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FİRMALARIN GELİŞTİRDİĞİ TASARIM 
STANDARTLARI

1. GİRİŞ 

Tasarım yapan kurumsal şirketlerin tümünde tasarımcıla-
rının kullanması için hazırlanmış tasarım standartlarının 
olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca ISO ve ASME gibi kuruluş-
ların da yayınladığı genel tasarım standartları bulunmak-
tadır. 

Boeing, AIRBUS, Mercedes-Benz, Bosch vb. gibi birçok 
büyük firma, tasarımcılarının izlemesi ve uygulaması için 
detaylı, açık, anlaşılır, kolaylaştırıcı tasarım standartları 
hazırlar ve bunları sürekli olarak günceller. 

Bu standartlar, firmaların tasarım sırasında ve sonrasında 
yaşadıkları deneyimlerden ders alınarak hazırlanır ve tüm 
tasarımcılar tarafından uygulanması amacıyla kayıt altına 
alınarak oluşturur   .

2. TASARIM STANDARTLARININ ÖNEMİ

Tasarım standartları sayesinde tasarımcıların

1. Doğru, kaliteli, güvenilir

2. Düşük maliyetli

3. Hızlı, kolay 

tasarım yapabilmesi mümkün olmaktadır.

Bir örnek vererek tasarım standartları sayesinde tasarım-
cıların nasıl yukarıda belirtilen avantajlara sahip olabildi-
ğini görelim:

Firmanın tasarımda kullanacağı bağlayıcıların seçimi ve 
delikleri ile ilgili bir standardının olduğunu düşünelim. Bu 
standart sayesinde gereksinimlere göre bağlantıyı doğru 
bir biçimde sağlamak için bağlayıcının;

• Malzemesi

• Tipi

• Boyutu

• Sayısı

• Kaplaması

• Yağlaması

• Diş tipi ve sınıfı

• Deliklerinin çap ve toleransı

• Delik merkezinin kenardan olan en kısa uzaklığı
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• Delik merkezlerinin birbirlerinden olan uzaklık aralığı

• Delik merkezlerinin büküm yarıçapından olan en kısa 
uzaklığı vb.

gibi bilgiler (yazılı anlatımlar, formüller, çizimler, şemalar, 
tablolar, grafikler, vb.) tasarım standardında bulunacaktır. 
Tasarımcı, bu bilgilerden yararlanarak tasarım kararlarını 
rahatlıkla verebilir. Doğru, kolay ve hızlı tasarım kararının 
verilebilmesi için standardın, detaylı, açık ve anlaşılır ol-
ması zorunludur. 

Standartların hazırlanması sırasında doğru formüller 
oluşturulması gerekmektedir. Örnek olarak; delinecek 
deliğin kenardan en kısa uzaklığını (U) delik çapından (D) 
faydalanılarak hesaplanmasını sağlayacak olan U= k x D 
formülünün oluşturulması için firmadaki analistlerin de-
taylı çalışmalar yaparak ve malzemenin yorulma durumu-
nu değerlendirerek formüldeki k katsayısını belirlemeleri 
gerekir. 

k katsayısının, olması gerekenden küçük olması, deliğin 
kenara yakın olan bölgesinin çatlamasına sebep olabile-
cektir. 

Havacılıkta bu katsayı alüminyum için genellikle 2 olarak 
belirlenmektedir. Delik 10 mm çapındaysa, delik merke-
zinin kenardan olan en kısa uzaklığı 2 x D = 2 x 10 mm = 
20 mm olarak hesaplanıp bu kurala uyarak doğru, hızlı ve 
kolay bir tasarım yapılabilir. Bu standarda göre yapılmış 
tasarımlar analiz sonuçlarında çoğunlukla problemsiz 
olacağından, analistlerden de hızlı bir biçimde onay alı-
nabilecektir.

