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Standart ve Verimlilik İlişkisi 

Standart ve standartlaşma kabul edilen bir ölçüte ve norma uyma gayesindedir. Verimlilik ise 

insandan başlayarak var olan her şeyde sürekli gelişimi hedefleyen bir düşüncedir. Burada standart ve 

verimlilik arasında doğrusal ve orantısal ilişki açıktır. Çünkü standart içinde verimliliği barındırır ve 

ona ulaşma çabası vardır. 

 

Herhangi bir verimlilik artırma sürecinin dört aşaması vardır: 

 

 Kabul etme: Değişme ve gelişme ihtiyacı kabul edilmelidir. 

 Karar verme: Gelişimin gerekli olduğu kabul edildikten sonra harekete geçme kararı 

alınmalıdır. 

 Olanak tanıma: Kararların uygulanabilmesi için olanaklar mevcut olmalıdır. 

 Harekete geçme: Son hedef olarak verimlilik artışı sağlayacak planlar uygulanmalıdır. 

Verimliliğin işletme açısından önemi; 

 İşletmenin genel performansını ölçmek 

 Rakip işletmeler ile karşılaştırmak ve stratejileri belirlemek 

 Performansı işletme birimleri düzeyinde kontrol etmek ve geliştirmek 

 Üretim kapasitesi, kaynak ihtiyacı ve maliyet tahminlerinin bütçe amaçlarına uygun 

olarak yapılabilmesini sağlamak 

 Çalışma yaşamını iyileştirmektir. 

 

Verimlilik, belli bir üretim süreci sonunda elde edilen çıktının, bu çıktıyı elde etmek üzere 

kullanılan girdi ya da girdiler toplamına oranıdır. 

 

Verimlilik Artırma Teknikleri 

 

 Malzeme esaslı teknikler 

 Araştırma ve geliştirme çalışmaları 

 Tam zamanında üretim (justın time) sistemi 

 Grup teknolojisi 

 Hücresel üretim sistemi 

 Hat dengelenmesi 

 Fiziksel dağıtım sistemleri 

 Depolama sistemleri 

 Malzeme taşıma sistemleri 

 Tedarik zinciri yönetimi 



 

 Personel esaslı teknikler 

 Teşvikli ücret sistemleri 

 Ücret dışı teşvikler (araba, lojman, sağlık giderleri vb.) 

 Motivasyon 

 İş zenginleştirme 

 İş rotasyonu 

 Takım çalışmaları (kalite çemberleri, geliştirme grupları ve verimlilik grupları vb.) 

 Eğitim ve beceri geliştirme programları 

 İletişim 

 Zaman ve toplantı yönetimi 

 Öğrenme eğrileri 

 Personel tedarik sistemi 

 Oryantasyon (işe alıştırma) programları 

 İnsan gücü planlama sistemi 

 Kariyer planlama sistemi 

 Performans değerlendirme sistem 

 Meslek biyomekaniği (occupational biomechanics) 

 Adil ve dengeli ücret sistemleri 

 İnsan kaynakları planlaması 

 Ergonomi-iş bilim (human factors engineering) 

 İşçi sağlığı ve güvenliği 

 

 İş esaslı teknikler 

 İş analizleri 

 Metod etüdü -metod mühendisliği –iş basitleştirme 

 İş ölçümü -zaman etüdü 

 İş değerlendirme 

 İş tanımları 

 Yalın üretim 

 Sürekli iyileştirme (kaizen) 

 5S endüstriyel temizlik ve düzen 

 

 Kalite esaslı teknikler 

 Kalite kontrol 

 İstatistik kalite kontrol -istatistiksel proses kontrolü 



 Kalite güvencesi sistemleri 

 Sıfır hata programları 

 Kalibrasyon sistemi 

 Güvenilirlik artırılması (realiability improvements) 

 Kalite belgelendirme çalışmaları 

 Hizmet kalitesinin arttırılması 

 

