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ÖZ 

 

X  KONTROL DİYAGRAMLARININ EKONOMİK TASARIMI 

VE  

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) SEKTÖRÜ 

UYGULAMASI 

 

Bu çalışmada Kontrol Diyagramları, Ölçülebilir Değişkenler İçin Kontrol 

Diyagramları ve X  Kontrol Diyagramlarının Ekonomik Tasarımı araştırılmıştır. 

Kontrol diyagramlarının uygulanılması pek çok teknik ve davranışsal karar 

gerektirir. Önemli bir teknik karar kontrol diyagramı tasarımıdır ki, bu da örnek 

büyüklüğü, örnekleme sıklığı ve kontrol limit aralığı parametrelerinin seçimi 

anlamına gelir. Ekonomik bir kritere dayanan ekonomik tasarım, günümüz kontrol 

diyagram tasarımındaki popüler yaklaşımlardan biridir. Burada amaç, birim zamanda 

veya üretilen birim başına karlılığı arttıran veya maliyeti düşüren kontrol diyagramı 

parametrelerinin belirlenmesidir. Duncan, X  kontrol diyagramlarının tasarımı ile 

ilgili bu üç temel parametreyi belirleyecek teorik temelleri ve proses için saat başına 

beklenen net geliri maksimum yapacak tasarım belirleme prosedürünü araştırmıştır 

ve bir model geliştirmiştir. Montgomery, Duncan’ın modelinin optimizasyonu için 

FORTRAN programı vermiştir. Bu program, Duncan’ın modelini kullanarak X  

kontrol diyagramlarının optimum ekonomik tasarımını belirleyen bir bilgisayar 

programıdır. Bu program, bu çalışmanın uygulama bölümünde kullanılmış ve seçilen 

kalite özelliği için X  kontrol diyagramının optimum ekonomik tasarımı 

belirlenmiştir. 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Üretim Yönetimi, İstatistiksel Proses Kontrolü, X  Kontrol 

Diyagramı, Ekonomik Tasarım 
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ABSTRACT 

 

ECONOMIC DESIGN OF X  CONTROL CHARTS:  

AN APPLICATION IN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 

SECTOR 

 

Control Charts, Control Charts for Variables and Economic Design of X  Control 

Charts are studied in this master’s thesis. Implementation of control charts requires a 

number of technical and behavioral decisions. One important technical decision is 

the design of control charts, which refers to the selection of parameters, including 

sample size, control limit width and sampling interval. Economic design that is based 

on an economic criterion is one of the popular approaches in today’s control chart 

design. The objective in economic design is to determine the parameters of the 

control chart that increases the profitability or reduces the cost per unit of time or per 

unit produced. Duncan studied not only the theoretical basis to determine the three 

basic parameters about the design of X  control charts, but also the procedure to 

determine the design that will maximize the expected net income per unit of time, 

and he developed a model for this. Montgomery has given a FORTRAN program for 

the optimization of Duncan’s model. This is a computer program that determines the 

optimal design for economically-based X  control charts by using Duncan’s model. 

This program is used in the application section of this master’s thesis, and optimum 

economic design of X  control chart for the selected quality characteristic is 

determined.  

 

 

 

 

 

 
KEYWORDS: Production Management, Statistical Process Control, X  Control 

Chart, Economic Design 
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ÖNSÖZ 

Dünyada küreselleşme ile birlikte, ülke sınırları ve coğrafyasından bağımsız bir 

duruma gelmiş olan günümüz sanayi, ticaret ve iş dünyası için rekabet olgusu son 

derece önemli bir hale gelmiş durumdadır. Günümüz rekabet ortamında şirketler için 

ayakta kalabilmenin yolu; hem müşteri ihtiyaçlarını ön planda tutarak en iyi kaliteyi 

üretmekten, hem de bu üretimi verimli ve ekonomik olarak gerçekleştirmekten 

geçmektedir. Kontrol diyagramları hatalı üretimi engellemede ve verimliliği 

geliştirmede çok etkili araçlardan bir tanesidir. Kontrol diyagramlarının 

uygulanılması pek çok teknik ve davranışsal karar gerektirir. Önemli bir teknik karar, 

kontrol diyagramı tasarımıdır. Bu çalışmada, uygulama yapılan şirkette seçilen kalite 

özelliği için kontrol diyagramı oluşturulmak istenmiştir ve örnek büyüklüğü, 

örnekleme sıklığı ve kontrol limit katsayısı parametrelerinin seçimini kapsayan X  

Kontrol Diyagramının Ekonomik Tasarımı belirlenmiştir. 

 

Bu çalışmada yoğun akamedik faaliyetlerine rağmen benden desteğini, değerli bilgi 

ve tecrübelerini esirgemeyen danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Faik BAŞARAN’a, 

bana bu yüksek lisans programında ders aşamasında aktardıkları değerli bilgi ve 

tecrübelerinden dolayı İ.Ü. İşletme Fakültesi Üretim Anabilim Dalı hocalarıma, 

desteğini her zaman yanımda hissettiğim sevgili eşime, beni bu günlere getiren 

sevgili aileme ve son olarak da bu çalışmada şirketlerindeki bilgileri kullanmam için 

bana izin veren şirket yetkililerine teşekkürü bir borç bilirim. 

 

Özlem DAĞLI 
İstanbul, Eylül, 2006 
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SEMBOLLER LİSTESİ 

1a , Örnekleme başına sabit maliyettir. 

2a , Birim başına değişken örnekleme maliyetidir.  

3a , Tanımlanabilir bir neden oluştuğunda, tanımlanabilir nedenin bulunmasının ve 

prosesin kontrol altı duruma döndürülmesinin maliyetleridir.  

'
3a , Yanlış alarm araştırmanın maliyetidir. 

4a , Kontrol dışı durumda işletilmesinin birim süre başına ceza maliyetidir.  

λ , Kontrol altındaki periyodun beklenen uzunluğudur. 

δ , Proses ortalamasının, ''
xδσ kadar değiştiği varsayılmaktadır. 

g , Bir örneğin alınması ve sonucunun yorumlanması için gerekli olan süredir. 

D , Tanımlanabilir bir neden oluşmasını takiben prosesin tekrar eski haline 

döndürülmesi için gerekli olan süredir. 

n , Örnek büyüklüğüdür. 

h , Saatlerle ölçülen örnekler arasındaki zaman aralığıdır. 

k , Kontrol limit katsayısıdır. 
'xσ , Prosesin standart sapmasıdır. "xσ , kontrol limitlerinin oluşturulmasında sigma 

için alınan standart değerdir. Analiz boyunca 'xσ = "xσ dir. 

( )E T , Çevrimin beklenen uzunluğudur. 

( ) /E T h , Bir çevrim içinde alınmış olan örneklerin beklenen sayısıdır. 

( )E C , Çevrim başına beklenen net gelirdir. 

( )E A , Saat başına beklenen net gelirdir. 

( )E L , Prosesin maruz kaldığı saat başına beklenen kayıptır. 
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GİRİŞ 

Yıllar boyunca sadece iç pazara yönelik olarak üretim gerçekleştiren ve pazar 

kaygıları olmadığı için kendilerini yenileme ihtiyacı duymayan Türk firmaları, 

Gümrük Birliği’ne giriş konusu gündeme gelince kaliteye daha fazla ilgi duymaya 

başlamıştır. Çünkü bu gelişme o zamana kadar sadece iç pazarda olan rekabeti 

uluslararası alana taşımıştır. Pazarda yabancı ürünler tanındıkça yerli ürünlerde de 

aynı özellikler istenmeye başlamıştır. Üretilen mamullerin standartlarının 

yükseltilmesi kaçınılmaz olmuştur. Ürün kalitesine verilen bu önemin doğrudan bir 

sonucu, ürün kontrolü ve diğer kalite güvence sistemlerine yapılan yatırımın 

arttırılmasıdır. 

 

İstatistiksel Proses Kontrolü, imalat proseslerinin ve hizmet işletmelerinin kalite ve 

verimliliğini geliştirmek için etkili bir yöntemdir. İstatistiksel Proses Kontrolü’nün 

yedi temel aracından biri olan Kontrol Diyagramları, prosesin sürekli olarak 

izlenebilmesini sağladığından en sık kullanılanlardan biridir. Kontrol 

diyagramlarının uygulanılması pek çok teknik ve davranışsal karar gerektirir. Önemli 

bir teknik karar Kontrol Diyagramı Tasarımı’dır. Ekonomik bir kritere dayanan 

ekonomik tasarım günümüz kontrol diyagram tasarımındaki popüler yaklaşımlardan 

biridir. Burada amaç, birim zaman veya üretilen birim başına karlılığı arttıran veya 

maliyeti düşüren kontrol diyagramı parametrelerinin belirlenmesidir. Bu konudaki 

araştırmaların temel hedefi kontrol diyagramı parametrelerini belirlemek için 

hesaplama prosedürlerinin geliştirilmesi üzerine olmuştur. 

 

Bu çalışmada, kontrol diyagramları tasarımlarından, X  Kontrol Diyagramlarının 

Ekonomik Tasarımı incelenmiştir. Bu seçimde X  diyagramının endüstride 

kullanılan en popüler kontrol diyagramı olması varsayımı etkili olmuştur.  

 

X  kontrol diyagramlarının tam ekonomik modelinden bahseden ilk çalışma 

Duncan’ın çalışmasıdır. Duncan, X  kontrol diyagramı tasarımını ekonomik 
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kriterlere göre ortaya koymuştur. Duncan’ın modeli prosesin maruz kaldığı saat 

başına beklenen kaybı yani ( )E L ’yi en aza indirecek kontrol diyagramı 

parametrelerinin belirlenmesi esasına dayanmaktadır. ( )E L  fonksiyonunun tekrar 

eden değerlendirmeleri için kullanılan bir dijital bilgisayar programı ile birlikte bir 

arama tekniği veya sınırlandırılmamış bir optimizasyon kullanarak, ( )E L  kolaylıkla 

minimize edilebilir. Bu, en sık kullanılan optimizasyon yaklaşımıdır. Montgomery, 

Duncan’ın modelinin optimizasyonu için FORTRAN bilgisayar programını 

vermiştir. 

 

Bu çalışmanın ilk bölümünde, kalite ve kalite kontrolü ile ilgili temel kavramlar 

kısaca açıklanmıştır. Daha sonra kalite kontrolün gelişimi ve kalite kontrol 

faaliyetlerinde istatistiksel yöntemlerin yeri incelenmiştir.  

 

İkinci bölümde, Toplam Kalite Yönetimi çabalarına yardımcı tekniklerinden biri olan 

İstatistiksel Proses Kontrolü açıklanmıştır. Daha sonra İstatistiksel Proses 

Kontrolü’nün yedi temel aracından biri olan ve prosesin kontrol altında tutulmasını 

sağlayan Kontrol Diyagramları hakkında bilgi verilmiş ve kontrol diyagramı 

tiplerinden Ölçülebilir Değişkenler için Kontrol Diyagramları incelenmiştir. 

 

Üçüncü bölümde, önce X  kontrol diyagramlarının tasarımı incelenmiş, daha sonra 

Duncan’ın modeli anlatılmış ve bu modelin optimizasyon yöntemlerinden 

bahsedilmiştir.  

 

Dördüncü bölümde, Fortran bilgisayar programının uygulama adımları gösterilmiştir. 

 

Beşinci ve son bölümde ise, bu bilgisayar programı kullanılmış ve uygulama yapılan 

şirkette seçilen kalite özelliği için X  kontrol diyagramının ekonomik tasarımı 

belirlenmiştir. 
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1 KALİTE VE KALİTE KONTROLÜ İLE İLGİLİ TEMEL 

KAVRAMLAR 

Bu bölümde önce kalite ve kalite kontrolü ile ilgili temel kavramlar açıklanmıştır. 

Daha sonra kalite kontrolün gelişimi ve kalite kontrol faaliyetlerinde istatistiksel 

yöntemlerin yeri incelenmiştir. 

1.1 GİRİŞ 

Türk firmaları, yıllar boyunca sadece iç pazara yönelik olarak üretim gerçekleştirmiş 

ve pazar kaygıları olmadığı için kendilerini yenileme ihtiyacı duymamışlardır. Daha 

sonraları büyük firmaların yabancı firmalar ile yaptığı ortaklıklar sonucu, ortak 

üretim yoluyla üretilen yabancı ürünler Türkiye’de tanındıkça yerli ürünlerde de aynı 

özellikler istenmeye başlamıştır.1  

 

Ülkemizde mal ve hizmet üretimi ile bunların pazarlanması son derece önemli bir 

konu haline gelmiştir. Üretilen mamüller ile çeşitli dış pazarlara ulaşmayı 

hedeflemişlerdir. Ulaşılmak istenen en önemli pazar ise şu anda Avrupa Birliği (AB) 

haline gelmiş olan Avrupa Topluluğu (AT)’dur. 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren 

AT’nin belli kalite standartlarını sağlamayan temel malları sokmayacağını bildirmesi 

ve 1 Ocak 1995 yılında AT ile yapılan Gümrük Birliği Anlaşması, firmaları daha 

kaliteli üretime yönlendirmiştir.2 Global pazarda rekabet edebilmenin temel koşulu, 

en iyi kaliteyi üretmek ve ileri üretim tekniklerinden başarılı bir şekilde 

yararlanmaktır. Bu nedenle Kalite Güvence Sistem modelleri kavramı gündeme 

gelmiştir.3 Kalite Güvence Sistemi, Toplam Kalite Yönetimi’ne geçişin başlangıcıdır. 

                                                 
1 Muhittin Şimşek, “Kalite Kavramının Çeşitli Ülkelerde Gelişimi,” Standard Ekonomik ve Teknik 
Dergi, Sayı 462 (2000), s. 49. 
2 Onur Özveri, Levent Şenyay, Ali Şen, “ISO 9000 Kalite Güvence Sistem (KGS) Modellerine 
İstatistiksel Tekniklerin Entegrasyonu,” D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, C.IX, No:2, 1994, s. 440. 
3 Işıl Mendeş Pekdemir, İşletmelerde Kalite Yönetimi: Kavramlar, Kalite İyileştirme süreci, 
Vak’alar, İstanbul, y.y., 1992, s. 1. 
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1.2 KALİTE VE KONTROL 

Kalite kavramı çok açık ve net olarak tanımlanamayan bir kavramdır. Bu nedenle 

herkesin uzlaşabileceği bir kalite tanımı yapılması neredeyse olanaksızdır. Kalite 

kavramının pekçok anlamı içinde iki tanesi kalite yönetimi için büyük öneme 

sahiptir. 

1) Kalite, müşteri ihtiyaçlarını karşılayan ve böylece müşteri memnuniyeti sağlayan 

ürün özellikleridir. Bu bağlamda kalitenin anlamı gelire yönlendirilmiştir. 

2) Kalite eksikliklerden kurtulmak demektir. Bir işi defalarca yapmayı gerektiren, 

müşteri memnuniyetsizliğine yol açan hatalardan kurtulmak demektir. Bu bağlamda 

kalitenin anlamı maliyetlere yönlendirilmiştir ve yüksek kalite çoğunlukla daha az 

maliyetlidir.4 

 

Feigenbaum’a göre kalite; bir mühendis, bir pazarlama veya genel bir yönetim 

kararlılığı değil, bir müşteri kararlılığıdır. Kalite, müşterinin mal veya hizmette 

yaşadığı gerçek deneyime dayanır ve müşterinin ihtiyaçlarına göre ölçülür. Mal ve 

hizmet kalitesi ise; pazarlama, mühendislik, imalat ve tamir-bakımın müşterinin 

beklentilerini karşılayacak şekilde mal ve hizmet sunumunun toplamıdır. 

Güvenilirlik, servis kolaylığı ve bakım kolaylığı toplam mal ve hizmet kalitesini 

oluşturan bireysel özelliklerdir.5 

 

Ishikawa ürün kalitesini; “geriye bakan” ve “ileriye bakan” kalite olarak ayırmıştır.6 

Kano ve diğerleri ise “geriye bakan” kaliteye “beklenen” ve “ileriye bakan” kaliteye 

de “memnun eden” kalite ismini vermişlerdir. Bazı ürünler çok fazla şikayet 

almalarına rağmen bu ürünler müşterilere son derece çekici geldiklerinden iyi 

satarlar. Bazı ürünler ise sadece birkaç şikayet alsalar da cazibesi olmadığından 

dolayı hiç satmazlar. Bu nedenle müşteri memnuniyeti elde etmek için sadece 

üründeki hataları ve müşteri şikayetlerini yok ederek beklenen kaliteyi elde etmek 

                                                 
4 Joseph M. Juran, A. Blanton Godfrey, Juran’s Quality Handbook, 5. B., New York, McGraw-Hill, 
1999, s. 2.1- 2.2. 
5 Armand V. Feigenbaum, Total Quality Control, 3. B., Singapore, McGraw-Hill, 1991, s. 7. 
6 Juran, Godfrey, s. 41.19’dan Kaoru Iskikawa, Quality Control Specialists and Standardization,” 
Proceedings, International Conference on Quality Control, Tokyo, Japanese Union of  Scientists 
and Engineers, 1978, s. A6-5-A6-6. 
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yetmez. Aynı zamanda ürünlere çekici özellikler de eklemek gerekir. Beklenen 

kalitenin hatalı ürün oranı, yeniden işlenme oranı ve müşteri şikayetlerinin sayısı gibi 

bazı göstergeleri vardır. Bu nedenle beklenen kalite evrensellik özelliğine sahiptir ve 

farklı ürün türleri için benzer şekilde ifade edilebilir. Memnun eden kalite ise 

çoğunlukla sözkonusu ürüne özgüdür ve dolayısıyla da farklı ürünler için farklılık 

gösterir.7 

 

Müşteri memnuniyeti açısından kalitenin beş temel öğesi; beklenen kalite, tatmin 

eden kalite, memnun eden kalite, önemsenmeyen kalite ve ters kalitedir. Bunlardan 

ilk üçü özel bir öneme sahiptir. 

1) Beklenen kalite, müşterinin beklediği özellik veya karakteristikleri belirtir. Bu 

özellikler olmadığında müşteri memnun olmaz. 

2) Tatmin eden kalite, müşterinin özel olarak talep ettiği özellikleri belirtir. Bu 

özellikler olmadığında müşteri tatmin olmaz. 

3) Memnun eden kalite, müşterinin varlığından haber olmadığı özellikleri belirtir. 

Bu özellikler olmadığında müşteri memnuniyetsizlik göstermez.8 

4) Önemsenmeyen kalite, ne iyi ne de kötü olan özelliklerdir. Dolayısıyla bu 

özellikler müşteri memnuniyetsizliği oluşturmazlar. 

5) Ters kalite, memnuniyetsizliğe neden olan üst düzey bir başarı (veya 

memnuniyeti sağlayan düşük başarı) ve bütün müşterilerin benzer olmadığı 

gerçeğine dayanır. Örneğin bazı müşteriler, yüksek teknoloji ürünlerini tercih 

ederler. Öte yandan bazı başka müşteriler ise bir ürünün en temel modelini isteyip, 

eğer üründe çok fazla özellik varsa memnuniyetsizlik gösterebilirler.9  

 

 

 

 

                                                 
7 a.g.e., s. 41.19-41.20’den Noriaki Kano ve diğerleri, “Attractive Qualities and Must-Be Qualities,” 
Hinshitsu, C.XIV, No:2, Japanese, 1984, s.147-156. 
8 Muhittin Şimşek, “Toplam Kalite Yönetimi,” Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, No:472, 2001, 
s.15.  
9
 Löfgren Martın, Wıtell Lars, “Kano’s Theory of Attractive Quality and Packaking”, (Çevrimiçi) 

http://www.asq.org/pub/qmj/past/vol12_issue3/qmjv12i3lofgren.pdf, 28 Kasım 2006. 
 



 6 

 

Şekil 1. Memnun eden kalite teorisinin incelenmesi. 

Kaynak: Martın Löfgren, Lars Wıtell, “Kano’s Theory of Attractive Quality and 
Packaking”, www.asq.org, 2005, s. 9. 

Kaliteyi gerçek kalite ve algılanan kalite şeklinde de incelemek mümkündür. Gerçek 

kalite, bir mal veya hizmeti sunmak için çaba sarfeden ve harcamalara katlanan kişi 

veya kuruluş, bu mal veya hizmeti oluştururken en iyi spesifikasyonlara ulaşması 

durumunda elde edilen kalitedir. Algılanan kalite ise, müşterinin algıladığı kalitedir. 

Bir mal veya hizmet müşterilerin beklentilerini karşıladığı zaman algılanan kaliteye 

ulaşılmış olunur. Bu iki kavram arasındaki ilişki, çok yönlü bir ilişkidir. Eğer 

herhangi biri sıfır olursa, sonuç sıfır olur. 10 

 

Bir ürünün kalite düzeyini belirlemek için aşağıdaki kriterlerden biri veya birkaçı 

kullanılabilir: 

1) Dizayn kalitesi 

2) Uygunluk kalitesi 

3) Tüketici tercihi 

4) Mamulun fiziksel özellikleri 

5) Ekonomik kullanma süresi 

6) Güvenilirliği 

7) Performans karakteristikleri 

                                                 
10 Pekdemir, s. 7-9. 
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8) Dizayn ve imalat maliyetleri 

9) Üretim yöntemleri ve teknolojik olanakları 

10) Tamir-bakım ve servis gereksinme ve maliyetleri.11 

 

Kalite kontrol faaliyetlerinin popülerliği ve düzeyi arttıkça kontrolün de tanımı 

genişlemiştir.12 “Kontrol”ün bir anlamı “denetleme ve yönlendirme” eylemidir, fakat 

“egemen olma ve kumanda etme” anlamında da kullanılmaktadır. “Egemen olma ve 

kumanda etme” anlamının çağrışımından insanlar pek hoşlanmazlar. Bu nedenle 

Avrupa Kalite Kontrol Örgütü adını Avrupa Kalite Örgütü olarak değiştirmiştir. 

“Denetleme ve yönlendirme eylemi”, bir eylemin fiili sonuçlarının hedeflerle veya 

standartlarla karşılaştırılması, arasındaki farklılıkların saptanması ve bu fark anormal 

boyutlar aldığında düzeltici önlemlerin alınması demektir. Bu ise Şekil 1’de 

gösterilen ünlü PDCA (plan-do-check-act) veya PUKÖ (planla-uygula-kontrol et-

önlem al) çevrimidir. Planların her zaman mükemmel olmadıkları varsayılıp, onları 

giderek mükemmele yaklaştırmaya çalışılmalıdır. Çevrim bu şekilde sürekli 

dönmektedir.13  

 

Şekil 2.  PUKÖ çevrimi. 

Kaynak. Joseph M. Juran, A. Blanton Godfrey, Juran’s Quality Handbook, 5. B., New York, 
McGraw-Hill, 1999, s. 41.4’ten Yoshio Kondo, “Creativity in Daily Work,” ASQC 
Technical Conference Transactions, Philadelphia, 1977, s. 430-439. 

                                                 
11 Bülent Kobu, Endüstriyel Kalite Kontrolu, 2. B., İstanbul, İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadi 
Enstitüsü Yayınları, 1987, s. 13-14. 
12 Yoshio Kondo, İşletmede Bütünsel Kalite: Arkaplanı ve Gelişimi, çev. Ayşe Bilge Dicleli, 
İstanbul, MESS Yayını, 1999, s. 33’ten Masao Kogure, Japon BKY-Yeniden Gözden Geçirme ve 
Yeni Gelişmeler (Japonca), Tokyo, JUSE Press, 1988. 
13 a.g.e., s. 33-35. 
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1.3 KALİTEYİ OLUŞTURAN TEMEL UNSURLAR 

Bir mamulun herhangi bir kalite özelliğinin gerçekleşmesinde pekçok faktör 

gözönüne alınır. Bu faktörler dizayn kalitesi ve uygunluk kalitesi olmak üzere iki 

temel unsur içinde toplanabilir: 

1) Dizayn kalitesi. Ürünün gerçek veya algılanan bir müşteri ihtiyacını başarılı bir 

şekilde karşılamak üzere dizayn edilmesi anlamına gelir.14 Müşteri ihtiyaçlarına 

cevap vermek için bir ürün dizaynının istenilen özellikleri ve işlevselliği sağlaması 

gerekir. Dizayn kalitesi, sayısal olarak ölçülebilir özellikler (güç, hız, kimyasal 

direnç gibi) veya öznel özellikler (tarz, yapı veya koku gibi) olabilir.15 Optimum 

dizayn düzeyi, kalitenin tüketici açısından değeri ile üreticiye olan maliyeti arasında 

optimum noktanın bulunması ile saptanır. 16  

2) Uygunluk kalitesi. Üretilen ürün birimlerinin özelliklerinin ve işlevsellik 

tutarlılığının değişmeksizin devam etmesi, sürekli olarak istenen spesifikasyonları 

sağlaması anlamına gelir.17 Optimum uygunluk derecesi, çeşitli maliyetlerin 

dengelenmesi ile saptanır. 18  

 

Şekil 3. Optimum dizayn kalitesi düzeyinin saptanması. 

                                                 
14 Donna C. S. Summers, Quality, 2. B., New Jersey, Prentice-Hall, 2000, s. 4. 
15 Juran, Godfrey, s. 27.5. 
16 Kobu, s. 22. 
17 Juran, Godfrey, s. 27.5. 
18 Kobu, s.23. 
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Kaynak: Bülent Kobu, Endüstriyel Kalite Kontrolu, 2. B., İstanbul, İ.Ü. İşletme Fakültesi 
İşletme İktisadi Enstitüsü Yayınları, 1987, s. 22. 

Şekil 2’ye göre farklardan oluşan kar eğrisi B noktasında maksimum olmaktadır. Bu 

nedenle üretici açısından ürün için en uygun dizayn kalitesi bu noktadadır.19 

 

Şekil 4. Optimum uygunluk kalitesi derecesinin saptanması. 

Kaynak: Bülent Kobu, Endüstriyel Kalite Kontrolu, 2. B., İstanbul, İ.Ü. İşletme Fakültesi 
İşletme İktisadi Enstitüsü Yayınları, 1987, s. 23. 

Şekil 3’e göre, kontrolün etkinliği arttıkça yani bozuk mal yüzdesi azaldıkça iki 

maliyet eğrisi bir noktada kesişir. Bu noktanın absisi toplam maliyetin minimum 

değeri aldığı uygunluk kalitesidir.20 

 

Dizayn kalitesi ile uygunluk kalitesi arasında önemli bir bağ vardır. Eğer bir ürün, 

üretildiği ve kullanıldığı çevredeki tipik değişikliklere rağmen beklenilen işlevselliği 

sürekli olarak sağlıyorsa ürün dizaynının güçlü olduğu söylenir. Ürün dizaynındaki 

güçlü olma son yıllarda çok önemli hale gelmiştir.21 

                                                 
19 a.g.e., s. 22. 
20 a.g.e., s.23. 
21 Juran, Godfrey, s. 27.5. 
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1.4 KALİTE NASIL SAĞLANIR VE GELİŞTİRİLİR 

Kaliteye ulaşmak için, işletmenin politika ve hedeflerinin tespit edilmesi, hedeflerin 

de sonuçlara dönüşebilmesi için planlama, kontrol ve iyileştirme gibi yönetsel 

işlemlerin kullanılması gerekmektedir. 

 

Bir kalite planlaması aşağıda sıralananan maddeleri kapsar: 

1) Kalite amaçlarının oluşturulmasını 

2) Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesini 

3) Müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak ürün özelliklerinin belirlenmesini 

4) Tedarikçi ihtiyaçlarını karşılayacak kalite hedeflerinin oluşturulmasını  

5) Kalite hedeflerinin karşılanması için oluşturulan prosesin yeterliliğinin ispat 

edilmesini, yeni prosesin işletim koşulları altında kalite hedeflerini 

karşılayabilmesinin onaylanmasını. 

 

Bir kalite kontrolü aşağıda sıralanan maddeleri kapsar: 

1) Gerçekleşen performansın ölçülmesini 

2) Bu gerçekleşen performans ile kalite hedeflerinin karşılaştırılmasını ve aradaki  

farkın saptanarak, bu sapmaların yorumlanmasını 

3) Sapmalardaki farkla ilgili düzeltici önlemlerin alınmasını 

4) Ölçüm birimlerinin seçimini 

5) Ölçütlerin oluşturulmasını 

6) Performans standartlarının belirlenmesini. 

 

Kalite yönetim felsefesinin başlangıç noktasını kalite planlama oluşturur. 

Planlamadaki bazı eksikliklerden dolayı prosesin birtakım kayıplarla çalışması 

kaçınılmaz bir durumdur. Bu kayıpların daha kötüye gitmesini engellemek, kalite 

planına uygun olarak yürütülmesini gerçekleştirmek için yapılması gereken şey, 

kalite kontroldür. Eğer kayıplar daha fazlalaşırsa düzeltici önlemler alınır ve proses 

tekrar kalite kontrol aşamasını yaşar. Gerçekleşen performansı, planlanan 
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performanstan daha üstün hale getirebilmek için kalite kontrol aşamasına proseslerin 

iyileştirilmesi aşamasının ilave edilmesi gerekmektedir .22 

1.5 KALİTE KAVRAMININ ABD VE JAPONYA’DA 

GELİŞİMİ 

Üretim sistemlerindeki büyüklük, mal ve hizmetlerin yapısı ve bunlara ihtiyaç duyan 

müşterilerin yaşam kalitesindeki değişmeler, I. ve II. Dünya Savaşlarının etkileri, 

teknoloji ve ulaşımda sağlanan iyileşmeler gibi pekçok faktör kalitede yeni kavram 

ve yöntemleri ortaya çıkarmıştır.23 Bu bölümde kalite kavramının ABD ve 

Japonya’da gelişimi incelenmiştir. 

1.5.1 KALİTE KAVRAMININ ABD’ DE GELİŞİMİ 

Amerika, 19. yüzyılda geliştirilen Taylor sistemi sayesinde üretimde dünya lideri 

olmuştur. Bu sistem sayesinde üretim hızla artarken kalite aynı seviyede 

gelişmemiştir.  

 

1924 yılında Bell Telefon Şirketi araştırıcılarından Dr. W. A. Shewhart tarafından 

geliştirilen İstatistiksel Kalite Kontrolü kavramı ile kalitenin bilimsel temelleri ortaya 

konmuştur. Bu gelişme Amerikan endüstrisinin güçlenmesine önemli etkileri 

olmuştur. 24 Aynı yıllarda yine Bell Telefon Şirketi’nden iki araştırıcı, H. F. Dodge 

ve H. G. Roming örnekleme ile muayene işleminin  istatistik teorisini kurarak 

uygulama yöntemlerini geliştirmiştir.25 

 

1946 yılında Amerikan İstatistiksel Kalite Kontrol Derneği (American Society for 

Quality Control, ASQC) kurulmuştur. Bu dernek, yayınladığı kitaplar, konferanslar 

                                                 
22 Canan Çetin, Besim Akın ve Vedat Erol, Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemi: 
(ISO 9000-2000 Revizyonu), der.: Canan Çetin, 2. B., İstanbul, Beta Basım Yayım, 2001, s. 183-185. 
23 Kobu, s.1. 
24 Şimşek, “Kalite Kavramının Çeşitli Ülkelerde Gelişimi,” s. 46. 
25 Kobu, s. 2. 
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ve düzenlediği toplantılar ile mal ve hizmetin tüm tipleri için kalite kontrolün 

kullanılmasını güçlendirmiştir.26  

 

Dr. Armand Feigenbaum 1961 yılında Total Quality Control kitabını yayınlamıştır. 

Bu dönemde kalite anlayışında değişiklikler olmuş ve ürün kalitesi yerine üretim 

sistemlerinin kalitesi anlayışı ortaya atılmıştır.27  

 

1970’lerin sonu ile 1980’lerin başında Amerikan mal ve hizmetlerinde bir kalite 

rönesansı başlamıştır. 1980’lerin sonunda, otomotiv endüstrisi İstatistiksel Proses 

Kontrolü’nü önplana çıkarmaya başlamıştır. Tedarikçilerin ve onların tedarikçilerinin 

bu teknikleri kullanmaları zorunlu kılınmıştır. Ayrıca bu dönemde Toplam Kalite 

Yönetimi’ni (Total Quality Management, TQM) zorunlu kılan Sürekli Kalite 

Geliştirme (Continuos Quality Improvement, CQI) kavramı ortaya çıkmıştır.28 

Toplam Kalite Yönetimi 1988 yılından itibaren resmen devlet dairelerine girmeye 

başlamıştır.29 Takip eden yıllarda kalite geliştirme hareketi yayılarak devam etmiştir.  

1.5.2 KALİTE KAVRAMININ JAPONYA’DA GELİŞİMİ 

Modern kalite kontrol Japonya’ya, II. Dünya Savaşı sonrası gelmiştir. Bilim ve 

teknolojinin ihtiyacı olan değişik proje ve faaliyetleri destekleyerek kültürün ve 

sanayinin gelişmesi amacıyla 1946 yılında, Japon Bilimciler ve Mühendisler Birliği 

(Japanese Union of Scientists and Engineers, JUSE) kurulmuştur.  

 

1949 yılında, sanayi, akademik kuruluş ve hükümet temsilcileri JUSE bünyesinde 

Kalite Kontrol Araştırma Grubu’nu (Quality Control Research Group, QCRG) 

kurmuştur. Bu dönemde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, sanayi ürünlerinin kalitesini 

iyileştirmek için Sanayi Standartlaştırma Yasası’nı oluşturmuştur. Bu yasaya göre, 

ürünlerine “Japon malıdır” ibaresi koymak isteyen firmaların kalite kontrol 

sistemlerinin hükümet denetiminden geçmesi gerekmektedir. 

                                                 
26 Dale H. Besterfield, Quality Control, 4. B., New Jersey, Prentice Hall, 1994, s.3. 
27 Şimşek, “Kalite Kavramının Çeşitli Ülkelerde Gelişimi,” s. 46-47. 
28 Besterfield, s. 4. 
29 Şimşek, “Kalite Kavramının Çeşitli Ülkelerde Gelişimi,” s. 46-47. 
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1950 yılında W. Edwards Deming, Japon mühendislere istatistiksel yöntemlerle 

ilgili, üst yönetime ise kalite sorumluluğu ile ilgili ders vermiştir.30 Bu dönemde 

JUSE, İstatistiksel Kalite Kontrolü adlı dergiyi çıkarmaya başlamıştır. 31 

 

1954 yılında Joseph M. Juran, Japonya’ya ilk gezisini gerçekleştirmiş ve kalite 

kavramlarını vurgulamıştır. Ve bu dönemde Japonlar dünyanın takip edeceği 

standartları oluşturmuşlardır.32 

 

1956 yılında ulusal radyo ile kalite eğitimleri verilmeye başlanmıştır. Yine bu 

dönemde okullara, kalite ve kalite geliştirme konularında dersler konmuştur. 

 

1962 yılında ustabaşılar için kalite dergisi yayınlanarak işçiler seviyesinde kalite 

kontrolün gelişmesi sağlanmıştır. Bu dönemde Atölye Kalite Kontrol Çalışma 

Gruplarının adı Kalite Çemberi olarak değiştirilmiştir. Takip eden yıllarda kalite 

geliştirme hareketi yayılarak devam etmiştir. Bugün itibariyle Japonya, rekabette 

ezici üstünlüğün sahibi konumundadır. 

1.6 KALİTE KONTROLÜ 

Kalite kontrolü; bir mal veya hizmetin kalitesini tasarlamak, oluşturmak, gözden 

geçirmek ve geliştirmek için, üretilmiş parçaların, montaj parçalarının ve ürünlerin 

muayenesi ve spesifikasyonların kullanılması anlamına gelir. 

 

Kalite kontrolü aşağıdaki maddelerle muayene etmenin ötesine gider: 

1) Müşteri istek ve beklentilerine göre mal veya hizmet üretmek için standart 

oluşturmak 

2) Bu standartlara uyumu kesin hale getirmek 

3) Eğer standartlara uymada bir eksiklik varsa düzeltici önlem almak.  

