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1. GİRİŞ

Şirket zekâları da tıpkı insanlardaki 
gibi, standart olmayıp çeşitli sevi-

yelerde mevcudiyetini sürdürmektedir. 
İdeal şirket zekâsı ise örgüt mensup-
larının zekâsının toplamı olarak ifa-
de edilmektedir. Zeki şirket; İç ve dış 
çevreye duyarlılık göstererek, iç ve dış 
enformasyonu alıp bilgiye çevirebilen,  
bilginin kendi iç sistemlerine entegre 
edebilme kabiliyeti göstererek sapma-
ları belirleyebilen ve düzeltici önlemler 
alabilen örgütlerdir.[1]

Zeki şirketler için en önemli sorun bil-
ginin çalışanların kafalarında olmasıdır.  
ABD’de yapılan bir araştırmada şirket 
bilgisinin %12’sinin elektronik bilgi 
alanında, %20’sinin elektronik belge-
lerde, %26’sının dosyalarda, %42’sinin 
ise çalışanların beyinlerinde (veya hafı-
zalarında) bulunduğu görülmüştür.

Bilgiyi paylaşmak zorlu bir çalışmayı 
gerektirir ve zamana ihtiyaç gösterir. 
Bilgi paylaşımı için şirketlerin “Bil-
gi Değiş-Tokuş Kültürü”  yaratmaları 
gerekir. Paylaşılan bilgi kayda geçiri-
lir. Kayda geçen bilgi yenilik, buluş ve 
geliştirme için kullanılır. Kayıtlı, ulaşı-
labilen ve paylaşılabilen bilgi, akıllı şir-
ketlerde “sıçrama tahtası” görevi yapar 
[2].

Zeki şirketler enformasyonu toplamak-
la kalmayıp yenilik yapabilen, bilgi 
üretebilen ve ürettiği bilgiye dayalı ola-
rak etkin faaliyet gösterebilen şirketler-

dir [1]. Zeki şirket organizasyonlarında 
bilginin ve yeni bilgi üretmenin en çok 
kullanıldığı yerler ise tasarım bölümle-
ridir. Özellikle havacılık endüstrisinde 
kârlılık payı özgün ürünlerle ya da üre-
timinden ziyade tasarımının yapıldığı 
ürünlerle artmaktadır. Bu tip birimlerde 
yapılacak akıllı tasarım organizasyon-
larıyla, şirketler geleceklerini garantiye 
almakta, uzun süreli ve kârlı şirketler 
yaratılması konusunda oldukça başarılı 
olmaktadır.

2. AKILLI TASARIM 
ORGANİZASYONLARINDA İNSAN 
FAKTÖRÜ

Tasarım organizasyonlarında çalışan ya 
da çalışacak insan kaynağının diğer bi-
rimlerde çalışanlardan başlangıçta hiç-
bir farkı yoktur; ancak zaman içinde ih-
tisaslaşma sağlanarak farklılık yaratılır. 
Bu kişiler, şirketi en üst seviyelere taşı-
yacak bilginin yaratılmasından sorumlu 
kişilerdir. Bilgi yaratma zeki şirketlerde 
herkesin görevi olmasına rağmen tasa-
rım örgütlerinin birincil görevidir. Bu 
örgütlerde görev alan insan kaynağının 
bu bilinçte olması kabiliyetlerin ve ye-
teneklerin artması için aşağıdaki konu-
lara özen gösterilmelidir.

Eğitim, tasarım organizasyonlarının en 
vazgeçilmez öğelerindendir. Alınacak 
eğitimler çalışacak personelin yetiş-
mesinde ve ihtiyaç duyduğunda bilgiye 
ulaşmasında en önemli araçtır. Eğitim 
konuları ve süreçleri güncel olarak yö-

