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AÇIKLAMALAR 
A 

ÇIKLAMALAR 

KOD 542TGD678 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK 
Endüstriyel Yuvarlak Örme, Endüstriyel Düz Örme, 

Endüstriyel Çorap Örme 

MODÜLÜN ADI Örme Üretim Takip Sistemleri 1 

MODÜLÜN TANIMI 

 ĠĢletme organizasyon Ģeması çizme, çalıĢma ortamını 

düzenleme, sipariĢ formunu hazırlama ve iĢ ve zaman etüdü 

yapma iĢlemlerinin anlatıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE  40/32 

ÖN KOġUL Bu modülün ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK Üretim takibi yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
 Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, örme üretim 

takibini tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1.   ĠĢletme organizasyon Ģemasını tekniğine uygun 

olarak hazırlayabileceksiniz. 

2. Tekstil örme iĢletmelerinde çalıĢma ortamını 

kullanım amacına uygun olarak 

düzenleyebileceksiniz. 

3. Tekstil örme iĢletmelerinde tekniğine uygun olarak 

sipariĢ formu hazırlayabileceksiniz. 

4. Tekstil örme iĢletmelerinde iĢ ve zaman etüdünü 

tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Yazı tahtası, ders notları, sipariĢ formları vb. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma vb.) kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Tekstil örme iĢletmelerinde sipariĢe göre üretim yapıldığından bu modülde de sipariĢe 

göre üretimin planlanması gerekmektedir. SipariĢte müĢteriden gelen modelin nitelikleri 

doğrultusunda numune maliyet (proforma maliyeti), sipariĢ (order) bilgileri, müĢteri bilgileri, 

modele ait bilgiler gibi birçok konu baĢlığı bu modülde örneklerle anlatılmıĢtır. 

Faaliyetlerinizi gerçekleĢtirirken firma ortamında da üretim planlama birimlerinden 

yararlanırsanız iyi bir üretim planlamacı olmanız kaçınılmazdır.  

 

Bu modül içindeki faaliyetleri tamamlayarak üretim planlamada yapılması gereken 

iĢlemlerin nasıl yapılacağını öğrenebileceksiniz. ĠĢletmelerin beyni olan üretim planlama 

biriminin çağa uygun çalıĢması, yapılan üretimin hızlı ve kaliteli olmasında en büyük 

etkendir. Bu modülü de tamamladığınızda üretim takip sistemlerini tanıyabileceksiniz.   

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında istenilen ölçüye ve tekniğe uygun iĢletme 

organizasyonunu yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 

 Tekstil örme iĢletmesi gezerek iĢletme organizasyon Ģeması örnekleri alınız.  

 Örnek tekstil örme iĢletmelerinde üretimin önemi ve sınıflandırılması hakkında 

bilgi edininiz.  

 Gözlemlerinizi ve topladığınız dokümanları sınıfta arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

 

1. ĠġLETME ORGANĠZASYONU 
 

Organizasyon, iĢletmenin planlarda öngörülen amaçlarına ulaĢmasını sağlayacak tüm 

faaliyetlerin saptanması, gruplanması ve her grubun bir yöneticinin sorumluluğuna 

bırakılmasıdır. 
 

1.1. Organizasyon Sistemleri ve ġemaları 
 

ĠĢletmeyi üretken bir hâle getiren esas etken yönetimdir. Bu nedenle iĢletmenin 

baĢarısı, organizasyonun iyi yapılmasına ve organların iyi kullanılmasına bağlıdır. 
 

1.1.1. Merkezî Sistem  
 

ĠĢletmeler genelde ilk kurulduklarında küçük atölyeler hâlindedir. Gerekli malzemeleri 

satın almak, sipariĢleri kabul etmek, üretim yapmak, müĢteriye teslim etmek, para almak, iĢçi 

almak, stokları ayarlamak vb. tüm faaliyetleri iĢletme sahibi yerine getirir. Atölye tipi 

iĢletmeler ile bakkal manav gibi iĢletmeler bu Ģekilde iĢletilir. 

 

Tablo 1.1: Merkezî sistem 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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Asıl yetkinin üst kademede bulunduğu ve tabana doğru indiği, böylece kararların en 

üst kademede ve en üst yönetici tarafından verildiği sisteme merkezî sistem denilmektedir. 
 

Merkezî sistemin özellikleri 
 

 Yöneticinin bilgi ve yeteneklerinden tam olarak faydalanılır. 

 ÇalıĢanlar merkezî yönetimin verdiği emirleri yerine getirirler. Bu nedenle 

vasıflı personele ihtiyaç yoktur. 

 Az ücret ödenir. 

 Kontrol kolaydır. 

 ÇalıĢanlara yetki verilmediği için kendilerini ve yeteneklerini geliĢtiremezler. 

 ĠĢletme fazla geliĢemez ve büyüyemez. 

 Yöneticinin ayrılması hâlinde iĢler aksar. 

 ÇalıĢanlar az ücret alır. 
 

1.1.2. Merkezî Olmayan Sistem 
 

ĠĢletmeler büyüdükçe merkezî sistemin uygulanması zorlaĢır. Bu sebeple merkezî 

yönetim yetkilerini müdür, Ģef, memur gibi idari görevlilere dağıtır. Yetkiler o derece 

dağıtılır ki iĢlerin nasıl yapılması gerektiğine yetkililer kendileri karar verir. Alt yönetici ve 

memurların yetenekli olması hâlinde merkezî yönetim, yetkileri kolayca devreder. Ancak 

son emir yine iĢletme sahibindedir. 
 

1.1.3. Karma Sistem 
 

Bu organizasyon türünde yetkiler sınırlı Ģekilde dağıtılmıĢtır. ĠĢletmenin genel 

programları üst yönetim tarafından yapılır. Ġkinci derecedeki yöneticiler planları uygular. 

Örneğin; bir iĢletmenin genel müdürü fabrika müdürüne yetki verince merkezî olmayan 

yönetim biçimi ortaya çıkmaya baĢlar. Bu karma sistem olarak adlandırılır. 
 

 Yönetici grupları 

 

Üst kademe: Genel müdür, baĢkan, bölüm müdürleri, müsteĢar, yardımcıları vb. 

Orta kademe: Bölüm veya dairedeki servis Ģefleri, genel sekreter, idare amirleri ve 

yardımcıları vb. 

Alt kademe: Servislerdeki kısım Ģefleri, kısım amirleri, posta baĢı, ustabaĢı, kalfa vb. 
 

 Karma sistemin faydaları 
 

Üst düzey yöneticisi, iĢleri ve yetkileri dağıtınca küçük iĢlerden kurtulacaktır. Böylece 

iĢletmeyi yönlendirebilme ve denetleme imkânı bulabilecektir. Bu sayede iĢler hızlanacaktır. 

Fakat kimlere ne kadar yetki verileceğinin belirlenmesi çok önemlidir. 
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Karma sistemde Ģunlara dikkat edilmelidir: 
 

 Merkezden uzak yerlerde yapılan iĢin çeĢidine göre merkezî emir beklenmeden 

karar verilmesi gereken hâllerde, oradaki görevli amire tam yetki verilmelidir. 

 Yetki verilen kimse iĢ konusunda bilgili, uzman ve yetenekli olmalıdır. 

 Önemli kararların alınması, merkezin yetkisinde olmalıdır. 

 Amiri meĢgul eden küçük iĢler devredilmelidir. Amir ve memurlara verilecek 

yetkiler, morallerini yükselteceğinden daha verimli olmaları sağlanacaktır. 

 Yetenekli personeli olmayan iĢletmelerde, karma sistem iyi sonuç vermez. 
 

Karma organizasyon Ģemalarına örnekler 

 

Tablo 1.2: Karma organizasyon Ģema örneği 
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Tablo 1.3: Karma organizasyon Ģema örneği 
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1.2. Üretimin Önemi ve Tanımı 
 

Üretim; insan ihtiyaçlarının doğadan karĢılanamadığı durumlarda, bu ihtiyaçları 

yaratma faaliyetleridir. 
 

Ġlkel toplumlardan modern topluma doğru insanların yaĢama düzeyleri yükselmiĢtir. 

YaĢama düzeyinin geliĢmesi, her aĢamada daha iyi ve çeĢitli eĢyalar kullanmak, tüketmek 

Ģeklinde kendini göstermiĢtir. Bu ihtiyaçlar insanlar tarafından karĢılanırken üretim 

teknikleri geliĢmiĢtir. Bu geliĢme binlerce yıl sürerek bugünkü duruma gelmiĢtir. Bugün 

dünyada milyonlara varan küçük büyük iĢletmelerde milyarla ifade edilebilecek sayıda insan, 

bir Ģeyler üretmek için çalıĢmaktadır. 
 

Ġnsanlar daha iyi yaĢamak için daha fazla ve daha iyi üretmek zorundadır. Bu yarıĢ, 

aynı zamanda teknolojinin geliĢmesini sağlamıĢtır. Daha fazla ve daha iyisini üretme ihtiyacı 

eğitimin yapısını da etkilemiĢtir. Bu nedenle geliĢmiĢ ülkelerde mesleki öğretim ön plana 

çıkmıĢtır. 
 

Üretimin esas amacı, bir mal veya hizmet yaratmaktır. BaĢka bir ifade ile üretim 

sonunda elde edilen Ģey, fiziksel bir varlık veya bir hizmettir. 
 

1.3. Üretimi Miktarına veya AkıĢına Göre Sınıflandırma 
 

 Tekstil örme iĢletmelerinde ürün çeĢitliliği ve adedi sanayicinin model seçimi ve 

miktar konusundaki kararını zorlaĢtırmaktadır. SipariĢlere göre üretim, parti üretimi ve seri 

üretim Ģeklinde sınıflandırılmıĢtır. 
 

1.3.1. SipariĢlere Göre Üretim 
 

Az miktarda fakat yüksek düzeyde ürün çeĢitliliğini kapsayan, belirli sipariĢleri 

karĢılamak üzere yapılan üretimdir. 
 

Koleksiyon hazırlama dönemlerinde bu daha üst düzeylere çıkmaktadır. Sezon 

içerisinde bile ürün çeĢitliliğinde farklılıklar görülebilir. Bu nedenle tekstil örme 

iĢletmelerinde genellikle sipariĢe göre üretim yapılır. 
 