4) Gelecekteki uyumsuzlukları önlemek için planlar uygulamak.33 

                                                 
30 Besterfield, s. 3. 
31 Kondo, s. 51-53. 
32 Besterfield, s. 3. 
33 Summers, s. 12. 
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Kalite kontrolün gelişmesi yirminci yüzyılın tamamına yayılmıştır. Tarihi bir bakış 

açısıyla bakıldığında, denebilir ki kalite kontrol yaklaşımında her yirmi yılda bir 

önemli değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikler Şekil 4’teki gibi özetlenebilir.34 

 

Şekil 5. Kalite kontrol gelişim süreci. 

Kaynak. Armand V. Feigenbaum, Total Quality Control, 3. B., Singapore, McGraw-Hill, 
1991, s. 16. 

1.7 KALİTE KONTROLÜ’NDE İSTATİSTİKSEL 

YÖNTEMLERİN YERİ 

Modern üretimde mamul yapısının ve imalat yöntemlerinin karmaşıklığı ve üretim 

miktarlarının büyüklüğü gibi şartlar, kaliteye daha fazla önem verilmesini ve kalite 

kontrol faaliyetlerinde istatistiksel yöntemlerin kullanılmasını gerekli kılmıştır.35 

Kalite kontrol sıklıkla olgu kontrolü olarak adlandırılmaktadır. Olguların önemi 

kabul edilmeli, bu olgular doğru verilerle ifade edilmeli ve bu verileri analiz etmek 

için istatistiksel yöntemlerden yararlanılmalıdır.36  

 

İstatistiksel yöntemler güçlük derecelerine göre: 

                                                 
34 Feigenbaum, s. 15.  
35 Kobu, s.39. 
36 Kaoru Ishikawa, Toplam Kalite Kontrol, çev. ve der.: Semih Ordaş, Nedret Yayla, 2. B., İstanbul, 
KalDer Yayınları, 1997, s. 111. 
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1) Temel istatistik yöntemler. Bu yöntemlerle çalışanların, kalite kavramı, yönetim 

ve geliştirmeye ilişkin ilke ve uygulamalar ve istatistiksel düşünme tarzı konularında 

eğitilmeleri gerekir.  

2) Orta derece istatistiksel yöntemler. Bu yöntemler sadece mühendislere ve kalite 

kontrol geliştirme bölüm görevlilerine öğretilir. 

3) İleri istatistiksel yöntemler. Bu yötemler, bilgisayar kullanımı gerektirir. 

Karmaşık proses ve kalite analizlerinde görevlendirilmek üzere az sayıda mühendis 

ve teknisyene öğretilir.37 

1.8 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 

Kalite güvencesi, bir mal veya hizmetin belirlenen kalite isteklerine uygunluğunu 

yeterli güvencede sağlamaya çalışan tüm planlı ve sistematik faaliyetleri kapsar. 

Böyle bir faaliyet ise organizasyonun her kademesinde özen ve dikkat gerektiren bir 

kalite yönetimi ile, böyle bir kalite yönetimi ise belirli uluslararası standartların 

gerçekleştirilmesi ile mümkündür. 38 Şu anda Avrupa Birliği (AB) haline gelmiş olan 

Avrupa Topluluğu (AT), ISO 9000 Kalite Güvence Standartları’nı geliştirmiştir. Bu 

standartların özü AT’de iş yapan firmalarda kalite yönetim prosedürlerinin 

kurulmasını sağlamaktır.39 ISO 9000, Uluslararası Standartlar Örgütü’nün 

(İnternational Organization for Standardization, ISO) yayınlamış olduğu Kalite 

Güvence Sistem Standardı’dır.40 Bu standardın temeli 1963’te ABD’de savunma 

sanayi için hazırlanan MIL-Q.9858 standardına dayanmaktadır. Aynı standart 

1968’de NATO üyesi ülkelerde Askeri Kalite Güvence Standardı (Applied Quality 

Assurance Publications, AQAP) olarak kabul edilmiştir. Sektör bazından ulusal 

düzeyli kalite sistem standartlarına geçiş, 1978-1979 yılları arasında Kanada ile 

İngiltere’de ve 1979’da ABD’de gerçekleşmiştir.  

 

Uluslararası ticari ilişkilerin artması ve karmaşık hale gelmesi sonucu ISO 9000 

Kalite Güvence Standartları EN.29000 olarak ele alınmıştır. Bu standart ülkemizde 

                                                 
37 a.g.e, s. 196-197. 
38 Çetin, Akın, Erol, s. 364. 
39 Jay Heizer, Barry Render, Production&Operations Management , 4. B., New Jersey, Prentice 
Hall, 1996, s. 80. 
40 Çetin, Akın, Erol, s. 365. 
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TSE tarafından TS-ISO.9000 serisi standartları olarak yayınlanmıştır.41 TSE, 

ISO’nun üyesidir ve Türkiye’deki tek temsilcisidir. TS-EN-ISO 9000 standartları 

aşağıda sıralanan dört temel standarttan oluşmaktadır: 

1) TS-EN-ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler 

2) TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri-Şartlar 

3) TS-EN-ISO 9004:2000 Kalite Yönetim Sistemleri Performansının İyileştirilmesi 

için Kılavuz 

4) TS-EN-ISO 19011:2000 Kalite ve Çevre Tetkiki için Kılavuz42 

 

Aşağıda sıralanan bazı faktörler ISO 9000 standartlarına ilginin yönelmesine neden 

olmaktadır: 

1) Bu standartlar dünyada kabul görebilir 

2) Bu standartlar AT tarafından üretilen veya ithal edilen bazı ürünlerde 

uygulanmaktadır 

3) Bu standartlara uymak ürün tescili için gerekli olabilir43 

 

Kalite Güvence Sistemi, Toplam Kalite Yönetimi’ne geçişin başlangıcı olarak kabul 

edilebilir. İşletmelerin önce Kalite Güvence Sistemleri’ni oluşturmaları, daha sonra 

Toplam Kalite Yönetimi’ne gitmeleri tavsiye edilmektedir.44 

1.9 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 

Feigenbaum, Toplam Kalite Kontrol ve Kalite Maliyetleri kavramlarının 

öncüsüdür.45 Toplam Kalite Kontrolü veya Toplam Kalite Yönetimi için bazı 

yazarlar, “güçlü liderlik, katılımcı yönetim ve ekip çalışmasının bir bileşimi” 

şeklinde, bazı yazarlar “hatasız ürün üretme veya her şeyi mükemmel bir şekilde 

                                                 
41 Özveri, Şenyay, Şen, s. 447. 
42 Türk Standartları Enstitüsü, “TS EN ISO 9000 Genel Bilgilendirme,” Personel  ve Sistem 
Belgelendirme, (Çevrimiçi) http://www.tse.org.tr/Turkish/KaliteYonetimi/9000bilgi.asp, 25 Temmuz 
2006. 
43 Heizer, Render, s. 80. 
44 Çetin, Akın, Erol, s. 363-364. 
45 a.g.e., s. 199. 
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yapma” şeklinde tanımlamakta ve bazıları da tanımlamalarında bazı unsurları ön 

plana çıkararak açıklamalarda bulunmaktadır.46 

 

Toplam Kalite Yönetimi, tedarikçiden müşteriye kadar tüm kurumu kapsayan kalite 

önemsenmesi anlamına gelir.47 

 

Toplam Kalite Kontrolü, en ekonomik seviyede tam olarak müşteri tatminini 

sağlamaya yönelik olarak, işletme içi birimlerdeki çeşitli grupların çabalarını 

bütünleyen bir sistemdir.48 

 

Toplam Kalite Yönetimi, “kalite-maliyet-verimlilik-kar” ilişkisine geleneksel 

yönetim anlayışından çok daha değişik bir açıdan yaklaşan, gelişen ve gelişimine 

devam etmekte olan modern ve etkin bir yönetim anlayışıdır.49 

 

Toplam Kalite Yönetimi sistemi, teknik ve yönetim olmak üzere farklı iki sistemin 

bütünleşerek oluşturduğu bir bütünsel sistem özelliği taşımaktadır. Teknik sistem; 

mamul tasarımında kalite güvencesi, mal veya hizmet üretim süreçlerinin 

planlanması ve tasarımı, üretim girdilerinin, ara ve son mamullerin kontrolü, yönetim 

sistemi ise; planlama, organizasyon, kontrol ve insan kaynakları yönetim süreçleri ile 

kalite güvence arasındaki ilişkiler üzerine odaklanmaktadır.50 

 

Toplam Kalite Yönetimi önemlidir çünkü bir firma dünya pazarlarında rekabet etmek 

istiyorsa müşteri beklentilerini karşılayabilmek Toplam Kalite Yönetimi’ne önem 

vermeyi gerektirir.51  

 

                                                 
46 Hakan Yıldırım, “Toplam Kalite Yönetiminin Temel Kavramları,” Marmara Üniversitesi, SBE, 
Hakemli Dergisi, C.V, No:17, 2002, s. 191. 
47 Heizer, Render, s. 81. 
48 Çetin, Akın, Erol, s. 199. 
49 Muhittin Şimşek, “Toplam Kalite Yönetiminin Amacı ve Felsefesi,” Standart Ekonomik ve 
Teknik Dergi, No:468, 2000, s. 20. 
50 Yıldırım, s. 192. 
51 Heizer, Render, s. 81-82. 
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Toplam Kalite Yönetimi’nin amaçlarından biri, üretilen ve üretilecek olan bütün 

proseslerde sürekli gelişmeyi sağlamak ve bunu devam ettirecek personeli 

yetiştirmektir. Toplam Kalite Yönetimi sürekli gelişim ile müşteri mutluluğunu ve 

tatminini temel almaktadır. 

 

Toplam Kalite Yönetimi’nin temel unsurları ve özellikleri aşağıda sıralanmıştır: 

1) İnsana saygı  

2) Müşterinin tam ve sürekli tatmini  

3) Kalite kavramının, işletme politikasına yön vermesi 

4) Çalışanların tümünün her alanda kaliteyi geliştirmeye çalışması 

5) Herkesin işini ilk defada ve doğru olarak yapması  

6) Sürekli gelişme anlayışı ve prosesin kontrolü 

7) Bütün çalışanların katılacağı sürekli bir eğitim programı 

8) Grup çalışması 

9) Her kademede katılımcı yönetim.52 

 

Çalışanların katılımını sağlamak bazı teknikler gerektirir: 

1) Çalışanları da içerecek şekilde iletişim ağları kurmak 

2) Açıkgörüşlü, destekleyici şefler 

3) Sorumluluğu yönetimden çalışanlara kaydırmak 

4) Yüksek morale sahip örgütler oluşturmak 

5) Takım kurma ve kalite çemberleri gibi formal teknikler 

 

Takım kurmanın popüler bir yaklaşımı, kalite çemberleri vasıtasıyla kaliteye 

odaklanmaktır. Bir kalite çemberi altı, oniki çalışandan oluşur ve işle ilgili 

problemleri çözmek üzere düzenli olarak toplanır. Üyelerin hepsi aynı iş alanından 

kişilerdir ve bunlar grup planlaması, problem çözümü ve istatistiksel kalite kontrolü 

konularında eğitim alırlar. Kalite çemberlerinin hem verimliliği hem de kaliteyi 

arttıran bir yol olduğu kanıtlanmıştır.53 

                                                 
52 Şimşek, “Toplam Kalite Yönetiminin Amacı ve Felsefesi,” s. 20-21. 
53 Heizer, Render, s. 83. 
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1.10 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ’NİN FELSEFESİ 

Toplam Kalite Yönetimi felsefesinin hedefi, sıfır hatadır. Sıfır hata, ara düzeltmeler 

ve hatası olmayan bir ürünün üretimine yöneliktir. Sıfır hata faaliyeti ürün dizaynı, 

üretim, pazarlama ve yönetim sürecinin tüm aşamalarını kapsamalıdır. Buna göre, 

zamanında teslim edilmemiş en iyi ürün bile değerinden biraz kaybedecektir. Bu 

durum bu anlayışı izleyen işletmelerde, yıldan yıla hata oranlarının ciddi miktarda 

azalmasına neden olmuştur. 

  

Sıfır hata hedefine ulaşılmasında aşağıda sıralanan durumlar önemlidir: 

1) Herkes ya da her grup kendi işini ilk seferinde en iyi yapmaya ve kişiler 

görevlerini yaparken firmanın hedeflerine yöneltilmeye çalıştırılması 

2) Kalite kontrol faaliyetlerinin sadece kalite kontrol elemanlarına değil üretim ile 

uğraşan tüm personele kaydırılması 

3) Dışarıdan sağlanan parçalarının sıfır hatalı olmasının sağlanması.54 

1.11 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ’NDE İSTATİSTİKSEL 

PROSES KONTROLÜ’NÜN YERİ 

Kalite kontrol faaliyetlerinin yerine getirilmesinde istatistiksel yöntemlerden 

yararlanılmaktadır ve iki temel yaklaşım sözkonusudur. Bunlardan birincisi, firmaya 

giren ve çıkan fiziksel maddelerin kontrol edilmesidir ve literatürde İstatistiksel 

Kalite Kontrolü şeklinde tanımlanmaktadır. İkincisi ise çevrim veya dönüşüm 

faaliyetlerinin fiili olarak yürütüldüğü üretim veya imalat sürecinin kontrol 

edilmesidir ve literatürde İstatistiksel Proses Kontrolü şeklinde tanımlanmaktadır.55  

 

ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi içinde  İstatistiksel Proses Kontrolü teknikleri 

kullanılmaktadır. ISO 9001 ve 9002 standardının 4.14 maddesi, düzeltici ve önleyici 

faaliyetler ve 4.20 maddesi, istatistik teknikler ile ilgilidir.56 

 

                                                 
54 Pekdemir, s. 3-15. 
55 a.g.e., s. 17-18. 
56 Çetin, Akın, Erol, s. 412-414. 
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Toplam Kalite Yönetimi’ni sürekli devam eden bir çaba olarak uygulamak için 

yöneticilerin kuruluştaki herkesi Toplam Kalite Yönetimi teknikleri konusunda 

eğitmeleri gerekir. Toplam Kalite Yönetimi çabalarına yardımcı farklı ve genişleyen 

altı araç veya teknik aşağıda sıralanmıştır: 

1) Kalite Fonksiyon Göçerimi (Kalite evi) 

2) Taguchi yöntemi 

3) Pareto diyagramı 

4) Proses diyagramları 

5) Neden-ve-sonuç diyagramı 

6) İstatistiksel Proses Kontrolü57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Heizer, Render, s. 86-87. 
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2 İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ 

Bu bölümde Toplam Kalite Yönetimi çabalarına yardımcı tekniklerinden biri olan 

İstatistiksel Proses Kontrolü açıklanmıştır. Daha sonra Kontrol Diyagramları 

hakkında bilgi verilmiştir. Kontrol diyagramları çok çeşitli olduğundan bu çalışmada, 

kontrol diyagramı tiplerinden Ölçülebilir Değişkenler için Kontrol Diyagramları 

incelenmiştir. 

2.1 GİRİŞ 

Bir ürünün müşteri beklentilerini fazlasıyla karşılayabilmesi için kararlı ve 

tekrarlanabilir bir proses ile üretilmesi gerekmektedir. İstatistiksel Proses Kontrolü 

(Statistical Process Control, SPC), değişikliği azaltarak proses kararlılığını 

başarmada ve proses yeterliliğini geliştirmede kullanılan problem çözme araçlarının 

toplamıdır. 

 

SPC’nin önemli bir amacı, prosesteki değişiklikleri mümkün olduğunca azaltıp, 

tanımlanabilir bir neden oluştuğunda kısa sürede tespit edip, prosesi kontrol altında 

tutup uygun olmayan birimler üretilmeden önce düzeltilmesini sağlamaktır. SPC, bir 

kurumda tüm bireylerin sürekli olarak kalite ve verimliliği arttırma peşinde olduğu 

bir ortam yaratır. Bu ortama, yönetim de dahil olduğunda en iyi şekilde geliştirilir.  

 

SPC’nin yedi temel aracı aşağıdaki gibidir: 

1) Histogram  

2) Çetele diyagramı 

3) Pareto diyagramı 

4) Neden-ve-sonuç diyagramı 

5) Kusur konsantrasyon diyagramı 

6) Scatter diyagramı 

7) Kontrol diyagramı 58 

                                                 
58 Douglas C. Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, 5. B., USA,  John Wiley, 
2005, s. 148. 
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2.2 DEĞİŞİKLİĞİN ŞANS VE TANIMLANABİLİR 

NEDENLERİ 

Şans ve tanımlanabilir neden terminolojisi Shewhart tarafından geliştirilmiştir. 

Günümüzde, bazı yazarlar tanımlanabilir neden yerine özel neden ve şans nedeninin 

yerine tesadüfi neden terminolojisi kullanmaktadır. Ne kadar iyi dizayn edilmişte 

olsa her üretim prosesinde belli bir miktarda doğal değişiklik daima olacaktır. 

Prosesin doğal bir parçası olan bu değişiklik  kaynakları şans nedenleri olarak 

tanımlanır. Diğer değişiklik türleri zaman zaman bir prosesin çıktısında yer alabilir. 

Doğal değişiklik ile karşılaştırıldığında bu tip değişiklik çoğunlukla büyüktür ve 

genellikle proses performansının kabul edilemez bir düzeyini temsil eder. Prosesin 

doğal parçası olmayan bu değişiklik kaynakları tanımlanabilir neden olarak 

tanımlanır. Tanımlanabilir nedenlerin olmasıyla işleyen bir proses kontrol dışı olarak 

adlandırılır.59 Çoğunlukla, fakat her zaman değil, müdahaleyi gerektirir.60 Proses 

düzeyi veya kalite özelliğindeki değişime neden olan teşhis edilebilir ve 

farkedilebilir faktörlere tanımlanabilir neden adı verilir. Pek çok küçük değişikliğin 

sebebi tanımlanabilir. Fakat bunları hesaba katmak veya kontrol etmek ekonomik 

olmayabilir; böyle bir durumda bunların şans nedenleri olarak değerlendirilmesi 

gerekir.61 Şekil 5’te kalite değişikliğinin şans ve tanımlanabilir nedenleri 

gösterilmiştir.  

 

Şekil 6. Değişikliğin şans ve tanımlanabilir nedenleri. 
Kaynak. Douglas C. Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, 5. B., USA, 
John Wiley, 2005, s. 149. 

                                                 
59 a.g.e., s. 148-149. 
60 Besterfield, s. 109. 
61 Juran, Godfrey, s. 45.2. 
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Şekil 5’ten de görülebileceği gibi proses kontrol altındayken üretimin çoğu alt ve üst 

kontrol limitlerinin arasına denk gelir. Proses kontrol dışı olduğunda prosesin daha 

büyük bir kısmı bu limitlerin dışında yer alır.62 

 

Kontrol altında olmayan bir proses incelenirken aşağıdaki sorular sorulmalıdır: 

1) Kullanılan cihazların ölçme doğruluğunda farklılıklar var mı? 

2) Farklı operatörlerin kullanıldığı yöntemlerde farklılıklar var mı? 

3) Proses çevresel koşullardan etkileniyor mu? 

4) Çevrede önemli bir değişiklik yapılmış mı? 

5) Proses, alet aşınmasından etkileniyor mu? 

6) Tanımlanabilir nedenin olduğu sırada eğitimsiz bir çalışan var mı? 

7) Hammadde kaynağında değişiklik mi oldu? 

8) Proses, operatörün yorgunluğundan mı etkilendi? 

9) Bakım prosedürlerinde bir değişiklik oldu mu? 

10) Örnekler farklı makinalar, vardiyalar ya da operatörlerden mi alındı? 

11) Operatörler kötü haberleri rapor etmekten mi korkuyor?63 

2.3 KONTROL DİYAGRAMLARI 

Kontrol diyagramları, 1920’lerde Walter A. Shewhart tarafından Bell Telefon Şirketi 

Laboratuvarları’nda geliştirilmiştir. 64 

 

Üretim prosesindeki değişiklik ve değişikliğin belirlenmesi, ardından düzeltici 

önlemlerin alınması Toplam Kalite yaklaşımının yayılmasıyla birlikte geniş 

uygulama alanı bulan bir konu haline gelmiştir.65 Eğer proseste tanımlanabilir bir 

neden oluşursa, nedenler araştırılır ve prosesin tekrar kontrol altına girmesini 

sağlayacak düzeltici önlemler alınır. Kalite kontrolün temel amacı, prosesin 

ekonomik olmak kaydı ile kontrol altında tutulmasını sağlamaktır. Bir prosesin 

                                                 
62 Montgomery, s. 149. 
63 Rıdvan Bozkurt, Kalite İyileştirme Araç ve Yöntemleri, Ankara, Milli Prodüktivite Merkezi 
Yayınları, 1998, s. 124. 
64 Juran, Godfrey, s. 45.2-45.3. 
65 Ş. Alp Baray, “A Process Control Chart based on Uncertainty Measurement,” Journal of 
Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, No:2, 2006, s. 63. 
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istatistiksel yöntemlerle ekonomik ve güvenilir biçimde kontrol altında tutulmasında 

en etkili araç, kontrol diyagramlarıdır.66 Kontrol diyagramları, prosesin istatistiksel 

kontrolünü sürdürmek için yaygın bir şekilde kullanılırlar.67 Kontrol diyagramları, 

proses parametrelerinin tahmin edilmesinde ve proses etkinliğinin analizi için de 

kullanılmaktadır.68 

 

Kontrol diyagramlarının aşağıdaki iki tip hatayı azaltması istenir: 

1) Tanımlanabilir nedenler mevcut değilken aramaya kalkışmak ve gereksiz 

önlemler almak 

2) Tanımlanabilir nedenler mevcut olduğu halde farkına varamamak ve önlem 

almakta geç kalmak 

Kontrol diyagramlarının amacı; bu iki tip hatanın maliyetleri arasında bir denge 

kurup prosesin sürdürülmesini sağlamaktır.69  

 

Kontrol diyagramlarının yaygın olmalarının nedenleri aşağıda sıralanmıştır: 

1) Kontrol diyagramları, verimliliği geliştirmek için kullanılan kanıtlanmış bir 

tekniktir  

2) Kontrol diyagramları, hatalı üretimi engellemede çok etkilidir 

3) Kontrol diyagramları, gereksiz proses ayarlamalarını önler 

4) Kontrol diyagramları, teşhis edici bilgiyi sağlar  

5) Kontrol diyagramları, proses yeterliliği hakkında bilgi sağlar70 

 

Kalitenin, üretimin herhangi bir aşamasında hammaddeden ürüne kadar ölçülebilen 

ve ölçülemeyen bir özellik olduğu bilinir. Bu nedenle kontrol diyagramlarının 

                                                 
66 Kobu, s. 341. 
67 Douglas C. Montgomery, “The Economic Design of Control Charts: A Review and Literature 
Survey,” Journal of Quality Technology, C.XII, No:2, 1980, s. 75. 

68 Douglas C. Montgomery, “Economic Design of an X  Control Chart,” Journal of Quality 
Technology, C.XIV, No:1, 1982, s. 40. 
69 Kobu, s. 343. 
70 Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, s. 157-158. 
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Ölçülebilir Değişkenler İçin Kontrol Diyagramları ve Özellikler İçin Kontrol 

Diyagramları olmak üzere iki ana tipi vardır. 71 

2.3.1. KONTROL DİYAGRAMLARININ İSTATİSTİKSEL 

TEMELLERİ 

Bu bölümde önce ölçülebilir ve ölçülemeyen kalite özelliklerine sahip proses 

değişkenlerinin olasılık dağılımları hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra ölçülebilir 

kalite özellikliğine sahip proses değişkeninin ölçüm değerlerinin normal dağılıma 

uygun olup olmadığının araştırılmasında kullanılan Normallik testi ve Ki-kare 

dağılımı incelenmiştir. Daha sonra da kontrol diyagramının temel elemanları 

açıklanmıştır ve prosesin spesifikasyonlara ne düzeyde cevap verebildiğini 

belirlemek için spesifikasyon limitleri, 6σ  yayılımıyla karşılaştırılmıştır. 

2.3.1.1. OLASILIK DAĞILIMLARI 

Bir üretim işleminde ölçülebilir ve ölçülemeyen kalite özellikleri önceden belirlenip 

bunlardan herhangi biri için ölçümler yapıldığında ya da sayıldığında bunların 

frekans dağılımları oluşturulabilir. Çünkü kalite özellikleri, bir rastgele değişken 

olarak tanımlanır. Sürekli bir rastgele değişkenin değerleri olan ölçüm değerlerinin 

genellikle normal dağılıma uyduğu bilinir. Ölçülemeyen özelliklerin dağılımlarının 

ise binom, poisson ya da hipergeometrik dağılım gibi kesikli bir rastgele değişken 

dağılımlarından birine uydukları söylenebilir. 72 

2.3.1.1.1 NORMAL DAĞILIM 

Normal dağılım istatistikte, bilinmeyen anakütle parametrelerinin tahmininde ve bu 

parametreler hakkındaki iddiaların test edilmesine dayanan hipotez testlerinde yaygın 

olarak kullanılmaktadır. 73  

                                                 
71 Şanlı Baskan, İstatistiksel Kalite Kontrolü, İzmir, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları , 1997, 
s. 48. 
72 a.g.e., s. 48-49. 
73 Neyran Orhunbilge, Örnekleme Yöntemleri ve Hipotez Testleri, İstanbul, İ.Ü. İşletme Fakültesi 
İşletme İktisadi Enstitüsü Yayınları, 1997, s. 29. 
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Kalite kontrolde çok sık kullanılan bir araçtır. Bunun bir nedeni de değişikliklerin 

büyük bir çoğunlukla normal eğriye uymasıdır.74 Doğal olayların birçoğu, üretilen 

mamüllerin ağırlık, dayanıklılık, çap ve uzunluklarına göre dağılımları gibi bazı 

olaylar normal veya normale çok yakın bir dağılım gösterir. 75  

 

Örnek ortalamaları kendi ortalamaları olan anakütle ortalaması etrafında; anakütle 

normal dağılıyorsa veya örnek birim sayısı  30n ≥ ise, anakütle standart sapması 

biliniyorsa 
x

σ , bilinmiyorsa örnek standart sapmasıyla elde edilen birer tahmini olan 

'

x
σ  sapmasıyla normal dağılım gösterir.76 Normal dağılım aşağıdaki bağıntı ile 

gösterilir:77 

2
1

21
( )

2

x

f x e
µ

σ

σ π

− 
−  

 =                         -∞<x<∞ 

Simetrik olan normal dağılım ile belirli sınırlar arasında kalan alanlar için olasılık 

değerleri Şekil 6’da gösterilmiştir.78 

 

Şekil 7. Normal dağılım ile belirli sınırlar arasında kalan alanlar için olasılık değerleri. 

Kaynak. Douglas C. Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, 5. B., USA, 
John Wiley, 2005, s. 62. 

                                                 
74 Kobu, s. 131. 
75 Orhunbilge, s. 29-30. 
76 a.g.e, s. 29. 
77 Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, s. 62. 
78 Baskan, s. 53. 
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2.3.1.1.2 NORMALLİK TESTİ VE Kİ-KARE DAĞILIMI 

Ki-Kare en sıklıkla kullanılan istatistik tekniklerdendir. Aşağıda sıralanan beş önemli 

uygulama alanında kullanılmaktadır: 

1) Ki-Kare bağımsızlık testleri: Nicel veya nitel özellikler arasında bağımlılık olup 

olmadığının araştırılmasında 

2) Ki-Kare uygunluk testleri: Örnek sonuçlarının belirli bir teorik ihtimal dağılımına 

uygun olup olmadığının araştırılmasında 

3) Ki-Kare homojenlik testleri: İki veya daha fazla örneğin aynı anakütleden gelip 

gelmediğinin araştırılmasında 

4) Anakütle varyanslarının testleri ve tahminlerinde 

5) İkiden fazla anakütle oranının birbirine eşit olup olmadığının ve çeşitli anakütle 

oranlarının belirli değerlere eşit olup olmadığının araştırılmasında79 

 

Ki-Kare uygunluk testinin aşamaları aşağıdaki gibidir: 

1) Hipotezlerin yazılması 

H0: Örnek dağılımı anakütle için ileri sürülen dağılıma uygundur. 

H1: Örnek dağılımı anakütle için ileri sürülen dağılıma uygun değildir. 

 

2) Anlamlılık seviyesinin saptanması80 

Anlamlılık seviyesi; α, α hatası, üretici riski veya I. tip hata olarak da 

adlandırılmaktadır ve H0 doğru olduğu halde reddedildiğinde yapılan hatadır. Bu 

değer karar verici tarafından örnek alınmadan önce belirlenmektedir. Eğer karar 

verici için doğru bir hipotezin reddedilmesi büyük önem taşıyorsa α’nın mümkün 

olduğunca küçük tutulması gerekir.81 Pratikte genellikle α=0,05 olarak 

alınmaktadır.82 

 

                                                 
79 Orhunbilge, s. 250. 
80 a.g.e., s. 268. 
81 a.g.e, s. 134. 
82 Bülent Kobu, Üretim Yönetimi, İstanbul, 10.B., İstanbul, İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadi 
Enstitüsü Yayınları, 1999, s. 533. 
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3) Ki-Kare ( 2χ ) istatistiğinin hesaplanması83 

2χ  istatistiğinin hesaplanmasında kriter ölçülen ve hesaplanan frekansları içeren bir 

orandan ibarettir. Ölçülen frekanslar örnek grubunda yapılan ölçmeler sonunda 

bulunur ve fo ile gösterilir. Hesaplanan frekanslar, örnek grubuna ait X  ve xσ  

değerlerine uyan teorik normal dağılım frekanslarıdır. Normal Dağılım Olasılıkları 

Tablosu’ndan olasılıklar okunarak elde edilebilir ve fc ile gösterilir. Uygulanabilmesi 

için ihtimal şıklarına ait frekansların 5≥  olması gerekir. 2χ aşağıda gösterilen bağıntı 

ile hesaplanabilir:84 

2
2 ( )o c

c

f f

f
χ

−
=∑  

 

4) Karar aşaması 

Hesaplanan 2χ  değeri, α  ve f =(n-1-k) serbestlik dereceli 2χ tablo değeriyle 

karşılaştırılır. Serbestlik derecesinde n gözlemlenen birim sayısını, k çözüm için 

gerekli olan normal dağılım parametrelerini (ölçülebilir değişkenler için dağılım 

parametreleri X  ve σ  dır ve yani k=2’ dir) temsil etmektedir.85  

2.3.1.2. KONTROL LİMİTLERİ VE SPESİFİKASYONLAR 

Bir kontrol diyagramında Şekil 7’de gösterildiği gibi Orta Çizgi (OÇ), Üst Kontrol 

Limiti (ÜKL) ve Alt Kontrol Limiti (AKL) olmak üzere üç temel yatay çizgi vardır. 

Kalite özelliğinin ortalama değeri Orta Çizgi’yi oluşturur.  

 

Kontrol diyagramlarının OÇ, ÜKL ve AKL formülleri genel olarak aşağıdaki şeklide 

yazılabilir: 

ÜKL Lµ σ= +  

OÇ µ=  

                                                 
83 Orhunbilge, s. 268. 
84 Kobu, Endüstriyel Kalite Kontrolu, s.144. 
85 Orhunbilge, s.268. 
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AKL Lµ σ= −   

Burada;  

µ = Gözönüne alınan kalite özelliğine ait örneklemlerin ortalaması, 

σ= Gözönüne alınan kalite özelliğine ait örneklemlerin standart sapması, 

L= Kontrol limitlerinin OÇ’den uzaklıklarının σ cinsinden değeridir.  

 

Şekil 8. Bir kontrol diyagramının temel elemanları. 

Kaynak. Bülent Kobu, Endüstriyel Kalite Kontrolu, 2. B., İstanbul, İ.Ü. İşletme Fakültesi 
İşletme İktisadi Enstitüsü Yayınları, 1987, s. 344. 

Tolerans limitleri ya da diğer adıyla spesifikasyon sınırları ya da limitleri, teknik bir 

anlam taşır. Değişkenlik normal ve kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu değişkenliğin belli 

sınırlar içinde kalması halinde söz konusu ürünlerin aynı olduğu varsayılmaktadır. 

Teknikteki tolerans kavramı da bu düşüncenin bir ürünüdür. 86 Kontrol limitleri 

ortalamalar içindir. Öte yandan spesifikasyonlar ise parçanın büyüklüğündeki izin 

verilen değişikliklerdir ve bu yüzden de bireysel ölçüm değerleri içindir. Kontrol 

limitleri proses tarafından belirlenir öte yandan spesifikasyonlar ise seçmeli bir 

konuma sahiptir. Kontrol diyagramları prosesin spesifikasyonları karşılayıp 

karşılayamadığını belirleyemez.87 Bu nedenle spesifikasyon limitleri, prosesin 

spesifikasyonlara ne düzeyde cevap verebildiğini belirlemek için 6σ  yayılımıyla 

karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonucunda üç darklı durum oluşabilir: 

 

 

 

                                                 
86 Baray, s. 64-67. 
87 Besterfield, s. 143. 
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1. Durum: 6σ < USL-LSL. Bu ilişki Şekil 8’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 9. 6σ  yayılımının spesifikasyon limitleri yayılımından küçük olması durumu.  

Kaynak: Donna C. S. Summers, Quality, 2. B., New Jersey, Prentice-Hall, 2000, s. 290. 

Bireysel ölçüm değerlerinin yayılımı, spesifikasyonların yayılımından daha küçüktür. 

Bu en istenen durumdur. Bireysel ölçüm değerlerinin yayılımı, ortalamaların 

yayılımından daha büyüktür. Fakat değerler gene de spesifikasyon limitlerinin 

içindedir. Proses kontrol dışına çıksa dahi üretilen parçaların spesifikasyon dışı  

kabul edilebilmesi için değişikliğin çok büyük olması gerekmektedir. 

 

2. Durum: 6σ =USL-LSL. Bu ilişki Şekil 9’da gösterilmiştir.  

Bireysel ölçüm değerlerinin yayılımı, toleransa eşittir. Proses kontrol altında ve 

merkezde kaldığı sürece üretilen parçalar spesifikasyon sınırları içinde olacaktır. 

Fakat proses ortalamasındaki bir değişiklik üretilen parçaların spesifikasyon dışı 

olmasına neden olur. 

 

Şekil 10. 6σ  yayılımının spesifikasyon limitleri yayılımına eşit olması durumu. 

Kaynak: Donna C. S. Summers, Quality, 2. B., New Jersey, Prentice-Hall, 2000, s. 291. 
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3. Durum: 6σ >USL-LSL. Bu ilişki Şekil 10’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 11. 6σ  yayılımının spesifikasyon limitleri yayılımından büyük olması durumu. 

Kaynak: Donna C. S. Summers, Quality, 2. B., New Jersey, Prentice-Hall, 2000, s. 291. 

Bireysel ölçüm değerlerinin yayılımı, tolerans yayılımından daha büyüktür. Bu 

istenmeyen bir durumdur. Proses sadece doğal değişiklik örnekleri gösterse de, 

müşteri tarafından istenen spesifikasyonları karşılamaktan uzaktır. Bu problemin 

çözümü için ya değişikliğin azaltılması yada prosesi yeniden istenene odaklamak için 

prosesin değiştirilmesi gerekir. Varolan prosesi değiştirmeden, prosesin o anki 

etkinliği iyileştirilemez. Ürüne %100 muayene uygulayarak, spesifikasyon limitlerini 

arttırarak veya proses ortalamasını değiştirerek belirlenen standartlara uymayan 

ürünlerin dağılımın bir ucunda oluşması da sağlanabilir. Fakat  bunlar, bu problemin 

çözümünde daha az arzu edilen yaklaşımlardır.88   

2.3.1.3. RASYONEL ALTGRUP 

Kontrol diyagramlarının oluşturulmasında rasyonel altgrupların doğru belirlenmesi 

önemlidir.89Altgrup örneklerini seçmek için iki yöntem vardır: 

1) Birinci yöntem, altgrup örneklerini sadece bir anda veya mümkün olduğunca 

sadece bir ana yakın üretilmiş üründen seçmektir. Bu yönteme anlık-zaman metodu 

denir. 