Tasarım grupları, şirketlerin geleceği-
ne yön veren, ürün yelpazesinde fark-
lılık yaratarak pazarda kârlılık oranını 
yükseltebilen gruplardır. Havacılık en-
düstrisinde tasarım projelerinin yüksek 
kârlılık payı ve artan teşviklerin cazibe-
si,  birçok havacılık şirketini bünyesinde 
tasarım organizasyonu oluşturmaya it-
miştir. Tasarım organizasyonları ancak 
akıllı örgütler içerisinde faaliyet göste-
riyorlar ise başarı oranları gözle görülür 
seviyede artmaktadır. Akıllı şirket, şir-
ket yöneticilerinin ve çalışanların birbi-
rine güven duyduğu, bireysel bilgiyi ko-
lektif bilgiye çevirme konusunda yetkin 
olan şirketlerdir. Bu kültür iç ve dış en-
formasyon ağını genişleterek, öncelikle 
tasarım gruplarının çalışacağı konu se-
çiminde başarılı olmaktadır. Şirketlerde 
hızlı büyüme ve hayatta kalma fonksi-
yonlarının sağlanmasında, bünyesinde 
tasarım organizasyonunu barındıran 
şirketlerin şansı çok daha fazladır. Akıllı 
tasarım organizasyonlarında insan kay-
nağının gerek yönetici gerekse çalışan 
olarak önemi çok fazladır. Ayrı ve özerk 
bir yönetim biçimi ile yaratıcılığın açığa 
çıkartılması ve kişilerin tüm benlikleri 
ile işin içine çekilmesi sağlandığında 
olumlu sonuç alınabilmektedir. Bu tip 
organizasyonlarda zaman zaman ar-
tan iş yükünü dengeleyebilmek için 
önlemler alınmalı ve tasarım süreçleri 
gerçekçi verilerle gözden geçirilmeli ve 
her bir proje için ihtiyaca göre yeniden 
yapılandırılarak kaynak verimliliği sağ-
lanmalıdır.

netici tarafından çalışılacak projenin 
gereklerine ve çalışanın kariyer planına 
göre yıllık olarak seçilmeli ve eğitim 
sonuçları değerlendirilmelidir. Eğitim-
ler olarak teknik ihtiyaçların yanı sıra iç 
ve dış değişimlerin, kişiye sektöre küre-
sel bakış açısı sağlayacak eğitimlerin de 
gündemde olması önerilmektedir.

Motivasyon, istenilenden daha fazlası-
nı verme gönüllülüğü ve çalışması ola-
rak da tanımlanabilir. Bir tür isteğe bağlı 
çabadır. Tasarım gruplarında çalışan iş 
gücünün motivasyon kat sayısının yük-
sek tutulması yaratıcılık ve problemle-
rin çözümü için gereklidir.  Liderlerin, 
çalışanları nelerin motive ettiği nelerin 
motivasyonu düşürdüğü konusunda du-
yarlı olması beklenmelidir. Motivasyo-
nu düşük tasarım organizasyonlarında 
hata oranı yükselmekte ve tasarım ala-
nında pahalı geri dönüşler yaşanmak-
tadır. Motivasyonun arttırılmasında ta-
kımlar arasında organize edilen sosyal 
aktivitelerin etkisi büyüktür. Bir takım 
olma duygusunun yaratılması, çalışan 
mutluluğu ve işin başarısı adına üst sıra-
daki gereksinimler arasındadır.  

Bilinç, zekâ ile birleşince ortaya akıl 
çıkar ki bunun kurumsallaştırılması için 
de ortak bilinç gereklidir. Çalışanların 
bilinçlendirilmesiyle kişisel aklın örgüt 
seviyesinde kazanılması içinde bir adım 
atılmış olmaktadır. Bilinçlendirme, ön-
celikli konuların ve hedeflerin çalışan-
lar tarafından bilinmesi ile başlamalıdır. 
Tasarımcıların öncelikle bilinçlendirile-
bilecekleri konular;
 a. Yapılan tasarımın üretilebilir ol-

ması; üretim kabiliyetlerinin bi-
linmesi tasarım maliyetlerinin 
azalmasını ve ürünün en kısa za-
manda teslimatını kolaylaştırır. 

 b. Tasarımın ve tasarımcının ne tür 
bilgiye ihtiyacı olacağı ve onu 
nerede bulacağı konusunda bilgi-
lendirilmesi ve ortak değerli veri 
tabanının yaratılması konusunda 
bilinç yaratılmalıdır.

 c. Tasarımcıların sorunları en basit 
şekli ile çözerek herkesin anlaya-
bileceği düzeyde çözümü ifade et-

mesi beklenmektedir (KISS pren-
sibi “Keep It Simple, Stupid”).