SipariĢe göre üretim, talep düzenliliğine bağlı olarak aĢağıdaki Ģekillerde 

gerçekleĢebilir: 
 

 Az sayıda mamulün bir defa üretilmesi 

 Az sayıda mamulün talep geldikçe belirli aralıklar ile üretilmesi 

 Az sayıda mamulün talep geldikçe belirsiz aralıklar ile üretilmesi 
 

1.3.2. Parti Üretimi 
 

Bu üretim sisteminde, belirli bir sipariĢe ve sürekli talebe göre, benzer ya da aynı cins 

ürünler partiler hâlinde üretilir. 
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En büyük özelliği, bir parti bitmeden diğer partinin üretimine geçilmemesidir. Talep 

süreklidir ve fazla değiĢken değildir. Talep düzenine bağlı olarak aĢağıdaki Ģekillerde 

gerçekleĢebilir: 
 

 Bir defaya mahsus üretim 

 Belirsiz aralıklar ile tekrar üretim 

 Sürekli talebi karĢılamak için belirli aralıklar ile tekrar üretim 
 

1.3.3. Seri Üretim 
 

Ürün çeĢitliliği az olan fakat çok miktarda yapılan üretim çeĢididir. Bu üretim 

sisteminde talep, üretim hızından fazla olmalıdır. Yani üretimin bütünü pazar bulabiliyor ise 

bu sistemin kurulması yararlı olur. Aksi hâlde, özel ve pahalı makine gerektiren bu sistemde 

üretim esnek olmadığından talep düĢüĢünün zararı çok fazla olur. 
 

Seri üretimde, üretim hattının iyi dengelenmesi, ham maddenin zamanında 

sağlanması, tezgâhların güvenirliği ve bakım-onarım sorunlarına çözüm bulunması 

önemlidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ  
 AĢağıdaki iĢlem sırasını uygulayarak iĢletme organizasyon Ģemasını tekniğine 

uygun olarak hazırlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Seçilen örme iĢletmesine göre 

organizasyon Ģemasını yapınız. 

 Yapılacak olan örme üretimine göre uygun 

iĢletmeyi belirleyiniz. 

 Organizasyon Ģemasını çiziniz. 

 Tekstil örme iĢletmelerinde çalıĢma 

ortamını kullanım amacına uygun 

olarak düzenleyiniz. 

 Örme makinelerini rahat hareket 

edilebilecek, ürün ve ham maddeyi 

taĢıyabilecek Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 Tekstil örme iĢletmelerinde tekniğine 

uygun olarak sipariĢ formu 

hazırlayınız. 

 Örnek sipariĢ formunu doldurunuz. 

 Tekstil örme iĢletmelerinde iĢ ve 

zaman etüdünü tekniğine uygun olarak 

hazırlayınız. 

 ĠĢ ve zaman etüdü formunu doldurunuz. 

 

 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Organizasyon Ģemasını yaptınız mı?   

2. ÇalıĢma ortamını düzenlediniz mi?   

3. SipariĢ formunu hazırladınız mı?   

4. ĠĢ zaman etüdünü hazırladınız mı?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (    )ĠĢletmeyi üretken bir hâle getiren esas etken iĢçilerdir.  
 

2. (    )Küçük iĢletmeler karma sisteme göre yönetilir.  
 

3. (    )Merkezî sistemin kontrolü kolaydır.  
 

4. (    )Karma sistemde önemli kararların alınması merkezin yetkisinde olmalıdır.  
 

5. (    )Servislerdeki kısım Ģefleri bir üst kademe yönetici grubudur.  
 

6. (    )Üretimin esas amacı bir mal veya hizmet yaratmaktır.  
 

7. (    )SipariĢe göre üretimde ürün çeĢidi azdır. 
 

8. (    )Tekstil örme iĢletmelerinde seri üretim yaygın olarak kullanılır.  
 

9. (    )Bir defaya mahsus üretim seri üretim olarak adlandırılır.  
 

10. (    )Üretimde pazar sorunu yaĢanmıyor ise seri üretim uygun üretim Ģeklidir.  
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek 

tekrarlayınız.Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 

12 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, istenilen ölçüye ve tekniğe uygun iĢ yeri 

düzenlenmesini yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 

 Sektörde, çalıĢma ortamlarının (örme dairesinin, desen dairesinin; kesim, dikim, 

kontrol ortamlarının) düzenleniĢ Ģekillerini araĢtırınız.  

 Gözlemlerinizi sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. Ġġ YERĠ DÜZENLENMESĠ 
 

2.1. ÇalıĢma Ortamının ÇalıĢanlar Üzerindeki Etkileri 
 

ÇalıĢma ortamlarında yapılacak basit düzenlemeler üretimin kalitesini, verimliliğini ve 

çalıĢanın memnuniyetini olumlu yönde etkilemektedir. Düzenli, sürekli, kaliteli ve standart 

üretimlerin yapılabilmesi için çalıĢma ortamının düzenlenmesi Ģarttır.  
 

2.1.1. ÇalıĢma Ortamı ve Ġklim 
 

Eğer verimlilik korunmak isteniyorsa iĢ yerindeki hava koĢulları iĢçilere ek bir yük 

yüklememelidir. Fiziksel etkinlikler sırasında, metabolizmanın ısısı, dinlenme sırasındaki 

değerlerin 10 katına kadar yükselebilir. Bu durum ölüme bile yol açabilir. Hava koĢulları ne 

kadar sıkıcı ise iĢçilere o kadar uzun iĢ molası vermek gerekir. 
 

 Sıcak iĢ: Sıcak bir çalıĢma ortamında vücudun ısısını dağıtabilecek tek yol ter 

buharlaĢmasıdır. Genellikle yeterli havalandırma ile bu olay kolaylıkla 

gerçekleĢtirilir. Fakat hava nemliliği yüksekse ter buharlaĢması pek etkili 

olmaz. Bu yüzden sıcak ve nemli koĢullardaki tüm iĢlerde ve tropik ülkelerdeki 

çalıĢma ortamlarında koĢullar zorlaĢmaktadır. 
 

 Soğuk iĢ: Soğuk havada yapılan iĢler günümüzde çok daha yaygın olmasına 

rağmen, iĢ sağlığı ile ilgilenen uygulamacılar bu konuya daha az 

yaklaĢmıĢlardır. SoğutulmuĢ bölmelerde çalıĢan iĢçiler, uygun elbise ve 

ayakkabılar giydirilerek iyice korunmalıdır. ĠĢçiler, düĢük ısının etkisini 

gidermek amacıyla ara ara normal ısılı ortamlara çıkarılmalı ve sık sık sıcak 

içecekler almaları sağlanarak susuz kalmaktan korunmalıdır. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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 Nemli iĢ: Nemlilik düzeyinin yüksek olması özellikle sıcak havalarda çok zor 

katlanılabilecek bir olaydır. Tekstil boya-apre endüstrisinde, çamaĢırhaneler ve 

kimyasal maddelerle çalıĢan iĢletmeler gibi iĢ yerlerinde havada büyük oranda 

buhar oluĢur. Bu gibi durumlarda önce havalandırma ile ısı düĢürülür ve buhar 

dıĢarı atılır. Yüksek nemlilik soğuk havalarda da dayanılması zor bir olaydır. Bu 

koĢullarda nemlilik oranı 40–70 arasında tutulmalıdır. 
 

 ĠĢ yerinde ısı: Fiziksel etmenlerin karmaĢıklığı en uygun ısı düzenlemesini 

sağlamayı zorlaĢtırmaktadır. Örneğin enerji sarfının oynadığı rol; beslenme, 

bireysel alıĢkanlıklar, yaĢ, cinsiyet, giyim gibi etmenlerdir. 
 

Ortalama olarak değiĢik türlerdeki iĢler için önerilen ısı dereceleri aĢağıda verilmiĢtir.   
 

DeğiĢik türlerdeki iĢler için önerilen ısı dereceleri F
o
 C

0 

Oturarak çalıĢma                                                                      68–72 20–22 

Oturarak hafif fiziksel çalıĢma                                                 66–68 19–20 

Ayakta hafif çalıĢma (kesim öncesi kumaĢ katlama 

gibi)        
63–65 17–18 

Ayakta normal çalıĢma (kumaĢ kesim iĢlemi gibi)                  61–63 16–17 

Ayakta ağır çalıĢma (ütü iĢlemi gibi)                                       57–61 14–16 

Tablo 2.1: DeğiĢik türlerdeki iĢler için önerilen ısı dereceleri 

 

2.1.2. ÇalıĢma Ortamı ve Aydınlatma 
 

Bir iĢin yapılması için gereken bilgilerin % 80’inin görerek kazanıldığı sanılmaktadır. 

ÇalıĢırken araçların, ürünün ve diğer ilgili verilerin iyi görünebilirliği, üretimin 

hızlandırılmasında, kusurlu ürünlerin ve israfın azaltılmasında, iĢçilerde görsel yorgunluğun 

ve baĢ ağrılarının önlenmesinde çok önemli bir etmendir. Ayrıca yetersiz aydınlatmanın sık 

rastlanan bir kaza nedeni olduğunu da belirtmek gerekir.   
 

Aydınlatma, iĢin türüne göre ayarlanmalıdır. Ayrıca iĢçilerin yaĢı da göz önüne 

alınmalıdır. YaĢlı iĢçiler, genç iĢçilere göre daha fazla aydınlatmaya gereksinim duyar. 

ÇalıĢma yüzeylerinde ıĢık yoğunluğu düzenli olarak denetlenmeli ve bütün aydınlatma 

yüzeyleri temiz tutulmalıdır. IĢık genellikle tekdüze yayılmalıdır. 
 

Çok kuvvetli gölgeler önlenmelidir. Ayrıca kuvvetli ıĢık yoğunlukları, göz 

yorgunluğu, baĢ ağrısı ve konjoktivit (göz hastalığı) gibi hastalıkların oluĢmasına yol 

açmaktadır. 
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Ġmkân olan her yerde doğal aydınlatmadan yararlanılmalıdır. Fakat pencereden 

uzaklaĢtıkça ıĢık düzeyinin hızla düĢmesi, yapay aydınlatma kullanımını gerektirmektedir. 

Ekonomik kullanım açısından floresan lambalar önemli bir kaynaktır ve göz kamaĢmasını da 

önler. 

ÇalıĢma Yerlerine Göre En DüĢük Aydınlatma Değerleri (Lüks) Tekstil Endüstrisi  

Boyahane, balya                         200 

Yıkama, ütü, iplikçilik                300 

Dokuma trikotaj                          500 

DikiĢ ve basmacılık                    750 

Konfeksiyon                             750–1500 

Kalite kontrol                             1000 

NakıĢ                                          1500 

Tablo 2.2: ÇalıĢma yerlerine göre en düĢük aydınlatma değerleri 

 

ġekil 2.1: Genel aydınlatma düzeni 

 

ġekil 2.2: Genel aydınlatma gereksinimi 
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2.1.3. ÇalıĢma Ortamı ve Gürültü 
 

Gürültü çok çeĢitli sorunların nedenidir. Birincisi, sağlıklı haberleĢmeyi engeller. 