2) İkinci yöntem, tüm ürünleri temsil edecek şekilde, belli bir zaman aralığında 

ürünleri seçmektir. Bu yönteme de zaman-periyodu metodu denir.90 

                                                 
88 Summers, s. 290-292.  
89 T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, İstatistiksel Kalite Kontrol: Sorularla İstatistikler 
Dizisi, Ankara, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Yayınları, 1999, s. 11. 
90 Besterfield, s.112. 
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Altgrup ya da örnek büyüklüğü (n), ölçme yoluyla kontrolde genellikle 2-12 

arasında, nitel özellikler kontrolünde 10-50 arasında olabilir. Fakat bu sayılar 

prosesin özeeliklerine ve geçmiş tecrübelere dayanarak değişebilir. Örneklem sayısı 

(k) ise en az 20-25 arasında olmalıdır.91 Bir tek bireyden oluşan örneklemeler yani 

bireysel ölçümler (n=1) için prosesin iyice kararlı olduğu bir süresinde n (en az 30) 

sayıda örnekleme olmalıdır.92 

2.3.2. KONTROL DİYAGRAMI OLUŞTURMANIN ADIMLARI 

1) Diyagramı oluşturulacak kalite özelliği seçilir. Bu seçim yapılırken aşağıda 

sıralanan bazı hususlara dikkat edilmelidir: 

a) Kontrol diyagramı oluşturulacak özellik özenle seçilmelidir. Bazı durumlarda 

kontrol edilecek özellik bir standart, bir şartname veya anlaşmada belirtilmiş 

olabilir.93  

b) Yüksek sayıda uyumsuzluk göstermekte olan özellik seçilir.  

c) Potansiyel diyagram olasılıklarını belirlemek için, son ürün özelliklerine 

katkıda bulunan proses değişkenleri tanımlanır. 

d) Problemleri tanımlayıp, teşhis etmek için uygun verileri sağlayacak özellikler 

seçilir. Değişken verileri her diyagramda sadece bir özellik için kullanılır. 

e) Üretim prosesinde diyagramı konumlandırmak için uygun bir nokta belirlenir. 

Bu nokta, uyumsuzlukları engelleyip uygun olmayan parçalar için fazladan iş 

yüküne karşı ikazda bulunacak kadar erken bir aşamada olmalıdır. 

2) Kontrol diyagramı tipi seçilir. 

a) Bir değişken diyagramının mı yoksa bir özellik diyagramının mı seçileceği 

kararlaştırılır. Değişken diyagramı, bireysel ölçülebilir özellikleri kontrol etmek 

için kullanılır. İncelenen her parça için maksimum miktarda bilgi sağlar. Prosesin 

hem düzeyini hem de değişkenliğini kontrol etmek için kullanılır. 

b) Kullanılacak spesifik diyagram tipi seçilir. 

3) Kontrol limitlerinin hesaplanması için diyagramın merkez çizgisi ve ana ilkeleri 

seçilir.  

                                                 
91 Baskan, s. 60. 
92 a.g.e, s. 103. 
93 a.g.e, s. 59. 
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a) Merkez çizgisi geçmiş veya henüz toplanmamış verilerin ortalaması olabilir 

ya da istenen bir değer olabilir.  

b) Limitler genellikle ±3 standart sapmada belirlenir fakat standart sapmanın 

diğer çarpanları diğer risk faktörleri için kullanılabilir. Üç standart sapma 

sonucunun kullanılması, olmayan problemlerin (yani yanlış alarmların) aranması 

için ihmal edilebilir bir risk oluşturur. 

4) Rasyonel altgrup veya örnek büyüklüğü seçilir. 

5) Verileri toplama sistemi oluşturulur. Ölçüm aleti verileri kaydetmelidir. Çünkü 

bu, ortak bir hata kaynağını yokedecektir. Veri çizelgeleri verilerin her an hazır bir 

şekilde olmasını sağlamak için dikkatle dizayn edilmelidir. 

6) Sonuçların anlaşılması ve yorumlandırılması ile ilgili her konuda yeterli bilgi 

verilir ve kontrol limitleri hesaplanır. 

2.3.3. UYGUN KONTROL DİYAGRAMI TİPİNİN SEÇİMİ 

Kontrol diyagramı oluşturulabilmesi için diyagramı oluşturulacak kalite özelliğine 

uygun kontrol diyagramı tipinin seçilmesi gerekir. Değişken Diyagramının mı, 

Özellik Diyagramının mı, Değişken Diyagramı kullanılacaksa, Ortalama ve Dağılma 

Aralığı mı yoksa Ortalama ve Standart Sapma Diyagramının mı yapılacağı 

kararlaştırılır. Eğer orta değerdeki küçük değişiklikler önemli ise bir Kümülatif 

Toplam (CUSUM) veya Üstel Ağırlıklı Hareketli Ortalama (EWMA) Diyagramı 

kullanılabilir. Eğer altgruplar mümkün değilse bireysel okumalar kullanılabilir.94 

 

1) Değişkenler için Kontrol Diyagramlarının ( X , R  veya σx diyagramları) 

aşağıdaki durumlarda kullanılması düşünülmelidir: 

a) Yeni bir proses olması veya varolan prosesle yeni bir ürün imal edilmesi. 

b) Prosesin bir süredir kullanımda olması fakat belirlenmiş toleransları kronik 

olarak göstermemesi. 

c) Proses sorunlu ve kontrol diyagramının bu sorunları saptayıp 

çözümleyebilecek olması. 

d) Tahrip edici test veya diğer pahalı test prosedürleri gerekli ise. 

                                                 
94

 Juran, Godfrey, s. 45.4-45.5. 
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e) Proses kontrol altında işletildiğinde kabul örneklemesinin minimuma 

indirilmesi istenen durum ise. 

f) Özellikler için kontrol diyagramları kullanılmış ve proses kontrol altında veya 

kontrol dışında olmasına rağmen ürün kabul edilemez ise. 

g) Zor imalat prosedürleri varsa. 

h) Operatör prosesi ayarlamak gerekip gerekmediğine karar vermek zorunda ise. 

i) Ürün özelliklerindeki değişikliğin belirlenmesi istenen bir durum ise. 

j) Proses istikrarı ve yeterliliği sürekli gösterilmek zorunda ise. 

 

2) Özellikler için Kontrol Diyagramlarının (p, c veya u diyagramları) aşağıdaki 

durumlarda kullanılması düşünülmelidir: 

a) Operatörlerin tanımlanabilir nedenleri kontrol etmesi ve bunların prosesi 

kontrol dışı bırakmasının azaltılması gerektiğinde. 

b) Proses, karmaşık bir montaj işlemesine sahip ve ürün kalitesi uygunsuzluk, 

başarılı veya başarısız ürün fonksiyonu gibi verilerle ölçülüyor ise. 

c) Proses kontrolü gerekli ve ölçüm verileri elde edilemiyorsa. 

d) Proses performansının geçmiş bilgileri gerekli ise. 

e) Değişkenler için kontrol diyagramları, özellikler için kontrol 

diyagramlarından genellikle daha üstündür. Mümkün olan her durumda 

değişkenler için kontrol diyagramları kullanılmalıdır. 

 

3) Bireysel Ölçümler için Kontrol Diyagramlarının (X diyagramı) aşağıdaki 

durumlarda kullanılması düşünülmelidir: 

a) Her örnek için birden fazla ölçüm elde etmek uygun veya mümkün değilse 

yada tekrarlama ölçümleri sadece laboratuvar veya analiz hataları ile 

farklılaşacaksa. 

b) Otomatik deney ve muayene teknolojisi ürerilen her birimin ölçümünü 

mümkün kılıyorsa ayrıca bu durumlarda CUSUM ve EWMA Kontrol 

Diyagramları da gözönünde bulundurulmalıdır. Bu iki diyagramın dezavantajı 

kullanılmaları ve anlaşılmalarının daha zor olmasıdır. 
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c) Veriler çok yavaş elde ediliyorsa ve daha büyük bir örnek büyüklüğü 

kullanmak pratik olmayacaksa ya da kontrol prosedürünü sorunlara çözüm 

üretemeyecek kadar yacaşlatacaksa. 95 

2.3.4. ÖLÇÜLEBİLİR DEĞİŞKENLER İÇİN KONTROL 

DİYAGRAMLARI 

Değişkenler, devam eden boyutlara sahip özelliklerdir. Sonsuz sayıda olasılığa 

sahiptirler. Bazı değişken örnekleri ağırlık, hız, uzunluk veya güçtür. Değişkenler 

için kullanılan kontrol diyagramı metodu, bir dizi gözlemin merkezi eğilim ve 

dağılımında oluşan değişiklikleri görselleştirmenin bir yoludur. Belli bir özelliğin 

niteliğinin grafik olarak kaydedilmesidir.96   

 

Değişkenler için kontrol diyagramları arasında en yaygın olarak kullanılan X  ve R 

diyagramlarıdır.97 X  diyagramı, bize değişikliklerin bir prosesin merkezi eğiliminde 

olup olmadığını söyler. R diyagramı değerleri, benzerlikte bir kayıp veya kazanç 

oluştuğunu gösterir.98 R diyagramları, anakütlenin dağılışında zaman içinde bir 

değişiklik olup olmadığını belirlemek amacıyla kullanılır.99 

 

X  ve R diyagramları birlikte yaygın bir şekilde kullanılsalar da, prosesin standart 

sapmasını R aralığını kullanarak dolaylı bir şekilde değil de doğrudan tahmin etmek 

zaman zaman istenen bir durumdur. Bu ise X  ve xσ  diyagramları ile olur.  

 

Bir xσ  diyagramı ile bir R diyagramı karşılaştırıldığında, R diyagramının 

hesaplanmasının ve açıklanmasının daha kolay olduğu görülür. xσ  diyagramının 

sapması için altgrup örnek standart sapması, R diyagramında olduğu gibi sadece 

yüksek ve düşük değerleri kullanarak değil tüm verileri kullanarak hesaplanır. Bu 

                                                 
95 Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, s. 312-313. 
96 Besterfield, s. 105. 
97 a.g.e., s.126. 
98 Heizer, Render, s. 113. 
99 Baskan, s. 80. 
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nedenle bir xσ  diyagramı bir R diyagramından daha kesindir. Altgrup büyüklüğü 

10’dan az ise her iki diyagram tipi de grafik olarak aynı değişikliği gösterir. Fakat 10 

veya daha fazla ise ekstrem değerler R diyagramı üzerinde çok fazla bir etki yapar. 

Bu nedenle büyük altgrup büyüklüğünde xσ  diyagramı kullanılmalıdır. 100 xσ  

diyagramı büyük altgrup büyüklükleri için daha hassas ve daha iyi bir proses 

çeşitliliği göstergesidir. Sıkı bir çeşitlilik kontrolü gerektiğinde xσ   

kullanılmalıdır.101 

 

Genellikle aşağıdaki durumlardan herhangi birisi olduğunda X  ve xσ  diyagramları, 

X  ve R diyagramları yerine tercih edilir: 

1) n örnek büyüklüğü orta büyüklüktedir. Örneğin, n > 10 ve 12 gibi (standart 

sapmayı tahmin etmek için aralık metodunu kullanmak, orta ve daha büyük 

örneklerde istatistiksel açıdan yetersizdir). 

2) n örnek büyüklüğü değişkendir.102 

 

Ölçülebilir değişkenler için kontrol diyagramları aşağıdaki konularda bilgi sağlar: 

1) Kalite geliştirme 

2) Proses yeterliliği belirleme 

3) Ürün özellikleri ile ilgili kararlar 

4) Üretim prosesi ile ilgili güncel kararlar 

5) Yakın zamanda üretilmiş parçalarla ilgili güncel kararlar 

Bu amaçlar çoğunlukla birbirine bağlıdır. Örneğin kalite geliştirme, gerçek proses 

yeterliliğinin belirlenmesinden önce, ki bu da etkin özelliklerin belirlenmesinden 

önce gereklidir.103  

                                                 
100 Besterfield, s. 126-127. 
101 James R. Evans, William M. Lindsay, The Management and Control of Quality, St. Paul, West 
Publishing Company, 1996, s. 359. 
102 Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, s.222. 
103 Besterfield, s. 110-111. 
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2.3.4.1. ÖLÇÜLEBİLİR DEĞİŞKENLER İÇİN KONTROL 

DİYAGRAMLARININ ÇİZİMİ  

Şekil 11’de bir Shewhart kontrol diyagramının çizimi gösterilmiştir. Standartların 

verilmesi veya geçmiş kayıtlara göre iki farklı yoldan gidilerek hesaplanırlar.104 

 

Şekil 12. Bir Shewhart kontrol diyagramının çizimi. 

Kaynak. Joseph M. Juran, A. Blanton Godfrey, Juran’s Quality Handbook, 5. B., New York, 
McGraw-Hill, 1999, s.45.9. 

Proses hakkında hiçbirşey bilinmediği durumda bile prosesin bir istatistiksel kontrol 

durumunda olup olmadığı belirlenmek istenir. Yani varolan farlılığın sadece şans 

nedenlerinden mi kaynaklandığı görülmek istenir. Tüm diyagram tipleri için 

prosedür aşağıdaki gibidir: 

1) Prosesten 20 ile 30 arası bir dizi örnek alınır. 

2) Bu örneklerin alınması esnasında; herhangi proseste olan değişikliklerin kayıtları 

tutulur. 

3) Bu verilerden deneme kontrol limitleri hesaplanır. 

4) Veriler deneme limitleri ile diyagrama aktarılır. 

 

Eğer diyagramdaki noktaların hiçbiri deneme kontrol limitleri dışında değilse, 

prosesin kontrol altında olduğu söylenir ve bu limitler kontrolü devam ettirmek için 

                                                 
104 Kobu, Endüstriyel Kalite Kontrolu, s. 346. 
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kullanılabilir. Öte yandan eğer bazı noktalar deneme kontrol limitleri dışında ise 

prosesin kontrol altında olmadığı söylenir. Yani, varolan değişikliğin tanımlanabilir 

nedenleri vardır. Böyle bir durumda, eğer mümkünse her bir kontrol dışı noktanın 

nedeni belirlenir, bu örnekler verilerden çıkarılır ve deneme kontrol limitleri yeniden 

hesaplanır. Eğer bazı noktalar tekrar bu yeni limitlerin dışında ise bu aşama, hiçbir 

nokta deneme kontrol limitleri dışında kalmayıncaya kadar tekrar edilir. Bu son 

limitler gelecekteki kontroller için kullanılabilir.105  

 

Bu bölümde X , R, xσ  ve X diyagramlarının çizimi anlatılmıştır. 

2.3.4.1.1 X  DİYAGRAMININ ÇİZİMİ 

Bu bölümde, standartların verilmesi ve verilmemesi durumunda ortalamalar için 

kontrol diyagramlarının çizimi anlatılmıştır. 

 

Standartlar verildiği durumda, işlem yapabilmek için ana kütleyi temsil eden 'X  ve 

'
xσ  değerlerinin verilmiş olması gerekir. Eğer normal dağılıyorsa, X  lerin 

ortalaması anakütle ortalamasına ( 'X ) na eşittir. Diyagramın OÇ’si 'X  dir. 

Ortalamaların standart sapması (
x

σ ), anakütle standart sapması ( '
xσ ) nın bir 

tahminidir ve ' /xx
nσ σ=  şeklindedir.  

 

AKL ve ÜKL değerleri, OÇ’nin 3 xσ kadar altında ve üstünde bulunur ve aşağıda 

gösterilen bağıntılarla hesaplanır: 

' 3
x

ÜKL X σ= +  yani ' '3 /xÜKL X nσ= +  

' 3
x

AKL X σ= −  yani ' '3 /xAKL X nσ= −  

Burada 3/A n=  dönüşümü yapılırsa: 

                                                 
105

 Juran ve Godfrey, s. 45.5. 
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' '
xÜKL X Aσ= +  

' '
xAKL X Aσ= − 106 

 

Standartlar verilmemesi genellikle yeni bir malzemenin hizmete girişinde, yeni 

hammadde kullanıldığında veya yeni bir ürün yapımında ortaya çıkar.107 Standartlar 

verilmediği durumda, geçmiş kayıtlara göre işlem yapabilmek için önce, 'X  ve '
xσ   

değerlerinin birer tahmini olan X  ve xσ  değerlerinin bulunması gerekir. Bunun için 

ana kütleden alınan örnekler üzerinde yapılan ölçmeler sonunda elde edilen 

değerlerden yararlanılır. 

 

        Burada; k = örnek grubu sayısıdır. 

 

Standart sapma için, R  nin bir tahmini olan '
2 xR d σ=  veya '

2x xcσ σ=  

bağıntılarından biri kullanılabilir. 2d  ve 2c  örnek hacmine göre değişen 

katsayılardır.108 

 

R değerleri kullanıldığında AKL ve ÜKL değerleri aşağıda gösterilen bağıntılarla 

hesaplanır: 

'
2 xR d σ= ve ' /xx

nσ σ=  olduğundan 
2 ( )x

R

d n
σ = ’dir. 

3
x

ÜKL X σ= +  yani 
2

3
( )

R
ÜKL X

d n
= +  =

2

R
X A

d
+  

3
x

AKL X σ= −  yani 
2

3
( )

R
AKL X

d n
= − =

2

R
X A

d
−  

                                                 
106 Kobu, Endüstriyel Kalite Kontrolu, s. 346-347. 
107 Baskan, s. 68. 
108 Kobu, Endüstriyel Kalite Kontrolu, s. 349. 

1

( ) /
k

i
i

X X k
=

= ∑
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Burada 2

2

A
A

d
=  dönüşümü yapılırsa: 

2ÜKL X A R= +  

2AKL X A R= − 109  

xσ  değerleri kullanıldığında AKL ve ÜKL değerleri aşağıda gösterilen bağıntılarla 

hesaplanır: 

'
2x xcσ σ=  ve ' /xx

nσ σ=  olduğundan 
2

x

x c n

σ
σ = ’dir. 

2

3 3 x

x
ÜKL X X

c n

σ
σ= + = +  yani 

2

xÜKL X A
c

σ
= +  

2

3 3 x

x
AKL X X

c n

σ
σ= − = −  yani 

2

xAKL X A
c

σ
= −  

Burada 1

2

A
A

c
= dönüşümü yapılırsa: 

1 xÜKL X A σ= +  

1 xAKL X A σ= −  

2.3.4.1.2 R DİYAGRAMININ ÇİZİMİ 

Bu bölümde standartların verilmesi ve verilmemesi durumunda R diyagramlarının 

çizimi anlatılmıştır. 

 

Standartlar verildiği durumda, OÇ, ana kütle standart sapması ( '
xσ )’nın bir tahmini 

olarak hesaplanır. Normal dağılan bir ana kütle için ortalama değeri ' '
2 xR d σ=  ve 

                                                 
109 Besterfield, s. 117. 
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standart sapma değeri '
3R xdσ σ= ’dir. Burada 2d  ve 3d  örnek hacmine göre değişen 

katsayılardır. 

 

AKL ve ÜKL değerleri aşağıda gösterilen bağıntılarla hesaplanır: 

' 3 RÜKL R σ= +  yani ' '
2 33x xÜKL d dσ σ= + = '

2 3( 3 ) xd d σ+  

' 3 RAKL R σ= −  yani ' '
2 33x xAKL d dσ σ= − = '

2 3( 3 ) xd d σ−  

Burada 1 2 33D d d= −  ve 2 2 33D d d= +  dönüşümleri yapılırsa:  

'
2 xÜKL D σ=  

'
1 xAKL Dσ=  

 

Standartlar verilmediği durumda, OÇ, ana kütleye ait değerin bir tahmini olan örnek 

grubu ortalaması R ’dir. Standart sapma tahmini için: 

'
2 xR d σ=  ve '

3R xdσ σ=  olduğundan 3

2

R

R
d

d
σ = ’dir. 

 

AKL ve ÜKL değerleri aşağıdaki gösterilen bağıntılarla hesaplanır: 

3 RÜKL R σ= +  yani 3

2

3
R

ÜKL R d
d

= + = 3

2

3
(1 )

d
R

d
+ = 2 3

2

3
( )
d d

R
d

+
= 2

2

D
R

d
 

3 RAKL R σ= −  yani 3

2

R
AKL R d

d
= − = 3

2

3
(1 )

d
R

d
− = 2 3

2

3
( )
d d

R
d

−
= 1

2

D
R

d
 

Burada 1
3

2

D
D

d
=  ve 2

4

2

D
D

d
=  dönüşümleri yapılırsa: 

4ÜKL D R=  

3AKL D R=  110  

                                                 
110 Kobu, Endüstriyel Kalite Kontrolu, s. 347-350. 
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2.3.4.1.3 σx DİYAGRAMININ ÇİZİMİ 

Standartlar verildiği durumda, xσ ’in ortalamasının tahmini değeri '
2x xcσ σ=  ve 

standart sapmasının tahmini değeri '
3x xcσσ σ= ’dir. 2c  ve 3c örnek hacmine göre 

değişen katsayılardır.  

 

AKL ve ÜKL değerleri aşağıdaki gösterilen bağıntılarla hesaplanır: 

3
x

xÜKL σσ σ= + yani ' '
2 33x xÜKL c cσ σ= + = '

2 3( 3 ) xc c σ+  

3
x

xAKL σσ σ= −  yani ' '
2 33x xAKL c cσ σ= − = '

2 3( 3 ) xc c σ−  

Burada 1 2 33B c c= −  ve 2 2 33B c c= +  dönüşümleri yapılırsa:  

'
2 xÜKL B σ=  

'
1 xAKL Bσ=  

 

Standartlar verilmediği durumda, OÇ’nin değeri '
xσ ’nın bir tahmini olan xσ ’dir. 

Standart sapma için: 

 '
2x xcσ σ=  ve '

3x xcσσ σ=  olduğundan 3

2
x

x
c

c
σ

σ
σ = ’dir. 

 

AKL ve ÜKL değerleri aşağıdaki gösterilen bağıntılarla hesaplanır: 

3
x

xÜKL σσ σ= + yani 3

2

3
x

xÜKL c
c

σ
σ= + = 3

2

3
(1 ) x

c

c
σ+ = 2 3

2

3
( ) x
c c

c
σ

+
= 2

2

( ) x
B

c
σ  

3
x

xAKL σσ σ= − yani 3

2

3
x

xAKL c
c

σ
σ= − = 3

2

3
(1 ) x

c

c
σ− = 2 3

2

3
( ) x
c c

c
σ

−
= 1

2

( ) x
B

c
σ  

Burada 4 2 2/B B c=  ve 3 1 2/B B c=  dönüşümü yapılırsa: 
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4 xÜKL B σ=  

3 xAKL B σ=  111 

2.3.4.1.4 BİREYSEL ÖLÇÜMLER İÇİN DİYAGRAMIN 

ÇİZİMİ 

Tek gözleme dayanan (n=1) bir kontrol diyagramı Bireysel Ölçümler İçin Kontrol 

Diyagramı veya X Diyagramı olarak adlandırılır.  

 

Tek bir gözlem yapılırsa, X diyagramının kontrol limitlerini belirlemek için 

kullanılabilecek standart sapma tahmininin belli bir kaynağı olmaz. İki seçim 

yapabiliriz: İki ardışık gözlem arasındaki farka dayanan hareketli aralık kullanabiliriz 

ya da 20 veya daha fazla ardışık gözlemin standart sapmasını hesaplayabiliriz. Eğer 

proseste değişiklik olmazsa her iki istatistikte yaklaşık olarak aynı cevabı verir. 

Proseste değişiklik olursa hareketli aralık değişikliğin etkisini en aza indirir. Bu 

nedenle genellikle bu yöntem kullanılır. 

 

X diyagramı, X  kontrol diyagramlarındakilere benzer bir şekilde hesaplanır. Kontrol 

limitleri ±3 standart sapmalı merkez çizgisinde belirlenir. Standartların verildiği 

durum için, bilinen standart sapma eşitliği öngörmede kullanılır. Standartların 

verilmediği durum için, standart sapma tahmin edilmelidir. Bu tahmin için hareketli 

aralık veya standart sapma kullanılabilir. 

 

Standartların verilmediği durumda, standart sapma tahmininde hareketli aralik 

kullanildiğinda, hareketli aralık ardışık iki gözlemin büyük ve küçük olanı arasındaki 

farktır. n sayıdaki gözlem için n-1 hareketli aralık olacaktır.  

1i i iMR x x −= −  

 

                                                 
111 a.g.e., s. 348-350. 
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AKL ve ÜKL değerleri altgrup kullanan diyagramlar için aşağıda gösterilen 

bağıntılarla hesaplanır: 

'

23 /ÜKL X MR d= +  

Merkez çizgi= 
'

X  

'

23 /AKL X MR d= −  

Burada 2 23/E d=  dönüşümü yapılırsa: 

'

2ÜKL X E MR= +  

'

2AKL X E MR= −  

2E ’nin değerleri EK E, Tablo 9’dan bulunur.  

 

Eğer 2 altgrup gözlem sayısı hareketli aralığı kullanma kuralı tercih edilirse AKL ve 

ÜKL değerleri aşağıda gösterilen bağıntılarla hesaplanır: 

'
2,66ÜKL X MR= +  

'
2,66AKL X MR= −   

 

Standartların verilmediği durumda, standart sapma tahmininde standart sapma 

yöntemi kullanildiğinda, hareketli aralık yöntemine alternatif olarak, bazen bütün 

deneme gözlemlerinin standart sapması hesaplanır. Kontrol limitleri, 3 xX σ±  

belirlenir.  

 
Eğer proses ortalaması sabit kalırsa, her iki yöntem de yaklaşık olarak aynı kontrol 

limitlerini verir. Proses ortalaması değişirse standart sapma yöntemi, değişkenliği 

daha da büyütür. 112 

 

                                                 
112 Juran ve Godfrey, s. 45.10-45.11. 
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Ölçülebilir değişkenler için kontrol diyagramlarının çiziminde kullanılan formüller 

Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. 

Ölçülebilir Değişkenler için Kontrol Diyagramlarının Çiziminde Kullanılan 
Formüller 

Standartlar verildiği durumda Geçmiş kayıtlara göre İstatistik ölçüler 

OÇ ÜKL ve AKL OÇ ÜKL ve AKL 

Ortalama ( X ) 'X  ' '
xX Aσ±  X  2X A R±  veya 

1 xX A σ±  

Dağılma aralığı (R) '
2 xd σ  '

1 xDσ  ; '
2 xD σ  R  3D R  ; 4D R   

Standart sapma ( xσ ) '
2 xc σ  '

1 xBσ  ; '
2 xB σ  

xσ  3 xB σ  ; 4 xB σ  

Kaynak. Bülent Kobu, Endüstriyel Kalite Kontrolu, 2. B., İstanbul, İ.Ü. İşletme 
Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü Yayınları, 1987, s. 351. 

Ölçülebilir değişkenler için kontrol diyagramı katsayıları EK F’de gösterilmiştir. 

2.3.4.2. ÖLÇÜLEBİLİR DEĞİŞKENLER İÇİN KONTROL 

DİYAGRAMLARININ YORUMLANMASI 

Bir kontrol diyagramının temel elemanları hesaplanıp, çizimi yapılıp, gözlemlenen 

değerler üzerine yerleştirildiğinde prosesin durumu hakkında yorumda bulunmak 

mümkündür.  

 

Noktalar, limitler arasında kaldığı sürece proses kontrol altındadır.113  

 

Bir nokta, kontrol limitlerinin dışına çıkarsa prosesteki değişikliğin tanımlanabilir 

nedenleri vardır ve proses kontrol dışıdır.  

 

                                                 
113 Kobu, Endüstriyel Kalite Kontrolu, s.344-345. 
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Noktalar, 3
x

σ  limitlerinin içinde olduklarında dahi oluşan herhangi bir anlamlı 

sapma doğal dışı olarak kabul edilir ve kontrol dışı bir durum olarak nitelendirilir. Bu 

durum, aşağıda sıralanan proseste değişikliğin doğal olmayan işleyişleri mevcutken 

oluşur: 

1) Şekil 12’de gösterilen yedi veya daha fazla ardışık noktanın merkez çizgisinin 

üstünde veya altında olması durumu. Ayrıca 11 noktanın 10’u veya 14 noktanın 

12’si, vb., merkez çizgisinin bir tarafında konumlanması.114 Eğer noktalar gerçekten 

rastgele ise, bu noktaların merkez çizgisinin altında ve üstünde daha eşit bir dağılım 

göstermesi beklenir. Bu kural, bir trendi tespit etmekte çok etkisizdir. Ama yanlış 

alarm oranını ciddi biçimde arttırır.115 

 

Şekil 13. Proseste değişikliğin doğal olmayan işleyişleri-I. 

 
2) Şekil 13’te gösterilen birbirini takip eden 6 nokta düzenli bir şekilde artmakta 

veya azalmakta ise. 

 

Şekil 14. Proseste değişikliğin doğal olmayan işleyişleri-II. 

 
3) Şekil 14’te gösterilen ardışık üç noktanın iki tanesi A bölgesinde ise. 

                                                 
114 Besterfield, s. 132-134. 
115 Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, s. 164-168. 
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Şekil 15. Proseste değişikliğin doğal olmayan işleyişleri-III. 

 
4) Şekil 15’te gösterilen ardışık 5 noktanın 4’ü B bölgesinde ve ötesinde ise.116 

 

Şekil 16. Proseste değişikliğin doğal olmayan işleyişleri-IV. 

Kaynak: Dale H. Besterfield, Quality Control, 4. B., New Jersey, Prentice Hall, 1994, 
s. 135. 

2.3.4.3. ÖLÇÜLEBİLİR DEĞİŞKENLER İÇİN KONTROL 

DIŞI DURUMUN ANALİZİ 

Bir proses kontrol dışı durumda iken bu durumun sebebi olan tanımlanabilir neden 

bulunmalı ve düzeltici önlem alınmalıdır. Bu ise kontrol dışı örnekler ve bunların 

tanımlanabilir nedenleri ile ilgili bilgi sahibi olunarak azaltılabilir. Kontrol dışı X  ve 

R örnek tipleri ve bunların bazı tanımlanabilir nedenleri aşağıda sıralanmıştır. Bu 

nedenler üretim ve kalite personeline problem çözümü için fikir verir ve 

tanımlanabilir neden aramak için bir başlangıç oluşturabilir.  

 

1) Düzeyde değişiklik veya sıçrama. Bu durum X  diyagramının, R diyagramının 

veya her iki diyagramın düzeyindeki ani bir değişiklikle ilgilidir. 

                                                 
116 Besterfield, s. 134-135. 
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X  diyagramı için: 

a) Proses oluştururken yapılan bilinçli veya bilinçsiz bir değişiklik 

b) Yeni veya deneyimsiz bir operatör 

c) Farklı bir hammadde 

d) Bir makina parçasının küçük bir hatası 

R diyagramı için: 

a) Deneyimsiz operatör 

b) Dişlilerin hareketindeki ani bir artış 

c) Gelen hammaddede ki  daha büyük farklılaşma 

Düzeydeki ani değişiklikler hem X  ve hem de R diyagramında oluşabilir. Bunun 

nedeni ise, birden fazla tanımlanabilir neden olabilir ya da deneyimsiz bir öperator 

gibi her iki diyagramı da etkileyecek bir sebep olabilir. 

 

2) Düzeyde eğilim veya düzenli değişiklik. 

X  diyagramı için: 

a) Alet veya kalıbın eskimesi 

b) Ekipmanın yavaş yavaş bozulması 

c) Sıcaklık veya nemdeki değişme 

d) Bir kimyasal prosesteki akışkanlığın bozulması 

R diyagramı için: 

a) İşçi becerisindeki bir iyileşme (aşağı doğru eğilim) 

b) Yorgunluk, sıkılma ve dikkatsizlik nedeni ile işçi becerisindeki bir düşüş. 

(yukarı doğru eğilim) 

c) Gelen hammaddenin homojenliğindeki aşamalı bir iyileşme 

 

3) Tekrarlayan çevrimler. Diyagram üzerinde gösterilmiş noktalar bir dalga veya 

sürekli yüksek ve düşük noktalar gösteriyorsa buna çevrim denir.  

X  diyagramı için: 

a) Gelen hammaddenin mevsimsel etkileri 

b) Sıcaklık ve nemin tekrarlayan etkileri 

c) Günlük veya haftalık olabilecek kimyasal, mekanik veya psikolojik bir olay 
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d) Operatörlerin periyodik rotasyonu 

R diyagramı için: 

a) Operatörün yorgunluğu ve molalardan kaynaklanan canlanma 

b) Yağlama çevrimleri 

 

4) İki popülasyon. Kontrol limitlerinin dışında veya yakınında çok fazla nokta 

olduğunda iki popülasyonlu bir durum oluşur. 

X  diyagramı için: 

a) Hammadde kalitesindeki büyük farklar 

b) Aynı diyagramdaki iki veya daha fazla makina 

c) Test yöntemi veya ekipmandaki büyük farklılıklar 

R diyagramı için: 

a) Aynı diyagramı kullanan farklı işçiler 

b) Farklı tedarikçilerden gelen hammaddeler 

 

5) Hatalar. Hatalardan kaynaklanan kontrol dışı durumun bazı nedenleri: 

a) Ayarı bozuk ekipmanla yapılmış ölçüm 

b) Hesaplama hataları 

c) Test ekipmanını kullanma hataları 

d) Farklı popülasyonlardan örnekler almak117 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
117 a.g.e., 135-139.  
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3 X  KONTROL DİYAGRAMLARININ EKONOMİK 

TASARIMI 

Kontrol diyagramlarının uygulanılması pek çok teknik ve davranışsal karar 

gerektirir. Önemli bir teknik karar, kontrol diyagramı tasarımıdır.118 Shewhart-tipi 

kontrol diyagramlarının tasarımı, üç kontrol diyagramı parametresi; örnek büyüklüğü 

(n), örnekleme sıklığı (h) ve kontol limit katsayısı (k)’ nın bulunmasını, ekonomik 

tasarım durumunda ise birim zaman veya üretilen birim başına karlılığı arttıran veya 

maliyeti düşüren kontrol diyagramı parametrelerinin belirlenmesini kapsar.119 

Ekonomik bir kritere dayanan tasarım, günümüz kontrol diyagram tasarımındaki 

popüler yaklaşımlardan biridir.120 

 

X  kontrol diyagramlarının optimum ekonomik tasarımı için Duncan bir model 

önermiştir. Duncan’ın bu çalışması, Shewhart-tipi kontrol diyagramının tam 

ekonomik modelinden bahseden ilk çalışmadır. Duncan’ın bu çalışması, bu alandaki 

sonraki araştırmaların pekçoğu için öncü olmuştur.121 Bu nedenle bu bölümde önce 

kontrol diyagramlarının tasarımı incelenmiş, daha sonra Duncan’ın modeli anlatılmış 

ve bu modelin optimizasyon yöntemlerinden bahsedilmiştir.  

3.1 GİRİŞ 

Kontrol diyagramının kullanılması için mühendisin, diyagram için örnek büyüklüğü, 

örnekleme sıklığı veya örnekler arasındaki aralık ve kontrol limitleri veya kritik 

bölgeyi açıkça belirtilmesi gerekir. Bu parametrelerin seçilmesi, kontrol 

diyagramının tasarımı olarak adlandırılır.122 

Kontrol diyagramı tasarımları üç kategoride incelenebilir: 

                                                 
118 Yan-Kwang Chen, Hung-Chang Liao, “Multi-criteria Design of an X Control Chart,” Computers 
& Industrial Engineering, C.XLVI, 2004, s. 877. 
119 Vijaya Babu Vommi, Murty S.N. Seetala, “A Simple Approach for Robust Economic Design of 
Control Charts,” Computers&Operations Research, 2005, s. 1. 
120 Chen, Liao, s. 877. 
121 Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, s. 461. 
122 Montgomery, “The Economic Design of Control Charts: A Review and Literature Survey,” s. 75. 
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1) Heuristic tasarımlar,  

2) İstatistiksel tasarımlar, 

3) Ekonomik tasarımlar. 

 

Heuristic tasarımlar, basitliğinden dolayı endüstriyel uygulamada tercih edilirler. 