Danışmanlık  (mentoring), bir tür us-
ta-çırak ilişkisi olup, mesleğe yeni baş-
layan tasarımcıların daha tecrübeli tasa-
rımcıların gözetiminde, onların bilgi ve 
tecrübelerinden yararlanarak çalışma 
sistemini ifade eder. Bu sistemde verim 
oldukça fazla olup, bilgiye ulaşımda 
sorun yaşanmaz, öğrenme hızlı olur ve 
hata oranı daha düşüktür.  

Performans ölçümleri doğru yapıl-
madığında, kurumlarda performansı en 
çok düşüren konular arasında bazen ilk 
sırada yer almaktadır. Tasarım grupla-
rında performans değerlendirmesi ölçü-
lebilir tanımlar üzerinden yapılmalı ve 
yöneticiye karşı güven sağlanmalıdır. 
Değerlendirme işgörenin performans 
notunu yükseltmesine fırsat tanımak 
amaçlı dört aylık dönemler üzerinden 
yapılmalı ve mutlaka işgörene/tasarım-
cıya geri dönüş sağlanmalıdır. Ölçme 
ve değerlendirmede kriterler net olmalı, 
yalnızca kriterler üzerinde değerlendir-
me yapılmalıdır. Performans değerlen-
dirmelerindeki kurumsallık ve şeffaflık, 
güven ortamının sağlanmasına yardımcı 
olacaktır. 
 a. Performans değerlendirmelerin-

de, yaratıcılık kişinin değer ha-
nesine yazılmalıdır.

 b. Şirkete sonraki işlerde ya da di-
ğer tasarımcıların yararlanması 
için öğrenilen bilgi veri tabanı-
na aktarılan bilginin ya da sorun 
çözmek için öğrenilen bilgi veri 
tabanından sağlanan bilginin,  
performansa pozitif etkisi olaca-
ğı tasarımcılar tarafından bilin-
melidir.

Takım kültürü oluşturma, tasarım 
gruplarında en çok önemsenmesi ge-
reken konular arasındadır. Ortak kader 
yaratma insanları birbirine yaklaştıra-
rak ortak dayanışmayı ve yardımlaşma-
yı arttıracaktır. Amaç, tasarım grupla-
rını tek kişi gibi düşünüp tek kişi gibi 
hareket etmeye yönlendirmektir ki, bu 
da iş veriminin en üst düzeyde seyret-
mesi demektir.  

3. TASARIM ORGANİZASYONLARINDA 
ŞİRKET FAKTÖRÜ

Tasarım organizasyonlarının yeşerebil-
mesi ancak ve ancak akıllı şirket kül-
türüyle sağlanabilmektedir. Tasarım or-
ganizasyonlarında öğrenebilen, gelişen 
bir yapının oluşabilmesi için şirketlerin 
sağlaması gereken koşullar aşağıda ve-
rilmiştir.
a) Stratejik hedeflerin, şirketler ta-

rafından belirlenmesi ve tasarımcı 
seviyesinde bilinmesi gereklidir. 
Stratejik hedefe kilitlenerek ya-
pılan çalışmalar, hedefe varmayı 
kolaylaştıracaktır. Her çalışanın bu 
hedeflerden haberdar olması sağ-
lanmalıdır.

b) Öğrenilen veri bilgi tabanı ( Les-
sons learnt data base) kurulmalı-
dır. Bu tabanın her tasarımcı tara-
fından kullanılması ve bilinmesi 
sağlanmalıdır. Geçmiş tecrübelerin 
kurumsallaştırılması ancak bu yol-
la olabilmektedir. Sistemin teknik 
alt yapısı yeterli olmalı ve kullanı-
mı basit olmalıdır.

c) Risk veri tabanı kurulmalı ve tasa-
rımcıların gördükleri riskleri bu ta-
bana kayıt etmeleri sağlanmalıdır. 
Risklerin veri tabanı ve ileri vade 
çözüm önerilerinin takip edileceği 
veri tabanı için ayrıca üst yönetime 
rapor hazırlayan ve gelişmeleri ta-
kip eden birimler olmalıdır.

