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öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme 

materyalidir. 
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AÇIKLAMALAR 
ALAN  Giyim Üretim Teknolojisi 

DAL/MESLEK 

Kadın Giyim Modelistliği, Erkek Giyim Modelistliği, 

Çocuk Giyim Modelistliği, İç Giyim Modelistliği, 

Hazır Giyim Model Makineciliği, Kadın Terziliği, 

Erkek Terziliği, Deri Giyim, Kesim 

MODÜLÜN ADI Üretim Organizasyonu – 1 

 

MODÜLÜN TANIMI 

İşletme organizasyonu, çalışma ortamının düzenlemesi, 

üretimde kullanılan dokümanlar,  iş ve zaman etüdü 

konularının anlatıldığı öğrenme materyalidir.  

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK Üretim organizasyonu yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 

Gerekli ortam sağlandığında üretim organizasyonunu 

tekniğe uygun olarak yapabileceksiniz. 

Amaçlar: 

1. İşletme organizasyon şemasını tekniğe uygun 

olarak hazırlayabileceksiniz. 

2. Hazır giyim işletmelerinde çalışma ortamını 

kullanım amacına uygun olarak 

düzenleyebileceksiniz. 

3. Hazır giyim işletmelerinde üretimde kullanılan 

dokümanları tekniğe uygun olarak 

hazırlayabileceksiniz. 

4. Hazır giyim işletmelerinde iş ve zaman etüdünü 

tekniğe uygun olarak yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: İşletme ve sınıf ortamı 

Donanım:  Bilgisayar donanımı, sipariş formları, yazı 

tahtası, öğretim materyalleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb..) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

İmalat ve hizmet sektörleri, kullandıkları teknolojileri ve organizasyon sistemlerini, 

çağın hızını yakalamak ve artan talebi karşılamak için sürekli yenilemektedirler. Ülke 

ekonomisinde büyük payı olan hazır giyim sektörü de gelişmeleri yakından takip etmektedir. 

 

Hazır giyim işletmelerinin hedeflediği amaçlara ulaşabilmesi; kendine en uygun iş akışı 

ve organizasyon sistemini belirlemesi, iş verimliliği için gerekli etütlerin yapılması ve en 

önemlisi bu işleri yapabilecek düzeyde eğitim almış elemanların çalışmalarına bağlıdır.   

 

Bu modül, işletme organizasyonu ve organizasyon sistemlerini kavrayarak işletme için 

en uygun organizasyon sistemini belirlemeyi, çalışma ortamı ve iş yeri düzenlemenin 

çalışanlar üzerindeki etkilerini yorumlamayı, hazır giyim sektöründe kriterlere uygun sipariş 

formu hazırlamayı, iş ve zaman etütü için uygun ortamı belirlemeyi, analizi yapılmış ürün için 

iş akışı belirlemeyi etkin ve verimli bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır. 

 

 

 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

Bu faaliyet verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında işletme 

organizasyon şemasını tekniğe uygun olarak hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki işletmelerin üretim ve organizasyon sistemlerini araştırınız. Elde 

ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. İŞLETME ORGANİZASYONU 
 

1.1. İşletme Organizasyonu 
 

Üretim faktörlerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan, insan ihtiyaçlarını karşılamaya 

yönelik mal veya hizmet üretimi yapan kuruluşlara işletme denir. Bir işletmenin en önemli 

amacı kâr elde etmektir. 

 

Herhangi bir amaç için gerekli faaliyetlerin neler olduğunun belirlenmesi ve bu 

faaliyetlerin kişilerin görevlendirilebileceği gruplar hâlinde düzenlenmesine organizasyon 

denir. 

 

İşletmeyi oluşturan üretim faktörlerinden insan unsurunun diğer faktörleri anlamlı ve 

uyumlu bir şekilde bir araya getirmesi faaliyetlerine işletme organizasyonu denir. Bir işletme 

organizasyonunun en önemli görevi, yapılacak işlerin ve bu işleri yapacak olan kişilerin 

belirlenmesi, görev ve sorumlulukların tespitidir.  