Parametrelerin seçiminde yaklaşık hesaba dayanırlar. Örnek büyüklüğü genellikle 4 

veya 5’e eşit olarak alınır ve kontrol limit katsayısı 3’e eşit olarak alınır. Genel 

olarak örnekleme aralığı uygulayanın takdirine bırakılır.  

 

İstatistiksel tasarımlar, parametre değerlerinin belirlenmiş bir kontrol altı ve kontrol 

dışı durumlarında bu diyagramların istatistiksel performansına bağlıdır.123  

Geleneksel kontrol diyagramları, yanlızca istatistiksel kriterler ile ilgili 

tasarlanmışlardır. Bu genellikle örnek büyüklüğü ve kontrol limitlerinin seçimini 

kapsar. Bu nedenle kalite karakteristiğinde belirli değişikliğin bulunmasını sağlayan 

testin gücü ve I. tip hata olasılığı belirlenmiş değerlere eşitlenir. Örnekleme sıklığı 

nadiren analitik olarak ele alınır. Uygulayıcı çoğu kez örnekleme aralığının seçimi 

için nicel kurallar yerine nitel kurallar verir. İstatistiksel kriterlerin ve pratik 

deneyimlerin incelenmesi, X  diyagramı için 5 örnek büyüklüğü, üç-sigma kontrol 

limitleri ve bir saatlik örnekleme sıklığının yaygın biçimde kullanılmasına neden 

olan kontrol diyagramlarının tasarımı için genel kuralları oluşturmuştur.124  

 

Ekonomik tasarımlar ise bazı kısıtlamalarla veya kısıtlamalar olmaksızın birim 

zaman veya üretilen birim başına karlılığı arttırma veya maliyeti düşürmelerine 

bağlıdır.125 Örneklemenin ve test etmenin maliyetleri, kontrol dışı işaretleri araştırma 

ve belki tanımlanabilir nedenleri düzeltme ile ilgili maliyetler ve kusurlu ürünlerin 

tüketiciye ulaşmasına neden olan maliyetlerin hepsi kontrol diyagramı 

parametrelerinin seçiminden etkilendiğinden dolayı kontrol diyagramı tasarımının 

                                                 
123 Vommi, Seetala, s. 2. 
124 Montgomery, “The Economic Design of Control Charts: A Review and Literature Survey,” s. 75. 
125 Vommi, Seetala, s. 2. 
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ekonomik sonuçları vardır. Bu nedenle ekonomik bakış açısından kontrol diyagramı 

tasarımını incelemek mantıklıdır.126 

3.2 LİTERATÜR ÇALIŞMASI 

X  kontrol diyagramlarının optimum ekonomik tasarımı 30-40 yıllık geçmişi olan bir 

konudur. Bu konudaki araştırmaların temel hedefi kontrol diyagramı parametrelerini 

belirlemek için hesaplama prosedürlerinin geliştirilmesi üzerine olmuştur.127 

 

Duncan, X  kontrol diyagramı tasarımını ekonomik kriterlere göre ortaya koymuştur. 

Tanimlanabilir tek bir neden yüzünden kontrol dışına çıkan, devam eden bir proses 

için kontrol diyagramı parametrelerini belirleyen bir model geliştirmiştir.128  

 

Goel ve diğerleri, Duncan’ın modeline dayanan X  diyagramlarının ekonomik 

tasarımını belirlemek için algoritma geliştirmişlerdir.129  

 

Gibra, X  diyagramı için tek tanımlanabilir nedene bağlı ekonomik bir model 

önermiştir. Tanımlanabilir neden için araştırma boyunca prosesin işlemeye devam 

ettiği varsayıldığından, onun proses modeli Duncan’ın modeli ile benzemektedir. 

Maliyet modelinin geliştirilmesinde En Kötü Çevrim Kalite Düzeyi (Worst Cycle 

Quality Level, WCQL) kavramını önermiştir. Gibra, ayrıca zaman boyunca doğrusal 

bir eğilim sergileyen kalite karakteristiği ortalamasına sahip bir prosesi izlemek için 

kullanılan X  diyagramlarının optimum ekonomik tasarımını araştırmıştır. 

 

                                                 
126 Montgomery, “The Economic Design of Control Charts: A Review and Literature Survey,” s. 75. 
127 Wen-Hsien Chen, Devanath Tirupati, “Economic Design of X  Control Charts: Insights on Design 
Variables,” International Journal of Quality & Reliability Management, C.XIV, No:3, 1997, s. 
234-235.  

128 Acheson J. Duncan, “The Economic Design of X  Charts Used to Maintain Current Control of a 
Process,” Journal of the American Statistical Association, C.LI, No:274, 1956, s. 228. 
129 A. L. Goel, S. C. Jain, S. M. Wu, “An Algorithm for the Determination of the Economic Design of 

X  Charts Based on Duncan’s Model,” Journal of the American Statistical Association, C.LXIII, 
No:321, 1968, s. 304.  
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Knappenberger and Grandage, proses tanımlanabilir nedenlerin çokluğuna maruz 

kaldığında X  diyagramının ekonomik tasarımı için bir model önermişlerdir. Birim 

süre başına beklenen kaybı minimize etmektense üretilen birim başına beklenen 

kaybı minimize etmişlerdir. İşaret eylemleri araştırılırken prosesin durdurulduğu ve 

gerçek ve yanlış alarmları araştırmanın maliyetlerinin her ikisinin de aynı olduğu 

varsayılmıştır.130  

 

1971 yılında Duncan, proses tanımlanabilir nedenlerin çokluğuna maruz kaldığında 

X  kontrol diyagramı için ekonomik bir model önermiştir. Bu problem daha önce de 

diğer pekçok araştırmacı tarafından ele alınmıştır. 

 

1985 yılında, Krishnamoorthi ekonomik modellerin karmaşıklığı ve bunların 

literatürde sunulma tarzı yüzünden, ekonomik tabanlı X  kontrol diyagramlarının 

kavramlarını ve kullanımlarını tanıtmak üzere bir makale yazmıştır. Ekonomik 

olarak tasarlanmış kontrol diyagramlarının gerekli veri şartlarını ve faydasını 

tartışmıştır. Duncan’ın X  diyagramının öncü ekonomik modeli örnek amacı ile 

kullanılmıştır. Montgomery’nin bilgisayar programı, optimum tasarım 

parametrelerini ve ortaya çıkan çalıştırma kaybını belirlemek için kullanılmıştır. 

 

1986 yılında Collani, X  kontrol diyagramının ekonomik tasarımını belirlemek için 

farklı bir prosedür önermiştir. Bu prosedürde, optimum tasarımın belirlenmesinde 

hesaba katılması gereken iki strateji vardır. Bunlardan birinci strateji normal X  

diyagramı prosedürünü kullanır ve bu prosedür de prosesten her h saatte bir altgrup 

büyüklüğü ( 1n ≥ ) alınır. Daha sonra bu merkez çizgisinden  kσ±  uzaklıktaki 

kontrol limitleri ile X  çizelgesine çizilir. Ikinci stratejiye göre, bir altgrup 

büyüklüklü örnekleme olmaksızın prosesin her h saatte bir muayene edildiği 

düşünülür. Collani’nin modelinde üretim oranının sabit olduğu, arama ve onarım 

çalışması esnasında prosesin durdurulduğu ve prosesin kapalı olduğu zamandaki 

toplam kaybın hesaba katıldığı ve ayrıca bir parçayı örneklendirip, yorumlamak için 

                                                 
130 Montgomery, “The Economic Design of Control Charts: A Review and Literature Survey,” s. 80-
81.  
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gerekli olan zamanın ihmal edildiği varsayılır. Her iki strateji içinde optimum 

tasarım belirlenir. Daha sonra parça başına daha az kayıp gösteren strateji seçilerek 

optimum tasarım belirlenir. Collani’ye göre kendi sonuçları minimum maliyet 

anlamında X  diyagramlarının optimum tasarımlarına çok yakındır. 

 

1987 yılında Arnold ve Collani, proses kontrolü için neredeyse optimum bir 

ekonomik tasarım sunmuşlardır. Arnold ve Collani’nin modeli ile Duncan’ın modeli 

arasındaki temel farklılıklar aşağıda sıralanmıştır: 

(1) Duncan’ın modelinde birim zaman başına beklenen kayıp kullanılırken, Arnold 

ve Collani’nin modelinde objektif fonksiyon olarak parça başına düşen beklenen kar 

kullanılır,  

(2) Arnold ve Collani onarım maliyetini hesaba katmıştır ama Duncan katmamıştır, 

(3) Arnold ve Collani bir örneği almanın, muayenesinin ve hesaplanmasının 

beklenen zamanının az olduğunu ve bu nedenle de bu zamanın ihmal edilebileceğini 

varsaymışlardır ama Duncan böyle varsaymamıştır, 

(4) Arnold ve Collani’nin modelinde olası bir tanımlanabilir neden arama ve onarım 

esnasında prosesin kapatılacağı varsayılır ama Duncan’ın modelinde bu 

varsayılmaz.131 

 

Saniga, sanayinin düşük proses çeşitliliği ve uzun süreli ürün kalitesi talebine cevap 

verecek tasarımlar ortaya koymak için, ekonomik modeller üzerine istatistiki 

kısıtlamalar uygulayarak kontrol diyagramları için ekonomik istatistiki tasarımları 

geliştirmiştir. Birleşik  X  ve R diyagramları Saniga tarafından tarif edilip, 

uygulanmıştır. 132 

 

1991 yılında Kurc, proses ortalamasındaki değişimin büyüklüğünün beklenenden 

uzak olması durumunda X  diyagramlarının ekonomik performansını araştırmıştır. 

Bu araştırmanın temelinde, ekonomik tasarımda tanımlanabilir bir nedenin proses 

                                                 
131 Chuanching Ho, Kenneth E. Case, “Economic Design of Control Charts: A literature Review for 
1981-1991,” Journal of Quality Technology, C.XXVI, No:1, 1994, s. 40-44. 
132 Ervin M. Saniga, “Economic Statistical Control-Chart Designs With an Application to X and R 
Charts,” Technometrics, C.XXXI, No:3, 1989, s. 313. 
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parametresini bilinen bir değere değiştireceği temel varsayımı tamamen gerek dışıdır 

düşüncesi yatmaktadır. Kurc, tanımlanabilir bir nedenin oluşmasından sonraki proses 

parametresindeki gerçek değişimin 1δ  ya da 2δ  olduğunu varsaymıştır. Burada amaç 

değişimin 1 2( , )δ δ  aralığında bir değerken bazı ekonomik optimum kontrol 

prosedürlerinin etkinliğini hesaplamaktır. Kurc, kendi bulduğu sonuçların geleneksel 

olarak tasarlanmış kontrol prosedürlerinden daha yüksek etkinlik sağladığı sonucuna 

varmıştır.133 

 

1982 yılında Montgomery, Duncan’ın modelini kullanarak tek tanımlanabilir nedene 

bağlı ekonomik tabanlı X  kontrol diyagramlarının optimum tasarım parametrelerini 

belirleyen bir bilgisayar programı sunmuştur. Montgomery çalışmasında, maliyetin 

ve çalıştırma parametrelerinin belirsizliğinin optimum tasarım üzerinde önemli 

etkileri olmadığı fakat  proses ortalamasındaki değişimin büyüklüğünün nispeten 

etkili olduğu sonucuna varmıştır.  

 

1991 yılında Jaraied ve Zhuang, proses tanımlanabilir nedenlerin çokluğuna maruz 

kaldığında optimum kontrol diyagram tasarım parametrelerini ve ortaya çıkan 

çalıştırma kaybını ekonomik olarak belirleyen bir bilgisayar programı sunmuşlardır. 

Bu program Duncan’ın 1971 yılında yazdığı modeline dayandırılarak 

geliştirilmiştir.134    

3.3 DUNCAN’IN MODELİ 

Duncan, 1956 yılında X  kontrol diyagramının optimum ekonomik tasarımı için 

ekonomik bir model önermiştir.135  

 

İstatistiksel kalite kontrolde kullanılan kontrol diyagramları iki türlüdür:  

a) Prosesi kontrol altına almak için kullanılanlar 

b) Prosesin güncel kontrolünü devam ettirmek için kullanılanlar 

                                                 
133 Ho, Case, s. 41. 
134 a.g.e, s. 47.  
135 Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, s.461. 
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Duncan, prosesin güncel kontrolünü devam ettirmek için kullanılan kontrol 

diyagramlarının optimum tasarımı ile ilgilenmiştir. 

 

Bir prosesin güncel kontrolünü devam ettirmek için kullanılan X  diyagramlarında 

eğer önceki deneyimlerden yararlanılıyor ise orta çizgi X  belirlenir ve kontrol 

limitleri ( / )xX k nσ± olarak alınır. n örnekleri her h saatinde prosesten alınır ve 

X  örneği  X  diyagramına çizilir. Eğer bir nokta kontrol limitleri dışına çıkarsa, 

proses ortalamasında bir değişiklik olduğu varsayılır ve tanımlanabilir neden 

araştırması başlatılır. 

 

Duncan, prosesin güncel kontrolünü devam ettirmek için kullanılan X  

diyagramlarının tasarımı ile ilgili 3 temel soruyu cevaplandıracak teorik temelleri ve 

proses için herbir zaman biriminde uzun koşumlu ortalama net geliri maksimum 

yapacak prosedürü araştırmıştır. Burada şöyle bir varsayımdan hareket edilmektedir: 

tanımlanabilir bir nedenin olma riski ve çeşitli maliyet parametreleri bilgilerine sahip 

olduğu kabul edilir. Varsayılan kalite kontrol kuralına göre bir nokta kontrol 

limitlerinin dışına çıktığı anda tanımlanabilir bir neden aranır. Söz konusu kriterin 

önerildiği durumda, yapılan varsayıma göre tanımlanabilir bir neden arama devam 

etmekte iken proses durdurulmaz. Ya da tanımlanabilir neden bulunduktan sonra, 

düzeltme ve onarım maliyeti kontrol diyagramı programına yüklenmez. 

 

X  diyagramlarının tasarımı ile ilgili 3 temel soru aşağıdaki gibidir. 

1) Ne büyüklükte bir örnek kullanılmalı? 

2) Örnekler hangi zaman aralığı ile alınmalı? 

3) Kontrol limitlerini belirlemede sigmanın hangi katı kullanılmalı? 

 

X diyagramının kontrolü altında işleyen bir prosesin ortalama net gelirini ölçmek 

için kullanılabilecek matematiksel fonksiyon aşağıdaki adımlar takip edilerek 

formüle edilmiştir. 
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Prosesin, standart değerler tarafından göstrerilen seviyede bir kontrol durumunda 

başladığı varsayılıyor. Yani, başlangıçta 'X  proses ortalaması ve  X standart değer 

birbirine eşittir, ve 'xσ proses standart sapması ve xσ standart değer birbirine eşittir. 

Tanımlanabilir bir neden oluştuğunda proses ortalaması, 'X de X den xX δσ+  ye 

bir değişme veya X den xX δσ−  bir değişme gösterecektir.  

 

Tanımlanabilir neden hakkında daha net konuşabilmek için, şöyle bir varsayım 

yapılır: Kontrol durumu te λ− den başlandığında, t zamanından önce bir nedenin 

olmama olasılığı ve t den t t+� ye olan zaman aralığında olmasının olasılığı yaklaşık 

olarak te tλλ −
�  dir. Bu durumda tanımlanabilir bir neden olması için gerekli olan 

zaman, 1/ λ olacaktır. 

 

Eğer örnekler h saati aralıkları ile alınırsa, tanımlanabilir bir nedenin n. ve n+1. 

örnek arasındaki zaman aralığında olması durumunda, örnekler arasındaki zaman 

aralığı içindeki ortalama olma süresi şu şekilde hesaplanır: 

τ =

( 1)

( 1)

( )
1 (1 )

(1 )

n h
t

h
nh

n h h
t

nh

e t nh dt
h e

e
e dt

λ

λ

λ
λ

λ
λ

λ
λ

+

−

−

+ −

−

−
− +

=
−

∫

∫
 

                      τ  
2

2 12

h hλ
≅ −  olarak basitleştirilir. 

Ortalama net gelir fonksiyonunun hesaplanmasında, h büyüklüğündeki bir zaman 

aralığı içinde tanımlanabilir bir nedenin olmasının ortalama zamanı 

2( / 2) ( /12)h hλ− olarak alınır. Bu basitleştirme ortalama net gelir için kullanılan 

formülü yaklaşık hale getirir ancak kullanılabilecek bir formül sunmakta çok 

faydalıdır. 136 

 

                                                 
136 Duncan, s. 228-229. 
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Tanımlanabilir bir neden oluştuğunda, bunun herhangi bir ardışık örnek üzerinde 

tespit edilebilme olasılığı: 

1 ( ) ( )
k n

k n

u du u du
δ

δ

β φ φ
− − ∞

−∞ −

− = +∫ ∫  şeklindedir. 

Burada ( )uφ , standart normal dağılımın olasılık yoğunluk işlevidir ve aşağıda 

gösterilen bağıntı ile ifade edilir: 

2 / 2

( )
2

ue
uφ

π

−

= dir.  

β , II. tip hata olasılığıdır ve 1 β−  niceliği ise testin gücüdür.  

I. tip hata veya yanlış alarm olasılığı ise: 

2 ( )
k

u duα φ
∞

= ∫  şeklindedir. 

Bir üretim çevrimi Şekil 16’da gösterildiği gibi; (1) kontrol-altındaki periyod, (2) 

kontrol-dışı periyod , (3) örneğin alınması ve sonucunun yorumlanması için gereken 

süre ve (4) tanımlanabilir bir nedenin bulunması için gereken süre olmak üzere  dört 

periyodu kapsar. 

 

Şekil 17. Devam eden bir prosesin kontrol çevrimi. 

Kaynak. Vijaya Babu Vommi, Muty S.N. Seetala, “A New Approach to Robust Economic 
Design of Control Charts,” Applied Soft Computing, 2005, s. 4. 
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Kontrol altındaki periyodun beklenen uzunluğu, tanımlanabilir bir nedenin olması 

için gerekli olan ortalama zamandır ve yukarıda bahsettiğimiz gibi 
1

λ
’ a eşittir. 

 

Prosesin gerçekte kontrol dışı olması şartıyla, kontrol dışı bir sinyal üretmek için 

gerekli olan örneklerin sayısı, 
1

1 β−
 ortalamasına sahip geometrik bir rastgele 

değişkendir. Kontrol dışındaki periyodun beklenen uzunluğu, 
(1 )

h
τ

β
−

−
’ dir. 

 

Bir örneğin alınması ve sonucunun yorumlanması için gerekli olan süre g sabitidir ve 

n örnek büyüklüğü ile orantılıdır ve çevrimin bu periyodunun beklenen uzunluğu, gn 

şeklindedir. 

 

Bir nokta kontrol limitleri dışına çıktığında tanımlanabilir nedenin bulunması için 

gereken süre, D sabitidir. 

 

Çevrimin beklenen uzunluğu: 

1
( )

1

h
E T gn Dτ

λ β
= + − + +

−
şeklindedir. 

 

Prosesin kontrol altında  işletilmesinin saat başına net geliri, 0V  ve kontrol dışı 

durumda işletilmesinin saat başına net geliri, 1V ’ dir. n örnek büyüklüğünün 

alınmasının maliyeti, 1 2a a n+ şeklinde olduğunu varsayıyoruz ve burada 1a , 

örneklemin sabit maliyetidir 2a  ise örneklemin değişken maliyetidir. Bir çevrim 

içinde alınmış olan örneklerin beklenen sayısı, çevrimin beklenen uzunluğunun 

örnekler arasındaki aralığa ya da ( ) /E T h ’ ye bölünmesidir. 3a , tanımlanabilir bir 

nedenin bulunmasının maliyeti, '
3a , ise yanlış alarm ya da hiçbir tanımlanabilir bir 

neden yokken tanımlanabilir bir neden araştırmanın maliyetidir. Bir çevrim 

esnasında oluşan yanlış alarmların beklenen sayısı, değişim öncesi alınan örneklerin 

beklenen sayısının α katıdır. 
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( 1)

0 1

j h h
t

t h
j jh

e
je d

e

λ
λ

λ

α
α

+ −∞
−

−
=

=
−

∑ ∫  

O yüzden, çevrim başına beklenen net gelir: 

'
3

0 1 3 1 2

1 ( )
( ) ( )

1 1

h

h

a eh E T
E C V V gn D a a a n

e h

λ

λ
τ

λ β

−

−

 
= + − + + − − − + 

− − 
 

Saat başına beklenen net gelir ise çevrim başına beklenen net gelirin çevrimin 

beklenen uzunluğuna bölünmesi ile bulunur. Ve aşağıdaki gibi gösterilir: 

( ) ( )

( )

'
3

0 1 3

1 2

1

1 1( )
( )

1( )
1

h

h

a eh
V V gn D a

e a a nE C
E A

hE T hgn D

λ

λ

α
τ

λ β

τ
λ β

−

−

  
+ − + + − −  

− −  + 
= = −

+ − + +
−

 

4a , kontrol dışı durumda üretim ile ilişkili saatlik ceza maliyetidir. Burada; 

4 0 1a V V= −  dönüşümü yapılırsa, yukarıdaki eşitlik aşağıda gösterildiği gibi 

yazılabilir: 

( ) ( )

( )

'
3

4 3

1 2
0

1 1
( )

1

1

h

h

a eh
a gn D a

ea a n
E A V

hh gn D

λ

λ

α
τ

β

τ
λ β

−

−

 
− + + + + 

− −+  
= − −

+ − + +
−

 

veya 0( ) ( )E A V E L= − ’ dir. 

Burada:  

( ) ( )

( )

'
3

4 3

1 2
1 1

( )
1

1

h

h

a eh
a gn D a

ea a n
E L

hh gn D

λ

λ

α
τ

β

τ
λ β

−

−

 
− + + + + 

− −+  
= +

+ − + +
−

’ dir.137 

Veya bazı gösterimlerde [ ]1/(1 ) 1/ 2 /12B h h gn Dβ λ= − − + + + dönüşümü yapılırsa: 

                                                 
137 Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, s. 462-463. 
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'
4 3 31 2 /

( )
1

Ba a h aa a n
E L

h B

λ α λ

λ

+ ++
= +

+
 şeklindedir.  

( )E L  ifadesi, kontrol diyagramı parametreleri n, h ve k’nın bir fonksiyonudur138 ve 

prosesin maruz kaldığı saat başına beklenen kayıp şeklinde tanımlanır.139 Bu 

durumda 0V , bu değişkenlerden bağımsız oluğu için, ( )E L bir minimum olduğunda, 

( )E A , n, h ve k için bir maksimum olacaktır. Yani, ( )E L  minimuma eşit olduğunda 

saat başına beklenen net gelir maksimum olacaktır. 140 

3.3.1 MODEL PARAMETRELERİNİN VE DEĞİŞKENLERİNİN 

TANIMLANMASI 

λ , Kontrol altındaki periyodun beklenen uzunluğudur141 ya da başka bir ifadeyle 

tanımlanabilir bir nedenin olma olasılığı ile ilgili parametredir.142 Örneğin, 

tanımlanabilir bir nedenin oluşması için gereken ortalama zaman 100 saatten 50 saate 

düşer ise λ , 0.01’ den 0.02’ ye artar.143 

 

δ , Proses ortalamasının, ''
xδσ kadar değiştiği varsayılmaktadır.144 

 

4a , Kontrol dışı durumda işletilmesinin birim süre başına ceza maliyetidir.145 Bu 

değeri tahmin etmek hiç kolay değildir ve buna bağlı olarak ta gerçek bir değerin 

elde edilmesi  pek mümkün değildir. Bu değerin tahmin edilmesinde, yüksek katma 

değer faaliyetleri (düzenli kontrol altında üretim) yerine yapılan düşük katma değer 

faaliyetleri (parçaları ıskartaya ayırmaya veya onların üzerinde yeniden çalışma) nin 

maliyeti ve bir parçayı ıskartaya ayırmanın belli bir birimi üretmek için gereken 

                                                 
138 Montgomery, “Economic Design of an X  Control Chart,” s. 41. 
139 Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, s.463. 
140 Duncan, s. 233. 
141 Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, s. 462. 
142 Duncan, s. 240. 
143 Goel, Jain, Wu, s. 315.   
144 Duncan, s. 240. 
145 Chen, Tirupati, s. 236. 
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hammadde maliyeti gözönünde bulundurulmalıdır.146 Düzeltme veya tamir 

maliyetleri, istenilen kalite koşullarını sağlayabilecek düzeltme veya tamir 

işlemlerinin uygulanabilmesi için harcanan işçilik ve malzemelerin maliyetidir.147  

 

g , Bir örneğin alınması ve sonucunun yorumlanması için gerekli olan süredir ve n 

örnek büyüklüğü ile orantılıdır.148  

 

D , Tanımlanabilir bir neden oluşmasını takiben prosesin tekrar eski haline 

döndürülmesi için gerekli olan süredir.149 Yanlış veya doğru alarmın olması 

durumunda bir nedeni bulma süresi belirleyici bir parametre olarak düşünülür. Öte 

yandan olası bir varsayım gerçeği daha fazla temsil edebilir.150 

 

1a , Örnekleme başına sabit maliyettir. 

 

2a , Birim başına değişken örnekleme maliyetidir.  

 

3a , Tanımlanabilir bir neden oluştuğunda, tanımlanabilir nedenin bulunmasının ve 

prosesin kontrol altı duruma döndürülmesinin maliyetleridir.  

 

'
3a , Yanlış alarm araştırmanın maliyetidir. 151 

Duncan, 3a  ün daima '
3a  nün %50’ si olması gerektiği ve her durumda genellikle '

3a  

ile değiştiğini varsaymıştır.152 

 

                                                 
146 René Gélinas, “A Power Approximation Model for the Joint Determination of X  and R Control 
Charts Parameters,” International Journal of Quality&Reliability Management, C.XVIII, No:6, 
2001, s. 640. 
147 Kobu, Endüstriyel Kalite Kontrolu, s. 393. 
148 Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, , s. 462. 
149 Chen, Tirupati, s. 236. 
150 Gélinas, s. 640. 
151 Chen, Tirupati, s. 236. 
152 Duncan, s. 237. 
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'xσ , Prosesin standart sapmasıdır. "xσ , kontrol limitlerinin oluşturulmasında sigma 

için alınan standart değerdir. Analiz boyunca 'xσ = "xσ dir. 

 

n , Örnek büyüklüğüdür. 

 

h , Saatlerle ölçülen örnekler arasındaki zaman aralığıdır. 

 

k , X  diyagramı için kontrol limitleri " ( "/ )xX k nσ± ’de oluşur.153 

3.3.2 OPTİMUM TASARIMA YAKLAŞIM BULUNMASI 

Bazı yazarlar, Duncan’ın kendisi de dahil olmak üzere bu modele bir optimizasyon 

prosedürü geliştirmek için yaklaşım yöntemlerinden bahsetmişlerdir.154 

 

( )E L  fonksiyonunun sayısal incelemesine göre; δ , λ , 4a , g , D , 3a , '
3a , 1a  ve 2a  

parametrelerinin gerçekçi değerleri için, n, h ve k değerlerinin bulunduğu yere yakın, 

uygulamada kullanılabilecek bir minimum vardır. Duncan, bunun yerine  

uygulamada kullanılabilecek o bölgeye ait minimumun tahmini için nispeten uygun 

bir prosedür türetmeye odaklanmıştır. Önerilen optimizasyon prosedürü, n, k ve h’ye 

göre ( )E L ’nin ilk kısmi türevleri için sisteme yapılan sayısal yaklaşımları çözmeye 

dayanır.155  

 

Goel ve diğerleri Duncan’ın modelinin optimizasyonu için bir algoritma 

geliştirmiştir. Bu algoritma, n ve k tasarım değişkenlerindeki açık olmayan  ve h için 

açık olan bir eşitliğin çözümünden oluşur. Bu algoritmanın kullanılması, sadece 

kesin olan optimumu vermekle kalmaz aynı zamanda optimum kayıp maliyetinin 

duyarlılığını değerlendirebilmek için de önemli bilgi sağlar.156 

 

                                                 
153 a.g.e, s. 237-241. 
154 Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, s. 464. 
155 Duncan, s. 233. 
156 Goel, Jain, Wu, s. 304. 
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Chiu ve Wetherill, Duncan’ın modelinin optimizasyonu için basit, yaklaşık bir 

prosedür geliştirmişlerdir. Onların prosedüründe,  1 β−  testin gücü üzerinde 

sınırlamalardan yararlanmışlardır. Tavsiye edilen değerler; ya 1 0,90β− =  ya da 

1 0,95β− = ’dir. Bu sınırlamaya bağlı olarak optimum tasarımı oluşturmak için 

tablolar verilmiştir. Bu prosedür, çoğunlukla gerçek optimuma yakın bir tasarım 

oluşturur.  

 

Maliyet fonksiyonunun tekrar eden değerlendirmeleri için kullanılan bir dijital 

bilgisayar programı ile birlikte bir arama tekniği veya sınırlandırılmamış bir 

optimizasyon kullanarak, ( )E L  kolaylıkla minimize edilebilir. Bu, en sık kullanılan 

optimizasyon yaklaşımıdır. Montgomery, Duncan’ın modelinin optimizasyonu için 

FORTRAN programı vermiştir.157 

3.3.3 MONTGOMERY’NİN BİLGİSAYAR PROGRAMI 

Yukarıda da bahsedildiği gibi, Montgomery, Duncan’ ın modelinin optimizasyonu 

için FORTRAN programını vermiştir. Bu program, Duncan’ın modelini kullanan tek 

tanımlanabilir nedene bağlı ekonomik tabanlı X  kontrol diyagramlarının optimum 

tasarım parametrelerini belirleyen bir bilgisayar programıdır. Bu bölümde bu 

programın tanımlanması ve çalışması incelenmiştir. 

3.3.3.1. PROGRAMIN TANIMLANMASI 

Çeşitli sayısal çalışmalar göstermiştir ki, optimum kontrol diyagram tasarımı, maliyet 

parametrelerinin yanlış belirtilmesine karşı nispeten duyarsızdır, fakat proses 

ortalamasındaki değişimin büyüklüğüne nispeten duyarlıdır ve ayrıca proses 

ortalamasındaki değişimin büyüklüğü temel olarak optimum n örnek büyüklüğünü 

etkiler. Bu sebepten dolayı, program optimum civarında pekçok kontrol diyagram 

tasarımlarını gösterir. Optimum altı tasarımlar, optimum tasarımdan farklı bir örnek 

büyüklüğü kullanırlar, fakat n ve h’ye göre optimize edilmişlerdir. Bu gösterim, 

analizciye maliyet yüzeyinin duyarlılığı ile ilgili bir fikir vermeye çalışır. Bu bilgiye 

                                                 
157 Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, s. 464.  
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bağlı olarak analizci optimum tasarımdan biraz sapmayı seçebilir. Bu sapma 

parametre tahminlerindeki kendine güven derecesine bağlıdır.  

'
4 3 31 2 /

( )
1

Ba a h aa a n
E L

h B

λ α λ

λ

+ ++
= +

+
 Denklem 1 

(1). denklem yani prosesin maruz kaldığı saat başına beklenen kayıp iki aşamalı 

optimize edilir. İlk aşama, Chiu and Wetherill’in Duncan’ın modelinin 

optimizasyonu için bahsettiği diyagramın 1 β−  gücünün belirli değer (0,90 veya 

0,95) le sınırlandırılmasına dayanır. Optimum n ve k; (2) ve (3). denklemlerin 

çözümünden tahmin edilebilir. 

2 '
3

2 4( )

az k

k a a g

δ

λ

+
=

Φ +
Denklem 2 

n k zδ − = Denklem 3 

Burada; 1 β− =0,90 ise z=1,2826 ve 1 β− = 0,95 ise z=1,6449’dur ve 

( )uΦ standardize normal dağılımın olasılık yoğunluk işlevidir.  

 

Program, (2) ve (3). denklemin çözümünde z=1,2826 kullanır. (3), denklemden elde 

edilen n’ye *n denir, optimum örnek büyüklüğünün araştırılması için alt ve üst 

limitlerin belirlenmesinde kullanılır.  

 

Optimizasyonun ikinci aşamasında, * *max(1, 10) 10n n n− ≤ ≤ + aralığındaki her bir n 

değeri için optimum k ve h bulunur. k, üç aşamalı bir çizgi araştırması kullanılarak 

bulunur. Her bir maliyet fonksiyonu değerlendirmesinde, optimum h; (4). denklem 

kullanılarak hesaplanır. 

[ ]

1/ 2
'

3 1 2

4 1/(1 ) 0,5

a a a n
h

aλ β

 + + 
=  

− −  
Denklem 4 

Bu yaklaşım, bir optimizasyon prosedürü geliştirmek için yaklaşım yöntemlerinde 

Duncan tarafından ve Chiu ve Wetherill tarafından ileri sürülmüştür. 
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2 ( )kα = Φ −  ve 1 ( ) ( )n k n kβ δ δ− = Φ − + Φ − −  denklemleri α  ve 1 β−  

değerlerini verir. Burada (.)Φ kümülatif standardize normal dağılım 

fonksiyonudur.158 

3.3.3.2. PROGRAMIN ÇALIŞMASI 

Montgomery’nin, Duncan’ın modelini kullanan tek tanımlanabilir nedene bağlı 

ekonomik tabanlı X  kontrol diyagramının optimum tasarım parametrelerini 

belirleyen bilgisayar programının kodu EK A’ da listelenmiştir.  

 

Programın çalışabilmesi için, kullanıcı dokuz parametre; 1a , 2a , 3a , '
3a , 4a , λ , δ , 

g  ve D ’yi tedarik etmek durumundadır. Program, pekçok örnek büyüklüğü için 

optimum örnek sıklığı ve kontrol limit aralığı hesaplar ve (1). denklemdeki prosesin 

maruz kaldığı saat başına beklenen kayıp yani maliyet fonksiyonuna karşılık gelen 

değeri gösterir. n, h ve k konbinasyonunun herbiri için 1 β−  gücü ve α  riskini de 

gösterir. X  kontrol diyagramının optimum tasarım parametreleri yani n, h ve k’nın 

belirlenmesi, maliyet fonksiyonu değerlerinden minimumun incelenmesi ile 

bulunur.159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
158 Montgomery, “Economic Design of an X  Control Chart,” s. 41. 
159 a.g.e., s. 41-42. 
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4 FORTRAN POWERSTATION PROGRAMI İLE 

UYGULAMA ADIMLARI  

Fortran, Montgomery’nin Duncan’ın modelini kullanan tek tanımlanabilir nedene 

bağlı ekonomik tabanlı X  kontrol diyagramlarının optimum tasarımını belirleyen bir 

bilgisayar programıdır. Programın uygulama adımları aşağıdaki şekillerde 

gösterildiği gibidir: 

 

Şekil 18. Fortran Powerstation programının başlangıç sayfası. 
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Şekil 19. Yeni bir proje çalışma alanı oluşturulması-I. 
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Şekil 20. Yeni bir proje çalışma alanı oluşturulması-II. 
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Şekil 21. Oluşturulan yeni proje çalışma alanında uygulama için isim verilerek, dosyanın 
oluşturulması. 
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Şekil 22. Oluşturulan optimum kontrol diyagram tasarımı dosyasında metin dosyasının 
oluşturulması-I. 
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Şekil 23. Oluşturulan optimum kontrol diyagram tasarımı dosyasında metin dosyasının 
oluşturulması-II. 
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Şekil 24. Oluşturulan metin dosyasına Montgomery’nin, optimum tasarım belirleyen 
programın bilgisayar kodunun yazılması. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 74 

 

Şekil 25. Bilgisayar kodunun kaydedilmesi-I. 
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Şekil 26. Bilgisayar kodunun kaydedilmesi-II.  
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Şekil 27. Fortran Powerstation programının derlenmesi-I. 
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Şekil 28. Fortran Powerstation programının derlenmesi-II. 
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Şekil 29. Derleme sonucunda metin dosyasının bilgisayar kodunun hata ve uyarı kontrolü. 
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Şekil 30. Oluşturulan optimum kontrol diyagram tasarımı dosyasının çalıştırılması. 
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Şekil 31. Oluşturulan optimum kontrol diyagram tasarımı dosyasının çalıştırılması 
için hata ve uyarı kontrolü-I. 
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Şekil 32. Oluşturulan optimum kontrol diyagram tasarımı dosyasının çalıştırılması 
için hata ve uyarı kontrolü-II. 
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Şekil 33. Giriş parametrelerinin yazılması. 