d) Araştırma ve geliştirme bölüm-
leri ürün geliştiren gruplardan ayrı 
olarak tasarım organizasyonunda 
yerini almalıdır. Ürünü geliştirecek 
proseslerin analiz yazılımlarının ve 
malzeme değerlerinin çok önce-
den hazırlanması ve tasarımcının 
kullanımına sunulması gereklidir. 
Örneğin, analiz için kullanılacak 
malzeme değerleri için yapılacak 
kupon testleri ve analizleri, tasarım 
öncesinde tamamlanmalıdır. Özel-
likle kompozit parçalarda üretim 
sonucunda elde edilecek geometrik 
ölçülerin bilinmesi için çalışmalar, 
ürün tasarımı başlamadan tamam-
lanmalıdır. Örneğin, kompozit par-
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çalarda pişirme sonrası çarpılma 
(spring back effect) çok yaygın bir 
etki olup, kompozit malzeme tipi-
ne, malzeme dizilimine ve pişirme 
prosesine göre farklılık göstere-
bilmektedir. Tasarımda kullanılan 
malzemenin seçilmesiyle bu etki-
nin üretimleri yapılarak anlaşılma-
sına ve gereksiz kalıp modifikas-
yonlarından kaçınılarak, maliyet 
azaltma çalışmalarına gidilmesi 
önerilmektedir.

e) Malzeme veri tabanı oluşturul-
ması, tasarım organizasyonlarının 
en önemli çalışmaları arasındadır. 
Tasarımcıların tasarım öncesinde 
kullanabileceği malzeme listeleri-
ne bu veri tabanından ulaşılmalı ve 
hesaplamalarda kullanılacak mal-
zeme değerleri bu veri tabanından 
elde edilmelidir. Malzeme değerle-
ri özellikle bağlayıcılarda ve ham 
malzemede üretici firmanın değer-
lerine bakılmaksızın yapılacak test 
ve deneylerle güvenilir veriler elde 
edilmelidir.

f) Tasarım değişikliği veri tabanı 
oluşturulması, alternatif tasarım-
ların ve tasarım değişikliklerinin 
saklanması ve tasarım geçmişinde 
izlenebilirlik sağlaması açısın-
dan oldukça önemlidir. Değişik-
lik yaparken en önemli çalışma, 
değişikliğin zaman ve para kaybı 
olarak şirkete etkisinin net olarak 
ortaya konması ve çıkan sonuç-
ların öğrenilen veri tabanına veri 
oluşturmasıdır. Tasarım değişikliği 
veri tabanında oluşturulan bilgiler, 
tasarım dışında diğer bölümlerden, 
örneğin üretim, kalite, test ve ser-
tifikasyon gruplarından, gelen ve 
değişiklik etkilerini her bölüm için 
yansıtması beklenen bilgilerdir. Bu 
sebeple tam bir takım çalışması or-
tamında yaratılan verilerin sonuçta 
değişiklik yapılacaksa da alınacak 
doğru kararlar alınması adına etkisi 
büyüktür.

g) Bilgi paylaşım portalı oluşturul-
ması, tasarım işlerinde çok değerli 
ve gerekli olan bilgi paylaşımını, 

iletişim ve yardımlaşmayı arttı-
racaktır. Tasarım süreci başında 
başlayan bilgi paylaşımı ileri aşa-
malardaki geri dönüşleri azaltaca-
ğı için şirkete hatırı sayılır oranda 
para ve zaman kazandıracaktır. 

h) Hiyerarşik yapı ve baskıcı yöne-
timlerle devam etmek tasarım grup-
larında çok sıkıntılı sonuçlar vere-
bilmektedir. Bu organizasyonlarda 
yaratıcılık, verimlilik ve kârlılık 
insan kaynağına yapılan yatırım-
larla olabilmektedir. Bu nedenle 
yönetim şeklinin bilgi ve beceriyi 
destekler nitelikte ve bu amaca uy-
gun yöneticilerle yapılması beklen-
mektedir.

4. TASARIM GRUPLARINDA 
FONKSİYONEL ÖRGÜTLENME

Tasarım süreci oldukça karmaşık ve 
aynı anda birçok çıktısı olan bir çalış-
madır. Bu grupların doğru ayrıştırılma-
sı ve iş akışında sorun yaşanmamasının 
başarılı çalışmalarda önemi büyüktür. 
Fonksiyonel anlamda iş yapacak grup-
ların isimleri Şekil 1’de verilmiştir. 