Gürültünün neden olduğu ikinci önemli sorun 70–80 dB (desibel)’i aĢan gürültü 

düzeylerinde iĢitme kayıplarının baĢlamasıdır. 

 

Gürültü sinirli hareketlere, metabolik düzensizliklere neden olabilir. Bu durumlar 

endüstriyel yorgunluk, sinirlilik, verimliliğin azalması ve iĢ kazalarının nedenleri olarak 

bilinir. 
 

Dokuma fabrikaları ya da tam otomatik makinelerin bulunduğu gürültülü ortamlarda 

ya da çok büyük dikkat isteyen iĢlerde çalıĢan kimseler, gürültünün nasıl bir yorgunluk 

yarattığını iyi bilir. Yapılan pek çok inceleme sonucunda, var olan gürültünün azaltılması ile 

hata oranlarında, göze çarpacak derecede azalmalar ve önemli ölçüde üretim artıĢları 

sağlandığı görülmüĢtür. 
 

Gürültünün denetiminde en etkin yöntem, gürültüyü kaynağında azaltmaktır. Örneğin 

makine ya da araçları daha az gürültülü olanlarla değiĢtirmek bir önlemdir. Bu tür önlemler 

üretim sürecinin tasarım aĢamasında, yapım sırasında ya da makinelerin alınması sırasında 

düĢünülmelidir. Ġkinci yöntem, gürültü iletimini önlemek ya da azaltmaktır. Bu yöntem, iĢçi 

ile gürültü kaynağı arasına ses emici engeller koyarak ve gürültü kaynağını ayrı bölmelere ya 

da ses geçirmez bölmelere yerleĢtirerek uygulanabilir. 
 

                       Günlük gürültü süresi (h)                          Gürültü düzeyi dB 

    16     80 

     8     85 

      4     90 

       2     95 

       1                100 

                 ½                                     105 

      ¼                110 

                1/8                115 

Tablo 2.3: Gürültü düzeyine bağlı olarak uygun günlük çalıĢma saatleri 

Bireysel gürültüden korunma yöntemleri için de en basit yol, cam pamuğundan ya da 

plastik köpükten yapılma kulak tamponlarıdır. Fakat bu yöntem geçici bir önlem olarak 

düĢünülmelidir. Tehlike sınırının üstündeki bir gürültü düzeyinde çalıĢmak zorunda kalan 

iĢçiler, düzenli olarak iĢitme niteliğini ölçen testlerden geçirilmelidir. 
 

2.2. Tekstil-Örme ĠĢletmelerinde ÇalıĢma Ortamının Düzenlenmesi 
 

ĠĢletme kurmaya giriĢen bir giriĢimcinin karĢılaĢacağı ilk sorun, iĢletme için en uygun 

kuruluĢ yerinin seçimi olacaktır. KuruluĢ yeri, iĢletmenin faaliyette bulunduğu yerdir. Uygun 

bir kuruluĢ yerine (optimal kuruluĢ yeri) sahip olan iĢletme, aynı dalda çalıĢan diğer 

iĢletmelere göre rekabet üstünlüğü sağlar ve daha uzun ömürlü olur.  
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2.2.1. ĠĢ Yeri YerleĢtirme Tipleri  
 

ĠĢ yeri yerleĢtirme düzeni, fabrikadaki makine ve donatım yerlerinin, ham madde 

alımından son ürünün dağıtım devresine kadarki üretim süreci boyunca ürünün ve 

malzemenin en düĢük maliyette, en kolay Ģekilde akıĢını ve imkânlar elverdiğince az 

dolaĢmasını sağlayacak bir biçimde planlanması ve yerleĢtirilmesidir.  

 

2.2.1.1. ĠĢ Yeri YerleĢtirme Düzenlemesine Ġhtiyaç Duyma Sebepleri  
 

 Yeni kurulacak tesisin söz konusu olması 

 Ürün tasarımındaki değiĢiklikler 

 Süreç değiĢiklikleri 

 Yeni ürün geliĢtirilmesi 

 Mevcut ürünlerden birinin veya birkaçının üretimine son verme 

 Talepte meydana gelen değiĢmeler 

 Tesisin eskimesi, modasının geçmesi 

 ĠĢ kazalarının artması 

 Kötü çalıĢma ortamı 

 Pazarın yerinde ve yoğunluğunda değiĢiklik 

 Maliyet giderinin artması 
 

2.2.1.2. ĠĢ Yeri YerleĢtirme Tipleri 
 

Durağan konumlu yerleĢtirme tipi, sürece ya da iĢleme göre yerleĢtirme tipi, ürüne 

göre ya da sıralı yerleĢtirme tipi, grup üretim yöntemlerine ya da grup yerleĢtirme düzenine 

uygun yerleĢtirme tipidir. 
 

Tekstil örme iĢletmeleri genellikle sürece ya da iĢleme göre yerleĢtirme tipine uygun 

yerleĢtirildikleri için bu yöntem üzerinde durulacaktır. 
 

 Sürece ya da iĢleme göre yerleĢtirme tipi 
 

Burada aynı nitelikteki tüm iĢlemler bir arada guruplandırılır. Örneğin hazır giyim 

iĢletmelerinde; bütün kumaĢ kesimleri bir alana, bütün dikiĢler bir baĢka alana, bütün son 

iĢlemler (ütü, paketleme gibi) üçüncü alana toplanır. Bu düzenleme aynı makinelerin 

kullanıldığı, çok çeĢitli ürünlerin üretildiği ve hiçbir ürünün çok az miktarda üretilme 

durumunun olmadığı iĢ yerleri için seçilir.  
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ġekil 2.3: ĠĢleme göre yerleĢtirme tipi 

YerleĢtirme düzenlerinde bir değiĢikliğe karar vermeden önce çok dikkatli bir akıĢ 

çözümlemesi yapılmalıdır. Çünkü yerleĢim çok masraflı bir iĢtir ve yönetimin değiĢiklikleri 

onaylanmadan önce gerçek bir artırımın sağlanacağına inandırılması gerekir. 

 

 YerleĢtirmenin planlaması sırasında yapılacak iĢlemler 
 

 Ürün ya da ürünlerin tiplerine göre gereken makineler ve araçlar saptanır. 

 SatıĢ tahminlerine göre üretilecek ürün miktarı için gerekli araçların ve 

makinelerin sayısı belirlenir. 

 Makinelerin boyutları ile gerekli makine sayıları çarpılarak makine grubu 

için gerekli alan hesaplanır. 

 Ham maddeler, yarı mamul ürünler, son ürünler ve malzeme taĢıma 

araçları için boĢ alan gereksinimi saptanır. 

 Destek hizmetler için (yıkama yerleri, bürolar, kafeterya vb.) ek alan 

ayrılır. 

 Fabrika için gerekli toplam alan, makine grupları, depolama ve destek 

hizmetleri için gerekli tüm alanlar toplanarak bulunur. 

 DeğiĢik atölyelerin konumları ve bunların geniĢlikleri birbirleriyle iliĢkili 

olarak ve en ekonomik iĢ akıĢını sağlayacak biçimde düzenlenir. 

 Binanın planı çoğunlukla çalıĢma yerlerinin, depoların ve destek 

hizmetlerin konumuna göre hazırlanır. 

 Sitenin büyüklüğü ve tasarımında park etme, yükleme-boĢaltma ve yeĢil 

saha için yeterli bir gereksinim de dikkate alınır. 
 

Alçak tavanlar vinç ve asansörlerin kullanılmasını önleyebilir. Uygunsuz yerlere 

konulmuĢ destek kolonlar, malzeme taĢıma araçlarının büyüklüğünü etkiler. Eğer bina çok 

katlı ise endüstriyel arabaların kullanılmasını kolaylaĢtıracak yükleme rampalarından ya da 

kaydırma oluklarından yararlanılabilir. Son olarak yerleĢtirme düzeninin kendisi, üretim 

tipinin seçimini ve ayrıca diğerlerine göre çok daha uygun olan taĢıma araçlarını belirleyen 

bir etkendir. 
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2.2.2. Kesim Ortamlarının Düzenlenmesi 
 

2.2.2.1. Örnek Kesim Ortamının Düzenlenmesi  
 

Kesim iĢleminin yapıldığı masalar konfeksiyon atölyesinin ilk giriĢine sıralanır. 

ĠĢlenecek olan ürün iĢ akıĢına doğru ilerleyeceği için kesim masaları ilk baĢta olmalıdır.   

 

Resim 2.1: Örnek kesim ortamı 

2.2.2.2. Kesim Alanını YerleĢtirme Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Kesim atölyesi, gün ıĢığından maksimum derecede yararlanılacak katta 

olmalıdır. 

 Masalar yerleĢtirilirken atölyede minimum alan kaplamalıdır. 

 Masaların ayakta çalıĢacak ortalama boyda bir kiĢinin boyuna uygun olması 

gerekmektedir. 

 Masaların pürüzsüz bir yüzeye sahip olması gerekmektedir. 

 Masaların yanına fireleri atmak için kullanılacak sepetler yerleĢtirilmelidir. 

 Kesilen ürünlerin yerleĢtirilmesi için raflar monte edilmelidir. 

 Kesimde kullanılacak araç gereçler (makas, çizgi taĢı, mezura, kalıp vb.) kesim 

ortamında hazır bulundurulmalıdır. 

 Masaların sürekli temiz olması gerektiği unutulmamalıdır. 

 

ġekil 2.4: Örnek kesim alanı yerleĢtirme planı 
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 AĢağıdaki iĢlem sırasını uygulayarak tekstil örme iĢletmelerinde çalıĢma 

ortamını kullanım amacına uygun olarak düzenleyiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kesim masalarını kesim ortamında uygun bir 

Ģekilde hazırlayınız. 

 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz 

ve tedbirlerinin alındığından 

emin olunuz. 

 Masaları yerleĢtirirken 

atölyede çok az yer 

kaplamasına dikkat ediniz. 

 Masaların ayakta çalıĢacak 

ortalama boyda bir kiĢinin 

boyuna uygun olmasına dikkat 

ediniz. 

 Masaların üzerinin sürekli 

temiz olması gerektiğini 

unutmayınız. 

 Masaların yanına fireleri 

atmak için kullanılacak 

sepetler yerleĢtiriniz  

 Kesim atölyesinin gün 

ıĢığından azami derecede 

yararlanılacak katta olmasına 

dikkat ediniz. 

 Kesilen ürünlerin yerleĢtirilmesi için rafları 

hazırlayınız. 

 

 Kesilen parçaları raflara belli 

bir düzen içinde yerleĢtiriniz. 

 Atölye temizliğinin ürün 

kalitesinde baĢlıca etken 

olduğunu unutmayınız. 