Standardın olmadığı durumda ise, tasarımcı her deliği ke-
nardan farklı uzaklıklarda yapabilecek ve analistler birçok 
çalışma yapmak zorunda kalacaktır. Yaptıkları analiz so-
nuçlarına göre birçok deliği “kenardan daha uzak olmalı” 
şeklinde tasarımcıya bildirmesi olasılığı gündeme gelebi-
lecektir. Bu çok fazla analiz-tasarım geri dönüşlerine ne-
den olacak, dolayısıyla tasarım ve onay sürelerini uzattığı 
gibi,  maliyeti de ciddi bir biçimde arttıracaktır. 

Yukarıdaki örneğe istisna olabilecek bir durumla karşı-
laşıldığını düşünelim: Parçanın çok küçük olması ve se-
çilmiş olan bağlayıcıya göre delinecek deliğin kenarlara 
standartta belirtilen değerden daha yakın olması gerek-
sin. Böyle bir durumda parçanın standarda göre tasarla-
namadığını analiste yazılı olarak bildirmek gerekir. Analiz 

sonuçları bu duruma rağmen olumlu olursa tasarım onay-
lanacak, olumsuz olursa analistin önerilerine göre başka 
bir tasarım çözümü bulunmak zorunda kalınacaktır.

Analistler, gelen bütün tasarımları kontrol etmekle yü-
kümlü olduklarından, standarda uygun yapılan tasarım-
larda çoğunlukla hiçbir problem ortaya çıkmayacağından 
tasarımcıya sık geri dönüş yapma ve tasarımcıların da sık 
değişiklik yapma durumu ortadan kalkar. Bu; tasarımın 
doğru, hızlı ve düşük maliyetle yapılmasını sağlayacaktır.

Yukarıda verilen örnek, bağlayıcının malzemesinin seçi-
mi için de genişletilebilir. Standartta bağlayıcının hangi 
malzemeden olmasını belirleyebilmek için gerekli bilgiler 
(galvanik korozyon uyumu gibi) olursa hızlı bir biçimde 
bağlayıcının mevcut malzemelerin hangisinden olması 
gerektiği seçilebilir. 

Standardın olmaması durumunda tasarımcı malzeme 
seçimiyle ilgili tüm bilgilere sahip olamayabileceğinden, 
tasarım kararını yanlış verebilir ve/veya detaylı araştırma 
yapmak zorunda kalıp zaman kaybedebilecektir. Tabi ki 
hatalar analiz mühendisinin ve malzeme mühendisinin 
kontrolünde ortaya çıkabilecek ve değişiklik tasarımcıya 
bildirilecektir. Ancak tasarımın doğru, hızlı ve düşük ma-
liyetle yapılması için standardın verdiği bilgilere göre se-
çim yapmak uygun olacaktır.  

Yukarıda verilen örneklerde bağlayıcı konusunda alınma-
sı gereken onlarca tasarım kararından iki tasarım kararı-
nı inceledik. Standardın olmadığı durumda tasarımcının 
tüm bu konularda doğru, hızlı, kolay ve düşük maliyelerle 
tasarım kararları vermesinin mümkün olamayacağı net 
bir biçimde görülebilir.

Tasarım standartları tasarım sürecinin ayrılmaz bir parça-
sıdır. Eğer çalışılan firmalarda tasarım standartları yoksa, 
firmanın tasarım sürecinin tamamlanmadığı ve tanımlan-
madığı düşünülebilir. Tasarım standartları, tasarım bilgi 
ve deneyiminin aktarılması içindir.

3. TASARIM STANDARTLARININ KAPSAMI

Tasarım standartları firmanın tasarladığı malzeme tipine 
(plastik, metal, kompozit, vb.) oluşturulabileceği gibi, üre-
tim tekniğine (sacdan bükme metal parçalar, talaşlı imal 
edilen parçalar, vb.) göre de oluşturulabilirler. Ayrıca stan-
dartlar ürüne yönelik (uçak, buzdolabı, vb.) hazırlanabi-
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leceği gibi daha da spesifik olması için projeye yönelik 
olarak da hazırlanabilirler.

Tasarım standartları çok genel olursa, standart kullanan 
tasarımcılar için tüm tasarımlarında yeterince yol göster-
meyebilir; ancak çok spesifik olmaları durumunda da ha-
zırlanmaları çok uzun sürebilecektir. Tabi ki ideal durum, 
tasarım standardının tasarımcıya tüm tasarım süreci bo-
yunca eksiksiz bir biçimde yol gösterebilmesidir.