Giriş parametreleri, 1a , 2a , 3a , '
3a , 4a , λ , δ , g  ve D ’nin programa yazılması 

bilgisayarın enter tuşuna basarak gerçekleştirilir.160 

 
Fortran PowerStation programının sonucunda alınan çıktı değerlerinin doğruluğunu 

kontrol etmek için, Montgomery’nin örnek çalışması ile karşılaştırma yapılmıştır. 

Örnek’teki depozitosuz maden suyu şişesi üretim prosesi için giriş parametrelerinin 

değerleri; 1a =$1, 2a =$0.10, 3a =$25, '
3a =$50, 4a =$150, λ =0.05, δ =2.0, 

g =0.0167 ve D =1.0 olarak verilmiştir. Montgomery bu değerleri kullanarak Tablo 

2’de gösterilen çıktıyı elde etmiştir. 161 

                                                 
160 Montgomery, “Economic Design of an X  Control Chart,” s. 42.  
161 Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, s. 464-465. 
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Tablo 2.  

Örnek için X  Kontrol Diyagramının Optimum Ekonomik Tasarımı 

n Optimum k Optimum h Alpha Power Cost 
1 2.31 .37 .0209 .3783 19,17 
2 2.52 .46 .0117 .6211 15,71 
3 2.68 .54 .0074 .7835 14,48 
4 2.84 .58 .0045 .8770 14,01 
5 2.99 .62 .0028 .9308 13,88 
6 3.13 .65 .0017 .9616 13,91 
7 3.27 .67 .0011 .9784 14,04 
8 3.40 .69 .0007 .9880 14,21 
9 3.53 .71 .0004 .9932 14,41 
10 3.66 .73 .0003 .9961 14,62 
11 3.78 .75 .0002 .9978 14,84 
12 3.90 .77 .0001 .9988 15,06 
13 4.02 .78 .0001 .9993 15,28 
14 4.14 .80 .0000 .9996 15,50 

Kaynak. Douglas C. Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, 5. B., 
USA,  John Wiley, 2005, s. 465. 

Montgomery’nin örnek çalışması Fortran PowerStation programında uygulanmıştır 

ve Şekil 33’te gösterilen çıktı elde edilmiştir. 

 

  Şekil 34. Örnek için belirlenen optimum ekonomik kontrol diyagramı tasarımı 
çıktısı. 

Tablo 2 ile aynı çıktı değerlerine sahip olunduğu için program doğrulanmıştır. 
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5 UYGULAMA 

Bu çalışmada, uygulama yapılan şirkette seçilen kalite özelliği için kontrol diyagramı 

oluşturulmak istenmiştir ve örnek büyüklüğü, örnekleme sıklığı ve kontrol limit 

katsayısı parametrelerinin seçimini kapsayan X  Kontrol Diyagramının Ekonomik 

Tasarımı belirlenmiştir.  

 

Tez çalışmasının uygulama bölümü, Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) sektöründe 

faaliyet gösteren bir şirkette yapılmıştır. Ticari bir ürün olmasından dolayı şirket ismi 

belirtilmemiştir.   

 

LPG’nin kullanımı için gerekli olan basınçlı kap ve aksesuarları üreten üretim tesisi 

ürünleri; ev tüpü ( 360∅  ev tüpü, 300∅  ev tüpü), kamp tüpü (I. Tip Kamp Tüpü, II. 

Tip Kamp Tüpü, Orta Boy Tüp) ve 53 marka ve toplam 67 modelden oluşmaktadır.  

 

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tüpleri; anma hacimlerine∗ göre, 4.95, 26.20, 52.00 

ve 108.50 litrelik olmak üzere dört sınıfa ve gövdelerinin parça sayılarına göre, iki 

parçalı ve üç parçalı olmak üzere iki tipe ayrılır. Çevresel kaynaklara sahip tüpler iki 

parçalı, hem boyuna hem de çevresel kaynaklara sahip tüpler üç parçalı tüpler olarak 

adlandırılmaktadır.162  

 

Uygulama çalışması, basınçlı kap ve aksesuarları üreten üretim tesisinde yapılmıştır. 

Üretilen ürünlerden, 300 mm çapında 26.20 litre anma hacmine sahip iki parçalı LPG 

tüpünün üretimi incelenmiştir. Üretim Akış Şeması Şekil 34’te gösterilmiştir.  

                                                 
∗ Tüp anma su hacmi, oda sıcaklığında (20±5)°C, tüpü dolduran su miktarıdır. 
162 Türk Standartları Enstitüsü, Türk Standardı TS 55 EN 1442, Tüpler - Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazı (LPG) İçin - Taşınabilir - Tekrar Doldurulabilir - Çelikten, Kaynaklı - Tasarım ve İmalat, 
29.11.2001, s. M.A.3. 
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Şekil 35. İki parçalı LPG tüpleri için üretim akış şeması.
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Konuyla ilgili uygulama çalışması için Hidrolik Basınçla Patlatma Deneyi aşaması 

seçilmiştir. Hidrolik basınçla patlatma deneyi, basınçlı kapların üretim deneylerinde 

uygulanan en tipik deneydir. Bu deney: 

1) Basınç gören malzemenin uygunluğu, 

2) Basınç gören malzeme ile ilgili işçiliğin uygunluğu, 

3) Malzemenin ve kaynağın normalize olup olmadığı ile ilgili fikir verir. 

 

Patlatma deneyinin değerlendirilmesinde uygulanan kriterler aşağıdaki gibidir:  

1) Tüpün başlangıçtaki ve deney süresi sonundaki hacimleri arasındaki fark 

2) Yırtılmanın incelenmesi ve yırtılma kenarlarının biçimi 

 

Asgari deney şartları ise aşağıdaki gibidir: 

Tüplerin hacimsel genleşmesinin, ilk hacimlerine olan oranı aşağıdaki değerlere eşit 

veya daha büyük olmalıdır;  

1) Tüpün boyu (vana mufunu∗ da içine alan, basınca maruz gövdenin uzunluğu), 

çapından büyük ise %20 

2) Tüpün boyu, çapına eşit veya çapından küçük ise, %17’ dir. 

 

Yırtılma tipi; 

1) Yırtılma deneyi tüpte herhangi bir parçalanmaya sebep olmamalıdır. 

2) Ana yırtık, gevreklik göstermemelidir. 

3) Yırtılma metalin yapısında görülür bir kusuru meydana çıkartmamalıdır, örneğin 

laminasyon (yapraklanma) gibi.163 

 

Hidrolik basınçla patlatma deneyinin değerlendirilmesinde uygulanan kriterlerden 

ölçülebilir kalite özelliğine sahip tüplerin hacimsel genleşmesi proses verileri 

incelenmiştir.  

 
                                                 
∗ Tüpteki her ağız, uygun mukavemette olacak ve  tehlikeli  gerilme  birikmesi  meydana gelmeyecek 
şekilde, kaynak edilebillir ve uyumlu çelikten imal edilmiş ve kaynak ile güvenli bir şekilde 
birleştirilmiş bir vana mufu veya takviye parçası ile takviye edilmelidir. 
163 Türk Standartları Enstitüsü, TS 55 EN 1442 Türk Standardı, Tüpler - Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazı (LPG) İçin - Taşınabilir - Tekrar Doldurulabilir - Çelikten, Kaynaklı - Tasarım ve İmalat, 
29.11.2001, s. 7.2. 
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Kontrol altındaki prosesin ortalama ve standart sapma değerlerinin bilinip 

bilinmediği araştırılmıştır ve bu değerlerin bilinmediği gözlemlenmiştir. Bu değerler 

bilinmediğinden, geçmiş kayıtlara göre X  ve xσ  değerlerinin birer tahmini olan 
'

X  

ve '
xσ değerleri aşağıda gösterilen formüller yardımıyla hesaplanacaktır. Hesaplama 

için Tablo 8’de gösterilen değerlerden yararlanılacaktır.  

 

X  değerinin birer tahmini olan: 

'
1 1 2 ...

n

i
i n

X
X X X

X
n n

= + + +
= =
∑

 

Burada;  n  = gözlemlenen örnek sayısıdır. 

598

'
1 2 3 598 1... 21361.42

35.72
598 598 598

İ

i

X
X X X X

X =+ + + +
= = = =

∑
olarak hesaplanmıştır. 

ve 

xσ  değerinin birer tahmini olan: 

 
 
 
 

 
598

2

' 1

( )
10800.70

4,25
598 1 597

i
i

x

X X

σ =

−

= = =
−

∑
 olarak hesaplanmıştır. 

Ölçülebilir sürekli bir rasgele değişken değerlerine sahip olunduğundan dolayı bu 

örneğin normal dağılım gösteren bir anakütleden gelip gelmediğinin araştırılması için 

Ki-Kare Uygunluk Testi kullanılmıştır. 

 

Ki-Kare Uygunluk Testi, aşağıdaki aşamaları içermektedir. 

1) %95’lik güven ve %5’lik hata payı için örnek grubuna ait değerlerin normal 

dağılıma uygunluğu hipotezleri aşağıdaki gibi yazılmıştır. 

 

2

' 1

( )

1

n

i
i

x

X X

n
σ =

−

=
−

∑
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H0 : Örnek normal dağılım gösteren anakütleden gelmektedir. 

H1 : Örnek normal dağılım gösteren anakütleden gelmemektedir. 

 

2) İddia edilen normal dağılıma uygun bir anakütleden gelip gelmediğinin kararının 

verilebilmesi için Ki-Kare ( 2χ ) istatistiği Tablo 3’te gösterildiği gibi hesaplanmıştır. 

Tablo 3. 

Örnek Grubundaki Ölçme Sonuçlarına göre χ2 İstatistiğinin Hesaplanması 

    

Rölatif 
ölçülen 
frekans 

Hesaplanan 
frekans       

Hücre Hücre sınırları fo (%) fc (%) (fo-fc) (fo-fc)
2 (fo-fc)

2/fc 

1 24.305-26.505 1.6722 1.50 0.1722 0.029653 0.019769 

2 26.505-28.685 4.1806 3.35 0.8306 0.689896 0.205939 

3 28.685-30.885 7.5251 7.66 -0.1349 0.018198 0.002376 

4 30.885-33.065 13.2107 14.25 -1.0393 1.080144 0.0758 

5 33.065-35.265 18.2274 18.86 -0.6326 0.400183 0.021219 

6 35.265-37.445 20.2341 20.29 -0.0559 0.003125 0.000154 

7 37.445-39.645 15.5518 16.21 -0.6582 0.433227 0.026726 

8 39.645-41.825 11.5385 10.39 1.1485 1.319052 0.126954 

9 41.825-44.025 6.0201 4.93 1.0901 1.188318 0.241038 

10 44.025-46.205 1.5050 1.88 -0.3750 0.140625 0.074801 

11 46.205-48.405 0.3344 0.68 -0.3456 0.119439 0.175646 

    ∑=100.00 ∑=100.00   2χ =0.9704 

Not. Değişkenin ölçülen ve hesaplanan frekans dağılımlarının ortaya çıkarılması EK 

B’de açıklanmıştır. 

α= 0.05 anlamlılık seviyesi ve f =(11-1-2)= 8 serbestlik dereceli EK H’deki 2χ  

Dağılımı Olasılıkları Tablosu’nda 2χ ’nin tablo değeri 15.507 olarak belirlenmiştir 

ve Tablo 3’te hesaplanan 2χ değeriyle karşılaştırılmıştır. 

 

2
0.05/(11 1 2) 15.507χ − − = > 0.9704 olduğundan H0 kabul edilir. Örnek normal dağılım 

gösteren anakütleden gelmektedir.  
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Proses kontrol altında iken, 
'

X = 35.72 ve '
xσ = 4.25 ile normal dağılım 

göstermektedir.  

 

X kontrol diyagramının deneme kontrol limitleri, Tablo 8’de gösterilen değerlerden 

yararlanarak aşağıdaki adımlar takip edilerek hesaplanmıştır. 

 

Eğer iki altgrup gözlem sayısı hareketli aralığı kullanma kuralı tercih edilirse: 

'

2

3
MR

ÜKL X
d

= +  

Merkez çizgi= 
'

X  

'

2

3
MR

AKL X
d

= −  

599

'
1 1 2 599...

599 599

i
i

X
X X X

X = + + +
= =
∑

=
21375.97

35.69
599

=  

598

1 1 2 598...

598 598

i
i

MR
MR MR MR

MR = + + +
= =
∑

=
2744.69

4,59
598

=  olarak hesaplanır.  

EK F’deki Ölçülebilir değişkenler için kontrol diyagramı katsayıları tablosundan 

2d =1.128 olarak belirlenir. 

'

2

3
MR

ÜKL X
d

= + =
4.59

35.69 3 47,90
1.128

+ =  

Merkez Çizgi= 
'

X =35,69 

'

2

3
MR

AKL X
d

= − =
4.59

35.69 3 23.48
1.128

− =  olarak hesaplanır. 
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Veriler deneme kontrol limitleri ile X kontrol diyagramına aktarıldığında: 

 

Şekil 36. X  kontrol diyagramı. 

599. örneğin deneme kontrol limitleri dışında olduğu ve prosesin kontrol altında 

olmadığı söylenir. Yani varolan değişikliğin tanımlanabilir nedenleri vardır. Böyle 

bir durumda bu örnek değerlerden çıkarılıp, deneme kontrol limitleri yeniden 

hesaplanırsa: 

598

'
1 1 2 598...

598 598

i
i

X
X X X

X = + + +
= =
∑

= 
21361.42

35.72
598

=  

597

1 1 2 597...

597 597

i
i

MR
MR MR MR

MR = + + +
= =
∑

=
2727.78

4,57
597

=  olarak hesaplanır. 

Yeni deneme kontrol limitleri: 

'

2

3
MR

ÜKL X
d

= + =
4.57

35.72 3 47,87
1.128

+ =  

Merkez Çizgi= 
'

X =35,72 

'

2

3
MR

AKL X
d

= − =
4.57

35.72 3 23.57
1.128

− =  olarak hesaplanır. 
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Veriler yeni deneme kontrol limitleri ile X  kontrol diyagramına aktarıldığında: 

 

Şekil 37. X  kontrol diyagramı. 

Yeni kontrol diyagramında noktaların hiçbiri yeni deneme kontrol limitleri dışında 

olmadığından, proses kontrol altındadır ve bu yeni limitler kontrolü devam ettirmek 

için kullanılabilir. 

 

Tek tanımlanabilir nedene bağlı ekonomik tabanlı X  kontrol diyagramlarının 

optimum ekonomik tasarımını belirleyen Fortran bilgisayar programının 

çalışabilmesi için  giriş parametreleri; 1a , 2a , 3a , '
3a , 4a , λ , δ , g  ve D ’nin tedarik 

edilmesi gerekiyor. Bu giriş parametreleri, uygulama yapılan şirkette aşağıda 

gösterilen adımlar takip edilerek belirlenmiştir. 

 

Her 250 adet tüpten rastgele bir örnek normalizasyon aşaması sonrası alınarak 

hidrolik basınçla patlatma deneyine tabi tutulmaktadır. Rastgele alınan örnek sayısı, 

Microsoft Office Excel’in Random sayı üreten fonksiyon özelliği kullanılarak 

üretilmektedir. Alınan bir örneğin hidrolik basınçla patlatma deneyine tabi tutulup, 

deney sonucunun yorumlanması için gerekli olan sürenin belirlenebilmesi için bu 

işlem sırasında işçinin ve makinaların hareketleri izlenerek Şekil 37’de gösterilen 

Hidrolik Basınçla Patlatma Deneyi İş Akış Şeması oluşturulmuştur. Bu şemaya göre 

g  yaklaşık olarak 0.176 saattir. 
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Patlatma Testinin Ayrıntıları İşlem Taşıma 
Sürekli 

depolama 
Muayene 

Geçici 
depolama 

Süre 
(dk:sn) 

1 Her 250 adet tüpten rastgele bir tüp normalizasyon 
aşaması sonrası Kalite kontrol operatörü tarafından 
patlatma deneyi için alınır. 

 
� � � � D 

02:00 

2 Tüp araba ile kalite kontrol laburatuvarına taşınır. � � � � D 01:30 

3 Tüpün seri numarası Haftalık Hacimsel Genleşme ve 
Patlatma Deney Formu’na yazılır. 

� 
� � � D 

4 Terazide tüp önce boş olarak darası (kg) ölçülür ve 
Haftalık Hacimsel Genleşme ve Patlatma Deney 
Formu’na yazılır. 

� � � � D 

5 Tüp teraziden alınır. � � � � D 
6 Tüpün içine (20±5)°C’de su doldurulup, dolu tüpün 

ağırlığı (kg) ölçülür ve Haftalık Hacimsel Genleşme 
ve Patlatma Deney Formu’na yazılır. 

 
� � � � D 

7 Tüp teraziden alınır. � � � � D 
8 Tüpün koleretine uygun tapa seçilir. � � � � D 
9 Tapa Teflon ile sarılır. � � � � D 
10 Tapa kolerete takılır. � � � � D 

01:50 

11 Tüp patlatma kabinine alınır. � � � � D 
12 Basınç uygulama aparatı (Donki) tapaya monte edilir. � � � � D 
13 Patlatma kabininin kapısı kapanır. � � � � D 
14 Patlatma deneyini otomatik olarak gerçekleştiren 

dijital indicator cihazının tuşları 000.000’lanır. � � � � D 

00:45 

15 Bilgisayar ekranından tüp patlatma deneyi programı 
açılır. � � � � D 

16 Bu programdan ilgili dosya açılır. Açılan dosyanın 
Ana Menü’sünde Patlatma Deney Raporları yer alır. 

� � � � D 
17 Patlatma Deney Raporu’na yatay sırada tüpün; deney 

tarihi(gg/aa/yy), seri numarası, tipi, imal tarihi 
(yy/aa), tüpün dara (kg), dolu tüpün ağırlığı (kg)∗

yazılır. Aynı yatay sırada hacim (lt) değeri, otomatik 
olarak belirlenir.∗ 

� � � � D 

18 Ana Menü Dosya’dan Deney hızı katsayısı girilir.∗ � � � � D 
19 Ana Menü Dosya’dan Dil seçiminden dil seçilir. � � � � D 
20 Yazılan yatay sıra seçilip Ana Menü Deney’den 

Deney paneli açılır.  � � � � D 
21 Digital indicator cihazının otomatik patlatma 

butonuna basılır basılmaz, Deney panelinden Başla 
tıklanır.  

 
� � � � D 

01:35 

22 Patlatma test cihazı otomatik olarak tüpe yavaş yavaş 
su vererek basınç uygulaması yapar ve tüp yırtılıncaya 
kadar devam eder.  

� 
� � � D 

01:05 

23 Deney tamamlanınca ekranda deney panelinde deney 
sonucu çıkar. Deney sonucu programa kaydedilir. 

� 
� � � D 

24 Test sonucunun çıktısı için Ana Menü Dosya’dan 
Deney yazdır komutu verilir. Deney sonucu 
printerdan alınır. 

� � � � D 

00:50 

25 Patlatma testi formu Kalite kontrol operatörü 
tarafından incelenir, onaylanır. � � � � D 01:00 

Şekil 38. Hidrolik basınçla patlatma deneyi iş akış şeması. 

                                                 
∗ Haftalık Hacimsel Genleşme ve Patlatma Deney Formu’na not edilen ölçüm değerleridir. 
∗ Hacim (lt) değeri aynı yatay sırada; dolu tüpün ağırlığı- tüpün darasıdır ve program tarafından 
otomatik olarak hesaplanır. 
∗ Deney hızı katsayısı; tüpün anma hacmine göre 1 veya 2’dir. 26.20 lt anma hacmine sahip 
olduğundan dolayı 2 olarak yazılır. 
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Örnekleme için alınan mamul, Şekil 37’de anlatıldığı gibi tahrip edici test sonrasında 

yırtılır ve ziyan olur. Hurda değeri de ilave edilmiş olan alınan örneğin maliyeti 

Tablo 4’e dayanarak aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.  

Tablo 4. 

300 mm Çapında 26.20 mm Anma Hacmine Sahip Tüpün Birim Maliyeti 

Malzeme cinsi  
Birim Birim miktar 

(gr) 
Birim fiyat 
(YTL/kg) 

Tutar 
(YTL) 

Hammadde       
 Saç      

 
Üst sap   

   

 Alt çember      

 Koleret      

 Çelik Granül %40   

 Çelik Grit %60   
90 1.12 0.11 

 
Astar Boya (Çinko 
Kromatlı) 

  
250 4.43 1.11 

 Boya   120 4.64 0.56 

 3.17 mm Çinko Tel   250 5.90 1.48 

 
Dara plakası  1 

adet   
0.038 

 
Valf  1 

adet   
3.10 

 
Diğer  Kaynak Teli 

1.00 mm 
 

   

 
 Kaynak Teli  

1.20 mm 
 

   

 
 Kaynak Teli  

2.80 mm 
 

   

 
 Serigrafi 

Boyası-siyah 
 

   

  Sentetik Tiner     

  Valf Macunu     

 Hurda Geliri      
İşçilik       
GİM-Sabit       
GİM-Değişken      2.36 

 
Tozaltı Kaynak 
Tozu 

  
   

 Saç Nakliyesi      

 Elektrik       

 Su      

 Doğalgaz      

  Boya fırını    0.126 
Amortisman       
Yatırım Maliyeti       
Sınai Maliyet      30 
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Alınan örnek henüz yüzey işlemlerine girmediği, dara plakası ve valf 

takılmadığından dolayı:  

30-(0.11-1.11-0.56-1.48-0.126-0.038-3.10)= 23.48 YTL’dir. 

Bu maliyetin 21.25 YTL’si alınan örneğin sabit maliyeti yani 1a ’dir, örneklemin 

değişken maliyeti yani 2a  ise tüp başına 2.23 YTL’dir.  

 
Prosesin güncel kontrolünü devam ettirmek için örneklerin ölçüm sonuçları X 

Kontrol Diyagramıyla izlendiğinde Şekil 35’e göre proses kontrol altında başlamıştır. 

599. örneğin ölçüm sonucu kontrol limitleri dışına çıkmıştır. Yani proseste bir 

değişiklik olmuştur ve tanımlanabilir bir neden oluşmuştur. 

 

Günde üç vardiya çalışılmakta ve bir vardiyada 7,5 saatte 2000 adet LPG tüpü 

üretilmektedir. Bir vardiyada 2000 adet iki parçalı LPG tüpü üretildiğinden 598 

örnek (149.500 adet) için proses 561 saat kontrol altında kalmıştır. Bu nedenle 

kontrol altındaki periyodun beklenen uzunluğu λ =
1

561
= 0.00178’dir. 

 

Tanımlanabilir bir nedenin oluşması, malzemenin ve kaynağın normalize 

olmamasından kaynaklanmaktadır. Bunun nedenleri ise: 

1) Şekil 38’de gösterilen tav fırınındaki hatvelerin taban hızı ile ilgili olabilir.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 39. Tav fırınında ısıl işleme tabi tutulan tüplerin görünümü. 

O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 

Hatve hareket süresi 50 sn 

13 
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2) Hatvelerin kenarında hareket iticilerinde bir arıza oluşup, bu nedenle tüp 

devrilmiş olabilir. 

3) Tav fırını içinde sıcaklık ölçen alet thermocouple (ısılçift), arızalanmış olabilir. 

4) Tav fırını dijital sıcaklık göstergesi, arızalanmış olabilir. 

5) Tav fırını altındaki fan veya üstündeki hava fanı, arızalanmış olabilir. 

6) Tav fırını regülatörü (kullanılabilir basıncı ayarlayan ekipman), arızalanmış 

olabilir.  

7) Tav fırını sıcaklık parametresi ile ilgili olabilir. Tav fırını 910-930°C’de çalışır. 

Eğer BOTAŞ’tan gelen basınç düşerse yeteri kadar gaz gelemez ve brülör (yakıtı 

yakan ekipman) verimli çalışamaz.  

 

Kalite kontrol operatörü, tanımlanabilir bir neden oluştuğunun görülmesinden sonra 

tav fırını üretim işçisi ile konuşur. Tav fırını üretim işçisi eğer gerekiyorsa fabrikanın 

mekanik veya elektrik bakım teknisyenleri kontrol-dışı işareti bulup, onarır. Bunun 

için gerekli olan süre yani D  yaklaşık olarak 2.5 saattir. Bu işlem sırasında üretim 

işçisi veya fabrikanın mekanik veya elektrik bakım teknisyenleri kullanıldığından 

maliyet yoktur yani 3a , 0’dır. Bu nedenle yanlış  alarm araştırmanın maliyeti yani 

'
3a ’de 0’dır. 

 

Tanımlanabilir bir neden oluştuğunun görülmesinden sonra proses işlemeye devam 

eder durdurulmaz. Kontrol dışı durumda üretilen ürünler için yapılan işlemler 

aşağıda sıralanmıştır: 

1) Kalite kontrol operatörü, üretim prosesinin pres, kaynak veya bitirme hattı üretim 

birimlerinde beklemede olan bir veya iki üretim işçisi bulur ve onları bu konuda 

görevlendirir  

2) Üretim işçisi/işçileri, deneye tabi tutulan tüpün temsil ettiği gruba ait seri 

numaralı tüpleri Şekil 39’da gösterilen devam eden üretim prosesinde arar, toplar  

3) Kumlama aşamasına giren tüplere müdahele edilemiyor, tüplerin aranıp, 

toplanması için boya kurutma aşaması sonrasına kadar beklenir  

4) Toplanan tüpler tekrardan ısıl işleme alınmak üzere tav fırınına götürülür  
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5) Yüzey işlemlerine (Kumlama - Çinko Kaplama - Astar Boya – Boyama - Boya 

Kurutma) tabi tutulmuş olan toplanan tüpler 910-930°C’de ısıl işleme tekrar 

alındığından bu yüzey işlemlerinin yeniden işlenmesi gerekir.  

Üretim Prosesin Ayrıntıları İşlem Taşıma 
Sürekli 

depolama 
Muayene  

Geçici 
depolama 

Süre 
(dk) 

1 Tav fırını � � � � D 11 
1 Bant  � � � � D 25 

2 Hidrolik test (24 adet) � � � � D 4 

3 Bant  � � � � D 6 

4 Havai konveyör � � � � D 
5 Kumlama∗ � � � � D 
6 Havai konveyör � � � � D 

6 

7 Metalizasyon∗  
8 (çinko kaplama) 

� � � � D 
9 Havai konveyör � � � � D 

3 

10 Astar boyama � � � � D 
11 Havai konveyör � � � � D 

8 

12 Boyama∗ � � � � D 
13 Havai konveyör � � � � D 
14 Boya kurutma � � � � D 
15 Havai konveyör � � � � D 

49 

16 Gözle inceleme � � � � D 0.08 

17 Bant  � � � � D  

Şekil 40. Tav fırını-boya kurutma aşaması iş akış şeması. 

Bir saat için kontrol dışı durumda işletilmesinin ceza maliyeti; tav fırını ve yüzey 

işlemleri (kumlama, çinko kaplama, astar boyama, boyama ve boya fırını) ceza 

maliyetleri gözönüne alınarak aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. 

 

Bir saat kontrol-dışı durumda tav fırınında ısıl işlem gören tüp sayısı Şekil 38’e göre 

288 adettir. 

Tav fırınının saat başına tükettiği enerji miktarı Tablo 5’te gösterilmiştir.  

PALGAZ Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin Sanayi Doğalgaz Satış 

Tarifesi = 0.041 YTL/ kWh’dir. 

Bu nedenle tav fırının ölçülebilir ceza maliyeti 76.35 YTL’dir. 

                                                 
∗ Kum ile temizleme. 
∗ Korozyon önleyici metal (örneğin, çinko veya çinko eşdeğeri madde) püskürtülerek kaplama işlemi. 
∗ Dış etkilere dayanıklı uygun bir boya ile boyama. 
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Tablo 5. 

Tüp ve Soba Fabrikası Saat Başına Tüketilen Enerji Miktarı 

Tüp ve Soba Fabrikası 

 
Saat başına tüketilen enerji 

miktarı 
Ev Tüpü Tav Fırını 1862.30 kWh 

Ev Tüpü Boya Fırını 814.76 kWh 

 

288 adet tüpün yeniden işlenmesinin ceza maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.  

 

Kumlama için Çelik Granül (%40) ve Çelik Grit (%60) karışımı, Çinko Kaplama için 

3.17 mm Çinko Tel, Astar Boyama için Çinko Kromatlı Astar Boya ve Boyama için 

Boya malzemeleri kullanılmaktadır. Bu malzemelerin birim başına kullanılan miktarı 

ve tutarı Tablo 4’te Birim Maliyet tablosunda gösterilmiştir. 

 

288 adet tüpün yeniden kumlama işlemi maliyeti:  

288 adet * 0.11 YTL/adet = 31.68 YTL 

 

288 adet tüpün yeniden çinko kaplama işlemi maliyeti:  

288 adet * 1.48 YTL/adet = 426.24 YTL 

 

288 adet tüpün yeniden astar boyama işlemi maliyeti:  

288 adet * 1.11 YTL/adet = 319.68 YTL 

 

288 adet tüpün yeniden boyama işlemi maliyeti:  

288 adet * 0.56 YTL/adet = 161.28 YTL 

 

288 adet tüpün yeniden boya fırınında ısıl işlem görmesinin maliyeti: 

288 adet * 0.126 YTL/ adet = 36.29 YTL’dir. 
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Bu nedenle yüzey işlemleri için toplam ölçülebilir ceza maliyeti= 975.17 YTL’dir. 

 

Kontrol dışı durumda üretilen ürünlerin aranıp, toplanması esnasında beklemede olan 

üretim işçisi/işçileri kullanıldığından işçilik ceza maliyeti yoktur. 

 

Kontrol dışı durumda üretim ile ilgili saat başına toplam ölçülebilir ceza maliyeti 

yani 4a , 1051.52 YTL’dir. 

 

Kontrol diyagramının, ''3 xσ  içinde olan proses ortalamasındaki değişimleri 

belirlemesi istendiğinden, δ , üç standart sapmadır. 

 

Uygulama yapılan şirkette, yukarıda yapılan analizler sonucu giriş parametreleri; 

1a =21.25, 2a =2.23, 3a =0, '
3a =0, 4a =1051.52, λ =0.00178, δ =3.0, g =0.176 ve 

D =2.5 olarak belirlenmiştir. Bu giriş parametreleri kullanılarak, Montgomery’nin 

Fortran bilgisayar programı çalıştırılmıştır. Programın çalışması sonucunda Şekil 

40’ta gösterilen pekçok n için optimum h ve k hesaplanmıştır ve prosesin maruz 

kaldığı saat başına beklenen kayba yani maliyet fonksiyonuna karşılık gelen değerler 

belirlenmiştir.   

 

Şekil 41. Uygulama için belirlenen X  kontrol diyagramının optimum ekonomik tasarımı. 
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Prosesin maruz kaldığı saat başına beklenen kaybı minimum yapan değer 14.31 

YTL’dir. Fazladan 4.28 YTL’lik maliyete katlanarak X  kontrol diyagramının 

ekonomik tasarımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir∗: 

n = 7 adet  

h = 6.28 saat 

k = 2.81 olarak belirlenmiştir. 

X  diyagramı için kontrol limitleri: " ( "/ )xX k nσ± ’dir. 

" ( "/ )xÜKL X k nσ= + =35.72 2.81(4.25 / 7)+ =40.23 

OÇ=35.72 

" ( "/ )xAKL X k nσ= − =35.72 2.81(4.25 / 7)− =31.21 olarak hesaplanmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Analizci, optimum tasarımdan biraz sapmayı seçebilir. Bu sapma parametre tahminlerindeki kendine 
güven derecesine bağlıdır. 
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SONUÇ 

Bu çalışmada Kontrol Diyagramları, Ölçülebilir Değişkenler İçin Kontrol 

Diyagramları ve X  Kontrol Diyagramlarının Ekonomik Tasarımı incelenmiştir. 

Kontrol diyagramı oluşturulmak istenmiştir. Çünkü uygulama yapılan şirkette, 

seçilen kalite özelliği için ilgili standartta belirlenen kalite özelliğinin fiilen 

gerçekleşme derecesini tespit amacı ile muayene işlemi uygulanmaktadır. Kalite 

Kontrol’ün bir fonksiyonu olarak muayene, belirli bir kalite spesifikasyonunun 

ölçülmesi, belirli bir kalite spesifikasyonunun yorumlanması, gerçekleştirilen kalite 

düzeyinin kabul edilebilirliği konusunda karar verilmesi ve kabul edilebilir parçaların 

kabul edilemeyecek nitelikte olan parçalardan ayrılması amaçlarından birini veya 

birkaçını gerçekleştirebilir. Fakat globalleşen rekabet ortamında üretilen mamullerin 

standartlarının yükseltilmesi kaçınılmaz olmuştur. Kontrol diyagramları, ürün 

özellikleri ile ilgili kararlar, üretim prosesi ile ilgili güncel kararlar, yakın zamanda 

üretilmiş parçalarla ilgili güncel karar verilmesinde, hatalı üretimi engellemede ve 

verimliliği geliştirmede çok etkilidir.  

 

Kontrol diyagramlarının uygulanabilmesi için önemli bir teknik karar, örnek 

büyüklüğü, örnekleme sıklığı ve kontrol limit katsayısı parametrelerinin seçimini 

kapsayan kontrol diyagramı tasarımıdır. Ekonomik bakış açısından kontrol diyagramı 

tasarımını incelemek mantıklıdır. Bu nedenle kontrol diyagramı tasarımlarından, 

günümüz kontrol diyagram tasarımındaki popüler yaklaşımlarından biri olan 

ekonomik tasarımlar tercih edilmiştir.  

 

X  kontrol diyagramlarının optimum ekonomik tasarımının belirlenmesinde 

Shewhart-tipi kontrol diyagramının tam ekonomik modelinden bahseden ilk çalışma 

olan Duncan’ın çalışmasını esas alan Montgomery’nin Fortran bilgisayar programı 

kullanılmıştır. X  kontrol diyagramlarının optimum ekonomik tasarımında, 

Duncan’ın modeli prosesin güncel kontrolünü devam ettirmek için kullanılan X  

diyagramlarının tasarımı ile ilgilidir. Bu nedenle uygulama çalışmasında, proses 
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verileri için öncelikli olarak geleneksel yöntemle X diyagramının çizimi yapılmıştır. 

Daha sonra diyagramın güncel kontrolü sağlanarak ekonomik tasarımı belirlenmiştir.  

 

Programın çalışması için gerekli olan giriş parametreleri uygulama yapılan şirkette 

yapılan analizler sonucu; 1a =21.25, 2a =2.23, 3a =0, '
3a =0, 4a =1051.52, λ =0.00178, 

δ =3.0, g =0.176 ve D =2.5 olarak bulunmuştur. Programın çalıştırılması 

sonucunda, pekçok örnek büyüklüğü için optimum örnek sıklığı ve kontrol limit 

aralığı hesaplanmıştır ve prosesin maruz kaldığı saat başına beklenen kayıp yani 

maliyet fonksiyonuna karşılık gelen değer gösterilmiştir. Örnek büyüklüğü, optimum 

örnek sıklığı ve kontrol limit aralığı kombinasyonunun herbiri için testin gücü 

(1 β− ) ve I. tip hata (α ) riski de gösterilmiştir. X  kontrol diyagramlarının optimum 

ekonomik tasarımı maliyet fonksiyonu değerlerinden minimumun incelenmesi ile 

hesaplanır. Fakat kontrol limit katsayısı parametre tahminine bağlı olarak optimum 

tasarımdan biraz sapma seçilerek, saat başına fazladan 4.28 YTL’lik maliyete 

katlanarak X  kontrol diyagramlarının optimum ekonomik tasarımı, örnek büyüklüğü 

(n) 7 adet, örnekleme sıklığı(h) 6.28 saat ve kontrol limit katsayısı (k) 2.81 olarak 

belirlenmiştir. X  diyagramı için kontrol limitleri; " ( "/ )xX k nσ±  bağıntısına göre 

ÜKL=40.23, OÇ=35.72 ve AKL=31.21 olarak hesaplanmıştır. Kontrol diyagramı 

tasarımı yani üç kontrol diyagramı parametresi örnek büyüklüğü, örnekleme sıklığı 

ve kontrol limit katsayısı belirlendiğinden X  diyagramının çizimi yapılıp, prosesin 

sürekli olarak izlenebilmesi sağlanabilir.  