 

1.1.1. Organizasyon Sistemleri ve Şemaları 
 

İşletmelerin örgütsel yapılarının oluşturulmasında bölümler arasındaki ilişkilerin 

belirlenmesi yani örgütsel yapının kurulması farklı sistemlere göre gerçekleştirilebilir. Bu 

sistemlerdeki temel amaç, talimat verme ve almalarda birlik sağlanmasıdır. İdari ve teknik iş 

görenlerin, hangi bölüm ve kişilerin isteklerini yapmakla yükümlü olduklarının belirleneceği 

oluşumlardır. Üretim işletmelerinde kullanılması muhtemel organizasyon sistemleri: 

 

 Tek hat sistemi 

 Çok hatlı sistem 

  

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 
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a. Tek Hat Sistemi 

 

Tüm talimatların yönetici tarafından onu takip eden bölümlere iletilmesi ve gideceği 

kademeye kadar hat üzerindeki bütün kademelerden geçmesi ile kesin bir talimat yolunun 

izlendiği sistemdir. Sistemin işleyişine görev ya da kademe zinciri de denilmektedir. Bu 

sistem organizasyonunun düzenli bir yapıya kavuşması ve yetki ile sorumlulukların net bir 

şekilde ortaya konulması avantajına sahiptir. Ancak çalışan ve bölüm sayısı arttıkça emir 

kanalları uzayacak ve sistem ağırlaşacaktır. Bu nedenle tek hat sistemi daha çok küçük 

işletmeler için uygundur. 

 

Şekil 1.1: Hazır giyim sektöründe tek hat sistemine göre organizasyon şeması 

 

b. Çok Hat Sistemi 

 

Tek hat siteminin olumsuz yönlerini ortadan kaldırmak için geliştirilmiş bir sistemdir. 

Çok hatlı sistemde talimatlar ilgili bölüm yolu ile belirlenir. Her ast birden fazla üstten talimat 

alabilir. Çok hatlı sistem uzman elemanların kullanımına olanak sağlama avantajına sahiptir. 

Ancak her uzmanın kendi alanını daha fazla önemsemesi nedeni ile diğer bölümleri dikkate 

almayan uygulamalar yapmaları söz konusu olabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.2: Hazır giyim sektöründe çok hat sistemine göre organizasyon şeması  

ÜRETİM 
MÜDÜRÜ 

KESİMHANE 
ŞEFİ 

KESİMCİ TASNİFCİ 

DİKİM ŞEFİ 

BANT ŞEFİ 

MAKİNECİ 

ORTACI 

BİTİM İŞLEM.  
ŞEFİ 

ÜTÜ ŞEFİ 

ÜTÜCÜ 

KALİTE 
KONTROL ŞEFİ 

KALİTE 
KONTROLCÜ 

PAKETLEMECİ 

SEVKİYAT 
SORUMLUSU 

Modelhane Şefi

  

Dikim Şefi Kontrol Şefi 

Modelist Makineci Kalite Kontrolcü 
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1.1.2. İşletmelerde Yetki ve Görev Dağılımı 
 

Yetki, yöneticilerin iş gücünü, kaynakları ve araç gereçleri serbestçe kullanabilme 

iznidir. Yöneticilerin başarı ile iş yapabilmelerinin odak noktası gerekli olan kaynak kullanma 

yetkisinin kendisine verilmesidir. Yetkinin yazılı olarak tanımlı olması ve hangi hâllerde 

kullanılacağının belirtilmesi gerekir.  

 

Görev, çalışanın bulunduğu mevkinin hedeflerini ve yerine getirmesi gereken 

sorumlulukları kapsar. Kısaca işin fonksiyonlarının yazılı hâle getirilmesiyle oluşur. Burada 

dikkat edilmesi gereken mevkilerin birbirinden ayrılmasını sağlayan etmenlerin 

belirtilmesidir. Bir işletmede görev dağılımı ne kadar doğru ve anlaşılır yapılırsa, o işletmede 

iş akışı o kadar düzenli olur.  

 

1.2. Üretimin Tanımı ve Önemi 
 

İnsan ihtiyaçları çok çeşitli ve karmaşıktır. Bazı ihtiyaçlar hayati önem taşırken,  

bazıları ise sosyal ve kişisel tatmin sağlar. İhtiyaçlar, ortaya çıkan ürün bakımından da mal ve 

hizmet olarak sınıflandırılır. Ortaya çıkan gözle görülebilir bir ürün ise bu ürün mal olarak 

tanımlanır. Örneğin; tekstil ürünleri, mobilya, elektronik eşya vb.. Ortaya çıkan ürünün 

faydası dolaylı olarak insanın üzerinde görülebiliyorsa bu ürün hizmet olarak tanımlanır. 

Örneğin; sağlık, eğitim, güvenlik vb..  

