemlidir. Çalýþmaya katýlanlardan sýklýkla sosyal aktiviteler
için seyahat edenler, bilgiye rahatlýkla ulaþabilmelerinin toplu
taþýma sistemini sýklýkla kullanmalarýnda önemli bir etken
olduðunu belirtmiþtir. Bu katýlýmcýlar ayrýca basýlý tarifelere
güvenilir bulmadýklarýný belirtmektedir. Alýþveriþ yapmak ve
randevularýna gitmek için seyahat edenler için regresyon
içerisine herhangi bir deðiþken yer almamýþtýr. Beþ farklý tahmini
deðiþken için toplamda yedi deðiþken kriteri kullanýlmýþtýr.
Kanonik korelasyon ve çoklu regresyon anketin seyahat sýklýðýný
etkileyen sorularýnda tutatsýzlýklar göstermektedir. Bu
çalýþmadaki kriterler birbirinden tamamiyle baðýmsýz deðildir.
Katýlýmcýlardan toplu taþýma sistemini sürekli olarak kullanan
kiþiler, toplu taþýmayý diðer türlü ulaþým olanaklarý kendileri için
mümkün olmadýðý için zorunlu olarak kullanmaktadýr.
Çoklu regresyonda her bir regresyon tek baþýna ve tüm toplu
taþýma sistemi bir bütünmüþ gibi deðerlendirildiði için bu gibi
durumlar için en iyi analiz deðildir.
Sonuç
Araþtýrma göstermiþtir ki çoklu regresyon ve kanonik korelasyon
sadece tüm kriterlerin birbirinden baðýmsýz olduðu durumlarda
ayný sonucu vermektedir (5). Altý Sigma'da kullanýlan DMAIC
modeli hangi kriterin daha önemli olduðu ve ilk düzeltilecek
problemin ne olduðunun belirlenmesi için gereklidir. Hangi
kriterin ilk olarak düzeltileceðine iliþkin rastgele bir karar
alýnmalýdýr. Karar uygulanýnca, ikincil problemler yaratan
dalgalanma etkisi görülmeyecektir. Altý Sigma'nýn DMAIC
stratejisi analiz aþamasýnda kök nedenleri belirlenir. Ayrý ayrý
yapýlan bir seri çoklu regresyonun kök nedeni kanonik
regresyondan çýkartýlandan farklýdýr.

Tüm ulaþým nedenleri arasýndaki karmaþýk
iliþkiler ve baðlantýlar analiz edilerek ayný anda
üzerlerinde çalýþýlmalýdýr. Kanonik korelasyon ile
kök nedenleri baðlayarak ikincil hasarlar
azaltýlabilecektir.
Çoklu regresyon bu konuda deðiþkenler ile her
regresyonun ayrý ayrý deðerlendirilmesini
saðlamak için dikkate alýnmamalýdýr. Kriter
deðiþkenleri bu konuda özellikle yetersiz kiþisel
araç olanaklarý nedeni ile katýlýmcýlarýn toplu
taþýmaya yönelmesinde etkin olmaktadýr.

Müþteri Memnuniyetini Arttýrmak
Altý Sigma ideolojisi, problemlerin kök nedenler
bulunarak üretim hatalarýnýn azaltýlmasý ve
müþteri memnuniyetini saðlamak için
tasarlanmýþtýr. Hali hazýrdaki bir sýra baðýmsýz
testi içeren metod, deðiþken kriterleri arasýndaki
iliþki ile ilgilenmemektedir.
Kendi tabanýnda yapýlmýþ hata analizleri altta
yatan kök nedenin ortaya çýkartamayabilir çünkü
ayný kök neden birden çok hata ile ayný anda
iliþkili olabilir. Problemleri ayný andan analiz
etmek ikincil hasarlarýn oluþmasýný önleyecektir.
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