Tasarım sürecinde birçok aktivite, birbi-
rine paralel ya da biri diğerinin tamam-
layıcısı olarak yürütülmektedir.  Yuka-
rıda ( Şekil-1)  özetlenen fonksiyonel 

ölçülendirme, ölçü tolerans çalışmala-
rı yapılarak en uygun tasarım çözümü 
tespit edilmektedir. Detay tasarım, ön 
tasarımın tamamlanması ile başlamak-
ta ve bu fazda 3 boyutlu modeller son 
haline getirilerek üretimde kullanıla-
cak kalıp, takım ve aparat imalatı için 
gerekli veri oluşturulmaktadır. Yapı 
ve sistem montajlarının tasarımı da bu 
aşama sonunda tamamlanmış olmakta-
dır. Referans koordinatlar, uçuş testleri 
için gereken takım montajı ve yukarı-
dan aşağıya her yapıya düşen tolerans 
miktarı belirlenip raporlanmaktadır. 
Detay tasarım sonucunda, tedarik za-
manı genellikle uzun olan standart 
bağlayıcıların da listesi oluşmaktadır. 
Detay tasarım fazından sonra 2 boyutlu 
imalat resimleri hazırlanmakta ve imza 
yetkili personelin kontrolleri ile yayın-
lanmaktadır. 
Tasarım grupları için önerilen alt grup-
lar Şekil 2’de önerilmiştir
d) Analiz Grubu, analiz ve kupon test-
leri ile tasarımı doğrulama dosyaları 
oluşturmakla ve tasarlanacak yapının 
analizi için kullanılacak yüklerin he-
saplanması ve sonrasında oluşturulan 
iki ya da üç boyutlu sonlu eleman mo-
deli ile yapısal analizlerin tamamlan-
ması ile yükümlüdür. Bu analizlerde 
daha önceden karar verilen analiz yazı-
lımları ve metotları bu konuda eğitimli 
personel tarafından kullanılmaktadır. 
Yapısal analizler “statik” ve “dinamik 
(malzeme yorulması)” olmak üzere 
iki başlık altında yapılmaktadır. Ana-
liz sonuçları daha sonra hazırlanacak 
sertifikasyon dosyalarının içeriğini de 
oluşturmaktadır. Kompozit ürün ana-

lizlerinde kullanılan metodun doğru-
lanması için çoğunlukla kupon test-
lerine ihtiyaç duyulmaktadır. Analiz 
grubu için önerilen organizasyon Şe-
kil 3’te verilmiştir.
Bu organizasyonda statik ve dina-
mik analizler ayrı düşünülmelidir. 
Bu organizasyonda belirtilmemekle 
beraber grupların kompozit ve metal 
ayrımını yapması uzmanlık alanla-
rında yeterli tecrübe oluşması açı-
sından yararlı olacaktır. Statik Analiz 
Grubu’nda kullanılan metotlar açısın-
dan bu fark daha da belirgin olarak 
görülmektedir.
Dinamik Analiz Grubu’nda Yorulma 
ve Hasar Toleransı Analizleri ( Fatigue 
and Damage Tolerance F&DT) oldukça 
geniş bir yer tutmaktadır. Bu analizlerin 
yanında Akustik Yorulma (Acustic Fa-
tigue), Sonik Yorulma (Sonic Fatigue) 
ve Titreşim Analizleri, bu grupta öneril-
mektedir.
Sonlu Elemanlar ve Optimizasyon 
Grubu’nda ise sonlu elemanlar yazılı-
mının uzman kişilerce oluşturulması 
beklenmekte ve analiz sonrası yapıda 
gerekli ağırlık azaltma çalışmalarının 
optimizasyon yazılımları ile bu grup 
tarafından yapılması beklenmektedir.
e) Yapısal Bütünleşme Grubu, tam 
boy ve geliştirme testlerinin test istek-
lerini yapıp test sonuçlarının değerlen-
dirmesinden sorumludurlar. Yapı,  sta-
tik ve yorulma testi olarak uçak ömrü 
boyunca maruz kalacağı yükleme şart-
larına göre testlere tabi tutulmakta ve 
bu testlerle kullanılan analiz metotla-
rının doğrulanması hedeflenmektedir. 