 

Genel anlamda, ekonomik mal ve hizmetlerin ortaya konması için yapılan faaliyetlerin 

tümüne “üretim” denir. Ekonomistler üretimi fayda yaratmak, mühendisler ise; bir fiziksel 

varlık üzerinde, onun değerini arttıracak bir değişiklik yapmak veya ham madde ve yarı 

mamul maddeleri kullanılabilir bir mamule dönüştürmek olarak tanımlarlar. Üretim çeşitli 

unsurların bir araya getirilmesi ile gerçekleştirilebilir. Bunlar; emek, doğal kaynaklar, 

sermaye, girişimci ve teknolojidir. Üretimin gerçekleşebilmesi için bütün bu unsurların bir 

arada olması gerekir.  

 

Üretim, ülke ekonomisinin her sektörde yapılanmasını sağlayan önemli bir faktördür. 

Üretim ülke ekonomisine şu katkıları sağlar: 

 

 İstihdam 

 Katma değer vergisi 

 İhracat  

 Ülkeye sermaye girişi 

 AR-GE çalışmalarına katkı (dolayısıyla ülke teknolojisini geliştirme) 

 Başka ülkelere bağımlılığı azaltma 

 

Bir işletmenin elinde var olan teknik imkânlarıyla ve iş gücüyle hangi ürünleri, ne 

miktarda, hangi atölyelerde, nasıl ve ne zaman üreteceğinin önceden tasarlanmasına ve gerekli 

ön hazırlıkların yapılmasına üretim planlaması denir. İşletmeler üretim planlamasını ne kadar 

doğru yaparsa kaynak ve zaman verimliliği o oranda artarak karlılıkları da artacaktır.  
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1.3. Üretimin Sınıflandırılması 
 

Üretimi, mal ve hizmet üretimi olarak sınıflandırabileceğimiz gibi ham madde, miktar 

ve akış tipi açısından da sınıflandırabiliriz.  

 

1.3.1. Ham Maddeye Göre Üretim Türleri 
 

Bazı hâllerde üretilen mamullerin nitelikleri üretim sisteminin karakteristiklerinin 

belirlenmesinde ağırlık taşır.  Mamule göre isim alan belli başlı üretim sistemleri şunlardır: 

 

 Demir - çelik üretimi 

 Kömür üretimi 

 Kimyasal madde üretimi 

 Elektrik-elektronik araç gereç üretimi 

 Tarım mamulleri üretimi 

 Tekstil mamulleri üretimi vs. 

 

1.3.2. Miktara Göre Üretim Türleri 
 

 Üretilen mamulun miktarına göre üretim sistemleri dört grupta toplanmaktadır. Bunlar: 

 

 Siparişe göre üretim 

 Parti üretimi 

 Sürekli üretim 

 Proje üretimi 

 

1.3.2.1. Siparişe Göre Üretim 
 

Tüketicinin veya müşteri firmanın zaman, miktar ve kalite bakımından özel olarak 

belirlediği bir mamulun üretilmesidir. Bu sistemlerde çok çeşitli ürünlerin üretilmesi 

mümkündür. Giyim sektöründe butik - terzi anlayışı bu sistemi yansıtmaktadır.  

 

1.3.2.2. Parti Üretimi 

 

Belli bir ürün grubunun belirli miktarlardan oluşan partiler hâlinde üretilmesidir. Bir 

parti mamulun üretimi gerçekleştikten sonra makine ve tesisler aynı ürün grubundan farklı 

partilerin üretimi için ayarlanır. Üretimi yapılacak ürünler değiştikçe üretim akışı da 

değişecektir. Bu durum çalışanların kalifiye olmasını gerektirir. Giyim sektöründe bir çok 

firma bu üretim tipine göre çalışır. Örneğin; siparişe göre 1000 adet pilili etek üretildikten 

sonra, 1000 adet parçalı etek üretebilirler.  
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1.3.2.3. Sürekli Üretim 

 

Sürekli üretim sisteminde, üretim hızı belirlenmiş ve fiziksel sistem tasarlanmıştır. 

Tesisler yalnız bir mamulun üretimine ayrılmıştır. Bu sistemde üretilen ürün standardize 

edildiğinden üretim sürecinde aynı işlemler aynı sırayla yerine getirilmektedir. Üretim miktarı 

talep düzeyi ile aynı doğrultudadır ve mamulun piyasada talep miktarı çok olduğundan, 

üretim miktarı da çok yüksektir. Giyim sektöründe talebi çok olan ürünler sürekli üretim 

sistemiyle üretilirler. Örneğin; iç giyim, çorap, penye, beyaz okul gömlekleri, askerî 

üniformalar vb. 