4. TASARIM STANDARTLARININ DİLİ

Dil olarak Türkçe ve/veya İngilizce kullanılma seçimi fir-
malara göre değişebilir. Eğer firmada Türkçe bilmeyen 
çalışanlar varsa ve/veya standartta çok fazla İngilizce te-
rim kullanılması gerekebiliyorsa İngilizce yazılması daha 
uygun olabilir. Ancak çalışanların İngilizce yetkinlikleri 
düşük ise, standardın Türkçe olmasında yarar vardır. Stan-
dartların hem Türkçe hem de İngilizce yazılması, sürdürü-
lebilirlik açısından önerilmemektedir. 

5. TASARIM STANDARTLARININ OLUŞTURULMASI

Tasarım standartlarının oluşturulabilmesi için alanlarında 
çok deneyimli mühendislerden ve/veya akademisyenler-
den oluşan bir ekip kurulmasının büyük önemi vardır. Ta-
sarım standartlarını oluşturmak için ciddi kaynak ayrılması 
gerekmektedir. Ayrıca bu standartlar yaşayan doküman-
lar olduğundan sürekli güncellenmeleri gerekmektedir. 
Kısa vadede firmaya yük olarak gözükebilecek maliyetler 
ortaya çıkabilirken, orta ve uzun vadede standartların fir-
maya katkısı, maliyetlerinin onlarca kat üzerinde olacaktır. 
Standartlar, tasarımla ilgili tüm işlemlerde (analiz, üretim, 
kalite vb.) uyumlu çalışılmasını sağlayacaktır.

6. TASARIM STANDARTLARININ GÜNCELLENMESİ

Standartların gelişen teknolojiyle sürekli güncellenme-
si gerekmektedir. Örneğin talaşlı imal edilen parçalarda 
eskiden en az imal edilecek cep derinliğinin dörtte biri 
çapındaki çakıların kullanılması önerilirken, günümüzde 
çakı teknolojisinin gelişmesinden ve yüksek hızlı kesim 
mekaniğinin çakıları daha az zorlamasından dolayı, cep 
derinliğinin altıda biri çapındaki çakılar rahatlıkla önerile-
bilmektedir. Dolayısıyla derin cepleri bulunan parçaların 
cep köşe yarıçapları eskiye göre çok daha küçük olabile-
ceğinden, imal edilebilirlikle ilgili tasarım standardı gün-
cellenmelidir.

Tüm tasarım standartlarının tek bir doküman olmasın-
dansa birden fazla dokümandan oluşması güncelleme-
lere daha kolay ve hızlı fırsat vermesi açısından tercih 
edilebilir. Elbette ki standart basılı doküman yerine bil-
gisayardan erişilebilen bir doküman (veya yazılım) olarak 
oluşturulursa, güncellemeler her durumda rahatlıkla ya-
pılabilir.

Tasarım yapan bir firmanın tasarım standartları dışında 
analiz standartları, modelleme standartları, teknik resim 
standartları gibi birçok standart türüne daha gereksinimi 
olacaktır. 

7. TASARIM STANDARTLARININ BÖLÜMLERİ 

Tasarım standartlarında aşağıda örnek olarak belirtilmiş 
bölümler bulunabilir:

• Hazırlayan Kuruluş

• Hazırlayan İnsanlar (Bölüm, ad-soyad, görev, vb.)

• Doküman Kaydı (İsim-kod, revizyon numarası, tarih, 
güncelleyen, güncelleme nedeni)

• İçindekiler

• Referanslar

• Kısaltmalar

• Amaç

• Konular (Bu kısımda yazılı ifadeler, formüller, tablolar, 
şekiller ve grafiklerden faydalanarak anlatım yapılır.)

Standartlar dijital ortamda hazırlanırsa, bilgilerin video, 
animasyon gibi yöntemlerle aktarılması ve hesaplamala-
rın otomatik yapılması ve benzeri uygulamalar mümkün 
olabilir.