 Kesimde kullanılacak araç gereçleri (makas, çizgi 

taĢı, mezura, kalıp vb.) hazırlayınız. 

 

 Araç gereçlerin iĢi bitince 

kaldırılacağı  yeri mutlaka 

belirleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kesim masalarını kesim ortamında uygun bir Ģekilde 

hazırladınız mı? 
  

2. Kesilen ürünlerin yerleĢtirilmesi için rafları hazırladınız 

mı? 
  

3. Kesimde kullanılacak araç gereçleri kesim ortamında 

hazırladınız mı? 
  

4. Zamanı iyi değerlendirdiniz mi?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise öğrenme faaliyetine devam ediniz. 
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2.2.3. Dikim Ortamının Düzenlenmesi 
 

Dikim atölyelerinin kullanımı için yapılacak iĢe göre parkurun düzenlenmesi gerekir. 

Fakat ürün farlılıkları ve çeĢitliliğin fazla olması, parkurun bu Ģekilde dizilmesini 

engellemektedir. Bu nedenle birçok firmada bant sistemi geliĢtirilmiĢtir. Ürün sepetleri bu 

Ģekilde dolaĢtırılmaktadır. Bant sistemi olmayan firmalar, bu iĢ için ortacı dediğimiz kiĢileri 

kullanmaktadır. 

 

Resim 2.2: Örnek dikim ortamı -1 

2.2.3.1. Dikim Alanını YerleĢtirme Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar 
 

Yapılacak iĢe göre makine gurupları ve makine incelikleri (numaraları) belirlenmelidir. 

Makinede çalıĢacak iĢçinin ihtiyaç duyduğu ıĢıklı ortam hazırlanır. 

Remayöz ve overlok makineleri ürünün dikim aĢamalarına göre dizilir. Dizim iĢlemi 

yapılırken bir remayöz, bir overlok olarak dizilmelidir. Aralarına sepet konularak makineler 

arası bağlantı sağlanabilir. Aksi durumda ortacı kullanılmalıdır. 

Geri kalan kısma ilik düğme, ponteriz, düz dikiĢ makineleri yerleĢtirilir. 

Alanın en son kısmına el iĢçilerinin çalıĢabilmesi için masa konulmalıdır. 

Duvarlara uyarıcı levhalar asmaya özen gösterilmelidir. 

Atölye temizliği ürün kalitesinde baĢlıca etkendir.  

Atölye, gün ıĢığından azami ölçüde yararlanılabilecek bir katta olmalıdır. 

Aynı tip makineler bir arada ve arka arkaya sıralanmalıdır.  

 

Resim 2.3: Örnek dikim ortamı- 2 
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2.2.3.2. Remayöz Makinelerinin YerleĢtirilmesi Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Remayöz makinelerinin inceden kalına doğru (16–12–10 gibi) sıralanması 

unutulmamalıdır. 

 2 makine arasında en az 1 metre mesafe bırakmaya özen gösterilmelidir. 

 1 makinede en fazla 2 kiĢi çalıĢtırılmalıdır. 

 Makinelerin yanına çalıĢılan ürünlerin yerleĢtirileceği sepetler koymaya özen 

gösterilmelidir. 
 

2.2.3.3. Overlok Makinelerinin YerleĢtirilmesi Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Overlok makinelerinin yanına kesim firesinin atılacağı bir sepet 

yerleĢtirilmelidir. 

 Overlok makinesinin çekmecesinde pens, tornavida gibi araç gereçler 

bulundurulmalıdır. 

 

ġekil 2.5: Örnek dikim alanı yerleĢtirme planı 
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ġekil 2.6: Örnek dikim alanı yerleĢtirme planı  

 

Resim 2.4: Örnek kontrol ortamının düzenlenmesi 



 

 

24 

 

 

 UAĢağıdaki iĢlem sırasını uygulayarak dikim ortamını düzenleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Remayöz makinelerini aydınlık bir ortamda 

hazırlayınız. 

 Remayöz makinelerini numarasına göre 

düzenleyiniz. 

 Remayöz makinelerinin arasında çalıĢmaya engel 

olmayacak Ģekilde boĢluk bırakınız. 

 Remayöz makinelerinin yanına çalıĢma sepetleri 

bırakınız. 

 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz 

ve tedbirlerin alındığından 

emin olunuz. 

 Remayöz makinelerini inceden 

kalına doğru (16–12–10 gibi) 

sıralamayı unutmayınız. 

 2 makine arasında en az 1 

metre mesafe bırakmaya özen 

gösteriniz. 

 Bir makinede en fazla iki kiĢi 

çalıĢtırınız. 

 Makinelerin yanına çalıĢılan 

ürünlerin yerleĢtirileceği 

sepetleri düzenli koymaya özen 

gösteriniz. 

 Overlok makinelerini remayöz makinelerine yakın 

olarak aydınlık ortamda hazırlayınız. 

 Overlok makinelerinin yanına kesim firesinin 

atılacağı bir sepeti yerleĢtiriniz. 

 

 Overlok makinesinin 

çekmecesinde pens, tornavida 

gibi araç gereçler 

bulundurmaya dikkat ediniz. 

 Atölye temizliğinin ürün 

kalitesine doğrudan etkide 

bulunduğunu unutmayınız. 

 Ġlik düğme makinelerini aydınlık ortamda 

hazırlayınız. 

 Aynı tip makinelerin bir arada 

ve arka arkaya sıralanmasına 

dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Makinelerin yanına çalıĢılan 

ürünlerin yerleĢtirileceği 

sepetler koymaya özen 

gösteriniz. 

 

 El iĢi yapılacak masaları atölyenin çıkıĢına doğru 

aydınlık ortamda hazırlayınız. 

 

 El iĢi masalarında gerekli araç 

gerecin (iğne, iplik, makas, 

kaçık iğnesi vb.) 

bulundurulmasına dikkat 

ediniz. 

 Atölyenin gün ıĢığından azami 

ölçüde yararlanabileceği katta 

olmasına dikkat ediniz. 

 Atölye temizliğinin ürün 

kalitesinde baĢlıca etken 

olduğunu unutmayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ  
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Remayöz makinelerini aydınlık bir ortamda hazırladınız 

mı? 
    

2. Remayöz makinelerini numarasına göre düzenlediniz mi?   

3. Remayöz makineleri arasında çalıĢmaya engel olmayacak 

Ģekilde boĢluk bıraktınız mı? 
  

4. Remayöz makinelerinin yanına çalıĢma sepetleri bıraktınız 

mı? 
  

5. Overlok makinelerini remayöz makinelerine yakın olarak 

aydınlık ortamda hazırladınız mı? 
  

6. Ġlik düğme makinelerini aydınlık ortamda hazırladınız mı?   

7. El iĢi yapılacak masaları atölyenin çıkıĢına doğru aydınlık 

ortamda hazırladınız mı? 
  

8. Zamanı iyi değerlendirdiniz mi?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise  öğrenme faaliyetine devam ediniz. 
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2.2.4. Kontrol Alanını YerleĢtirme Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Masalar ergonomik yapıya uygun ve görüĢü kolaylaĢtırmak için öne eğik 

olmalıdır. 

 Kontrol masalarında hava püskürtücü (leke çıkartmak ve hacim vermek için) ve 

leke çıkartıcı bulundurulmalıdır. 

 Küçük masalara kontrolü yapılmıĢ ve defolu olabilecek ürünler 

yerleĢtirilmelidir. 

 Kullanılan küçük masalar ürünün görünebilirliği açısından önem taĢıdığından 

açık renkte olmalıdır. 

 Kontrol atölyesi, hataların görünmesinde çok önemli bir faktör olduğundan çok 

iyi ıĢıklandırılmalıdır. 

 

ġekil 2.7: Örnek kontrol alanı yerleĢtirme planı 

2.2.5. ĠĢ Yeri YerleĢtirme Düzeninin Üretim Sistemine Etkileri 
 

Yapılan üretimde tam verimlilik; en az hareket, zaman ve çaba kaybıyla ve en iyi 

koĢullar altında elde edilir.  
 

ĠĢçiyi atölyede ve iĢ yerinde gereksiz hareket yapmaya yöneltecek bütün etmenler yok 

edilmelidir. Örneğin iĢçinin kullanacağı tornavida atölyenin uzak bir köĢesinde duruyorsa ve 

iĢçi tornavidayı almak için sürekli atölyede bir baĢtan bir baĢa gidip geliyorsa burada bir 

zaman kaybı söz konusudur. Nedeni ne olursa olsun herhangi bir etkenle iĢin yapılmadığı 

süreye “etken olmayan süre” denir. 
 

 Ġdeal olarak düzenlenen bir atölyenin iĢletmeye sağladığı faydalar 

Ģunlardır: 
 

 Zamandan, enerjiden, makine ve iĢçilikten tasarruf sağlar. 

 Üretim hacminin zamanla artmasını sağlar. 
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 Ġdeal yerleĢim düzeni az yer kaplar. 

 Yönetimi ve denetlemeyi kolaylaĢtırır. 

 ĠĢ akıĢı kesintisiz olur, dolayısıyla üretim süresi kısalır. 

 Üretim masrafları azalır. 

 Verimliliği artırır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 AĢağıdaki iĢlem sırasını uygulayarak kontrol ortamını düzenleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kontrol masalarında hava püskürtücü (leke çıkartmak 

ve hacim vermek için) ve leke çıkartıcıları hazır hâle 

getiriniz. 

 Kalite kontrol masalarını arka arkaya gelecek Ģekilde 

ve yeterli aydınlatılması yapılmıĢ bir ortamda 

hazırlayınız. 

 

 ÇalıĢma ortamının temiz 

olmasına özen gösteriniz. 

 Masaların ergonomik yapıya 

uygun ve görüĢü 

kolaylaĢtırmak için öne eğik 

olmasına dikkat ediniz. 

 Kontrol masalarının yanına küçük masalar 

yerleĢtiriniz. 

 

 Küçük masaları kontrolü 

yapılmıĢ ve defolu 

olabilecek ürünleri 

yerleĢtirmek için kullanınız. 

 Masaların açık renkte 

olmasının ürünün 

görünebilirliği açısından 

önem taĢıdığını 

unutmayınız. 

 Kontrol atölyesinin çok iyi 

ıĢıklandırılmasının hataların 

görünmesinde önemli bir 

faktör olduğunu 

unutmayınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kontrol masalarında hava püskürtücü ve leke çıkartıcıları 

hazır hâle getirdiniz mi? 
  

2. Kalite kontrol masalarını arka arkaya gelecek Ģekilde ve 

yeterli aydınlatılması yapılmıĢ bir ortamda hazırladınız 

mı? 

