
Standart 

Basit anlamda standart bir şeyler yapmak için 

üzerinde anlaşılmış, tekrarlanabilir bir yoldur ve 

üretimde, anlayışta, ölçmede örneklik anlamına 

gelir 

Standardizasyon ise belirli bir ticaret ya da 

faaliyetten ekonomik fayda sağlamak üzere ilgili 

tarafların katkı ve işbirliği ile oluşturulan belirli 

kurallar bütünüdür  
 

 



Standart 

Standardizasyon kuruluşları, iş dünyasının 

ve toplumların karşılaştığı teknik ve 

ekonomik sıkıntıları aşmak için oluşturdukları 

çözümleri standart olarak yayınlamaktadır  

Standardizasyon çalışması sonucu ortaya 

çıkan belge doküman ve esere standart adı 

verilmektedir 

 



Standart 

Standartlar tedarikçi- müşteri arasındaki 

bağlantıların her yerde tek tip haline gelmesini 

sağlayarak ticaretin daha hızlı, emniyetli ve 

ekonomik olmasını sağlamaktadır 

Standart, teknik spesifikasyonlar içeren ya da 

kesin kriterler ile tasarlanmış tutarlı kurallar, 

kılavuzluk bilgileri veya tanımlamalar içeren 

basılı bir dokümandır  

 



Standart 

Standartlar kullandığımız birçok eşyanın ya 

da hizmetin etkinliğini ve güvenilirliğini 

artırmak, hayatı kolaylaştırmak için hazırlanır 

ve genel uygulamaları değil, üzerinde 

anlaşılmış en iyi uygulamaları tarifler 



 Standart 

Standartlar, konusunda uzman kişilerin bir 

araya gelmesiyle oluşturulur ve kollektif bir 

çalışmanın ürünüdür   

Üreticiler, satıcılar, alıcılar, kullanıcılar ve bu 

üründe kullanılacak her bir ürünün özelliklerini, 

prosesi ya da hizmeti kapsayan yasal 

gerekliliklerle ilgilenenler bir araya gelerek 

teknolojinin ve sosyal hayatın ihtiyaçlarına en 

iyi cevabı verebilecek uygulamaları bir araya 

getirerek standartları oluştururlar 



 Standart 

Standartlar gönüllü kullanım için tasarlanırlar, 
herhangi bir yasal düzenleme tarafından 
dayatılmazlar 

Ancak bazı durumlarda yasalar, uygunluğun 
sağlanabilmesi için standartları referans 
olarak gösterebilir ve zorunlu tutabilir.Örneğin 
kredi kartlarının fiziksel özellikleri ve boyutları 
ile ilgili standart olan BS EN ISO/IEC 
7810:1996; kredi kartlarının bütün dünyadaki 
bütün ilgili makinelerde kullanılabilmesi için 
bu standart zorunlu kılınmıştır 

 



Standart 

Uluslararası standartlar, Dünya genelinde 

paylaşılan ve benimsenen en iyi uygulamalar 

konusunda bir uzlaşmadır  

 

Dünyanın en eski ulusal standartlar kurumu 

olarak BSI British Standards 100 yılı aşkın bir 

süredir hizmet vermektedir  



Standartların faydaları 

Standartlar her büyüklükteki kuruluş için 
yenilikçiliği destekleyen ve verimliliği artıran en 
güçlü araçlardır. Standartlara uyumlu çalışma 
rekabet gücünü, karlılığı artırır, yeni pazarlara 
girmenizi sağlar.  

Standartlar bir kuruluşun: 

 müşteri güvenini sağlamasına  

 pazardaki liderliğini göstermesine  

 rekabetçi avantajlar sağlamasına  

 en iyi uygulamaları geliştirmesine ve 
sürdürmesine yardım eder 

 