8. TASARIM STANDARTLARININ FİRMALARDA 
KULLANILMASI

Tasarım standartlarının oluşturulması tek başına etkin 
olamayacaktır. Tasarım standartlarının etkin olarak kulla-
nılabilmesi için firmaların tasarım eğitimlerine ve tasarım 
onay döngüsüne ihtiyaçları vardır. Tasarımcılar, tasarım 
standartlarında belirtilen kurallarla ilgili olarak tasarım 
eğitimleriyle bilgilendirilmeli, tasarımların tasarım stan-
dartlarına uygun olarak yapıldığı tasarım onay döngü-
süyle kontrol edildikten sonra tasarımları onaylanıp ya-
yınlanmalıdır. 
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Bu şeklide çalışan bir tasarım firması kişilere bağlı olmak-
tan çıkmış kurumsal bir firma olmayı başarmıştır.

Tasarımı onaylayacak kişilerin de görevlerini en iyi şekilde 
yapabilmeleri için, tasarım standartlarına göre oluşturu-
lacak tasarım kontrol listesi (“check list”) standardından 
yararlanmalıdır. Onay döngüsünde, otomasyondan da 
olabildiğince yararlanılabilir. Örneğin deliklerin standart-
larda belirtilen çaplarda olup olmadığı, yazılımlar saye-
sinde otomatik olarak kontrol edilebilir.  

Ülkemizdeki çok az sayıda firmada Şekil 1’de gösterilmiş 
olan üç bileşenin tam olarak çalıştığı bir sistem olduğu, 
birçok firmada ise bu bileşenlerin bir veya daha fazlasının 
olmadığı veya işletilmesinde problemler olduğu söylene-
bilir. Bazı firmalarda oluşturulmuş standartlar var, ancak 
onay döngüsünde bu standartlara göre tasarım yapılıp 
yapılmadığı etkin bir şekilde kontrol edilemiyor. Ya da 
onay döngüsü var ancak tasarım standartları yok, dola-
yısıyla tasarımın uygunluğunun belirlenmesi onaylayan 
kişiye göre değişiyor. Tasarım eğitimleri olan firmalarda 
da standartlardaki tüm bilgiler ya tam olarak anlatılmıyor 

veya standartlardaki bilgilerle eğitimdeki bilgiler zaman 
zaman çelişebiliyor.

9. TASARIM STANDARTLARININ MÜLKİYETİ

Tasarım standartları çoğu firmanın ticari gizlilikle koru-
dukları değerli varlıklarıdır. Firmalar tasarım standartlarını 
oluşturarak tasarım bilgilerini biriktirebilir ve geliştirebi-
lirler. Dolayısıyla bu standartlar, firmaların diğer firmalar-
la tasarım alanında rekabet edebilmelerinin belkemiğini 
oluşturur.

10. TASARIM STANDARTLARININ GETİRDİĞİ 
YÜKÜMLÜLÜKLER

Tasarımcı standarda göre çalışmak durumundadır. Her-
hangi bir dava açılırsa tasarımcı firmanın standartlarına 
göre çalıştığını göstermesi durumunda cezadan muaf 
tutulabilecekken, standartlara göre çalışılmaması ise ce-
zalandırılabilecektir.

Standartların olmadığı bir firmada çalışan tasarımcı tüm 
kararlarını başka belgelere dayandırmak zorunda olaca-
ğından, çok daha büyük bir yük altındadır.

11. SONUÇ

Yıllardan beri hem çalıştığım firmalarda hem de kurucusu 
olduğum Ecan firması kapsamında yaptığım çalışmalar-
da, mühendislikte standartların (tasarım, analiz, imalat, 
modelleme vb.) önemi ve standartlaşma kültürünün ül-
kemizde oluşmasına katkı yapmaya çalıştım. Umarım bu 
yazıyla da tasarım standartları özelinde standartların ne 
kadar önemli olduğunu aktarabilir ve ülkemizde stan-
dart oluşturma ve standartlarla çalışma kültürüne katkı 
sağlayabilirim.

 
 

Onay 
Döngüsü 

Standartlar  Eğitim 

Şekil 1. Standartların Uygulanması