    

3. Kontrol masalarının yanına küçük masalar yerleĢtirdiniz 

mi? 
  

4. Zamanı iyi değerlendirdiniz mi?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Soğuk havalarda atölye nemlilik oranı……………………arasında tutulmalıdır. 

 

2. Sıcak bir çalıĢma ortamında vücudun ısısını dağıtabilecek tek yol …………………dır. 

 

3. Ayakta normal çalıĢma hızında ortamın sıcaklığı …………………arasında olmalıdır. 

 

4. Ekonomik kullanım açısından ………………….lambalar önemli bir kaynaktır. 

 

5. …………... sağlıklı haberleĢmeyi engeller. 

 

6. Gürültünün denetiminde en etkin yöntem gürültüyü ………………………………. . 

 

7. Bireysel olarak gürültüden korunmanın  en basit yolu ………………………… . 

 

8. Tekstil örme iĢletmelerinde en yaygın kullanılan yerleĢtirme tipi……………………  

göre yerleĢtirmedir. 

 

9. Yıkama yerleri, bürolar, kafeterya vb. alanlar iĢletmelerde …………………… 

hizmetleri diye isimlendirilir. 

 

10. Kesim masaları atölyenin…………………… kısmına yerleĢtirilir. 

 

11. Remayöz makineleri ………………………………….. sıralanmalıdır. 

 

12. Nedeni ne olursa olsun herhangi bir iĢin yapılmadığı 

süreye………………………………süre denir.                                              
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında istenilen ölçüye ve tekniğe uygun sipariĢ 

formunu yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 

 Sektördeki çeĢitli sipariĢ formu ve model teknik föyü örneklerini toplayarak 

inceleyiniz. 

 Gözlemlerinizi sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. SĠPARĠġ FORMU 
 

3.1. SipariĢ Formlarının Hazırlanması 
 

Satın alınacak ürünlerin adet, kilogram, boyut, müĢteri bilgileri ve teknik özellikleri 

vb. bilgilerinin yer aldığı formlardır. SipariĢ formlarının hazırlanmasında amaç aynıdır fakat 

Ģekilsel olarak ürünlere göre bazı değiĢiklikler söz konusu olmaktadır.  

 

3.1.1. Model Teknik Föyü 
 

Üretime baĢlamadan önce planlama sürecinin ilk aĢaması, model teknik föyünün 

hazırlanmasıdır. 

 

Tanım: Model teknik föyü, modelin üretim için gereken bilgilerinin bulunduğu 

formdur. ĠĢletme sipariĢe göre çalıĢıyorsa müĢteriden gelen bilgiler satıĢ bölümünde 

yorumlanarak iĢletmenin standart olarak kullanıldığı model teknik föyünde toplanır. Model 

teknik föyünde olması gereken bilgiler Ģunlardır: 
 

 Artikel numarası 

 Model adı 

 Makine nu.sı (GG) 

 Ġplik cinsi 

 Gramaj 

 Örgü Ģekli 

 Modelin çizimi veya örgünün fotoğrafı 

 Aksesuarlarla ilgili bilgiler: 

 Ölçüler 

 Yıkama bilgisi 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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Model teknik föyü ilk olarak desen bölümüne ve numunenin yapılacağı modelhaneye 

gönderilir. Föydeki bilgiler ıĢığında desenci modelin desenini hazırlar. Örme kumaĢın 

analizini yapar (Yarım m
2
 kadar bir parça çıkarılır. Ayarlarına tuĢesine bakılır. Yıkamalı mal 

ise yıkatılır ve çekme miktarına bakılır. Daha sonra verilen ölçülere göre ölçümlendirilir. 

Bedenlere verilecek iğne sayısı belirlenir. En-boy ayarlaması yapılırken 2–3 cm dikiĢ payı 

hesaba katılır.).  
 

Model teknik föyündeki bilgilerin nitelikleri aĢağıda verilmiĢtir. 
 

 Artikel numara: Bir ürünün üretiminin baĢlangıcından bitimine kadar 

üretildiği firma tarafından verilen numarasıdır. 

 Model adı: Modelin tanımının yapıldığı bilgidir. Örneğin; dik yakalı, düğmeli, 

kol evi reglanlı vb. 

 Makine numarası (GG): Üretimin yapılacağı makinenin inceliğidir 

(numarası). 

 Ġplik cinsi: Modelin ipliğinin cinsi mutlak belirtilmelidir. Örneğin; 50/50 

yün/akrilik 

 Gramaj: Ürünün bittikten sonraki gramajıdır. Bu, sipariĢe göre üretimde 

müĢteri tarafından belirlenir. SipariĢ beklemeden yapılan üretimde ise iĢletme 

yönetimi tarafından belirlenir. 

 Örgü Ģekli: Yapılacak olan örgünün Ģekli hakkında kısa bilgi verilmelidir. 

 Modelin çizimi veya örgünün fotoğrafı: Model çıkarmada kolaylık olsun diye 

ve hataları önlemek amacıyla modelin bir çizimi ya da fotoğrafı model teknik 

föyünde olmalıdır. 

 Aksesuarlarla ilgili bilgiler: Gerekli aksesuarların neler olduğu ve nerelerde 

kullanılacağı belirtilmeli ve modelin Ģekli üzerinde de gösterilmelidir. 

 Ölçüler: Modelin ölçüleri standart ölçü tablosunda gösterilmelidir. Ayrıca 

ölçüler modelin teknik çizimi üzerinde de harf olarak belirtilmelidir. ĠĢletme 

ölçü tablosunda aynı harfler her zaman aynı sırayla kullanılmalıdır. Örneğin 

beden boyu A, beden eni B gibi. Bu, çalıĢanın hata yapma riskini azaltacaktır. 

 Yıkama bilgisi: Ürünün yıkanmasına ait bilgiler teknik föyde belirtilmelidir. 
 

Model teknik föyü örnekleri aĢağıda verilmiĢtir. 
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MODEL TEKNĠK FÖYÜ 
 

Model Numarası:  Gramaj: 

Model Adı: ġömizye Yakalı Fermuarlı Hırka Örgü ġekli: 

Makine Numarası:  Aksesuar Açıklama: 

Ġplik Cinsi:  Yıkama: 
 

 
 BEDEN DAĞILIMI S M L XL 

A Beden Boyu 68 70 72 72 

B Beden Eni (Göğüs) ½  60 62 64 66 

C Arka Yaka GeniĢliği 18 18 18 18 

D ArkaYaka DüĢüklüğü 2,5 2,5 2,5 2,5 

E Ön Yaka DüĢüklüğü 7 7 7 7 

F Omuz DüĢüklüğü 3 3 3 3 

G Omuz 15 16 17 18 

H Kol Evi ½  24 25 25 26 

I Kol Eni ½  20,5 21,5 21,5 22,5 

Ġ Arka Ortasından Kol Boyu 84 86 88 90 

J Kol Ağzı ½  11 11,5 11,5 12 

K Yaka Boyu (torba dâhil) 10 10 10 10 

L Yaka Eni 40 41 42 43 

M Beden Lastik Boyu 1,5 1,5 1,5 1,5 

N Kol Lastik Boyu 2 2 2 2 

Tablo 3.1: Model teknik föyü 
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MODEL TEKNĠK FÖYÜ 

Model Numarası: Gramaj: 

Model Adı: KapüĢonlu Hırka Örgü ġekli: 

Makine Numarası: Aksesuar Açıklama: 

Ġplik Cinsi: Yıkama: 

 

 BEDEN DAĞILIMI 

(a) 3
 
Y
a
ş 

(b) 4
 
Y
a
ş 

(c) 5
 
Y
a
ş 

(d) 6 
Yaş 

A a) Beden Boyu 41 43 45 47 

B Beden Eni (Göğüs ½) 35,5 37 38,5 40 

C Arka Yaka GeniĢliği 14 14 15 15 

D Arka Yaka DüĢüklüğü 1,5 1,5 1,5 1,5 

E Ön Yaka DüĢüklüğü 4 4 4 4 

F Omuz DüĢüklüğü 2 2 2 2 

G Omuz 7 8 9 10 

H Kol Evi ½  16 17 18 19 

I Kol Eni ½  14,5 15,5 16,5 17,5 

Ġ Kol Boyu 28 31 34 37 

J Kol Ağzı ½  8,5 8,5 9 9 

K b) KapüĢon Boyu 16 17 18 19 
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L KapüĢon Eni ½  13 14 15 16 

M Beden Lastik Boyu 1 1 1 1 

N Kol Lastik Boyu 1,5 1,5 1,5 1,5 

Tablo 3.2: Model teknik föyü 

MODEL TEKNĠK FÖYÜ 

MODEL KODU:  ĠPLĠK :      

MODEL ADI    :  MAKĠNE NU. : 

ARTĠKEL          :  TARĠH            : 

MÜġTERĠ          :X HAZIRLAYAN:  

DĠKĠġ  

 

AKSESUAR - 

ENSE ETĠKETĠ: 

 
                                                                                                                                                        

                                                    BEDEN ETĠKETĠ: 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

YIKAMA TALĠMATI:  

% 23 

KĠD MOHER 

%50  

ACRILIK 

% 27 

POLYOMĠD 

BASKI-NAKIġ  

======================= 

YIKAMA  

YIKAMA REÇETESĠ 

=============================== 

PAKETLEME  

ASORTĠ VAR 
 

 

70/40 POġET KULLANILANACAK 

Tablo 3.3: Model teknik föyü 
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  AĢağıdaki iĢlem sırasını uygulayarak model teknik föyü hazırlayınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Model teknik föyünde modelin artikel 

numarasını yazınız. 

 Dikkatli ve özenli bir Ģekilde verileri 

doğru yerlerine yazınız ve okuyunuz. 

 Model teknik föyünde modelin çizimini 

düzgün yapınız. 

 Ölçüleri bedenlere göre yazıp kontrollerini 

yapınız. 

 Teknik çizimdeki ölçülerin doğru 

gösterilip gösterilmediğini kontrol ediniz. 

 Modelin iplik bilgisini ve gramajını 

belirtiniz. 
 

 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Model teknik föyünde modelin artikel numarasını yazdınız mı?     

2. Model teknik föyünde modelin çizimini düzgün olarak yaptınız 

mı? 
  

3. Ölçüleri bedenlere göre yazıp kontrollerini yaptınız mı?   

4. Teknik çizimdeki ölçülerin doğru gösterildiğini kontrol ettiniz 

mi? 
  

5. Modelin iplik bilgisini ve gramajını belirttiniz mi?   

6. Model teknik föyünde modelin artikel numarasını yazdınız mı?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise  öğrenme faaliyetine devam ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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3.1.2. Satın Alma SipariĢ Formu 
 

Üretime karar verildikten sonra üretim planlama bölümü gerekli malzeme miktarını 

hesaplar. BaĢta iplik olmak üzere gerekli aksesuarlar, ambalaj malzemesi miktarları 

fireleriyle beraber belirlenerek satın alma bölümüne bildirilir. 
 