 

X  kontrol diyagramlarının optimum ekonomik tasarımının belirlenmesinde, 

tanımlanabilir bir nedenin olma riski ve maliyet parametreleri bilgilerine sahip 

olduğu kabul edilir. Fakat bazı maliyet parametrelerini pratikte doğru olarak tahmin 

etmek güçtür. Kontrol dışı durumdaki üretim ile ilgili olan saatlik ceza maliyeti 

parametresini tahmin etmek zordur. Bu değerin tahmin edilmesinde yüksek katma 

değer faaliyeti (düzenli kontrol altı üretim)  yerine yapılan düşük katma değer 

faaliyetlerinin (parçaları ıskartaya ayırmaya veya onların üzerinde yeniden çalışma) 

maliyeti gözönünde bulundurulmalıdır. Örneğin, bir parçayı ıskartaya ayırmak belli 



 102 

bir birimi üretmek için gereken hammadde maliyetini iki katına çıkarabilir. 

Parçaların üzerinde yeniden çalışmak bazen üretim maliyetinin önemli bir kısmını 

oluşturabilir.  

 

X  kontrol diyagramının optimum ekonomik tasarımı ile ilgili genel sonuçlar aşağıda 

sıralanmıştır: 

1) Optimum örnek büyüklüğü (n), büyük ölçüde değişiminin büyüklüğü (δ ) ile 

belirlenir. Genel olarak nispeten büyük değişmeler, 2δ ≥ , çoğunlukla 2≤n≤10 gibi 

küçük optimum örnek büyüklüklerine, daha küçük değişmeler, 1≤δ ≤2 gibi, sıklıkla 

10 ile 20 aralığında optimum örnek büyüklüğü ve çok küçük değişmeler, δ ≤0,5 ise 

40 veya daha fazla örnek büyüklüğü gerektirir.  

2) Kontrol dışı durumdaki üretim ile ilgili olan saatlik ceza maliyeti ( 4a ), temel 

olarak örnekler arasındaki aralığı (h) etkiler. 4a ’ün daha büyük değerleri, h’nin daha 

küçük değerleri anlamına gelir. Bu da daha sık örnekleme yapmak demektir. Öte 

yandan 4a ’ün küçük değerleri, h’nin daha büyük değerleri anlamına gelir ki bu da 

(daha az sık) daha seyrek örnekleme demektir.  

3) Tanımlanabilir nedenleri aramak ile ilişkili maliyetler ( '
3 3,a a ) temel olarak 

kontrol limit aralığını (k) etkiler. Ayrıca bunların örnek büyüklüğü üzerinde hafif bir 

etkisi de vardır. 3a ve '
3a ’nün büyük değerleri daha geniş kontrol limitlerine ve daha 

büyük örnek büyüklüklerine sebep olurlar.  

4) Örneklemin maliyetlerindeki değişiklik üç tasarım parametresini de etkiler. 

Örneklemin sabit maliyetini ( 1a ) arttırmak, örnekler arasındaki aralığı arttırır. Ayrıca 

biraz daha büyük örneklere sebep olur. Örneklemin değişken maliyetinin ( 2a ) biraz 

daha büyük değerleri, küçük ve nispeten seyrek örnekler ve dar kontrol limitleri 

anlamına gelir.  

5) Kontrol altındaki periyodun beklenen uzunluğundaki ( λ ) değişiklikler, temel 

olarak örnekler arasındaki aralığı etkiler. λ ’nın daha küçük değerleri daha uzun 

örneklem aralıklarına neden olur. 
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Uygulama çalışmasında, yukarıda sıralanan maddelerden birinci madde sağlanmıştır. 

Değişimin büyüklüğü 3.0δ = (yani 2δ ≥ ) olarak alınmış ve örnek büyüklüğü 7 adet 

(2≤n≤10) olarak belirlenmiştir. Yani büyük değişmeler, küçük optimum örnek 

büyüklüğüne sebep olmuştur. Diğer model parametrelerinin etkilerini gösterebilmek 

için yani diğer maddelerin analizi için ± % tahminle her bir model parametresi ve 

maliyet aralığı belirlenerek duyarlılık analizi yapılabilir.  
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EKLER 

EK A. X  KONTROL DİYAGRAMININ EKONOMİK 

TASARIMINI BELİRLEYEN PROGRAMIN BİLGİSAYAR 

KODU 

!     text1.f90 
      PROGRAM text1 
      READ(*,*) A1,A2,A3,A3P,A4,XLAM,DELT,G,D 
!2    FORMAT(9F8.0) 
      WRITE(6,3) 
3    FORMAT(1HO, 3X, 'N', 5X, 'OPTIMUM K', 3X, 'OPTIMUM H', 6X, 'ALPHA', 
5X, 'POWER', 4X, 'COST') 
      AA=DELT**2*A3P / (A2+XLAM*A4*G) 
      XK=0 
      DO 4 I=1,10 
      RHS=(1.2826+XK) / ORDN(XK) 
      IF(RHS.GT.AA) GO TO 5 
4    XK=XK+0.5 
5    XK=XK-0.5 
      IF(XK.LT.0) XK=0 
      N=((1.2826+XK)/DELT)**2 + 0.5 
      NMIN=N-10 
      IF(NMIN.LE.0) NMIN=1 
      NMAX=N+10 
      DO 9 I=NMIN, NMAX 
      XN=I 
      XK=0.5 
      STEP=0.5 
      DO 8 J=1,3 
      BESTFN=1.0E+38 
      IF(J.EQ.2) STEP=0.1 
      IF(J.EQ.3) STEP=0.01 
6    ARG=-1.0*XK 
      A=2.0*PNORM(ARG) 
      ARG=DELT*SQRT(XN) - XK 
      P=PNORM(ARG) 
      H=SQRT((A*A3P+A1+A2*XN) / (XLAM*A4*(1./P-0.5))) 
      B=H*(1./P-0.5+XLAM*H/12.)+G*XN+D 
      OBJFN=(A4*XLAM*B+A*A3P/H+XLAM*A3) / (XLAM*B+1.0) + 
(A1+A2*XN) / H 
      IF(OBJFN.GT.BESTFN) GO TO 7 
      BESTFN=OBJFN 
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      BESTA=A 
      BESTP=P 
      BESTK=XK 
      BESTH=H 
      XK=XK+STEP 
      GO TO 6 
7    IF(J.EQ.3) GO TO 8 
      XK=BESTK-STEP 
8    CONTINUE 
9    WRITE(6,10) I, BESTK, BESTH, BESTA, BESTP, BESTFN 
10  FORMAT(1H,I4,2(5X,F7.2),3X,2(3X,F7.4),4X,F7.2) 
      STOP 
      END 
      FUNCTION ORDN(Z) 
      ORDN=0.39894228*EXP(-Z*Z/2) 
      RETURN 
      END 
      FUNCTION PNORM(X) 
      DIMENSION C(7) 
      DATA C/.319381530, -.356563782, 1.781477937, -1.821255978, 1.330274429, 
.2316419, 2.506628725/ 
      Y=X 
      IF(X.LT.0.) Y=-X 
      T=1./(1.+C(6)*Y) 
      S=((((C(5)*T+C(4))*T+C(3))*T+C(2))*T+C(1))*T 
      PNORM=S*EXP(-Y*Y/2) / C(7) 
      IF(X.GT.0.) PNORM=1.-PNORM 
      RETURN 
      END164 
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
164 Montgomery, “Economic Design of an X  Control Chart,” s. 43. 
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EK B. ÖLÇÜLEN VE HESAPLANAN FREKANS DAĞILIM 

TABLOLARI 

Tablo 8’de gösterilen değerlerden yararlanılarak Tablo 6’da gösterilen ölçülen 

frekans dağılımı aşağıdaki adımlar izlenerek ortaya çıkarılmıştır. 

 

 

Şekil 42. Hücre adlandırması. 

Hücre aralığı, ardışık hücrelerin ortanoktaları arasındaki mesafedir. Mümkün 

olduğunca 0.001, 0.07, 0.5 veya 3 gibi tek sayılı bir aralık tavsiye edilir. Böylece 

ortanokta değerleri, veri değerlerinin ondalık rakamlarıyla aynı olacaktır. Hücre 

aralığını belirlemek için aşağıda gösterilen Sturgis formülü kullanılmıştır. 

1 3.322*log

R
i

n
=

+
 

 
Burada;  i = hücre aralığı 
              n = gözlemlenen örnek sayısı 
             R  = dağılma aralığı’dır. 

 

R = (max)iX - (min)iX  

(min)iX = En düşük değer  

(max)iX = En yüksek değer 

(46.62 24.31)
2.182

1 3.322*log598
i

−
= =

+
 

 

Veri için en yakın tek sayı aralığı 2.19’ dur.  



 111 

Hücrelerin orta noktaları aşağıda gösterildiği gibi; ilk hücre için en düşük değere 

hücre aralığının yarısı eklenerek ve diğer hücreler için ise hücre aralığı eklenerek 

hesaplanmıştır ve aşağıda görüldüğü gibi hücre sayısı onbir olarak bulunmuştur. 

1) min (min)

2.19
24.31 25.405

2 2i

i
MP X= + = + =   

Diğer hücrelerin ortanoktaları da;  

2) 25.405+2.19=27.595 

3) 27.595+2.19=29.785 

4) 29.785+2.19=31.975 

5) 31.975+2.19=34.165 

6) 34.165+2.19=36.355 

7) 36.355+2.19=38.545 

8) 38.545+2.19=40.735 

9) 40.735+2.19=42.925 

10) 42.925+2.19=45.115 

11) 45.115+2.19=47.305 olarak hesaplanmıştır.165  

 

Hücre Hücre sınırları 
Hücre  

orta noktası 
1 24.31-26.50 25.405 
2 26.51-28.68 27.595 
3 28.69-30.88 29.785 
4 30.89-33.06 31.975 
5 33.07-35.26 34.165 
6 35.27-37.44 36.355 
7 37.45-39.64 38.545 
8 39.65-41.82 40.735 
9 41.83-44.02 42.925 
10 44.03-46.20 45.115 
11 46.21-48.40 47.305 

 

Herhangi bir boşluğu engellemek için gerçek sınırlar bir sonraki rakamla olan 

aralığın yarısına kadar uzatılır. 

                                                 
165 Besterfield, s. 53-70. 
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Tablo 6. 

Değişkenin Ölçülen Frekans Dağılımı 

   
Ölçülen 
frekans 

Rölatif ölçülen 
frekans 

 Rölatif ölçülen  
frekans  

Hücre Hücre sınırları 
Hücre  

orta noktası  fo fo fo (%) 

1 24.305-26.505 25.405 10 0.0167 1.6722 

2 26.505-28.685 27.595 25 0.0418 4.1806 

3 28.685-30.885 29.785 45 0.0753 7.5251 

4 30.885-33.065 31.975 79 0.1321 13.2107 

5 33.065-35.265 34.165 109 0.1823 18.2274 

6 35.265-37.445 36.355 121 0.2023 20.2341 

7 37.445-39.645 38.545 93 0.1555 15.5518 

8 39.645-41.825 40.735 69 0.1154 11.5385 

9 41.825-44.025 42.925 36 0.0602 6.0201 

10 44.025-46.205 45.115 9 0.0151 1.5050 

11 46.205-48.405 47.305 2 0.0033 0.3344 

   ∑ = 598 ∑ = 1.0000 ∑ = 100.0000 

'
X  = 35.72 ve '

xσ  = 4.25 değerlerine uyan hesaplanan normal dağılım eğrisine ait 

frekanslar EK G’deki Normal Dağılım Olasılıkları Tablosu’ndan yararlanarak 

bulunmuş ve Tablo 7’de gösterilen hesaplanan frekans dağılımı ortaya çıkarılmıştır. 

Tablo 7. 

Değişkenin Hesaplanan Frekans Dağılımı 

   Normal dağılım  Hesaplanan frekans  

Hücre Hücre sınırları Üst sınır için ihtimalleri fc (%) 

1 24.305-26.505 -2.17 0.0150 1.5 
2 26.505-28.685 -1.66 0.0335 3.35 
3 28.685-30.885 -1.14 0.0766 7.66 
4 30.885-33.065 -0.62 0.1425 14.25 
5 33.065-35.265 -0.11 0.1886 18.86 
6 35.265-37.445 0.41 0.2029 20.29 
7 37.445-39.645 0.92 0.1621 16.21 
8 39.645-41.825 1.44 0.1039 10.39 
9 41.825-44.025 1.95 0.0493 4.93 
10 44.025-46.205 2.47 0.0188 1.88 

'

'x

X X
z

σ

−
=  
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11 46.205-48.405 2.98 0.0068 0.68 

     ∑ = 1.0000    ∑ = 100.00 
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EK C. İKİ PARÇALI LPG TÜPÜ ÜRETİMİ 

Tablo 8. 

İki Parçalı LPG Tüpü Üretimi 

Grup 
sayısı Tüplerin seri numaraları 

Test için 
rastgele 
seçilen 

tüpün seri 
numarası 

Hacimsel 
genleşme 
oranı (%) 

X 

Hareketli 
aralık 

 
1 1 - 250 244 37.14  
2 251 - 500 333 36.62 0.52 

3 501 - 750 718 25.81 10.81 

4 751 - 1.000 988 37.51 11.70 

5 1.001 - 1.250 1.030 36.42 1.09 

6 1.251 - 1.500 1.477 37.88 1.46 

7 1.501 - 1.750 1.614 35.47 2.41 

8 1.751 - 2.000 1.811 27.41 8.06 

9 2.001 - 2.250 2.077 43.13 15.72 

10 2.251 - 2.500 2.435 32.50 10.63 

11 2.501 - 2.750 2.728 34.64 2.14 

12 2.751 - 3.000 2.901 33.51 1.13 

13 3.001 - 3.250 3.017 39.62 6.11 

14 3.251 - 3.500 3.255 31.46 8.16 

15 3.501 - 3.750 3.715 37.69 6.23 

16 3.751 - 4.000 3.949 38.51 0.82 

17 4.001 - 4.250 4.009 30.22 8.29 

18 4.251 - 4.500 4.416 44.44 14.22 

19 4.501 - 4.750 4.639 39.81 4.63 

20 4.751 - 5.000 4.912 36.47 3.34 

21 5.001 - 5.250 5.100 40.82 4.35 

22 5.251 - 5.500 5.319 29.62 11.20 

23 5.501 - 5.750 5.563 41.87 12.25 

24 5.751 - 6.000 5.962 37.71 4.16 

25 6.001 - 6.250 6.028 33.70 4.01 

26 6.251 - 6.500 6.326 33.46 0.24 

27 6.501 - 6.750 6.551 44.17 10.71 

28 6.751 - 7.000 6.961 34.51 9.66 

29 7.001 - 7.250 7.079 33.41 1.11 

30 7.251 - 7.500 7.475 34.49 1.08 

31 7.501 - 7.750 7.693 36.47 1.99 

32 7.751 - 8.000 7.916 41.18 4.71 

33 8.001 - 8.250 8.212 30.04 11.15 

34 8.251 - 8.500 8.471 36.63 6.60 

35 8.501 - 8.750 8.593 39.10 2.47 

36 8.751 - 9.000 8.915 43.30 4.20 

37 9.001 - 9.250 9.221 40.31 2.99 

38 9.251 - 9.500 9.368 32.37 7.94 

39 9.501 - 9.750 9.510 39.74 7.37 

40 9.751 - 10.000 9.889 36.97 2.76 

41 10.001 - 10.250 10.052 33.47 3.50 
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42 10.251 - 10.500 10.412 37.90 4.42 

43 10.501 - 10.750 10.677 31.33 6.56 

44 10.751 - 11.000 10.873 36.53 5.19 

45 11.001 - 11.250 11.207 41.63 5.10 

46 11.251 - 11.500 11.301 42.05 0.42 

47 11.501 - 11.750 11.667 39.80 2.25 

48 11.751 - 12.000 11.867 39.09 0.70 

49 12.001 - 12.250 12.013 42.43 3.33 

50 12.251 - 12.500 12.439 33.56 8.87 

51 12.501 - 12.750 12.617 32.43 1.13 

52 12.751 - 13.000 12.841 35.51 3.08 

53 13.001 - 13.250 13.195 37.96 2.45 

54 13.251 - 13.500 13.359 36.74 1.22 

55 13.501 - 13.750 13.504 41.88 5.13 

56 13.751 - 14.000 13.900 31.44 10.44 

57 14.001 - 14.250 14.128 41.56 10.12 

58 14.251 - 14.500 14.493 36.77 4.79 

59 14.501 - 14.750 14.729 43.93 7.17 

60 14.751 - 15.000 14.949 39.93 4.00 

61 15.001 - 15.250 15.224 30.41 9.52 

62 15.251 - 15.500 15.380 40.00 9.59 

63 15.501 - 15.750 15.550 40.87 0.87 

64 15.751 - 16.000 15.937 35.80 5.07 

65 16.001 - 16.250 16.151 40.09 4.29 

66 16.251 - 16.500 16.454 39.94 0.15 

67 16.501 - 16.750 16.644 28.12 11.82 

68 16.751 - 17.000 16.887 41.80 13.68 

69 17.001 - 17.250 17.052 36.79 5.01 

70 17.251 - 17.500 17.267 33.88 2.91 

71 17.501 - 17.750 17.552 35.68 1.80 

72 17.751 - 18.000 17.762 43.78 8.10 

73 18.001 - 18.250 18.216 33.41 10.37 

74 18.251 - 18.500 18.470 28.12 5.29 

75 18.501 - 18.750 18.521 37.60 9.48 

76 18.751 - 19.000 18.757 39.75 2.15 

77 19.001 - 19.250 19.006 34.25 5.50 

78 19.251 - 19.500 19.419 34.31 0.06 

79 19.501 - 19.750 19.609 37.03 2.72 

80 19.751 - 20.000 19.964 27.09 9.94 

81 20.001 - 20.250 20.232 43.14 16.05 

82 20.251 - 20.500 20.271 29.86 13.28 

83 20.501 - 20.750 20.632 34.57 4.71 

84 20.751 - 21.000 20.764 40.24 5.67 

85 21.001 - 21.250 21.232 37.62 2.62 

86 21.251 - 21.500 21.499 32.58 5.04 

87 21.501 - 21.750 21.507 36.95 4.37 

88 21.751 - 22.000 21.881 40.65 3.70 

89 22.001 - 22.250 22.209 40.26 0.39 

90 22.251 - 22.500 22.458 31.50 8.76 

91 22.501 - 22.750 22.736 31.58 0.08 

92 22.751 - 23.000 22.961 38.03 6.45 

93 23.001 - 23.250 23.154 37.84 0.19 
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94 23.251 - 23.500 23.484 38.59 0.75 

95 23.501 - 23.750 23.537 36.90 1.69 

96 23.751 - 24.000 23.937 38.24 1.34 

97 24.001 - 24.250 24.033 37.07 1.17 

98 24.251 - 24.500 24.464 40.83 3.76 

99 24.501 - 24.750 24.700 29.45 11.38 

100 24.751 - 25.000 24.922 43.94 14.49 

101 25.001 - 25.250 25.217 43.94 0.00 

102 25.251 - 25.500 25.450 33.36 10.58 

103 25.501 - 25.750 25.681 37.71 4.35 

104 25.751 - 26.000 25.767 32.35 5.36 

105 26.001 - 26.250 26.109 33.21 0.86 

106 26.251 - 26.500 26.418 29.26 3.95 

107 26.501 - 26.750 26.697 40.00 10.74 

108 26.751 - 27.000 26.858 36.20 3.80 

109 27.001 - 27.250 27.103 40.33 4.13 

110 27.251 - 27.500 27.455 35.76 4.57 

111 27.501 - 27.750 27.712 26.40 9.36 

112 27.751 - 28.000 27.811 35.00 8.60 

113 28.001 - 28.250 28.241 38.85 3.85 

114 28.251 - 28.500 28.269 31.99 6.86 

115 28.501 - 28.750 28.594 33.42 1.43 

116 28.751 - 29.000 28.998 28.36 5.06 

117 29.001 - 29.250 29.217 33.65 5.29 

118 29.251 - 29.500 29.416 33.60 0.05 

119 29.501 - 29.750 29.642 27.14 6.46 

120 29.751 - 30.000 29.928 27.08 0.06 

121 30.001 - 30.250 30.081 31.65 4.57 

122 30.251 - 30.500 30.357 42.19 10.54 

123 30.501 - 30.750 30.546 40.92 1.27 

124 30.751 - 31.000 30.776 31.24 9.68 

125 31.001 - 31.250 31.018 39.97 8.73 

126 31.251 - 31.500 31.275 32.74 7.23 

127 31.501 - 31.750 31.655 33.65 0.91 

128 31.751 - 32.000 31.840 46.40 12.75 

129 32.001 - 32.250 32.233 39.90 6.50 

130 32.251 - 32.500 32.357 35.76 4.14 

131 32.501 - 32.750 32.686 33.92 1.84 

132 32.751 - 33.000 32.761 37.84 3.92 

133 33.001 - 33.250 33.065 41.87 4.03 

134 33.251 - 33.500 33.348 41.49 0.38 

135 33.501 - 33.750 33.687 37.43 4.06 

136 33.751 - 34.000 33.861 39.39 1.96 

137 34.001 - 34.250 34.017 38.29 1.10 

138 34.251 - 34.500 34.430 33.80 4.49 

139 34.501 - 34.750 34.581 33.90 0.10 

140 34.751 - 35.000 34.751 39.24 5.34 

141 35.001 - 35.250 35.114 35.10 4.14 

142 35.251 - 35.500 35.416 34.87 0.23 

143 35.501 - 35.750 35.613 34.82 0.05 

144 35.751 - 36.000 35.797 39.25 4.43 

145 36.001 - 36.250 36.068 38.10 1.15 
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146 36.251 - 36.500 36.493 25.26 12.84 

147 36.501 - 36.750 36.728 37.32 12.06 

148 36.751 - 37.000 36.819 35.60 1.72 

149 37.001 - 37.250 37.013 41.05 5.45 

150 37.251 - 37.500 37.452 34.48 6.57 

151 37.501 - 37.750 37.747 43.28 8.80 

152 37.751 - 38.000 37.918 36.28 7.00 

153 38.001 - 38.250 38.035 38.65 2.37 

154 38.251 - 38.500 38.306 31.56 7.09 

155 38.501 - 38.750 38.635 33.46 1.90 

156 38.751 - 39.000 38.991 31.35 2.11 

157 39.001 - 39.250 39.046 41.06 9.71 

158 39.251 - 39.500 39.307 29.98 11.08 

159 39.501 - 39.750 39.673 35.19 5.21 

160 39.751 - 40.000 39.880 32.35 2.84 

161 40.001 - 40.250 40.160 32.54 0.19 

162 40.251 - 40.500 40.327 36.62 4.08 

163 40.501 - 40.750 40.739 35.34 1.28 

164 40.751 - 41.000 40.991 31.38 3.96 

165 41.001 - 41.250 41.040 37.05 5.67 

166 41.251 - 41.500 41.333 33.47 3.58 

167 41.501 - 41.750 41.632 36.57 3.10 

168 41.751 - 42.000 41.839 34.66 1.91 

169 42.001 - 42.250 42.073 38.72 4.06 

170 42.251 - 42.500 42.268 36.71 2.01 

171 42.501 - 42.750 42.712 32.78 3.93 

172 42.751 - 43.000 42.986 38.02 5.24 

173 43.001 - 43.250 43.042 33.82 4.20 

174 43.251 - 43.500 43.363 29.22 4.60 

175 43.501 - 43.750 43.640 30.58 1.36 

176 43.751 - 44.000 43.997 29.35 1.23 

177 44.001 - 44.250 44.109 33.66 4.31 

178 44.251 - 44.500 44.458 30.28 3.38 

179 44.501 - 44.750 44.706 37.81 7.53 

180 44.751 - 45.000 44.865 30.33 7.48 

181 45.001 - 45.250 45.087 36.49 6.16 

182 45.251 - 45.500 45.320 33.42 3.07 

183 45.501 - 45.750 45.720 32.18 1.24 

184 45.751 - 46.000 45.787 38.92 6.74 

185 46.001 - 46.250 46.189 32.57 6.35 

186 46.251 - 46.500 46.283 32.89 0.32 

187 46.501 - 46.750 46.730 31.97 0.93 

188 46.751 - 47.000 46.777 38.20 6.23 

189 47.001 - 47.250 47.095 35.70 2.50 

190 47.251 - 47.500 47.423 26.15 9.55 

191 47.501 - 47.750 47.706 29.31 3.16 

192 47.751 - 48.000 47.842 32.63 3.32 

193 48.001 - 48.250 48.138 43.31 10.68 

194 48.251 - 48.500 48.405 41.30 2.01 

195 48.501 - 48.750 48.645 37.44 3.86 

196 48.751 - 49.000 48.853 30.68 6.76 

197 49.001 - 49.250 49.078 39.05 8.37 
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198 49.251 - 49.500 49.253 33.09 5.96 

199 49.501 - 49.750 49.640 37.88 4.79 

200 49.751 - 50.000 49.849 37.06 0.82 

201 50.001 - 50.250 50.165 33.64 3.42 

202 50.251 - 50.500 50.400 40.39 6.75 

203 50.501 - 50.750 50.710 38.92 1.47 

204 50.751 - 51.000 50.852 40.05 1.13 

205 51.001 - 51.250 51.189 40.08 0.03 

206 51.251 - 51.500 51.474 36.81 3.27 

207 51.501 - 51.750 51.739 38.02 1.21 

208 51.751 - 52.000 51.807 33.65 4.37 

209 52.001 - 52.250 52.100 38.40 4.75 

210 52.251 - 52.500 52.447 35.17 3.23 

211 52.501 - 52.750 52.535 39.61 4.44 

212 52.751 - 53.000 52.999 39.51 0.10 

213 53.001 - 53.250 53.062 34.30 5.21 

214 53.251 - 53.500 53.308 41.57 7.26 

215 53.501 - 53.750 53.650 42.58 1.02 

216 53.751 - 54.000 53.871 36.19 6.39 

217 54.001 - 54.250 54.249 31.85 4.34 

218 54.251 - 54.500 54.463 38.58 6.73 

219 54.501 - 54.750 54.527 34.90 3.68 

220 54.751 - 55.000 54.940 45.64 10.74 

221 55.001 - 55.250 55.184 37.79 7.85 

222 55.251 - 55.500 55.453 33.98 3.81 

223 55.501 - 55.750 55.519 43.26 9.28 

224 55.751 - 56.000 55.891 37.66 5.60 

225 56.001 - 56.250 56.248 39.09 1.43 

226 56.251 - 56.500 56.272 37.92 1.17 

227 56.501 - 56.750 56.656 37.81 0.11 

228 56.751 - 57.000 56.839 36.71 1.10 

229 57.001 - 57.250 57.154 40.07 3.36 

230 57.251 - 57.500 57.414 36.81 3.26 

231 57.501 - 57.750 57.674 35.58 1.23 

232 57.751 - 58.000 57.914 32.85 2.73 

233 58.001 - 58.250 58.056 38.41 5.56 

234 58.251 - 58.500 58.454 36.87 1.54 

235 58.501 - 58.750 58.627 43.56 6.69 

236 58.751 - 59.000 58.860 46.62 
Xi(max) 

3.06 

237 59.001 - 59.250 59.006 41.42 5.20 

238 59.251 - 59.500 59.348 37.87 3.55 

239 59.501 - 59.750 59.634 38.82 0.95 

240 59.751 - 60.000 59.767 36.85 1.97 

241 60.001 - 60.250 60.187 34.70 2.15 

242 60.251 - 60.500 60.302 40.04 5.34 

243 60.501 - 60.750 60.610 38.78 1.26 

244 60.751 - 61.000 60.896 45.13 6.35 

245 61.001 - 61.250 61.110 29.11 16.02 

246 61.251 - 61.500 61.373 36.86 7.75 

247 61.501 - 61.750 61.527 33.40 3.46 

248 61.751 - 62.000 61.968 37.75 4.35 
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249 62.001 - 62.250 62.034 33.28 4.47 

250 62.251 - 62.500 62.378 42.14 8.86 

251 62.501 - 62.750 62.587 36.65 5.49 

252 62.751 - 63.000 62.753 31.59 5.06 

253 63.001 - 63.250 63.199 35.77 4.18 

254 63.251 - 63.500 63.476 37.72 1.95 

255 63.501 - 63.750 63.591 37.45 0.27 

256 63.751 - 64.000 63.769 38.16 0.71 

257 64.001 - 64.250 64.050 36.16 2.00 

258 64.251 - 64.500 64.472 27.56 8.60 

259 64.501 - 64.750 64.734 28.62 1.06 

260 64.751 - 65.000 64.942 38.09 9.47 

261 65.001 - 65.250 65.000 31.74 6.35 

262 65.251 - 65.500 65.446 32.63 0.89 

263 65.501 - 65.750 65.555 33.78 1.15 

264 65.751 - 66.000 65.969 27.67 6.11 

265 66.001 - 66.250 66.023 43.85 16.18 

266 66.251 - 66.500 66.301 40.11 3.74 

267 66.501 - 66.750 66.613 32.55 7.56 

268 66.751 - 67.000 66.768 34.30 1.75 

269 67.001 - 67.250 67.057 36.18 1.88 

270 67.251 - 67.500 67.283 30.76 5.42 

271 67.501 - 67.750 67.585 25.00 5.76 

272 67.751 - 68.000 67.865 28.68 3.68 

273 68.001 - 68.250 68.085 36.26 7.58 

274 68.251 - 68.500 68.288 37.14 0.88 

275 68.501 - 68.750 68.655 41.17 4.03 

276 68.751 - 69.000 68.858 36.83 4.34 

277 69.001 - 69.250 69.077 43.86 7.03 

278 69.251 - 69.500 69.478 34.93 8.93 

279 69.501 - 69.750 69.503 41.46 6.53 

280 69.751 - 70.000 69.912 37.19 4.27 

281 70.001 - 70.250 70.131 33.91 3.28 

282 70.251 - 70.500 70.255 28.68 5.23 

283 70.501 - 70.750 70.551 40.10 11.42 

284 70.751 - 71.000 70.813 42.24 2.14 

285 71.001 - 71.250 71.141 26.33 15.91 

286 71.251 - 71.500 71.499 29.10 2.77 

287 71.501 - 71.750 71.550 33.78 4.68 

288 71.751 - 72.000 71.799 37.14 3.36 

289 72.001 - 72.250 72.083 43.32 6.18 

290 72.251 - 72.500 72.412 42.23 1.09 

291 72.501 - 72.750 72.620 31.01 11.22 

292 72.751 - 73.000 72.975 40.98 9.97 

293 73.001 - 73.250 73.071 36.98 4.00 

294 73.251 - 73.500 73.257 34.96 2.02 

295 73.501 - 73.750 73.667 28.27 6.69 

296 73.751 - 74.000 73.988 33.52 5.25 

297 74.001 - 74.250 74.170 35.73 2.20 

298 74.251 - 74.500 74.500 31.87 3.86 

299 74.501 - 74.750 74.566 35.94 4.07 

300 74.751 - 75.000 74.980 37.15 1.21 
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301 75.001 - 75.250 75.149 40.06 2.91 

302 75.251 - 75.500 75.458 41.33 1.27 

303 75.501 - 75.750 75.550 34.50 6.83 

304 75.751 - 76.000 75.962 33.32 1.18 

305 76.001 - 76.250 76.079 35.92 2.60 

306 76.251 - 76.500 76.490 27.80 8.12 

307 76.501 - 76.750 76.636 40.25 12.45 

308 76.751 - 77.000 76.978 41.21 0.96 

309 77.001 - 77.250 77.238 34.99 6.22 

310 77.251 - 77.500 77.364 34.12 0.87 

311 77.501 - 77.750 77.698 35.04 0.92 

312 77.751 - 78.000 77.974 29.50 5.54 

313 78.001 - 78.250 78.111 35.93 6.43 

314 78.251 - 78.500 78.285 35.13 0.80 

315 78.501 - 78.750 78.582 38.08 2.95 

316 78.751 - 79.000 78.857 32.62 5.46 

317 79.001 - 79.250 79.241 35.99 3.37 

318 79.251 - 79.500 79.277 38.58 2.59 

319 79.501 - 79.750 79.540 36.21 2.37 

320 79.751 - 80.000 79.755 30.43 5.78 

321 80.001 - 80.250 80.137 34.06 3.63 

322 80.251 - 80.500 80.383 35.22 1.16 

323 80.501 - 80.750 80.568 27.25 7.97 

324 80.751 - 81.000 80.877 32.58 5.33 

325 81.001 - 81.250 81.106 39.84 7.26 

326 81.251 - 81.500 81.404 33.08 6.76 

327 81.501 - 81.750 81.689 29.99 3.09 

328 81.751 - 82.000 81.837 30.35 0.36 

329 82.001 - 82.250 82.110 33.43 3.08 

330 82.251 - 82.500 82.360 30.21 3.22 

331 82.501 - 82.750 82.520 40.37 10.16 

332 82.751 - 83.000 82.956 32.94 7.43 

333 83.001 - 83.250 83.229 30.20 2.74 

334 83.251 - 83.500 83.438 31.58 1.38 

335 83.501 - 83.750 83.630 30.80 0.78 

336 83.751 - 84.000 83.970 31.35 0.55 

337 84.001 - 84.250 84.018 31.80 0.45 

338 84.251 - 84.500 84.351 37.08 5.28 

339 84.501 - 84.750 84.630 34.00 3.08 

340 84.751 - 85.000 84.839 30.74 3.26 

341 85.001 - 85.250 85.058 30.50 0.24 

342 85.251 - 85.500 85.449 32.47 1.97 

343 85.501 - 85.750 85.741 29.27 3.20 

344 85.751 - 86.000 85.761 34.57 5.30 

345 86.001 - 86.250 86.094 34.60 0.03 

346 86.251 - 86.500 86.316 32.23 2.37 

347 86.501 - 86.750 86.692 32.09 0.14 

348 86.751 - 87.000 86.939 39.69 7.60 

349 87.001 - 87.250 87.210 36.32 3.37 

350 87.251 - 87.500 87.292 40.62 4.30 

351 87.501 - 87.750 87.540 40.88 0.26 

352 87.751 - 88.000 87.864 33.71 7.17 
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353 88.001 - 88.250 88.026 38.26 4.55 