 Yönetim esaslı teknikler 

 Stratejik yönetim 

 Toplam kalite yönetimi 

 Yalın yönetim 

 Süreç yönetimi 

 Yeniden yapılanma 

 Değişim mühendisliği 

 Altı sigma 

 Hedeflere göre yönetim 

 Toplam verimlilik yönetimi 

 Teknoloji-otomasyon Yönetimi 

 Enerji Yönetim sistemleri 

Uluslararası Standardizasyon Kuruluşları 

Uluslararası düzeyde standart hazırlama çalışmalarını yürüten en büyük iki kuruluş Uluslararası 

Standardizasyon Kuruluşu (ISO) ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC)’dur. Türk 

Standardları Enstitüsü, 1955 yılında ISO’ya ve 1956 yılında ise IEC’ye tam üye olmuştur. Dünya ile 

iletişimde olabilmenin yollarından biri de standart ve standartlaşmada iş birliğinin sağlanmasıdır. 

Bunun bilincinde olan Türk Standartları Enstitüsü uluslararası birçok kuruluşun üyesi olmuştur. 

 

Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (International Standards of 

Organisations- ISO) 

 

Elektrik ve elektronik konuları dışında kalan diğer bütün konularda uluslararası standartları 

hazırlayan bir kuruluştur, 1947 yılında Cenevre'de çalışmalarına başlamış olup bugün 97 üyesi 

bulunur. İSO’nun amaçları, uluslararası mal ve hizmet dolaşımını kolaylaştırmak, bilimsel, teknolojik 

ve ekonomik faaliyetlerde iş birliğini geliştirmek üzere standardizasyonun ve onunla ilgili çalışmaların 

geliştirilmesini teşvik etmek, standartların ve onlarla ilgili faaliyetlerin dünya çapında harmonize 

edilmesine yönelik girişimlerde bulunmaktır. Uluslararası standartlar geliştirip yayınlamak ve bu 

standartların dünya çapında uygulanmasına yönelik girişimlerde bulunmaktır. 



 

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (International Electrotechnical Comission -IEC) 

 

1906 yılında Cenevre'de faaliyetlerine başlayan IEC (International Electrotechnical 

Commission) elektrik, elektronik ve elektromekanik konularında uluslararası standartları hazırlar. 

IEC'nin, 49 üyesi ve standart hazırlama çalışmalarını yürüten 200 teknik ve alt komitesi bulunur. 

IEC’nin bugüne kadar hazırlanmış yaklaşık 4500 standardı mevcuttur. Türk Standartları Enstitüsü, 

IEC’ye ülkemiz adına 1 Ocak 1956’da üye olmuştur. 

 

Uluslararası Standart Kullanıcıları Federasyon (International Federation of Standards 

Users -IFAN) 

 

1974 yılında Paris'te kurulan ve 21 üyesi bulunan IFAN (International Federation of Standard 

Users), uluslararası standartların uygulanmasını yaygınlaştırmak için seminer, toplantı ve 

sempozyumlar düzenlemek ile iş birliğinin artırılması çalışmaları faaliyetlerini sürdürmektedir. Türk 

Standartları Enstitüsü, IFAN'a ülkemiz adına 12 Eylül l991’de üye olmuştur. 

 

Uluslararası Standart Kullanıcıları Federasyonu amblemi 

Dünya Ambalajlama Teşkilatı (World PackagingOrganisation -WPO) 

 

Bu teşkilatın amacı, uluslararası seviyede ambalajlama, ambalaj malzemeleri konularında 

çalışmalarda bulunmak, yarışmalar ve fuarlar düzenleyerek çevreyi koruyan en iyi ambalajların 

kullanımını teşvik etmektir. 

Dünya Ambalajlama Teşkilatı amblemi 



Avrupa Standardizasyon Kuruluşu (European Committee for Standardization -CEN) 

 

İSO’nun amaçlarına benzer amaçlarla kurulan ve merkezi Brüksel'de bulunan 1960 yılında 

faaliyete geçen CEN, elektrik ve elektroteknik konuları dışında standart hazırlayan bölgesel bir 

kuruluştur. CEN'in yaklaşık 1400 standardı mevcuttur. Türk Standartları Enstitüsü, CEN'e ülkemiz 

adına 1991'de üye olmuştur. 