Satın alma bölümü düzenlemiĢ olduğu satın alma sipariĢ formunu eksiksiz bir Ģekilde 

doldurarak tedarikçi firmalara sipariĢini verir. 
 

Bir satın alma sipariĢ formunda Ģu bilgilerin olması gerekir: 
 

 SipariĢ verilen firmanın adı 

 Modelin artikel numarası 

 Modelin order numarası (bilgisayardaki numarası) 

 Ödeme Ģekli 

 SipariĢ sıra numarası 

 SipariĢ tarihi 

 Teslim tarihi 

 SipariĢin cinsi (iplik, düğme, koli vb.) 

 Açıklamalar (sipariĢ iplik ise numarası, rengi, koli ise ebatları vb.) 

 SipariĢ miktarı;  kg ya da adet  

 SipariĢi alanın isim ve imzası 

 SipariĢi verenin isim ve imzası 
 

SATIN ALMA FORMU 

Sipariş Verilen Firma:  
  

Sipariş Sıra 
Nu.  

Art Nu.: Ödeme Şekli Sipariş Tarihi      

Order Nu.:   Teslim Tarihi     

Siparişin 
Cinsi 

İpl. 
Numarası 

Renk  Renk Nu. Sip. Kg Açıklamalar 

                    

                    

                    

               

Teslimattaki gecikmelerde her geçen gün için % 5 fiyat iskontosu uygulanır. 

    SİPARİŞİ ALAN (İsim – İmza)                    SİPARİŞİ VEREN  (İsim – İmza) 

Tablo 3.5: Örnek satın alma sipariĢ formu 
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 AĢağıdaki iĢlem sırasını uygulayarak satın alma sipariĢ formunu hazırlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

Satın alma sipariĢ formunda sipariĢ ve 

isteme tarihini belirtiniz. 

Dikkatli ve özenli olarak verileri doğru 

yerlere yazınız ve okuyunuz. 

Ġstediğiniz sipariĢin cinsini, miktarını 

yazınız. 

SipariĢi veren ve alanın imzalarını 

kontrol ediniz. 
 

 

 

 

KOTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Satın alma sipariĢ formunda sipariĢ ve isteme tarihini 

belirttiniz mi? 
    

2. Ġstediğiniz sipariĢin cinsini, miktarını yazdınız mı?   

3. SipariĢi veren ve alanın imzalarını kontrol ettiniz mi?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise öğrenme faaliyetine devam ediniz. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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3.1.3. SipariĢ Teslim Alma Formu 
 

Verilen sipariĢlerin teslim alındığı formlardır (Örneğin;  iplik sipariĢi,  aksesuar 

sipariĢi gibi). SipariĢ sözleĢmelerine göre satın alınan maddeler, sözleĢmedeki maddelere 

uygunluğu kontrol edildikten sonra iĢletme yetkili birimlerince teslim alınır. Teslim alan, 

alınan maddeleri kontrol ettikten sonra teslim alma formunu doldurur. Ham madde ve 

malzeme depoya konularak teslim alma formunun üzerine, teslim alındığı kaydı düĢürülür. 
 

ĠĢletmelerde satın alınan maddeler için bir depolama bölümünün mutlaka kurulması 

gerekir. Ürün kontrolünden sonra teslim alınan malzemeler, gerekli olan bölümlere bu 

depolardan ulaĢtırılır.  
 

Tablo 3.6: SipariĢ teslim alma formu 

X FİRMASI 

SİPARİŞ TESLİM ALMA 
FORMU Tarih: 

Kod Nu.: Mal Cinsi Sipariş Nu.: Müşteri Adı: Kg 

          

          

          

          

          

          

          

  TOPLAM   

Üretim Takip 
Sorumlusu 

Teslim Eden 
  

İşletme 
Müdürü 

Teslim Alan Ambar 
Sorumlusu 
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  AĢağıdaki iĢlem sırasını uygulayarak sipariĢ teslim alma formunu hazırlayınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Malın kod numarasını yazınız. 

 Dikkatli ve özenli olarak verileri doğru 

yerlerine yazınız ve okuyunuz. 

 Malın cinsini yazınız. 

 MüĢteri adını yazınız. 

 Malın miktarını yazınız. 
 

 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Malın kod numarasını yazdınız mı?   

2. Malın cinsini yazdınız mı?   

3. MüĢteri adını yazdınız mı?   

4. Malın miktarını yazdınız mı?     

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise öğrenme faaliyetine devam ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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3.1.4. Kesim, Dikim ve Kontrol Bölümünde Kullanılan SipariĢ Formları (ĠĢ 

Emir Kartları) 
 

ĠĢ emri Ģu birimlere gönderilir: 
 

 Depo 

 Örme bölümü (makine dairesi) 

 Ara depo 

 Örme-konfeksiyon bölümü (varsa) 

 Kalite kontrol 

 Paketleme 
 

Ġġ EMRĠ KARTI 

Veriliş Tarihi                                         İplik Örme Yık.     Kesim Konf.    
Paket 

                
SERİ NU.              ART-MODEL 

 

BEDENLER                                

TOP 

İPLİK CİNSİ 

RENK 
İPLİK 
PARTİ 

SARFİYAT 
        

PARÇA 
BAŞINA 

İP 
DAĞILIMI BİRİM TOP. 

                

                  

                  

              

İ
K

E
K

A
 K

A
R

A
T

 

                  

                                

                                

               
 

 
 

ÖN  
 

        

              ARKA         

              KOLLAR         

              YAKA         

              BANT         

                        

                
AÇIKLAMA 

TARİH: 

Tablo 3.7: ĠĢ emri kartı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 AĢağıdaki iĢlem sırasını uygulayarak iĢ emir kartları hazırlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ĠĢ emri kartını bütün birimler için çoğaltınız. 
 Dikkatli ve özenli olarak verileri 

doğru yerlerine yazınız ve 

okuyunuz. 

 Modelin artikel numarasını ve adını yazınız. 

 Beden ölçülerini, iplik cinsini ve sarfiyatını 

yazınız. 
 

 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ emri kartını bütün birimler için çoğalttınız mı?   

2. Modelin artikel numarasını ve adını yazdınız mı?   

3. Beden ölçülerini, iplik cinsini ve sarfiyatını yazdınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün 

cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Model teknik föyü, modelin üretimi için gereken bilgilerin bulunduğu formdur.  

 

2. (   ) Üretim için gereken malzemeler, ürün teslim alma formu ile satın alınır.  

 

3. (   ) ĠĢ emri, sadece örme ve konfeksiyon bölümüne gönderilir.  

 

4. (   ) Üretimde her birime iĢ emri gönderilir.  

 

5. (   ) ĠĢletmede satın alınan maddeler ara depoda bekletilir.  

 

6. (   ) Verilen sipariĢin teslim alındığı formlara teslim alma formu denir.  

 

7. (   ) Model teknik föyünde, sipariĢ edilen toplam iplik miktarı belirtilir.  

 

8. (   ) GG makine numarasıdır.  

 

9. (   ) Ġplik cinsi ipliğin kalitesi demektir.  

 

10. (   ) Ölçüler ölçü tablosunda her zaman harf ile gösterilir.  
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 
 

 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında istenilen ölçüye ve tekniğe uygun iĢ ve 

zaman etüdünü yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Sektördeki çeĢitli standart zaman belirleme örneklerini ve ürün iĢ akıĢı 

örneklerini toplayarak inceleyiniz. 

 Gözlemlerinizi sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

 

 

4. Ġġ VE ZAMAN ETÜDÜ 
 

ĠĢ etüdü verimlilikle doğrudan ilgilidir. Herhangi bir iĢletmenin verimliliğini etkileyen 

etmenler pek çoktur. Uzun dönemde verimliliği artırmanın en etkili yollarından biri yeni 

süreçler geliĢtirmek ve daha modern fabrika ve donatım kurmaktır. Oysa bu tür bir yaklaĢım 

büyük sermaye gerektirir. ĠĢ etüdü, verimliliği artırma sorununa mevcut iĢlemlerin ve 

süreçlerin etkinliğini artırarak çözümleme yönünden yaklaĢır. Böylece verimlilik artıĢına çok 

az sermaye yatırımı yaparak ya da hiç sermaye yatırımı yapmaksızın katkıda bulunur. 

 

4.1. Tekstil Örme ĠĢletmelerinde ĠĢ ve Zaman Etüdünün Tanımı ve 

Önemi 
 

ĠĢ etüdü, geliĢme olanağı yaratabilmek amacıyla belirli bir olayı ya da etkinliği 

ekonomik ve verimlilik yönünden araĢtırmaya yönelik bir tekniktir. 
 

ĠĢ etüdü sistematik olduğu için hem sorunların incelenmesinde hem de çözümlerin 

ortaya çıkarılmasında her zaman baĢarı sağlar. Sistematik (dizgesel) inceleme, sorunların ve 

bu sorunlara bulunan çözümlerin kaydedildiği bir uygulamadır. Bu yüzden her zaman 

uygulanabilir. 
 

Sistematik inceleme zaman alır. Onun için çok küçük firmalar dıĢında diğer bütün 

firmalardaki iĢ etüdü çalıĢmalarını yönetimin iĢinden ayırmak gerekir. Bir fabrika müdürü ya 

da ustabaĢı, günlük çalıĢmalarında birçok sorunla karĢılaĢtığından bu tür çalıĢmalara fazla 

zaman ayıramaz. ĠĢ etüdü, iĢi sürekli yapan birinin sorumluluğunda olmalıdır. Bu kiĢinin 

yönetime iliĢkin hiçbir görevi olmamalıdır ve sadece bir danıĢmanlık görevi yüklenmiĢ 

olmalıdır. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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ĠĢ etüdü, belli bir iĢlemin etkenliğini etkileyen bütün ögeleri gözlemlediği için bu 

ögelerin yanlıĢ ve kusurlu taraflarını hemen ortaya çıkarır. Örneğin, gözlem üretim iĢindeki 

bir iĢçinin zamanının malzeme gelmesini beklemekle ya da makinenin bozulması sonucunda 

boĢ durmakla kaybolduğunu gösterebilir. Bu ya malzeme denetimindeki baĢarısızlığı ya da 

bakım iĢleri yapmakla görevli mühendisin baĢarısızlığını ortaya koyar. 
 