grupların çalışma konuları ve gruplar 
arası ilişkiler aşağıda özetlenmiştir;
a) Güvenlik Analizleri Grubu, pro-
jenin en başında ve sonraki olgunluk 
aşamalarında belirlenmiş risk senaryo 
analizleri yapmakla yükümlüdür. Ör-
neğin kuş çarpması, teker patlaması, 
motor pervanesinin fırlaması senaryo-
ları üzerine yapılan analizlerin, yapılan 
tasarıma olası etkileri analiz edilerek, 
bir anlamda uçağın uçuş güvenliğini 
tehlikeye atmayacak şekilde tasarlan-
mış olduğu analiz yolu ile doğrulanıp 
raporlanmaktadır. Bu grubun diğer bir 
görevi ise, tasarımı her bir olgunluk 
seviyesinde inceleyerek, tasarlanan 
parçaların diğer parça ve sistemler 
için herhangi bir sorun yaratmayaca-
ğından emin olunmasını sağlamaktır. 
Bu çalışmalar, çeşitli gözden geçirme 
toplantıları ile değerlendirilip sonuçlar 
raporlanmalı ve işlem maddeleri takip 
edilmelidir.
b) Denge ve Ağırlık Grubu, tüm ta-
sarım ve üretim süreci boyunca ağırlık 
ve ağırlık merkezi hesaplamalarından 
sorumludur. Bu çalışmalar periyodik 
olarak yapılmakta ve tasarım önce-
si tahmini ağırlık ve hedef ağırlık adı 
altında hesaplanmaktadır. Sonrasında 
tasarımın olgunlaşmasıyla oluşan üç 
boyutlu modellerden mühendislik ağır-
lığı tespit edilmektedir. Ağırlık raporla-
rında, tasarlanan yapı için azami ağır-
lık, hedeflenen ağırlık ve mühendislik 
ağırlığı yer alır. 
c) Tasarım Grubu, tasarım dosya-
larının tanımlanması, üretim ve test 
süreçlerinde gerekecek 2D ve 3D ta-
sarım verilerinin hazırlanmasıyla yü-
kümlüdür. Bu grup sürecin en başında 
diğer grupların girdilerini oluştururlar. 
Bu sürecin çıktıları, tasarım takvimine 
göre kavramsal iş paketidir. Bu pakette 
tasarımın fizibilite çalışmaları yapıl-
maktadır. Diğer iş paketleri ile arayüz 
tasarım çalışmaları ve birçok alternatif 
uygulama çalışması yapılmaktadır. Ön 
tasarım çalışması ise kavramsal tasarım 
çalışmalarının tamamlanması ile başla-
maktadır. Bu aşamada detay tasarımda 
uygulanacak prensipler, geometri ve 

Testlerin yanı sıra analiz metotlarının 
geliştirilmesinden ve tasarımcının kul-
lanacağı malzeme değerlerinin gerek 
test gerekse hesaplama yöntemiyle bu-
lunmasından bu grup sorumludur.
Üniversite ve yan sanayi işbirliğinde 
de öne çıkması beklenen bu grup olup, 
metot malzeme ve proses çalışmala-
rında üniversitelerle ve yan sanayi ile 
ortak projeler yürütmesi beklenmekte-
dir. Bu grup için önerilen organizasyon 
Şekil 4’te verilmiştir. 

f) Uçuş Test Enstrümantasyon Gru-
bu (Flight Test Instrumentation-
FTI), uçak üzerine analiz ve yapısal bü-
tünleşme grupları tarafından belirlenen 
ölçüm cihazlarının uçuş testlerinde kul-
lanılmak üzere tasarımlarını yapmakla 
yükümlüdürler. Bu tasarımlarda uçağın 
üzerine takılacak ölçüm cihazlarının 
yerleşim tasarımının yanı sıra gerekli 
veri aktarımının sağlanması için kablo 
donanım çalışmaları yapılmaktadır. 