 

Avrupa Standardizasyon Kuruluşu amblemi 

 

 

Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Kuruluşu (European Committeefor 

Electrotechnical Standardization -CENELEC) 

 

IEC’nin amaçlarına benzer amaçlarla kurulan ve merkezi Brüksel'de bulunan 1973 yılında 

faaliyete geçen CENELEC elektrik ve elektroteknik konularda standartlar hazırlayan bölgesel bir 

kuruluştur. CENELEC'in yaklaşık 1200 standardı mevcuttur. Türk Standartları Enstitüsü, CENELEC’e 

ülkemiz adına 1991 'de üye olmuştur. 

Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Kuruluşu amblemi 

Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (European Telecommunications 

Standards Institute – ETSI) 

 

ETSI, telekomünikasyon alanında standartlar hazırlayan bölgesel bir kuruluştur. 

 

Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü amblemi 

Avrupa Kalite Kuruluşu (European Organizationfor Quality - EOQ) 



 

1957 yılında faaliyete başlamıştır. Bölgesel bir kuruluş olan EOQ'nun amacı kalite, kaliteli ürün 

üretimi ve kullanım bilincini üreticilere ve tüketicilere benimsetmek için çalışmalar yapmaktır. 

EOQ’nun hâlen 25 üyesi bulunmaktadır. 

 

 

Avrupa Kalite Kuruluşu amblemi 

Bölgelerarası Standartlar Birliği (BASB) 

 

Bilindiği üzere Sovyetler Birliği dağılmış ve çoğunluğu Türk olan birçok ülke bağımsızlığına 

kavuşmuştur. Türk Standartları Enstitüsünün önderliğinde 1991 yılında standartlar aracılığı ile 

ülkemizin teknolojisinin bu ülkelere ve bu ülkelerin ticari ilişkileri olan ülkelere benimsetilerek dış 

ticaretimizin gelişmesi amacı ile Bölgelerarası Standartlar Birliği kurulmuştur. 

 

İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Teşkilatı (Standardsand Metrology 

Institute for the Islamic Countries-SMIIC) 

 

İslam Konferansı Teşkilatı faaliyetleri çerçevesinde İslam Ülkeleri Standardizasyon ve 

Metroloji Teşkilatının kurulma görevi TSE'ye verilmiştir. Bu karar üzerine TSE İslam Ülkeleri arasında 

koordinasyonu sağlayarak teşkilatın kurulmasını sağlamıştır. İslam Ülkeleri Standardizasyon ve 

Metroloji Teşkilatının kurulmasındaki amaç, bu ülkeler arasında ticareti geliştirmek amacı ile ortak 

standartlar yapmak, standart teşkilatı olmayanların teşkilatlarını kurmak ve eğitim çalışmalarında  

bulunmaktır. 

 

 Ulusal Standardizasyon Kuruluşları 

 TSE, Türk Standardları Enstitüsü 

 BSI, British Standards Institution, İngiltere 

 ANSI, American National Standards Institute, ABD 

 JISC, Japanese Industrial Standards Committee, Japonya 

 DIN, Deutsche sInstitutfür Normung, Almanya 

 AFNOR, Association Française de Normalisation, Fransa 

 

 Bölgesel Standardizasyon Kuruluşları 

 CEN, Avrupa Standardizasyon Komitesi- European Committee for Standardization 

 CENELEC, Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi- European Committee for 



Electrotechnical Standardization 

 ETSI, Avrupa Telekominikasyon Standardlar Enstitüsü-

European Telecommunications Standards Institute 

 Uluslararası Standardizasyon Kuruluşları 

 ISO, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı-

 International Organizationfor Standardization, 

 IEC, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu-

International Electrotechnical Commission, 

 ITU, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği-

International Telecommunication Union 

 