4.2. Tekstil-Örme ĠĢletmelerinde ĠĢ Ölçme Yöntemleri 
 

 

Tablo 4.1: ĠĢ etüdü teknikleri 
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4.2.1. Metot Etüdü 
 

Daha kolay ve daha etkili yöntemlerin geliĢtirilmesi amacı ile bir iĢin yapılıĢındaki 

mevcut ve önerilen yolların dizgesel olarak kaydedilmesi ve eleĢtirilerek incelenmesidir. 
 

4.2.2. ĠĢ Ölçümü 
 

Nitelikli bir iĢçinin belli bir iĢi, belli bir çalıĢma hızıyla yapması için gereken zamanı 

saptamak amacıyla geliĢtirilmiĢ tekniklerin uygulanmasıdır. 
 

ĠĢ ölçümü adından da anlaĢılacağı gibi bir iĢlemin yapılmasında harcanan zamanın 

(standart zaman) tespit edilmesini ve etken olmayan sürenin belirlenmesini amaçlamaktadır. 

Etken olmayan süre üretimin yapılmadığı süredir ve verimliliğin düĢmesinde ana etkendir. 

Uygulama esnasında herhangi bir etken olmayan süre ortaya çıkarsa standart zamana ek bir 

süre olarak görülecek ve sonuç olarak da yönetimin dikkati bu konuya çekilecektir. 

Verimliliğin büyük ölçüde azalmasına yol açan etken olmayan sürenin azaltılmasının çareleri 

aranacaktır. 
 

4.2.2.1. ĠĢ Ölçümü  
 

ĠĢ ölçümü; 
 

 ĠĢ programının gerçekleĢtirilmesinde, 

 Yapılan üretimin satıĢ fiyatının ve teslim tarihlerinin (termin tarihi) 

belirlenmesinde, 

 Özendirici ücret planı yapabilmek için makine kullanımı ve iĢçi performansı 

standartlarını koymada, 

 ĠĢçilik, maliyet denetiminde ve standart maliyetleri saptama konularında 

kullanılır. 

 

4.2.2.2. ĠĢ Ölçme Teknikleri 
 

Tekstil örme iĢletmelerinde en fazla zaman etüdü yöntemiyle iĢ ölçümü yapıldığı için 

bu konular üzerinde durulacaktır. 
 

 ĠĢ örneklemesi 
 

Belli bir etkinliğin oluĢ yüzdesini istatistiki örnekleme ve rastgele gözlemler yolu ile 

saptama yöntemidir. 
 

 Zaman etüdü 
 

Belirli koĢullar altında yapılan belli bir iĢin ögelerinin zamanını ve derecesini 

kaydederek ve bu yolla toplanan verileri çözümleyerek o iĢin tanımlanan bir çalıĢma hızında 

(performansta)  yapılabilmesi için gereken zamanı saptamakta kullanılan bir iĢ ölçme 

tekniğidir. 
 

Zaman etüdü araçları Ģunlardır: 
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 Kronometre: Genellikle zaman etüdünde iki tip kronometre kullanılır. 

Bunlar geriye dönüĢlü ve geriye dönüĢsüz tiplerdir. Bazen üçüncü bir tip 

olan iki ibreli kronometre kullanılır. 

 

 Etüt tablası: Etüt tablası kontrplaktan ya da uygun plastik maddeden 

yapılan düz bir tabla olup üzerine zaman etütlerinin kaydedileceği 

formlar iliĢtirilir. Sert ve olası en geniĢ formdan daha geniĢ olmalıdır. 

Üzerine kronometrenin de konabileceği bir düzeni olabilir. 
 

 Zaman etüdü formları: Zaman etüdü formlarının çok çeĢitli formları 

vardır. Uzun sürelerle bu iĢte çalıĢan uzmanlar kendilerine göre en uygun 

olan düzenlemeleri yapmaktadır. Zaman etüdünün uygulanıĢı (standart 

zamanın belirlenmesi) Ģöyledir: 
 

o Zaman etüdünün uygulanacağı iĢçi veya iĢçi gurubu seçildikten 

sonra söz konusu iĢle ilgili bilgilerin toplanmasına ve bu bilgilerin 

yukarıda sözü edilen araçlar yardımı ile saptanmasına, daha sonra 

da kaydedilmesine geçilir. 

o Gerekli bilgilerin toplanması ve kaydedilmesi tamamlandığında  

zaman etüdüne konu olan iĢin iĢlem basamaklarına geçilir. 

o ĠĢlem basamaklarının birleĢmesi ile birlikte bir üretim çalıĢmasına 

ait çalıĢma devresi tamamlanmaktadır. Burada yapılacak iĢ,  iĢlem 

basamaklarının standart zamanlarının belirlenmesidir. Standart 

zaman için genellikle aĢağıdaki formül kullanılır. 
 

Standart zaman = Ortalama dakika  *  1,15 dk. *  Ortalama performans derecesi 

1,15 dk. =  ĠĢçiye tanınan süredir. 

 

Ortalama performans derecesi = Genellikle sabit % 90 olarak alınır. 
 

Ortalama dakikanın bulunması:  
 

 Etüdü yapılacak iĢin iĢlem basamağı normal performansta çalıĢan en az 3 iĢçiye 

2’Ģer adet uygulattırılır. 

 ĠĢçilerin çalıĢma süreleri kronometre ile tespit edilir ve aritmetik ortalamaları 

alınır. 

 Ortalama dakika = ÇalıĢılan sürelerin toplamı   /   6 (çalıĢılan adet) 

 

Örneğin; remayöz makinesinde takılacak bir bisiklet yaka, 3 iĢçiye 2’Ģer adet 

uygulattırılır. 
 

1. ĠĢçi; 2 yakayı toplam 2,20 dk.da 

2. ĠĢçi; 2 yakayı toplam 2,18 dk.da 

3. ĠĢçi; 2 yakayı toplam 2,10 dk.da takmıĢtır. 
 

Buna göre ortalama dakika  =  (2,20 + 2,18 + 2,10 )   /   6  =  1,08 dk. 
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Bu örneğe göre standart zaman tespit edilecek olursa; 

Standart zaman = 1,08 * 1,15 * % 90 

                           =  1,2 dk. (yaklaĢık) 
 

 Konfeksiyonda iĢçi randımanın belirlenmesi 
 

Planlama bölümü gün sonunda bir iĢçinin yaptığı iĢ adedini toplar ve aĢağıdaki 

formüle göre iĢçinin randımanını belirler. 
 

Konfeksiyonda iĢçi randımanı   

= (Toplam yapılan iĢ adedi * Standart zaman) / Günlük çalıĢılan dakika 
 

Günlük çalıĢılan dakika =  Teorik süre (540 dk.) + Mesai süresi  - Ġzin 
 

Teorik süre 1. kategori iĢçi için genellikle 480 dk. olarak alınır.  
 

Örneğin; yukarıdaki örnekte iĢçi gün sonunda 380 adet yaka takmıĢ olsun, buna göre;  
 

ĠĢçi randımanı  = (380 *1,2)  /  480 = % 95 olur.   
 

Bir ay boyunca her çalıĢılan gün iĢçinin randımanı ölçülür ve ortalaması alınır. % 90 

baz alınarak iĢçi ödüllendirilir veya maaĢ kesintisi uygulanır.  
 

ÖRME BÖLÜMÜ 

ZAMAN ETÜDÜ FORMU 

ARTIKEL……………..                                                                                                                     

MODEL TANIMI…….. 

OPERASYON MAKĠNE (gg) HIZ(m/sn.) 

STD ZAMAN 

(dk.) 

Ön Beden    

Arka Beden    

Kol    

Yaka    

Biye    

Tiktak    

TOPLAM STANDART ZAMAN  

Tablo 4.2: Örnek örme bölümü için etüt formu 
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X FĠRMASI 
ETÜT FORMU 

      

      

MÜġTERĠ ORDER  MODEL TANIMI 

Tarih 
Op.    

Tanımı 
Makine 
Cinsi 

Mak. 
Nu. 

ÖLÇÜMLER 
Adet 

Ort. 
Zaman 

Ort. 
Perf. 

Stand. 
Zaman 

Ok. 
Tarihi 

Ok'lenen 
süre 

İMZA 
1 2 3 4 5 

        

          

                        

        

          

                        

        

          

                        

        

          

                        

        

          

                        

        

          

                        

Tablo 4.3: Örnek konfeksiyon bölümü için etüt formu  

 

 Önceden saptanmıĢ hareket – zaman sistemleri (PMTS) 
 

Bu sistem, temel beden hareketleri için hesaplanmıĢ zamanlardan yararlanılarak belli 

bir performans düzeyinde yapılan bir iĢin zamanının saptanmasında kullanılan bir iĢ ölçme 

tekniğidir. 
 

 Standart veri 
 

Bir fabrikadaki iĢlerin çoğunda ortak olan pek çok öge vardır. Örneğin “yürüme”  pek 

çok değiĢik iĢte ortak bir ögedir. TaĢıma, yükleme, makinede çalıĢma gibi iĢlerde yürüme 

değiĢmez bir ögedir. Bu iĢler ayrı ayrı zamanlanırken aslında aynı ortak ögeler tekrar tekrar 

ölçülmüĢ olmaktadır. Bu nedenle iĢ etüdü uzmanı böyle ortak olan ögelerin standart 

zamanlarını kolayca çıkarabileceği ve kullanabileceği bir dizi verilere sahip olabilirse bu tür 

ögelerin her birinin ayrı ayrı ölçülmesi gerekmeyeceği için görevi çok daha kolaylaĢmıĢ 

olacaktır. 
 

Eğer bu tür veriler pek çok öge için hazırlanabilir ve güvenirliği sağlanırsa yeni bir iĢ 

için zaman etüdü yapma gereği kalmayacaktır. Bunun yerine, iĢi ögelerine ayırıp veri 

bankasına baĢvurarak her ögenin normal zamanı çıkarılacak, sonra bu yeni iĢin toplam 

zamanı hesaplanacak ve buna her zaman olduğu gibi uygun paylar da eklenerek standart 

zamana ulaĢılacaktır. 
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4.3. Tekstil – Örme ĠĢletmelerinde ĠĢ AkıĢ Organizasyonu 
 

ĠĢletmelerde iĢ akıĢ organizasyonu, daha çok dolaĢılan uzaklığı ve değiĢik iĢler için 

gereken zamanları kaydetmede kullanılır.  
 

ĠĢ akıĢ Ģemalarının değeri, mevcut yöntemin soruĢturulmasında bir çözümleme aracı 

olarak kullanılmalarından ileri gelmektedir. Diğer yönden akıĢ diyagramı, makinelerin 

konumlarını ve çalıĢma yerlerini doğru olarak gösteren fabrika ya da atölyelerin ölçekli bir 

planıdır. Yapılan ani gözlemlerle bu diyagramlardaki ürünlerin ya da parçaların hareket 

yolları iĢaretlenir.  
 