FTI tasarımı sonrasında yapılacak üre-
tim çalışmaları (kablo, braket), ölçüm 
cihazlarının ve montaj için gerekli alt-
yapı malzemelerinin satın alma işlemle-
ri ve uçak üzerine cihazların montajının 
bu grubun koordinasyonu ile yapılması 
beklenmelidir.

g) Operasyonelite ve Desteklenebi-
lirlik Grubu, uçak tesliminden sonra 
müşterinin kullanacağı yer destek do-
nanımı tasarımı yapılmakta ve bakım 
yönergeleri için altyapı hazırlamaktan 
sorumludur. Bu aşamada bakım süre-
lerine dair maliyet bilgileri de belli ol-

 
 Şekil 1. Fonksiyonel Tasarım Grupları

 
Şekil 2. Fonksiyonel Tasarım Grupları

 

 
Şekil 4. Fonksiyonel Yapısal Bütünleşme Grubu

Malzeme ve Proses Grubu

 

 
Şekil 3. Fonksiyonel Analiz Grupları

Döngü Grubu
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maktadır. Bu aşamanın en önemli çıktı-
sı ise tamir metotları ve kullanılmasına 
izin verilecek tamir malzemesinin be-
lirlenmesidir. Bu grup için önerilen or-
ganizasyon Şekil 5’te verilmiştir.

5. SONUÇ

Havacılık şirketlerinde akıllı tasarım 
organizasyonlarının temelinde dona-
nımlı, hızlı karar veren, güçlü bir lider-
liğin yönetiminde ortak ve paylaşımcı 
çalışma ile takım ruhu yatmaktadır. 
Karşılıklı iletişimin ve yardımlaşmanın 
şirket kültürü olduğu organizasyonların 
başarı yüzdeleri ve gelişme şansları çok 
daha yüksektir. Enformasyon ağı ve 
kaynak verimliliği, geleceği garanti al-
tına almak adına ve değerli bilgi yaratıl-
mak adına yapı taşlarını oluşturacaktır. 
Bunun yanı sıra iyi organize olmuş ve 
uzmanlaşmaya gidilmiş organizasyon-
ların hata oranı ve hatadan dolayı şir-
kete maliyetleri de kayda değer oranda 
azalmaktadır. 

Tasarım aşamasında yüz yüze yapılan 
toplantıların verimi, uzaktan yapılan 
görüşme ve çalışmalardan daha etkili 
olmaktadır. Tasarım gruplarının bilgi 
teknolojilerinden ve iletişimi arttıracak 
her türlü güncel teknolojiden yarar-
landırılması, yaratıcılığın ve işbirliği-
nin desteklenmesi açısından oldukça 
önemlidir. Tasarım gruplarında liderlik 
görevi almış ve karar verme yetkisi 
olan kişilerin kolektif akıl ile hareket 
etmesi yanlış karar riskini azaltmakta 
ve yapılan hataların tamirinde oldukça 
etkin olmaktadır. 
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Şekil 5. Fonksiyonel Operasyonelite ve Destek-
lenebilirlik Grubu

Yer Destek Grubu

Bakım Analiz Grubu

Tamir Grubu

Bakım ve Desteklenebilirlik 
Teknik Veri Gurubu

Atmosferik nem olarak tanımlanan havadaki su buharı, yaşamamız için gerekli olmasına 
karşılık, vücudumuz, örneğin sıcaklığa ve rüzgâr hızına çok daha duyarlı olduğundan, çoğu 
zaman eksikliğin farkına varmayız.
Ayrıca, nemli bir çevre, kışın bir soğuk hissi ile yazın aşırı terlemeyle birlikte “bunaltıcı” 
olarak algılanırken, insan bedeni kuru bir çevrede, yani düşük nem miktarında, bundan 
kaynaklanan konforsuzluğu, aynı zamanda sıcaklık da çok yüksek değilse, hemen algıla-
maz.
Yaşadığımız çevrede, binalarda ortamların ve endüstriyel işlemlerde havanın nemlendir-
me uygulamalarının ve kontrolünün, hayati ve ekonomik sonuçlar ortaya koyduğu bilin-
mekle birlikte bu konuda Türkçe teknik yayın yetersizdir. 
Bu kitap; ortamın nem kontrolünü gerektiren koşullar üzerinde, kontrol cihazı ve nem-
lendiricinin çalışması hakkında bilgiler aktarmakta, sistemlerin çalışması ile ilgili ayrıntılı 
pratik öneriler sunmakta, nemlendirme gereksinimlerinin analitik hesapları ile ilgilenen 
danışman ve tasarımcılara yararlı bilgiler içermektedir.
Kitabın çevirmenlerinden Nejat Demircioğlu sağlık problemlerine rağmen çalışmaya 
katılmıştı. Kendisini ne yazık ki kitabın baskı hazırlıkları aşamasında kaybettik, saygıyla 
anıyoruz.
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