354 88.251 - 88.500 88.322 36.27 1.99 

355 88.501 - 88.750 88.533 35.28 0.99 

356 88.751 - 89.000 88.985 29.79 5.49 

357 89.001 - 89.250 89.193 40.37 10.58 

358 89.251 - 89.500 89.479 34.70 5.67 

359 89.501 - 89.750 89.704 33.00 1.70 

360 89.751 - 90.000 89.942 34.94 1.94 

361 90.001 - 90.250 90.061 30.85 4.09 

362 90.251 - 90.500 90.289 34.28 3.43 

363 90.501 - 90.750 90.600 36.94 2.66 

364 90.751 - 91.000 90.765 32.47 4.47 

365 91.001 - 91.250 91.114 32.38 0.09 

366 91.251 - 91.500 91.474 37.00 4.62 

367 91.501 - 91.750 91.651 38.64 1.64 

368 91.751 - 92.000 91.780 35.77 2.87 

369 92.001 - 92.250 92.037 33.38 2.39 

370 92.251 - 92.500 92.364 30.90 2.48 

371 92.501 - 92.750 92.702 28.60 2.30 

372 92.751 - 93.000 92.870 37.95 9.35 

373 93.001 - 93.250 93.168 30.28 7.67 

374 93.251 - 93.500 93.400 37.29 7.01 

375 93.501 - 93.750 93.644 33.60 3.69 

376 93.751 - 94.000 93.779 34.42 0.82 

377 94.001 - 94.250 94.021 35.70 1.28 

378 94.251 - 94.500 94.252 41.08 5.38 

379 94.501 - 94.750 94.719 35.93 5.15 

380 94.751 - 95.000 94.967 37.70 1.77 

381 95.001 - 95.250 95.115 36.33 1.37 

382 95.251 - 95.500 95.312 45.11 8.78 

383 95.501 - 95.750 95.737 28.36 16.75 

384 95.751 - 96.000 95.774 39.61 11.25 

385 96.001 - 96.250 96.107 27.05 12.56 

386 96.251 - 96.500 96.479 37.98 10.93 

387 96.501 - 96.750 96.602 44.13 6.15 

388 96.751 - 97.000 96.845 34.36 9.77 

389 97.001 - 97.250 97.243 36.67 2.31 

390 97.251 - 97.500 97.413 31.58 5.09 

391 97.501 - 97.750 97.623 28.66 2.92 

392 97.751 - 98.000 97.774 30.05 1.39 

393 98.001 - 98.250 98.095 32.09 2.04 

394 98.251 - 98.500 98.434 32.61 0.52 

395 98.501 - 98.750 98.713 39.54 6.93 

396 98.751 - 99.000 98.780 39.26 0.28 

397 99.001 - 99.250 99.082 34.37 4.89 

398 99.251 - 99.500 99.404 33.32 1.05 

399 99.501 - 99.750 99.594 37.81 4.49 

400 99.751 - 100.000 99.981 35.52 2.29 

401 100.001 - 100.250 100.154 37.83 2.31 

402 100.251 - 100.500 100.303 31.29 6.54 

403 100.501 - 100.750 100.591 42.08 10.79 

404 100.751 - 101.000 100.953 34.56 7.52 
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405 101.001 - 101.250 101.193 33.59 0.97 

406 101.251 - 101.500 101.337 32.45 1.14 

407 101.501 - 101.750 101.507 33.48 1.03 

408 101.751 - 102.000 101.972 35.38 1.90 

409 102.001 - 102.250 102.050 38.69 3.31 

410 102.251 - 102.500 102.259 39.76 1.07 

411 102.501 - 102.750 102.617 30.80 8.96 

412 102.751 - 103.000 102.818 37.29 6.49 

413 103.001 - 103.250 103.005 38.75 1.46 

414 103.251 - 103.500 103.288 36.03 2.72 

415 103.501 - 103.750 103.508 36.56 0.53 

416 103.751 - 104.000 103.844 25.96 10.60 

417 104.001 - 104.250 104.122 33.56 7.60 

418 104.251 - 104.500 104.382 35.39 1.83 

419 104.501 - 104.750 104.603 35.55 0.16 

420 104.751 - 105.000 104.901 41.12 5.57 

421 105.001 - 105.250 105.165 35.34 5.78 

422 105.251 - 105.500 105.285 38.07 2.73 

423 105.501 - 105.750 105.713 36.52 1.55 

424 105.751 - 106.000 105.947 43.56 7.04 

425 106.001 - 106.250 106.105 37.63 5.93 

426 106.251 - 106.500 106.314 28.58 9.05 

427 106.501 - 106.750 106.717 36.35 7.77 

428 106.751 - 107.000 106.782 38.55 2.20 

429 107.001 - 107.250 107.107 40.47 1.92 

430 107.251 - 107.500 107.328 27.96 12.51 

431 107.501 - 107.750 107.576 36.12 8.16 

432 107.751 - 108.000 107.839 40.04 3.92 

433 108.001 - 108.250 108.130 38.13 1.91 

434 108.251 - 108.500 108.262 40.75 2.62 

435 108.501 - 108.750 108.627 36.23 4.52 

436 108.751 - 109.000 108.944 44.30 8.07 

437 109.001 - 109.250 109.152 39.28 5.02 

438 109.251 - 109.500 109.413 39.99 0.71 

439 109.501 - 109.750 109.699 43.68 3.69 

440 109.751 - 110.000 109.774 37.07 6.61 

441 110.001 - 110.250 110.185 35.68 1.39 

442 110.251 - 110.500 110.371 41.53 5.85 

443 110.501 - 110.750 110.675 26.43 15.10 

444 110.751 - 111.000 110.959 37.72 11.29 

445 111.001 - 111.250 111.098 35.10 2.62 

446 111.251 - 111.500 111.495 46.03 10.93 

447 111.501 - 111.750 111.731 37.14 8.89 

448 111.751 - 112.000 111.849 38.97 1.83 

449 112.001 - 112.250 112.010 36.02 2.95 

450 112.251 - 112.500 112.328 38.14 2.12 

451 112.501 - 112.750 112.547 37.05 1.09 

452 112.751 - 113.000 112.993 32.70 4.35 

453 113.001 - 113.250 113.196 39.34 6.64 

454 113.251 - 113.500 113.284 31.50 7.84 

455 113.501 - 113.750 113.579 27.15 4.35 

456 113.751 - 114.000 113.873 38.02 10.87 
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457 114.001 - 114.250 114.199 40.94 2.92 

458 114.251 - 114.500 114.406 30.91 10.03 

459 114.501 - 114.750 114.633 35.04 4.13 

460 114.751 - 115.000 114.924 34.63 0.41 

461 115.001 - 115.250 115.101 41.90 7.27 

462 115.251 - 115.500 115.291 30.05 11.85 

463 115.501 - 115.750 115.637 25.12 4.93 

464 115.751 - 116.000 115.822 30.12 5.00 

465 116.001 - 116.250 116.103 31.34 1.22 

466 116.251 - 116.500 116.465 36.68 5.34 

467 116.501 - 116.750 116.743 36.80 0.12 

468 116.751 - 117.000 116.766 32.34 4.46 

469 117.001 - 117.250 117.235 36.74 4.40 

470 117.251 - 117.500 117.283 34.67 2.07 

471 117.501 - 117.750 117.743 39.94 5.27 

472 117.751 - 118.000 117.868 35.48 4.46 

473 118.001 - 118.250 118.068 37.84 2.36 

474 118.251 - 118.500 118.264 32.70 5.14 

475 118.501 - 118.750 118.621 35.65 2.95 

476 118.751 - 119.000 118.794 35.28 0.37 

477 119.001 - 119.250 119.241 29.34 5.94 

478 119.251 - 119.500 119.324 33.65 4.31 

479 119.501 - 119.750 119.522 31.44 2.21 

480 119.751 - 120.000 119.847 33.12 1.68 

481 120.001 - 120.250 120.099 39.64 6.52 

482 120.251 - 120.500 120.293 33.93 5.71 

483 120.501 - 120.750 120.607 33.57 0.36 

484 120.751 - 121.000 120.817 34.56 0.99 

485 121.001 - 121.250 121.103 32.58 1.98 

486 121.251 - 121.500 121.368 36.32 3.74 

487 121.501 - 121.750 121.595 42.00 5.68 

488 121.751 - 122.000 121.991 34.46 7.54 

489 122.001 - 122.250 122.111 34.27 0.19 

490 122.251 - 122.500 122.443 30.32 3.95 

491 122.501 - 122.750 122.550 34.71 4.39 

492 122.751 - 123.000 122.928 45.67 10.96 

493 123.001 - 123.250 123.071 38.35 7.32 

494 123.251 - 123.500 123.354 32.81 5.54 

495 123.501 - 123.750 123.704 36.06 3.25 

496 123.751 - 124.000 123.977 42.50 6.44 

497 124.001 - 124.250 124.112 32.97 9.53 

498 124.251 - 124.500 124.255 39.57 6.60 

499 124.501 - 124.750 124.694 38.01 1.56 

500 124.751 - 125.000 124.933 38.37 0.36 

501 125.001 - 125.250 125.128 37.46 0.91 

502 125.251 - 125.500 125.449 38.30 0.84 

503 125.501 - 125.750 125.537 41.63 3.33 

504 125.751 - 126.000 125.937 36.44 5.19 

505 126.001 - 126.250 126.065 40.53 4.09 

506 126.251 - 126.500 126.438 41.41 0.88 

507 126.501 - 126.750 126.728 33.84 7.57 

508 126.751 - 127.000 126.828 34.48 0.64 
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509 127.001 - 127.250 127.077 31.89 2.59 

510 127.251 - 127.500 127.436 33.98 2.09 

511 127.501 - 127.750 127.660 33.57 0.41 

512 127.751 - 128.000 127.976 38.34 4.77 

513 128.001 - 128.250 128.059 36.64 1.70 

514 128.251 - 128.500 128.468 31.02 5.62 

515 128.501 - 128.750 128.520 35.76 4.74 

516 128.751 - 129.000 128.929 36.56 0.80 

517 129.001 - 129.250 129.191 42.08 5.52 

518 129.251 - 129.500 129.467 36.57 5.51 

519 129.501 - 129.750 129.672 44.00 7.43 

520 129.751 - 130.000 129.822 35.86 8.14 

521 130.001 - 130.250 130.048 38.03 2.17 

522 130.251 - 130.500 130.495 37.00 1.03 

523 130.501 - 130.750 130.655 43.45 6.45 

524 130.751 - 131.000 130.914 35.57 7.88 

525 131.001 - 131.250 131.087 36.88 1.31 

526 131.251 - 131.500 131.484 33.67 3.21 

527 131.501 - 131.750 131.668 43.34 9.67 

528 131.751 - 132.000 131.860 36.47 6.87 

529 132.001 - 132.250 132.090 43.55 7.08 

530 132.251 - 132.500 132.478 39.95 3.60 

531 132.501 - 132.750 132.692 39.84 0.11 

532 132.751 - 133.000 132.754 33.54 6.30 

533 133.001 - 133.250 133.154 33.73 0.19 

534 133.251 - 133.500 133.364 30.51 3.22 

535 133.501 - 133.750 133.615 37.97 7.46 

536 133.751 - 134.000 133.752 40.07 2.10 

537 134.001 - 134.250 134.125 39.82 0.25 

538 134.251 - 134.500 134.318 31.69 8.13 

539 134.501 - 134.750 134.594 33.51 1.82 

540 134.751 - 135.000 134.771 33.78 0.27 

541 135.001 - 135.250 135.215 36.59 2.81 

542 135.251 - 135.500 135.334 27.09 9.50 

543 135.501 - 135.750 135.539 27.97 0.88 

544 135.751 - 136.000 136.000 33.82 5.85 

545 136.001 - 136.250 136.197 35.78 1.96 

546 136.251 - 136.500 136.317 37.82 2.04 

547 136.501 - 136.750 136.509 34.53 3.29 

548 136.751 - 137.000 136.771 36.80 2.27 

549 137.001 - 137.250 137.218 30.39 6.41 

550 137.251 - 137.500 137.336 33.54 3.15 

551 137.501 - 137.750 137.705 31.85 1.69 

552 137.751 - 138.000 137.992 39.16 7.31 

553 138.001 - 138.250 138.129 36.02 3.14 

554 138.251 - 138.500 138.452 36.02 0.00 

555 138.501 - 138.750 138.692 31.38 4.64 

556 138.751 - 139.000 138.909 36.49 5.11 

557 139.001 - 139.250 139.173 36.85 0.36 

558 139.251 - 139.500 139.447 32.58 4.27 

559 139.501 - 139.750 139.503 34.53 1.95 

560 139.751 - 140.000 139.964 34.62 0.09 
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561 140.001 - 140.250 140.138 37.88 3.26 

562 140.251 - 140.500 140.350 29.33 8.55 

563 140.501 - 140.750 140.647 39.14 9.81 

564 140.751 - 141.000 140.989 39.14 0.00 

565 141.001 - 141.250 141.068 32.62 6.52 

566 141.251 - 141.500 141.350 36.02 3.40 

567 141.501 - 141.750 141.678 40.24 4.22 

568 141.751 - 142.000 141.949 37.69 2.55 

569 142.001 - 142.250 142.226 36.32 1.37 

570 142.251 - 142.500 142.500 42.45 6.13 

571 142.501 - 142.750 142.539 30.56 11.89 

572 142.751 - 143.000 142.782 33.83 3.27 

573 143.001 - 143.250 143.146 37.05 3.22 

574 143.251 - 143.500 143.292 37.17 0.12 

575 143.501 - 143.750 143.727 32.61 4.56 

576 143.751 - 144.000 143.946 32.96 0.35 

577 144.001 - 144.250 144.205 30.22 2.74 

578 144.251 - 144.500 144.471 31.70 1.48 

579 144.501 - 144.750 144.546 41.12 9.42 

580 144.751 - 145.000 144.845 31.37 9.75 

581 145.001 - 145.250 145.231 32.30 0.93 

582 145.251 - 145.500 145.475 34.87 2.57 

583 145.501 - 145.750 145.608 30.49 4.38 

584 145.751 - 146.000 145.757 31.57 1.08 

585 146.001 - 146.250 146.213 31.08 0.49 

586 146.251 - 146.500 146.417 28.93 2.15 

587 146.501 - 146.750 146.599 36.87 7.94 

588 146.751 - 147.000 146.974 34.35 2.52 

589 147.001 - 147.250 147.149 35.31 0.96 

590 147.251 - 147.500 147.416 32.56 2.75 

591 147.501 - 147.750 147.701 31.56 1.00 

592 147.751 - 148.000 147.909 28.93 2.63 

593 148.001 - 148.250 148.159 34.63 5.70 

594 148.251 - 148.500 148.346 26.69 7.94 

595 148.501 - 148.750 148.527 31.30 4.61 

596 148.751 - 149.000 148.933 24.31 
Xi(min) 

6.99 

597 149.001 - 149.250 149.061 35.54 11.23 

598 149.251 - 149.500 149.441 31.46 4.08 

599 149.501 - 149.750 149.596 14.55 16.91 
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EK D. TÜRK STANDARDI TS 55 EN 1442  

TÜPLER-SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) İÇİN 

TAŞINABİLİR, TEKRAR DOLDURULABİLİR, ÇELİKTEN, 

KAYNAKLI, TASARIM VE İMALÂT  

 

ICS 23.020.30   TÜRK STANDARDI  TS 55   EN 1442/ Kasım 2001  

Önsöz 

Bu standard, CEN tarafından kabul edilen EN 1442 (1998) + AC: 1999 standardı 

esas alınarak, TSE Makina Hazırlık Grubu‘na bağlı  Tesisat  ve  Basınçlı Kaplar Özel 

Daimi Komitesi’nce TS 55 (1987)’in revizyonu olarak hazırlanmış ve TSE Teknik 

Kurulunun 29 Kasım 2001 tarihli toplantısında Türk Standardı olarak kabul edilerek 

yayımına karar verilmiştir.   

 

Teknik Kurul, ayrıca bu standardın mecburi yürürlüğe konulmasını uygun bularak, 

ilgili  Bakanlığa   önerilmesini kabul etmiştir.   

 

Bu standard, 29/05/1990 gün  ve 20532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili 

Bakanlık Tebliği ile mecburi yürürlükte bulunduğundan bu yeni metne ilişkin 

Bakanlık Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandıktan ve bu kararda verilen geçiş süresi 

son bulduktan sonra eski baskısı geçersizdir.  

     
İçindekiler   
Giriş 
1   Kapsam 
2   Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar 
3   Tarifler ve semboller 
3.1  Tarifler*) 
3.1.1  Akma gerilmesi 
3.1.2  Normalizasyon 
3.1.3  Gerilme Giderme Tavlaması 
3.1.4  Yetkilendirilmiş muayene kuruluşu 
3.2  Semboller 
4  Malzeme 
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5  Tasarım 
5.1        Genel kurallar 
5.2        Silindirik gövde et kalınlığı hesabı 
5.3        Tavan/tabanların tasarımı 
5.4        Diğer biçimlerdeki tavan/tabanlar 
5.5        En az et kalınlığı 
5.6        Ağızların (deliklerin) tasarımı 
6           İmalât ve işçilik 
6.1        Kaynak kalitesi 
6.2        Levhalar ve preslenmiş parçalar 
6.3        Kaynaklı birleştirmeler 
6.4        Toleranslar 
6.4.1     Dairesellikten sapma 
6.4.2     Düzgünlükten sapma 
6.4.3     Diklik 
6.5        Basınca maruz kalmayan tüp parçaları 
6.6        Vanaların korunması 
6.7        Ağızların kapatılması 
6.8        Isıl işlem 
7           Deneyler 
7.1        Mekanik deneyler 
7.1.1     Genel Kurallar 
7.1.2     Deney tipleri ve deney sonuçlarının değerlendirilmesi 
7.2        Hidrolik basınçla patlatma deneyi 
7.2.1     Deney şartları 
7.2.2     Patlatma deneyinin değerlendirilmesi 
7.2.3     Asgari deney şartları 
7.3        Basınç deneyi 
7.4        Radyografik ve makroskopik muayene 
7.4.1     Radyografik muayene 
7.4.2     Makroskopik muayene 
7.4.3     Muf kaynağının muayenesi 
7.4.4     Basınca maruz kalmayan parçaların kaynak muayenesi 
7.4.5     Kabul edilemez radyografik veya makroskopik muayene kusurları 
7.5        Kaynak dış görünüşünün gözle muayenesi 
7.6        Yorulma deneyi 
8           Kabul kriterleri 
8.1        Genel 
8.2        Parti deneyleri 
8.2.1     Parti 
8.2.2     Muayene grubu 
8.2.3     Numune oranı 
8.3        Parti deney şartlarının sağlanamaması  
9           Tip onayı için teknik şartlar 
10         İşaretleme 
11         Standarda uygunluk belgesi 
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Ek A  İmalatçının yapacağı işaretlemeler 
Ek MA 
M.A.1  Diğer tarifler 
M.A.1.1 Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) 
M.A.1.2 Tüp tabanı 
M.A.1.3 Tüp ayağı 
M.A.1.4 Tüp mufu 
M.A.1.5 Tüp tavanı 
M.A.1.6 Tüp anma su hacmi 
M.A.1.7 Tüp darası 
M.A.2  İmalâtçının yapacağı işaretlemeler 
M.A.3  Tüplerin sınıflandırılması 
M.A.4  Tüp darasının tespiti 
M.A.5  Korozyona karşı koruma 
M.A.6  Tüp gövdesine işaretleme 
Ek ZA   (Bilgi içindir) 
A - Sapmaları 
 

Giriş 

Bu standarda, uygun önlemler alınmadığı takdirde sağlığa zararlı olabilecek 

maddelerin ve işlemlerin kullanımında başvurulur. Sadece, teknik olarak uygunluğa 

atfeder ve herhangi bir aşamada sağlık ve güvenlikle ilgili olarak kullanıcıyı  yasal  

sorumluluklarından kurtarmaz. Bu standard tasarısında, hazırlıkların uygun kalifiye 

ve deneyimli kişilerce yerine getirildiği varsayılmıştır.   

Tüpler - Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için - Taşınabilir - Tekrar doldurulabilir - 

Çelikten, kaynaklı - Tasarım ve imalât  

 

1 Kapsam  

Bu  standard,  ortam  sıcaklıklarına maruz, su kapasitesi 0,5 litre ile 150 litre 

(dahil) arasında olan, taşınabilir ve yeniden doldurulabilir, kaynaklı, çelik 

LPG tüplerinin, imalâtı esnasında malzeme, tasarım, imalât, işçilik metotları, 

yöntem ve deneylerle ilgili asgari özellikleri kapsar.  

2  Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar  

Bu standardda, tarih belirtilerek veya  belirtilmeksizin  diğer standard ve/veya 

dokümanlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde 

belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir.  Tarih belirtilen atıflarda daha 

sonra yapılan  tadil veya revizyonlar, atıf yapan bu standardda da tadil veya 

revizyon yapılması  şartı ile uygulanır.   
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3 Tarifler ve semboller  

3.1 Tarifler*)   

Bu standardda aşağıda verilen  tarifler geçerlidir. 

3.1.1 Akma gerilmesi  

Bu standard metninde, “akma gerilmesi” terimi, üst akma gerilmesi (Reh) 

veya belirli bir akma gerilmesi göstermeyen çelikler için, dayanım 

gerilmesinin % 0,2’si (oransal olmayan uzama) Rp (EN 10002-1).  

3.1.2 Normalizasyon  

İmalâtı bitirilmiş tüplere, çeliğin üst kritik noktasının (AC3) üzerinde 

homojen bir sıcaklığa ısıtılması ve daha sonra kontrollü olarak soğutulması 

şeklinde uygulanan ısıl işlem.  

3.1.3 Gerilme Giderme Tavlaması  

İmalâtı bitirilmiş tüplere, çeliğin metalurjik  yapısı değiştirilmeksizin, kalıcı 

gerilmeleri gidermek maksadıyla, çeliğin alt kritik noktasının (AC1) altında 

ısıtılması ve durgun havada soğutulması şeklinde uygulanan ısıl işlem.  

3.1.4 Yetkilendirilmiş muayene kuruluşu  

Uygun nitelik, eğitim, deneyim ve beceriye sahip, konu üzerinde tarafsız 

hüküm belirtmeye, milli otorite tarafından yetkilendirilmiş kişi veya kurum.  

3.2 Semboller  

a   : Silindirik tüp gövdesi için hesaplanan en az et kalınlığı (mm),  

A   : Kopmadan sonraki uzama (%),  

b   : Tüp tavan/taban (lar)’ının (kapakların) hesaplanan en az et kalınlığı (mm),  

C   : Biçim faktörü (Çizelge 1, Şekil 2),  

D  : Tasarım çiziminde verilen, tüpün dış çapı (mm) (Şekil 1),  

Dp  : Eğme silindiri dış çapı (mm) (Şekil 10),  

h  : Taban/tavanın (kapakların) - silindirik bölümünün (etekler) yüksekliği (mm)    

         (Şekil 1),  

H  : Taban/tavan’ın torisferik veya elipsoidal bölümünün dış yüzeyden   

  yüksekliği (mm) (Şekil 1),  

J   : Gerilme düşürme faktörü,  

L   : Tüpün boyu (mm),  

Lo  : EN 10002-1’e göre, deney numunesinin orijinal ölçme uzunluğu (mm),  
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n  : Eğme deney silindiri çapının, deney numunesi et kalınlığına oranı 

(Çizelge2),  

N   : Normalize edilmiş tüp,  

Pc   : Tüpün silindirik bölümünün ve taban/tavan’ının gerekli en düşük et  

  kalınlığının hesaplanmasında kullanılan hesaplama basıncı (bar)  

  (1 bar = 105 Pa =105 N/m2),  

Pb   : Patlatma deneyi sırasında erişilen en yüksek basınç (bar),  

Pt  : İmalâtçı tarafından tüpe uygulanan gerçek deney basıncı (bar),  

Ptmin   : Müsaade edilebilir en düşük deney basıncı (bar),  

r  : Taban/tavan’ın etek başlangıcındaki iç büküm yarıçapı (mm),   

*) TSE Notu : Diğer tarifler ve bu standardın içinde bulunmayan ancak    

Türkiye’de uyulması gereken diğer kurallar Ek MA’da verilmiştir.  

R   : Taban/tavan iç yarı çapı (mm),  

Rg   : Garanti edilen çekme gerilmesi en küçük değeri    (N/mm2)  

Ro  : İmalatı biritilmiş tüpler için, imalâtçı tarafından  garanti edilen, akma  

  gerilmesinin en küçük değeri (N/mm2), Rm  :  Madde  7.1.2.2’de  belirtilen    

  çekme  gerilmesi  deneyi  ile  bulunan,  çekme  gerilmesinin  gerçek  

  değerinin en küçük değeri (N/mm2), S  : Gerilme giderme tavlaması  

  uygulanmış tüp.  

4 Malzeme  

4.1 Gövdeler ve preslenmiş bombeli tavan/taban’lar için kullanılan malzeme,  

EN 10120’ye uygun olmalıdır. Malzeme özellikleri, herhangi bir imalât 

işleminden önceki özellikleri ifade eder. 

4.2 Tüplere kaynak edilecek tüm parçalar, ana gövde malzemesi ile uyumlu 

olmalıdır.  

4.3     Kaynak sarf malzemeleri, bitmiş tüp gövde malzemesi için belirtilen  değere 

eşit veya daha fazla çekme dayanımına sahip, sürekli ve düzgün kaynakları  

sağlayabilecek özellikte olmalıdır.  

4.4     Tüp imalâtçısı, basınca maruz kalan parçaların yapımı için tedarik edilen  

çeliğin mekanik özellikleri ve pota analizleri sertifikalarına sahip olmalıdır.  

4.5    Tüp imalâtçısı, bitmiş tüpün basınca maruz kalan tüm parçalarında  

kullanılan malzemeler için malzemenin temin edildiği kaynağa kadar      
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izlenebilirliği sağlayan bir tanımlama sistemi geliştirmelidir.  

5 Tasarım  

5.1 Genel kurallar   

5.1.1  İç basınca maruz kalan tüp parçalarının et kalınlığı hesabı, malzemenin akma  

gerilmesi dikkate alınarak yapılmalıdır.   

5.1.2  Hesaplama maksadıyla akma gerilmesi değeri (Ro), en fazla 0,85 Rg (çekme 

dayanımı) değeri ile sınırlandırılmıştır.  

5.1.3  Gaz tüplerinin et kalınlığının hesabında kullanılan iç basınç, hesaplama 

basıncı  (Pc)’yi esas almalıdır*).  

a)     Sadece ticari bütan doldurulacak tüpler için;    

Pc = Ptmin = 15 bar,   

b)      Diğer bütün LPG tüpleri için;   

Pc = Ptmin = 30 bar.  

5.1.4 Tüplerin, tam ölçülendirilmiş teknik resimleri imalâtta kullanılacak 

malzemelerin tüm özelliklerini ihtiva etmelidir.   

5.2  Silindirik gövde et kalınlığı hesabı  

Silindirik tüp gövdelerinin et kalınlığı, aşağıdaki eşitlikle hesaplanan 

değerden az olmamalıdır.  

  
*) Türkiyedeki uygulamalar Ek MA’da verilmiştir.  

Burada ;  

Boyuna kaynak dikişli tüpler için :    J = 0,9  

Boyuna kaynak dikişli olmayan tüpler için :  J = 1,0 alınmalıdır.   

Gerçek et kalınlığı, hiçbir durumda Madde 5.5’de belirtilen değerden daha az 

olmamalıdır.  

5.3 Tavan/tabanların tasarımı  

5.3.1  Madde  5.4’de  müsaade edilenlerin haricinde, gaz tüplerinin 

tavan/tabanlarının biçimleri aşağıdaki şartları sağlayacak şekilde olmalıdır.   

a) Torisferik tavan/tabanlar için (Şekil 1a); 
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b) Yarı elipsoidal tavan/tabanlar için (Şekil 1b);  
 

 

5.3.2 Gaz tüplerinin tavan/tabanlarının et kalınlıkları  aşağıdaki eşitlikle hesaplanan 

değerden az olmamalıdır.  

 
Bu eşitlikte “C”, H/D oranına bağlı biçim faktörüdür.   

“C”  değeri; Çizelge 1’den ve  Şekil 2 ile  Şekil 3’deki eğrilerden elde 

edilebilir.  Şekil 2’deki eğri,  b/D oranına bağlı olarak “C” değerini detaylı bir 

şekilde vermektedir.  

Çizelge 1 - H/D Oranına Karşılık Gelen “C” Biçim Faktörü  Değerleri  

Not - Ara değerler, doğrusal enterpolasyonla bulunabilir.  

5.4 Diğer biçimlerdeki tavan/tabanlar  

Madde 5.3’de belirtilenlerin dışındaki  tavan/taban (bombe) biçimleri 

tasarımlarının yeterliliği, Madde 7.6’ya uygun olarak yapılan yorulma deneyi 

veya Yetkilendirilmiş Muayene  Kuruluşu’nun kabul edebileceği gerilme 

analizisonuçlarının sağlanması şartıyla kullanılabilir.  

5.5   En az et kalınlığı  

5.5.1  Silindirik gövdenin en az et kalınlığı (a) ve tavan/taban’ların en az et 

kalınlıkları (b) aşağıdaki eşitlikten elde edilen değerlerden daha az 

olmamalıdır;  
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İster Madde 5.2 ve Madde 5.3’de belirtildiği gibi hesaplamayla veya ister 

Madde 5.4’de belirtildiği gibi deneyle tasarlanmış  olsun,  tüplerin silindirik 

gövdelerine ve tavan/taban’larına yukarıdaki eşitlikler uygulanır. Madde 5.3, 

Madde 5.4 ve Madde 5.5’deki şartlardan başka, Madde 5.5.2’de belirtilen 

durum hariç, tüp tavan/tabanlarının silindirik kısımları aynı zamanda Madde 

5.2’deki silindirik gövdeler için verilen şartları da sağlamalıdır.  

5.5.2 Tüp  taban/tavanlarının bombeli kısımların başlangıçları arasında ölçülen 

tüpün  silindirik kısmının boyu  ’den daha az olduğu durumlarda 

Madde  5.2’deki  eşitlik uygulanmaz. Bu durumda, et kalınlığı, bombeli 

kısımların et kalınlığından (Madde 5.3.2) az olmamalıdır. 

5.6  Ağızların (deliklerin) tasarımı  

5.6.1 Tüpteki tüm ağızların konumu, sadece tavanda olacak şekilde 

sınırlandırılmalıdır.   

5.6.2 Tüpteki her ağız, uygun mukavemette olacak ve  tehlikeli  gerilme  birikmesi  

meydana gelmeyecek şekilde, kaynak edilebillir ve uyumlu çelikten imal 

edilmiş ve kaynak ile güvenli bir şekilde birleştirilmiş bir vana mufu veya 

takviye parçası ile takviye edilmiş olmalıdır. Bu husus, yetkilendirilmiş 

muayene kuruluşunun kabul edebileceği tasarım hesaplarıyla veya Madde 

7.6’ya uygun bir  yorulma deneyi ile doğrulanmalıdır.   

5.6.3 Ağızların kaynakları, çevresindeki bağlantılarla temas etmemelidir.   

5.6.4 Tüp ve vana arasındaki sızdırmazlık,  metalik  bir conta ile (örneğin;bakır)  

sağlanıyorsa, sızdırmazlığı münferit    olarak  garanti etmesi gerekmeyen bir 

metotla, uygun bir vana mufu, tüpün iç kısmından takılabilir.  

6  İmalât ve işçilik  

6.1 Kaynak kalitesi  

6.1.1 İmalâtçı, tüplerin imalâtını  sıhhatli bir biçimde yapabilmek için, teknik 

kapasiteye, uygun imkânlara ve nitelikli personele sahip olmalıdır.   

6.1.2 İmalâtçı, verilmiş herhangi bir tüp tasarımının imalâtına başlamadan önce  

“Yetkilendirilmiş muayene kuruluşu”nun onayı ile, tüm basınçlı  bölümlerin 

ve basınca maruz kalmayan parçaların kaynakları için, kaynak metotlarını  
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EN 288-3 ve kaynakçılarını EN 287-1’e göre belgelendirmelidir. 

Belgelendirme ile ilgili kayıtlar imalâtçı tarafından muhafaza edilmelidir.  

6.1.3 Kaynak metodu belgeleme deneyleri, imalâttaki deneyleri temsil edecek 

tarzda yapılmalıdır.   

6.1.4 Kaynakçılar, ilgili yöntem ve belirli iş tipi için belgelendirme deneylerinden  

geçer  not  almış olmalıdır.   

6.2   Levhalar ve preslenmiş parçalar  

Birleştirmeden önce, tüplerin basınca maruz kalan parçaları, aynı kaliteyi 

sağlamak ve tüp bütünlüğünü bozabilecek kusurların olup olmadığını 

araştırmak için gözle muayene edilmelidir.  

6.3   Kaynaklı birleştirmeler   

6.3.1 Boyuna ve çevresel kaynak dikişleri, uygun ve tekrar edilebilir kaynak 

kalitesi sağlamak için, tam mekanize veya otomatik işlemlerle 

gerçekleştirilmelidir.  

6.3.2  Tüplerde, uç uca birleştirilmeli alın kaynağı ile yapılmış tek bir boyuna 

kaynak dikişi olmalıdır.    

6.3.3 Tüplerde, uç uca birleştirmeli alın kaynağı veya bir uç diğerinin altına girerek 

yekpare bir altlık oluşturacak şekilde (Şekil 4) kaynak edilmiş, en fazla iki 

adet çevresel kaynak dikişi bulunmalıdır.    

6.3.4 Tüplerin tavan ve tabanları kapatılmadan önce, boyuna kaynak dikişleri içten 

ve dıştan, EN 970’e  uygun  olarak, gözle muayene edilmelidir. Boyuna 

kaynak dikişlerine, kalıcı altlık  şerit konulmamalıdır.  

6.3.5 Ana metal ile kaynak metali düzgün  ergimeli  ve  katmerlenme,  boşluklar 

veya pürüzlü düzensizlikler olmamalıdır. Kaynaklı yüzeylerde ve kaynağa 

yakın yüzeylerde çatlaklar, çentikler veya gözenekli parçalar olmamalıdır. 

Kaynaklı yüzey düzgün olmalı, çukurlaşmalar bulunmamalıdır.    

6.3.6 Uç uca birleştirlmeli ve bir ucun diğerinin altına girerek yekpare  bir  altlık  

oluşturduğu alın kaynakları tam nüfuz etmiş olmalıdır. Kaynak taşmalarının 

kalınlıkları kaynak genişliğinin dörtte birini geçmemelidir.   

6.4 Toleranslar   

6.4.1 Dairesellikten sapma  
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Silindirik gövdenin dairesellikten sapması, aynı kesitteki en büyük ve en 

küçük dış çaplarının arasındaki fark, iki parçalı tüplerde bu çapların 

ortalamasının %1’ini, üç parçalı tüplerde % 1,5’ini geçmeyecek şekilde 

olmalıdır.  

6.4.2  Düzgünlükten sapma   

İmalât çizimlerinde aksi belirtilmedikçe, tüpün silindirik parçasının düz bir 

çizgiden en fazla sapması, silindirik parça uzunluğunun % 0,3’ünü 

geçmemelidir.  

6.4.3  Diklik  

Tüpler, tabanları üzerinde durduğunda, silindirik gövde ve muf delik ekseni 

düşeyle en fazla 1,5° açı yapmalıdır.   

6.5   Basınca maruz kalmayan tüp parçaları  

6.5.1  Basınca mâruz kalmayan parçalar, tüpe kaynakla tutturuluyorsa, bu parçalar, 

kaynak edilebilr ve tüp malzemesi ile uyumlu çelikten imal edilmiş olmalıdır 

(Madde 4.2)   

6.5.2 Tüpe tespit edilecek parçaların kaynakları, boyuna ve çevresel kaynaklara 

temas etmeyecek, kaynak bağlantı yerleri muayene edilebilecek ve su 

tutmayacak şekilde tasarımlanmalıdır.  

6.5.3 Tüp ayak halkaları varsa, tüp gövdesini taşıyabilecek  sağlamlıkta olmalı ve  

basınca mâruz kaynakların muayenesine engel olmayacak şekilde 

tutturulmalıdır. Tüp ayakları su tutmayacak tarzda olmalı ve ayak 

halkalarının altındaki boşluk, halkadaki açıklıklarla yeterli şekilde 

havalandırılmalıdır.   

6.6   Vanaların korunması  

6.6.1   Vanalar, tüp içindeki muhtevanın boşalmasını önlemek için, herhangi bir 

hasara karşı etkili şekilde korunmalıdır.  

6.6.2 Madde 6.6.1’deki  şartların sağlanamadığı  durumlarda, ürün sızdırması 

olmadan hasara dayanımın kanıtlandığı durumlar hariç,  tüpler  sandık veya 

benzeri araçlarla taşınmalı veya nakliye sırasında güvenli bir başka metotla 

vananın korunması sağlanmalıdır.   

Not -   Bu konuda daha detaylı bilgi için; prEN 13152 “Specifications and 

testing for  LPG  cylinder valves-Self closing (Kendiliğinden kapanan LPG 
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tüp vanaları için deney ve özellikler)” ve prEN 13153  “Specifications  and  

testing for LPG cylinder valves - Manually operated (Volanlı LPG tüp 

vanaları için deney ve özellikler)” stadardlarına başvurulmalıdır.  