4.3.1. Ürün Analizi 
 

 Modelin genel görünüĢü teknik çizimde gösterilmiĢtir. 

 Model teknik föyünde, modelin numarası, modelin adı, sezonu, makine 

numarası, iplik cinsi, modelin hazırlanma tarihi vb. bilgiler bulunmaktadır. 

 Model teknik föyünde dikim makinelerinin belirlenmesini sağlayan ayrıntılar 

belirtilmiĢtir. 

 Model teknik föyünde aksesuarlar, nakıĢ ve yıkamaya ait bilgiler belirtilmiĢtir. 
 

4.3.2. Ürünün İş AkıĢını Belirleme 
 

Model teknik föyündeki bilgiler ürünün göreceği iĢlemleri belirlemede baĢlıca 

kaynaktır. Bu yüzden teknik föyün hatasız ve eksiksiz doldurulması büyük önem 

taĢımaktadır. 
 

4.3.3. Ürünün İşlem Basamaklarını Belirleme 
 

Tablo 3.1.1.1’de verilen model teknik föyündeki bilgilere göre ürün Ģu iĢ akıĢını takip 

edecektir (konfeksiyon iĢlemleri örnek verilmiĢtir.): 
 

 Teyel iĢlemi 

 İlk ütü işlemi 

 Kesim iĢlemi 

 Remayöz makinesi 

 Overlok makinesi 

 Düz dikiĢ makinesi (fermuar dikimi için) 

 Kalite – kontrol 

 Son ütü 

 Paketleme 
 

ĠĢ akıĢ Ģemaları her ürün için ayrı ayrı hazırlanmaz. ĠĢletmenin çalıĢtığı ürün 

karakterine uygun iĢ akıĢ Ģeması hazırlanır. Bu Ģemanın üzerinde gerekli değiĢiklikler 

belirtilir. Örneğin overlok makinesi kullanılmayacak ise overloğun üzeri çizilir. Ancak özel 

olarak üretilen ve farklı iĢlem basamakları olan ürünler için yeni iĢ akıĢ Ģeması hazırlanır. 
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ÜRETĠM Ġġ AKIġ ġEMASI 

         1- ÖRME HATTI                       2- KONFEKSĠYON HATTI 

 

Tablo 4.4: Standart bir üretim iĢ akış ĢemasıAMA FAALĠYETĠ 

Ham Madde 

(Örgüye Hazır Ġplik) 

Örme Makineleri 

KumaĢ Kalite  

Kontrol 

Örgü KumaĢ 

(Yarı Mamul) 

Örgü KumaĢ 

(Yarı Mamul) 

Ütüleme 

Yıkama 

(Gerekenler) 

Kesim 

(Gerekenler) 

Remayöz 

Overlok, Reçme, 

Düz DikiĢ 

Ġlik, Düğme 

NakıĢ 

(Gerekenler) 

Yıkama - Kurutma 

Kalite - Kontrol 

Son Ütü 

Paketleme 

3- MODEL ÇALIġMALARI 

Model Tasarım 

Bilgisayarda Desen  

Hazırlama 

Makine Ayarları 

Numune Hazırlama 

Numune Hazırlama 

Düğme 

Fermuar 

Astar 

Vatka 

vb. 

Bobinvar 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 AĢağıdaki iĢlem sırasını uygulayarak zaman etüdü formunu doldurma iĢlemini 

yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Artikel ve modeli tanımlayınız. 

 

 Zaman etüdü yapılacak ürünün model 

numarası ve ismini belirleyiniz. 

 Yapılan modelin kısımlarının ortalama 

üretim süresini hesaplayınız. 

 Ürünün kaç farklı parçadan oluĢtuğunu 

belirleyiniz. 

 Parçaların hangi makine parkında 

üretildiğini belirleyiniz. 

 Etüt zamanı içerisinde toplam üretilen 

ürün miktarını (adet / metre) belirleyiniz. 

 Her parça için zamanı ürün miktarına 

orantılayıp ortalama üretim süresini ayrı 

ayrı hesaplayınız. 

 Ortalama üretim sürelerini toplayıp 

Ürünün toplam standart üretim zamanını 

belirleyiniz. 
 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Zaman etüdü yapılacak ürünün model numarası ve ismini 

belirlediniz mi? 
  

2. Ürünün kaç farklı parçadan oluĢtuğunu belirlediniz mi?   

3. Parçaların hangi makine parkında üretildiğini belirlediniz 

mi? 
  

4. Etüt zamanı içerisinde toplam üretilen ürün miktarını (adet / 

metre) belirlediniz mi? 
  

5. Her parça için zamanı ürün miktarına orantılayıp ortalama 

üretim süresini ayrı ayrı hesapladınız mı? 
  

6. Ortalama üretim sürelerini toplayıp ürünün toplam standart 

üretim zamanını belirlediniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün 

cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. GeliĢme olanağı elde etmek amacıyla belirli bir etkinliği, ekonomik ve verimlilik 

yönünden araĢtırmaya ne ad verilir? 

A) Zaman etüdü   

B) Verimlilik 

C) İş etüdü   

D) Süreç geliĢtirme 

 

2. Bir iĢ yerinde sorunların incelenmesi ve çözümlerinin ortaya konulması ile kimin 

ilgilenmesi gerekir? 

A) Ustabaşı  

B) Üretim planlamacı  

C) İş etüdü uzmanı 

D) İş yeri sahibi 

 

3. Bir iĢçinin belli bir iĢi belli bir performansta yapması için gereken zamanı saptamak 

amacıyla geliĢtirilmiĢ tekniklere ne ad verilir? 

A) Etken olmayan süre 

B) Metot etüdü 

C) Standart veri 

D) İş ölçümü 

 

4. Tekstil örme işletmelerinde en fazla hangi yönteme göre iĢ ölçümü yapılmaktadır? 

A) İş örneklemesi 

B) Zaman etüdü 

C) Önceden saptanmış hareket-zaman standartları 

D) Standart veri 

 

5. Kronometre, etüt tablası hangi yöntemin araçlarıdır? 

A) Zaman etüdü 

B) Standart veri 

C) Metot etüdü 

D) İş ölçümü 

 

6. Ortalama dk. *  1,15 dk. *  ortalama performans derecesi formülü ile hangi sonuç 

ortaya çıkar? 

A) İşçi randımanı 

B) Makine randımanı 

C) Standart zaman 

D) Atölye kapasitesi 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. Toplam yapılan iĢ adedi * standart zaman  / günlük çalıĢılan dakika formülü ile hangi 

sonuç ortaya çıkar? 

A) Standart zaman 

B) Konfeksiyonda işçi randımanı 

C) Makine randımanı 

D) Teorik süre 

 

8. İşi ögelerine ayırıp veri bankasına başvurarak standart zamana ulaşmak hangi iş ölçüm 

tekniğidir? 

A) Standart zaman 

B) Standart veri 

C) Zaman etüdü 

D) İş örneklemesi 

 

9. Mevcut yöntemin soruĢturulmasında bir çözümleme aracı olarak aĢağıdaki 

yöntemlerden hangisi kullanılır? 

A) İş akış şeması 

B) Model teknik föyü 

C) Merkezî sistem 

D) Zaman etüdü 

 

10. Ürünün göreceği iĢlemleri belirlemede baĢlıca kaynak aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Standart zaman 

B) İş emri kartı 

C) Sipariş föyü 

D) Model teknik föyü 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında bulunan boĢ parantezlere yargılar doğru ise “D”, yanlıĢ 

ise “Y” yazınız. 
 

1. (     ) Organizasyon sistemleri, iĢletmeyi üretken bir hâle getiren esas etken 

yönetimidir. Bu nedenle iĢletmenin baĢarısı, organizasyonun iyi yapılmasına ve 

organların iyi kullanılmasına bağlıdır. 

2. (     ) ĠĢletmeler büyüdükçe merkezî sistemin uygulanması kolaylaĢır. 

3. (    ) Üst kademe; genel müdür, baĢkan, bölüm müdürleri, müsteĢar yardımcıları 

vb.dir. 

4. (    ) Orta kademe; servislerdeki kısım Ģefleri, kısım amirleri, posta baĢı, ustabaĢı, kalfa 

vb.dir. 

5. (    ) Üretim, insanların ihtiyaçlarının doğadan karĢılanamadığı durumlarda bu 

ihtiyaçları yaratma faaliyetidir. 

6. (     ) Aydınlatma, iĢin türüne göre yapılmalıdır. 

7. (     ) Gürültünün neden olduğu ikinci önemli sorun, 70–80 dB (desibel)’yi aĢan 

gürültü düzeylerinde, iĢitme kayıplarının baĢlamasıdır. 

8. (     ) ĠĢletme kurmaya giriĢen bir giriĢimcinin karĢılaĢacağı ilk sorun iĢletme için en 

uygun makineyi seçmek olacaktır. 

9. (     ) ĠĢçiyi atölyede ve iĢ yerinde gereksiz hareket yapmaya yöneltecek bütün 

etmenler desteklenmelidir. 

10. (     ) Model teknik föyü, modelin üretim için gereken bilgilerinin bulunduğu formdur. 

11. (     ) ĠĢ etüdü, geliĢme olanağı yaratabilmek amacıyla belirli bir olayı ya da etkinliği 

ekonomi ve verimlilik yönünden araĢtırmaya dayanan bir tekniktir. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 YanlıĢ 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 YanlıĢ 

9 YanlıĢ 

10 Doğru 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 40–70 

2 Ter BuharlaĢmasıdır. 

3 16 – 17 

4 Floresan 

5 Gürültü 

6 
Kaynağından 

Azaltmaktır. 

7 Kulak Tamponlarıdır. 

8 Sürece Ya Da ĠĢleme 

9 Destek 

10 GiriĢ 

11 Ġnceden Kalına Doğru 

12 Etken Olmayan 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 Doğru 

9 YanlıĢ 

10 Doğru 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ -4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 ĠĢ Etüdü 

2 ĠĢ Etüdü Uzmanı 

3 ĠĢ Ölçümü 

4 Zaman Etüdü 

5 Zaman Etüdü 

6 Standart Zaman 

7 
Konfeksiyonda ĠĢçi 

Randımanı 

8 Standart Veri 

9 ĠĢ AkıĢ ġeması 

10 Model Teknik Föyü 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 YanlıĢ 

9 YanlıĢ 

10 Doğru 

11 Doğru 
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KAYNAKÇA 
 

 

 ĠĢ Etüdü, Millî Prodüktivite Merkezi Yayınları. 

 Organizasyon ve ĠĢ Etüdü, MEB Yayınları.  

 

 

KAYNAKÇA 