6.7  Ağızların kapatılması  

Bitmiş tüp gövdesindeki muf vida dişlerini hasarlardan korumak ve tüp 

içerisine nem girişini önlemek için, ağızlar;   

a)      Emici olmayan malzemeden yapılmış bir tapa  veya   

b)      Uygun bir vana veya fiting  takılarak kapatılmalıdır.  

6.8    Isıl işlem 

6.8.1   Madde 6.8.4’de müsaade edilen durumlar hariç, tüpler teslim edilmeden  

önce  ısıl işleme (normalizasyon veya gerilim giderme tavlaması) tâbi 

tutulmalıdır (Madde 3.1.2 ve Madde 3.1.3).  

6.8.2   Tüp imalâtçısı, her türlü  kaynak  işlemlerinin tamamlanmasından sonra 

tüplerin  ısıl işleme (normalizasyon veya gerilme giderme  tavlaması) tâbi 

tutulduğuna ve yapılan  ısıl işlemin yeterliliğine dair kayıtları tutmalı ve 

bunları muhafaza etmelidir.  

6.8.3 Isıl işlem, tüpün sadece bir bölümüne değil, tamamına uygulanmalıdır.  

6.8.4  Tüp imalâtçısı, aşağıdaki  şartların tamamını  sağlamak  kaydıyla,  ısıl işlem 

(normalizasyon veya gerilim giderme tavlaması) yapmadan tüpleri teslim 

edebilir;  

a)      Tüpler üç parçalı olmalıdır.  

b)     Tüp tavan/tabanları  (Şekil 1)’e göre yarı elipsoidal veya  torisferik  olmalıdır. 

Derin çekme derinliği aşağıdaki  şartı karşılamalıdır.  

 

c)    Tüpler, sadece, teslim şartlarında, Euronorm 103-71’e göre deneye tabi 

tutularak tane büyüklüğü en fazla 8 olduğu doğrulanan ince taneli çelikten 

imal edilmelidir.  

d)  Yukarıdaki kapsama alınan tüm tüp tiplerinin 3’er adedi Madde 7.6’ya göre 

yorulma deneyine tâbi tutulmalıdır.  
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Tasarım, malzeme et kalınlığı, malzeme özelliği veya kaynak metotlarında 

sonradan yapılan herhangi bir değişiklik yeniden yorulma deneyi yapılmasını 

gerektirir.  

7  Deneyler   

7.1   Mekanik deneyler  

7.1.1  Genel Kurallar  

7.1.1.1 Bu maddenin kapsamında bahsedilmeyen mekanik deneyler, aşağıdaki EN 

standardlarına ve EURONORM’lara uygun olarak yapılmalıdır.  

a)       Ana malzeme   

Çekme deneyi EN 10002-1,  

Bükme deneyi,  

3 mm üzerindeki kalınlıklarda deney parçalarında EURONORM 6-55,  

3 mm altındaki kalınlıklarda, deney parçalarında EURONORM 12-55.  

b)     Kaynaklı deney parçaları Madde 7.1.2’ye uygun olarak deneye tâbi 

tutulmalıdır.  

7.1.1.2 Gaz tüplerinin basınca maruz bölümlerinin ana malzemesinin ve 

kaynaklarının özelliklerinin kontrolü için bütün mekanik deneyler bitmiş 

tüplerden alınan deney numuneleri üzerinde yapılmalıdır.  

7.1.2  Deney tipleri ve deney sonuçlarının değerlendirilmesi  

7.1.2.1 Deneyler  

Numune olarak alınan her tüp aşağıdaki deneylere tâbi tutulmalıdır;  

a)   Sadece çevresel kaynaklı (iki parçalı) olan tüpler  için,  Şekil 7’de gösterilen 

bölgelerden alınan numunelere uygulanacak deneyler aşağıdaki çizelgede 

verilmiştir. Yeterli derecede düz olmayan deney parçaları soğuk presleme ile 

düzeltilmelidir, kaynaklı tüm bükme deney parçalarında, kaynak kısmı ana 

malzeme seviyesine kadar işlenerek kaldırılmalıdır.  

c)      Mufların kaynağı en azından  radyografik muayene  ile veya Madde 7.4’e 

uygun olarak yapılacak makroskopik muayene ile kontrol edilmelidir. Ayrıca, 

basınca maruz kalmayan parçaların her kaynak işleminin yapıldığı yerden de 

birer numune alınıp incelenmeli ve bu parçaların tüpe kaynağı esnasında 

oluşan  ısı etkileşim bölgesinin, tüpün  et  kalınlığının % 40’ını  

aşmadığından emin olunmalıdır.  
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7.1.2.2 Çekme deneyi  

7.1.2.2.1 Ana malzemenin çekme deneyi  

7.1.2.2.1.1   Çekme deneyi için gerekli işlem Madde 7.1.1.1’de belirtilen  

standardlara  uygun olmalıdır. Deney numunesinin, tüpün iç ve dış 

yüzeylerini temsil eden her iki yüzü  de  hiçbir  şekilde 

işlenmemelidir.  

7.1.2.2.1.2    Akma gerilmesi, çekme mukavemeti ve uzama değeri olarak elde 

edilen sonuçlar, tüp imalâtçısının garanti ettiğinden ve hiçbir durumda 

malzeme özelliklerinde verilen değerlerden az olmamalıdır.  

7.1.2.2.2 Kaynakların çekme deneyi  

7.1.2.2.2.1   Kaynağa  dik deneyi, kaynak kenarlarından 15 mm ileriye kadar 

uzanan, genişliği 25 mm’ye daraltılmış en kesitine sahip deney 

numunesi ile yapılmalıdır  (Şekil 9). Bu merkezî bölgeden sonra 

deney numunesinin genişliği, iki yöne doğru düzgün bir kavisle 

artmalıdır.   

7.1.2.2.2.2  Çekme mukavemetinin bulunan değeri (Rm) kopmanın  deney 

numunesinin merkezî bölümünün hangi kesitinden  olduğuna 

bakılmaksızın, tüp imalâtçısının garanti ettiği değerden (Rg) ve hiçbir 

surette malzeme özelliklerinde verilen değerden daha az olmamalıdır.   

7.1.2.3   Bükme deneyi  

7.1.2.3.1    Bükme deneyinin yapılmasında  uygulanan metot EN 910’da 

verilmiştir. Bükme deneyi  25 mm eninde bir deney parçasına 

uygulanır. Deney  yapılırken, eğme silindiri kaynağın tam merkezine 

yerleştirilmelidir (Şekil 10).  

7.1.2.3.2     Eğme silindiri etrafında 180°  bükülen deney parçası üzerinde 

çatlaklar oluşmamalıdır (Şekil 10).  

7.1.2.3.3    Eğme silindirinin çapı  (Dp) ile deney parçasının kalınlığı  (a)  

arasındaki oran (n), Çizelge 2’de verilen değerleri aşmamalıdır.  
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           Çizelge 2 - Eğme silindiri çapının deney parçasının kalınlığına oranı “n”. 
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7.2  Hidrolik basınçla patlatma deneyi   

7.2.1 Deney şartları   

7.2.1.1 Madde 10’a uygun olarak, basınca maruz kalan tüp kısımları üzerine 

işaretleme yapılacaksa, deneye tâbi tutulan tüpler de aynı şekilde 

işaretlenmelidir.   

7.2.1.2 Patlatma deneyini gerçekleştirecek olan hidrolik basınç tertibatı  tüpün 

patlatma işlemi gerçekleşinceye kadar  basıncı tedricî olarak arttırabilecek  

şekilde olmalıdır. Tüpün patladığı andaki basınç kaydedilmelidir.   

7.2.2  Patlatma deneyinin değerlendirilmesi Patlatma deneyinin 

değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler aşağıda verilmiştir:  

a)       Aşağıdakiler eşit tüpün hacimsel genleşmesi;  

veya,  

Tüpün başlangıçtaki veya ve deney süresi sonundaki hacimleri arasındaki 

fark (Madde 7.2.3.2).  

b)      Yırtılmanın incelenmesi ve yırtılma kenarlarının biçimi (Madde 7.2.3.3).  

7.2.3   Asgari deney şartları  

7.2.3.1 Patlatma basıncı  

Ölçülen patlatma  basıncı  (Pb)  hiçbir  şekilde hesaplama basıncının (Pc) 

9/4’ünden ve 50 bar’dan az olmamalıdır.  

7.2.3.2 Hacimsel genleşme  

Tüplerin hacimsel genleşmesinin, ilk hacimlerine olan oranı aşağıdaki 

değerlere eşit veya daha büyük olmalıdır;  

Tüpün boyu (vana mufunu da içine alan, basınca maruz gövdenin uzunluğu), 

çapından (D) büyük ise, 20,00% 

Tüpün boyu (vana mufunu da içine alan, basınca maruz gövdenin uzunluğu), 

çapına (D) eşit veya  çapından küçük ise, % 17,   

7.2.3.3 Yırtılma tipi  

a)      Yırtılma deneyi tüpte herhangi bir parçalanmaya sebep olmamalıdır.  

b)       Ana yırtık, gevreklik göstermemeli, örneğin; yırtılmanın kenarları radyal 

olmamalı fakat tüp çapının oluşturduğu düzlemle açı oluşturmalı ve kalınlığı 

boyunca bir kesit daralması göstermelidir.  
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c)       Yırtılma, metalin yapısında görülür bir kusuru meydana çıkartmamalıdır, 

örneğin lâminasyon (yapraklanma) gibi.  

7.3     Basınç deneyi  

7.3.1  Normal olarak basınçlandırma  sıvı ile yapılmalıdır. Gerekli emniyet 

tedbirlerinin alınması şartıyla, gaz kullanılmasında sakınca yoktur.  

7.3.2 Uygulanacak en düşük deney basıncı, Madde 5.1.3’de belirtildiği gibi 

olmalıdır. Sadece bütan tüpleri için, Madde 5.1.3 (a)’de belirtilen değerden 

daha yüksek bir deney basıncı uygulanabilir. Hiçbir durumda, deney 

sırasında, tüp gövdesinde meydana gelen gerilme, malzeme standardında  

belirtilen akma gerilmesi en az değerinin % 90’ını geçmemelidir.  

7.3.3  Tüpe uygulanan basınç, deney basıncına erişilinceye kadar tedricî olarak 

arttırılmalıdır.  

7.3.4   Tüpler, en az 30 saniye olmak üzere, herhangi bir kaçağın görülmediğini 

kanıtlamayı mümkün kılacak uzunlukta bir süre basınç altında tutulmalıdır.  

7.3.5  Deney sonunda, tüplerde kalıcı biçim değişikliği görülmemelidir.  

7.3.6   Deneyden olumlu sonuç alınamayan tüpler reddedilmelidir.  

7.4     Radyografik ve makroskopik muayene   

7.4.1   Radyografik muayene  

7.4.1.1 Genel   

Radyografik muayene, Madde 7.4.1.3, Madde 7.4.1.4 ve Madde 7.4.1.5’de 

verilenlere uygun  olarak yapılmalıdır.  

7.4.1.2 Radyografik muayene ile ilgili şartlar  

a)  Radyografik muayene, tüpün tipinde, boyutunda veya kaynak  metotlarında 

yapılan herhangi bir değişiklik durumunda (makina ayarları dahil) veya 

imalâta 4 saati aşan bir süre ile ara verilmesinden sonra, yeni üretilen ilk 

tüpün çevresel veya boyuna kaynaklarına uygulanır  (Şekil 5 ve Şekil 6).  

ÖZEL  DURUM  : Tüplerin dış  çapının 250 mm’den az olması durumunda 

bindirmeli  çevresel kaynaklarda radyografik muayene yerine iki 

makroskopik muayene  (Madde  7.4.2)  yapılabilir. Bu muayenelerden birisi, 

kaynağın bitiş/başlangıç alanı düzleminde (kesişme noktasında) diğeri ise 

kısmın bu zıt tarafında olmalıdır.  
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b)     Boyuna kaynaklı tüpler için, “a” şıkkındaki şartlara ilâve olarak, imalâtı 

bitirilmiş her 250 tüpten bir tanesinin, boyuna ve çevresel kaynaklarının 

kesiştiği bölgeler, Şekil 6’da belirtildiği gibi, radyografik muayeneye tâbi 

tutulmalıdır.  

c)     İmalât için, birden fazla kaynak makinası kullanılması durumunda, 

yukarıdaki deney işlemleri her makina imalâtı için ayrı ayrı yapılmalıdır.  

7.4.1.3 Kaynakların radyografik muayeneleri EN 1435’de verilen sınıf B’ye uygun 

olarak yapılmalıdır.  

7.4.1.4 Kaynak filmlerinin değerlendirilmesi,  ISO  2504 (1973)’deki Madde 6’da 

açıklandığı  şekilde, orijinal filmlere bakılarak yapılmalıdır.  

7.4.1.5 EN 25817’de belirtilen aşağıdaki kaynak kusurları red sebebi olmalıdır;  

Çatlaklar, yetersiz kaynaklar, kaynak nüfuziyet eksiklikleri veya yetersiz 

kaynak ergimesi, 12 a (a;malzeme et kalınlığı) uzunluğunda bir kaynakta 6 

mm’yi geçen herhangi bir uzunlamasına kaynak çökmesi veya sıra halinde bir 

grup dairesel kaynak çökmesi,   

Boyutu a/3 mm’den büyük olan gaz boşluğu,  

Herhangi bir gaz boşluğuna 25 mm veya daha az uzaklıkta, a/4’den büyük 

olan herhangi bir gaz boşluğu,   

Herhangi bir 100 mm uzunluk içinde, mm2 olarak, alanların toplamı 

“2a”değerinden büyük olan gaz boşlukları.  

7.4.2 Makroskopik muayene  

EN 1321’e göre kaynak kalınlığının tam en kesitinde yapılan makroskopik 

muayene, Madde 7.4.1.5’de belirtildiği gibi tam ergime ve nüfuziyet 

göstermelidir.  Şüphelenilen durumda  şüpheli bölgede mikroskopik muayene 

yapılmalıdır.  

7.4.3  Muf kaynağının muayenesi  

Muf kaynağının makroskopik veya radyografik muayeneleri, alınan 

numunelere göre ve Madde 8.2’de belirtilen tahribatsız deneyler için alınmış 

numune tüpler üzerinde yapılmalıdır.  

7.4.4  Basınca maruz kalmayan parçaların kaynak muayenesi  

Basınca maruz kalmayan parçaların bağlantı muayenesi için imal edilen her 

1000 tüpün bir tanesi üzerinde radyografik veya makroskopik muayene 
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yapılmalıdır. Muayene, Madde 8.2’de belirtilen tahribatsız muayene için  

ayrılmış tüplerden alınan numuneler üzerinde yapılabilir.  

7.4.5 Kabul edilemez radyografik veya makroskopik muayene kusurları  

Radyografik  veya  makroskopik muayenelerde kabul edilemez herhangi bir 

kusur bulunursa, imalât durdurulmalı ve bir önceki kabul edilmiş radyografik 

veya makroskopik muayeneden  sonra  kaynak edilmiş tüpler bir tarafa 

ayrılmalıdır. Bu tüpler, ya radyografik ya da makroskopik veya diğer 

metotlarla uygunlukları  belirleninceye  kadar  bekletilmelidir. Kusurun 

sebebi belirlenip bu sebep ortadan kaldırılıncaya kadar imalâta tekrar 

başlanmamalı ve Madde 7.4.1.2 a’da belirtilen  başlangıç deney işlemleri 

tekrarlanmalıdır.   

7.5  Kaynak dış görünüşünün gözle muayenesi  

7.5.1  Bu muayene, EN 970’e göre kaynak işlemi  tamamlandıktan sonra yapılır. 

Muayene edilecek kaynak yüzeyi iyi aydınlatılmış olmalı, yağ, toz, cüruf 

kalıntısı veya herhangi bir koruyucu kaplamadan arındırılmış olmalıdır.   

7.5.2  Kaynak, Madde 6.3.4’e uygun olmalıdır.  

7.6    Yorulma deneyi  

7.6.1  Bu deney için tavan/taban’ların tasarımına göre en ince olabilecek bombe et 

kalınlıklarını temsil ettiği, imalâtçı tarafından garanti edilen 3 adet tüp seçilir 

(Bu tüplerde her türlü işaretleme işlemleri Madde 10’a uygun olarak yapılmış 

olmalıdır). Bu tüpler korozif olmayan bir sıvı ile doldurulmalı ve birbirini 

takip eden hidrolik basınç çevrimlerine tâbi tutulmalıdır.  

7.6.2  Bu deney, üst çevrim basıncı olarak aşağıda verilen iki yoldan birisi seçilerek 

uygulanır;  

a)       Basınç deneyi basıncının 2/3’üne eşit olan, üst çevrim basıncında, 80000 

çevrime tâbi tutulduğunda tüplerde  herhangi bir kusur görülmemeli veya,   

b)       Basınç deneyi basıncına eşit olan üst çevrim basıncında, 12000 çevrime tâbi 

tutulduğunda tüplerde herhangi bir kusur olmamalıdır.  

Alt çevrim basıncı, üst çevrim basıncının % 10’unu, basınç çevrimlerinin 

frekansı 0,25 Hz  (15 çevrim/dakika)’yı geçmemelidir.  

Deney sırasında tüplerin dış yüzeyinde ölçülen sıcaklık 50 °C’yi 

geçmemelidir.  
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7.6.3  Deneyden sonra taban/tavan bombelerinden ve tüp gövdelerinin tüm kaynaklı 

yerlerinden kesit alınmalı ve et kalınlıklarının tasarımda verilen değerlere 

uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.  

8       Kabul kriterleri  

8.1    Genel  

8.1.1 Bu maddenin gerektirdiği bütün kabul deneyleri bitirilmiş durumdaki tüpler 

üzerinde yüzey işlemlerinden önce yapılmalıdır.  

8.1.2   Bütün tüpler, Madde 7.3’de  belirtilen  bir  basınç deneyine tâbi tutulmalı ve 

Madde 7.5’de açıklandığı gibi kaynak yüzeyi, gözle muayene edilmelidir.  

8.1.3 Radyografik veya makroskopik muayeneler, Madde 7.4’de belirtildiği gibi 

yapılmalıdır.  

8.1.4 Madde 8.2’ye göre alınan numunelere Madde 7.1’de belirtilen mekanik ve 

Madde  7.2’de belirtilen hidrolik patlatma deneyleri uygulanmalıdır. En ince 

noktadaki et kalınlığı ölçülmeli ve gerilme yeterli miktardaki numune tüpler 

üzerinde hesaplanmalıdır.  

8.2    Parti deneyleri  

8.2.1  Parti  

Bir parti, aynı imalâtçı tarafından aynı imalât metotları kullanılarak, aynı 

tasarım özelliklerine sahip, aynı boyutta ve malzemelerden, aynı  otomatik 

kaynak makinaları ile yapılmış ve aynı  ısıl işlem şartlarına tâbi tutulmuş 

birbirini takip eden imalâtı bitmiş tüplerden meydana gelmelidir.  

Not - Birbirini takip etme, kesintili imalât şartlarında da olabilir.  

8.2.2 Muayene grubu  

Kabul işlemleri için, numune parti 1000’er adet tüpü geçmeyecek  şekilde, 

muayene gruplarına bölünmelidir. Mekanik deneyler veya patlatma deneyleri 

için numune tüplerin seçiminde, bir partinin ilk 3000  adedinde  her muayene  

grubu 250 tüplük alt muayene gruplarına, 3000 adetten sonrası içinse, tüp 

hacmine bağlı olarak, 500 veya 1000 tüplük alt muayene gruplarına 

ayrılmalıdır (Şekil 11).  

8.2.3 Numune oranı   

Bir partide, birden fazla dökümden elde edilmiş malzeme varsa, imalâtçı her 

döküm malzemeyi temsil edecek şekilde numuneler seçilmesi için 
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düzenlemeler yapmalıdır. Fazla  miktardaki imalâtlarda (3000 tüpün 

üzerinde) azaltılmış oranlarda numune alınması yetkilendirilmiş Muayene 

Kuruluşu’nun yazılı onayına tâbidir. Bunun olabilmesi için imalâtçı, parti 

imalât deney sonuçlarının ve imalât metotlarının, imalâtta herhangi bir büyük 

kesinti olmadan, sürekli olarak güvenilir olduğunu ispat edebilmelidir.  

Numune sayılarını gösteren şema Şekil 11’de gösterilmiştir.  

8.2.3.1 Sayısı 3000 veya daha az olan tüp partileri  

8.2.3.1.1     İlk 250 veya daha az tüpten, numune tüpler rastgele alınarak biri 

patlatma  deneyine, diğeri mekanik deneye tâbi tutulmalıdır.  

8.2.3.1.2  Takip eden her 250 veya daha az grup tüpten rasgele bir  numune  

alınarak patlatma deneyi veya mekanik deneye tâbi tutulmalıdır.  

8.2.3.2 Sayısı 3000’in üzerinde olan tüp partileri  

8.2.3.2.1 Anma su hacmi 35 litre veya 35 litreden daha az olan tüpler  

Parti  içerisindeki  ilk 3000 tüp için numune tüpler, Madde 8.2.3.1’de 

belirtildiği gibi alınmalıdır. Kalan her muayene grubundan, bir adet 

mekanik deneyler, bir adet de patlatma deneyi için numune tüpler 

rasgele seçilmelidir.  

8.2.3.2.2      Anma su hacmi 35 litrenin üzerinde olan tüpler  

Parti içerisindeki ilk 3000 tüp için numune tüpler, Madde 8.2.3.1’de 

belirtildiğ gibi alınmalıdır.  

8.2.3.2.2.1 Kalan her muayene grubundaki ilk 500 veya 500’den az sayıdaki 

tüpler içinden, biri mekanik deneyler, diğeri patlatma deneyi için 

numune tüpler rastgele seçilmelidir.   

8.2.3.2.2.2 Bu muayene gruplarında  (Madde 8.2.3.2.2.1) geriye kalan 500 veya 

daha az sayıdaki tüplerin patlatma deneyi veya mekanik deneyleri 

için, numune tüp rastgele seçilmelidir.  

8.2.4 Su hacmi 6,5 litreden az olan ve 100 bar’dan büyük patlatma basıncına sahip 

tüplerden mekanik deneye tâbi tutulacak olanlar, imalâtçının seçimine göre 

alternatif patlatma deneyine tâbi tutulabilir.  

8.3    Parti deney şartlarının sağlanamaması  

8.3.1   Parti deney  şartlarının sağlanması durumunda, kusurlu tüp çıkması 

durumunda, Madde 8.3.2’de belirtildiği gibi, yeniden deney yapılmalıdır.  
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8.3.2  Mekanik deneylerin yapılmasında veya ölçmede herhangi bir hata  olduğuna 

dair bir belirti olması durumunda, aynı tüp üzerinde ikinci bir deney 

yapılmalıdır. İkinci deneyin sonuçlarının olumlu çıkması durumunda ilk 

deney dikkate alınmamalıdır.  

8.3.3 Deney başarılı olarak gerçekleştirilmişse, Madde 8.3.3.1 veya Madde  

8.3.3.2’de  belirtilen işlemler izlenmelidir.  

8.3.3.1İlk mekanik  veya  patlatma deneyinde tek bir tüpün kusurlu çıkması 

durumunda, mekanik ve patlatma deneylerinin tekrar deneyi, Çizelge 3’de 

gösterildiği gibi yapılmalıdır. Tekrar deneye tâbi tutulacak tüpler aynı alt 

gruptan rastgele alınmalıdır.  

Çizelge 3 - Parti Tekrar Deney Kuralları 

  

 

 
8.3.3.2İlk deneyde birden fazla veya Madde 8.3.3.1’e  göre  tekrarlanan  deneylerde  

bir  veya  daha fazla kusurlu tüp çıkması durumunda parti reddedilmelidir.  

Isıl işlem yapılan tüpler için imalâtcı;  

a)      Reddedilen partiyi yeniden ısıl işleme tâbi tutarsa veya  

b)     Kaynak hatalarını onarıp bütün partiyi yeniden ısıl işleme tâbi tutarsa,  

Parti Madde 8.2’ye göre yeni bir partiymiş gibi deneylere tâbi tutulmalıdır.  

Isıl işlem yapılmayan tüpler için,  ısıl işlem sadece ilâve tip onay deneyleri 

yapılmış ve  ısıl işlem yapılmış durum, için kaynak yöntemleri onaylanmış 

ise uygulanmalıdır.  

9  Tip onayı için teknik şartlar  

9.1   İmalâtçı, “Yetkilendirilmiş Muayene Kuruluşu”na her tipten en az 50 tüplük 

bir parti sağlamalı ve “Yetkilendirilmiş Muayene Kuruluşu” da bu partiden 

aşağıda açıklandığı  gibi deneyler için tüpler seçmelidir;  
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a)       Madde 5.6.2, Madde 6.8.4.d veya Madde 10’a uymak gerekirse, Madde 

7.6’da belirtilği şekilde bir yorulma deneyi için; 3 tüp,  

b)     Madde 7.1’de belirtilen mekanik deneyler için; 2 tüp,  

c)      Madde 7.2’de belirtilen patlatma deneyi için; 2 tüp.  

Yukarıdaki tüplerden iki tanesine de Madde 7.4.1.3, Madde 7.4.1.4, Madde 

7.4.1.5’ye göre radyografik ve Madde 7.4.2’ye göre makroskopik muayene 

yapılmalıdır.  

9.2    Farklı tüp tasarımları aşağıdaki sınırlamalar içerisinde aynı tip olarak 

öngörülmelidir;  

a)    Aynı çaplı, aynı uzunlukta ve kalınlıkta, aynı muf deliklerine sahip ve imal 

edilirken aynı imalât teknikleri kullanılan, aynı malzeme özelliklerine sahip  

ve  aynı kaynak (mekanik veya otomatik) makinaları ile yapılmış ve aynı ısıl 

işlemlere tâbi tutulmuş iki parçalı tüpler,  

b)     Aşağıdaki sınırlamalar içerisinde boylarında fark olması durumu hariç, aynı 

çap ve et kalınlığında, Madde 9.2.a’da belirtildiği şekilde, aynı muf vb. 

deliklere sahip olarak imal edilmiş üç parçalı tüpler:  

Silindirik gövde boyu, tüp dış çapının 3 katından az olmayan tüpler,   

Silindirik  gövde boyu, deneye tâbi tutulan tüplerin silindirik gövde boyunun 

1,5 katından fazla olmayan tüpler.  

10    İşaretleme  

Her tüp, bir işaret plâkası  ile veya basınca maruz kalmayan herhangi bir tüp 

parçasının üzerine, kalıcı ve okunaklı olacak şekilde ayrıntıları Ek A’da 

verilen işaretlerle işaretlenmelidir. İşaretlemeler, tüp tavan bombesi üzerinde 

ise, yorulma ve patlatma deneylerinde  hataların bu bölgelerden başlamadığı 

gösterilmiş olmalı ve işaretlemeler okunaklı olmalıdır. Tüplerin içine 

doldurulacak LPG ile ilgili herhangi bir kısıtlama, tüp üzerine kalıcı olarak 

işaretlenmelidir. 

11   Standarda uygunluk belgesi  

Alınan her parti tüp için, tüplerin bütün yönleri ile bu standarda tam 

uygunluğunu gösteren “Standarda Uygunluk Belgesi” düzenlenmelidir.  
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Ek A  

 
Ek MA     

M.A.1   Diğer tarifler  

M.A.1.1 Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)  

Sıvılaştırılmış petrol gazı, petrolün damıtılması ve parçalanması  

sırasında elde edilen ve daha sonradan basınç altında sıvılaştırılan, 

başlıca propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbon veya bunların bir 

karışımıdır.  

M.A.1.2  Tüp tabanı  

Tüp tabanı, üç parçalı tüplerde, tüpün dip kısmını, iki parçalı tüplerde 

ise, tüpün alt yarısını meydana getiren bombeli parçadır.  

M.A.1.3  Tüp ayağı  

Tüp ayağı, tüpün  tabanına kaynak edilerek, zemin üzerinde tüpün dik 

durmasını  sağlayan, tabanını sürtme ve çarpmalara karşı koruyan 

parçadır.  

M.A.1.4  Tüp mufu  
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Tüp mufu, tüp tavanındaki deliğe geçirilerek, kaynakla tespit edilen 

ve tüp vanasının vidalanmasına yarayan parçadır.  

M.A.1.5  Tüp tavanı  

Tüp tavanı, üç parçalı tüplerde, tüpün üst kısmını, iki parçalı tüplerde 

ise tüpün üst yarısını meydana getiren ve üst merkezindeki deliğe tüp 

mufunun kaynak edildiği bombeli parçadır.  

M.A.1.6   Tüp anma su hacmi  

Tüp anma su hacmi, oda sıcakılğında (20 ± 5)°C, tüpü dolduran su 

miktarıdır (birimi litredir).  

M.A.1.7  Tüp darası  

Tüp darası, bu standarda göre yapılmış,  ısıl işlem görmüş, korozyona 

karşı korunmuş, muayene ve deneylerden geçirilmiş ve üzerine vana 

takılarak kullanıma hazır hale getirilmiş tüpün boş durumdaki 

kütlesidir (birimi kg ve N’dur).  

M.A.2   İmalâtçının yapacağı işaretlemeler  

İmalatçı tarafından yapılacak işaretlemeler Çizelge MA.1’de 

verilmiştir.  

M.A.2 - % 30 Propan - % 70 bütan doldurulacak anma su hacmi, 4,95 

litre olan kamping tüpleri için;  

Pc = Ptmin = 25 bar alınmalıdır.  

M.A.3   Tüplerin sınıflandırılması  

M.A.3.1  Sınıflar  

Sıvılatırılmış petrol gazı tüpleri, anma hacimlerine göre (litre olarak);  

4.95 

26.20 

52.00 

108.50 litrelik olmak üzere dört sınıfa ayrılır.  

M.A.3.2  Tipler  

Sıvılaştırılmış petrol gazı tüpleri, gövdelerinin parça sayılarına göre; 

iki parçalı ve üç parçalı olmak üzere iki tipe ayrılır.  

M.A.4  Tüp darasının tespiti  
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Tüp daralarının tespiti aşağıda verilen örneklere uygun olarak 

yapılmalıdır.  

a)       Anma hacmi 4.95 litreye kadar olan tüpler için;  

Tüp, en fazla 20 gram  bölüntülü  bir  terazide  tartılır. Bulunan değer 

en yakın 50 grama yuvarlatılır.  

Örnek;  

3.420 kg olarak tartılan bir tüpün darası 3.400 kg  

3.430 kg olarak tartılan bir tüpün darası 3.450 kg  

3.480 kg olarak tartılan bir tüpün darası 3.500 kg  

olarak tespit edilir.  

b)      Anma hacmi 4.95 litreden büyük olan tüpler için;  

Tüp en fazla 50 gram bölüntülü bir terazide tartılır. Bulunan değer en 

yakın 100 gram’a yuvarlatılır.  

Örnek;  

13.15 kg tartılan bir tüpün darası 13.1 kg  

13.16 kg tartılan bir tüpün daraszı 13.2 kg  

olarak tespit edilir.  

M.A.5   Korozyona karşı koruma  

İmalatı biten ve ısıl işlem ile hidrostatik deneyden geçirilen bütün 

tüpler kum ile temizlemeyi müteakip korozyon önleyici metal  

(örneğin; çinko veya çinko eşdeğeri madde vb.) püskürtülerek 

kaplama işleminden sonra dış etkilere dayanıklı uygun bir boya ile 

boyanmalıdır. Korozyona karşı dayanım için yapılacak deney numune 

tüplerden rastgele alınacak bir tüp (60  ± 5)°C  sıcaklığındaki  su 

içinde 72 saat tutularak yapılır. Bu deney sonunda boyada 

yumuşama,  kabarma veya pul pul ayrılma olmamalıdır.  

İmâlatçı, kumla temizlemeyi takiben korozyona karşı aynı derecede 

korumayı sağlayacak başka yüzey kaplama metotlarıda uygulayabilir.  

M.A.6  Tüp gövdesine işaretleme  

Tüp tavan bombesine kabartma harflerle tüpü  imal  ettiren  firmanın 

markası veya kısa  adı, imal tarihinin son iki rakamı okunaklı olacak 

şekilde işaretlenmelidir.  
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Ticarî propan tüplerinde, tüp gövdesi üzerine, tüp rengine zıt bir 

renkte 100 mm - 150 mm genişlikte bir kuşak atılmalıdır.   

Ek ZA  

(Bilgi içindir)  

A - Sapmaları  

A - Sapması : CEN/CENELEC üyesinin yetkisi dışındaki zamanlar için değişiklik, 

regülasyonlara göre millî sapmadır.  

 

Bu standard, 94/55/EEC, 96/49/EEC, 96/86/EEC ve 96/87/EEC direktifleri 

kapsamındadır.  

 

Note (CEN/CENELEC IR Bölüm 2, Madde 3.1.9’dan) :  EU  Direktifleri  

kapsamındaki standardlarda, 815/79 Cremanini / Vrankovich (Avrupa mahkemesi 

raporları  1980,  sayfa 3583) Adalet Divanı kararının etkisiyle Avrupa  Birliği 

Komisyonu’nun (01 No C 59, 1982 - 03 - 09) görüşü olarak, A-sapmalarına 

uygunluk uzun süre  mecburî  olmalalı ve böyle bir standarda uygun ürünün serbest 

dolaşımı, ilgili Direktife sağlanan koruma işlemi kapsamındakiler hariç, AB  

içindeki  dolaşımı sınırlandırmamalıdır.  

 

Bir EFTA ülkesindeki A-sapmaları, o ülkede yürürlükten kaldırılıncaya kadar, bu 

standardın ilgili hükümleri yerine geçerlidir.  

 

Madde    Sapma  

5.5  İsveç (gaz tüpleri için mevzuat, AFS 1992: 5)  

Et kalınlığının hesabıyla ilgili tasarım  kriteri  alt akma gerilmesi 

(ReL), üst akma gerilmesi (ReH) * 0,92 veya 0,2’lik deneme 

gerilmesi (Rp 0,2) esasına göre olmalıdır.  

6.8.4  İsveç (gaz tüpleri için mevzuat, AFS 1992 : 5)  

Bitmiş gaz tüpleri ısıl işleme tâbi tutulmalıdır (normalize şartlarında). 

Tüplerin % 5’den daha fazla  soğuk  şekillendirilmiş parçası olmadığı 

gösterilebiliyorsa, normalize  ısıl işlemi, gerilim giderme ısıl işlemiyle 

değiştirilebilir.  



 162 

EK E. KONTROL DİYAGRAMLARI İÇİN E2 FAKTÖRLERİ 

Tablo 9. 

Kontrol Diyagramları için E2 Faktörleri 

Altgrup gözlem sayısı                E2 

2 2.660 
3 1.772 
4 1.457 
5 1.290 
6 1.184 
7 1.109 
8 1.054 
9 1.010 
10 0.975 
11 0.946 
12 0.921 
13 0.899 
14 0.881 
15 0.864 

 
Kaynak: Joseph M. Juran, A. Blanton Godfrey, Juran’s Quality Handbook, 5. B., 
New York, McGraw-Hill, 1999, s. AII.39. 
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EK F.         ÖLÇÜLEBİLİR DEĞİŞKENLER İÇİN KONTROL 

DİYAGRAMI KATSAYILARI 

 
Kaynak: Joseph M. Juran, A. Blanton Godfrey, Juran’s Quality Handbook, 5. B., 
New York, McGraw-Hill, 1999, s. AII.3. 
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EK G. NORMAL DAĞILIM OLASILIKLARI TABLOSU 
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Kaynak: Joseph M. Juran, A. Blanton Godfrey, Juran’s Quality Handbook, 5. B., 
New York, McGraw-Hill, 1999, s. AII.5-AII.7. 
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EK H. χ2 DAĞILIMI OLASILIKLARI TABLOSU 

Tabloda her (n-1) serbestlik derecesi karşısında χ2’ nin daha büyük değerler 

alabileceği sınırlar ve olasılıkları verilmiştir. 

 

Kaynak: Joseph M. Juran, A. Blanton Godfrey, Juran’s Quality Handbook, 5. B., 
New York, McGraw-Hill, 1999, s. AII.26. 