 

1.3.2.4. Proje Üretimi 

 

Belirli bir mamulun bir kez üretilmesi bakımından siparişe göre üretime benzer. Yalnız 

proje üretiminde akış söz konusu değildir. Bir elektrik santralinin inşa edilmesi, tersanede 

gemi yapımı, film yapımı vs. proje üretimi grubuna girer. Bu üretim tipinin en önemli 

özellikleri; mamulun sabit konumda bulunması, makine ve insanların mamul çevresinde veya 

içerisinde hareket etmesi ve aynı anda pek çok faaliyetin bir arada yürütülür olmasıdır. Proje 

üretiminde birim mamul fiyatı çok yüksektir ve faaliyetlerin planlanıp iş emirlerinin 

hazırlanması özel yöntemlerin uygulanmasını gerektirecek ölçüde karmaşıktır. Giyim 

sektöründe kullanılan bir üretim tipi olmasa da, defile kıyafetlerinin hazırlanması veya 

gelinlik vb.. üretimi bu grup içinde ele alınabilir.  

 

1.3.3. Akış Tipine Göre Üretim Türleri 
 

Üretilen mamulun miktarı ile üretim faaliyetlerinin fabrika içindeki akışı arasında yakın 

bir ilişki vardır. Aynı cinsten mamullerin az veya çok sayıda üretilmesi; kullanılan 

makinelerin tiplerini, imalat yöntemlerini, standartları, insan gücünden yararlanma biçimini, 

fabrikanın yerleşme düzenini, üretim planlama ve kontrol yöntemlerini etkiler. Bütün bunlar 

ham maddenin mamul hâle gelinceye kadar izlediği yolu, yani akışı da belirler. 

 

1.3.3.1.Hücresel Üretim 

 

Akış bütünü  parçalara ayrılarak oluşturulur. Her bir bölüm işlemini tamamladıktan 

sonra yarı mamuller montaj için bir araya getirilir. Pantolon üretiminden örnek verecek 

olursak, hazırlık bölümünde cepler ve patletli fermuar hazırlanır, ön bölümünde cepler ve 

patletli fermuar parçası ön parçalarla birleştirilir ve ön bütün hâle getirilir. Arka bölümde arka 

cepler dikilir ve arka parçalar birleştirilir. Son olarak bütün parçalar montaj bölümünde bir 

araya getirilerek birleştirilir, kemer takma ve paça kapama işlemleriyle pantolon tamamlanır. 

Burada önemli olan her bir bölümün kendi donanımına ve iş gücüne sahip olmasıdır. Bu 

şekilde verim artışı da sağlanır. Ayrıca bölümlerde çalışan elemanlar o bölüme ait tüm 

işlemlerde uzmanlaşabilmektedir.  
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1.3.3.2. Bant Üretim 

 

Üretim işlemlerinin akışa göre birbiri ardına dizilmesiyle oluşan sistemdir. Bant 

üzerinde bulunan makineler, donanımlar ve iş gücü işin akışına göre düzenlenir. Bir hazır 

giyim işletmesinden örnek verecek olursak düz dar etek üretimi için bant dizilimi basit olarak 

şu şekilde olmalıdır:  

 

Yanlar ve arka ortası overlok (Overlok makinesi) 

↓ 

Penslerin dikimi (Düz dikiş makinesi) 

↓ 

Arka ortasının birleştirilmesi (Düz dikiş makinesi) 

↓ 

Fermuar çıma (Düz dikiş makinesi) 

↓ 

Fermuar üst dikişi (Düz dikiş makinesi) 

↓ 

Yırtmaç ütüsü (Ütü) 

↓ 

Yan çatma (Düz dikiş makinesi) 

↓ 

Kemer takma (Kemer makinesi) 

↓ 

Kemer kapama (Düz dikiş makinesi) 

↓ 

Etek ucu baskı (Kör dikiş makinesi) 

↓ 

İlik açma (İlik makinesi) 

↓ 

Düğme dikme (Düğme makinesi) 

↓ 

Form ütüsü (Ütü) 

 

Belirlenen bütün bu işlemler için gerekli olan makineler ve donanımlar düz bir hat 

üzerinde sırasıyla bulunur. İşlemini gerçekleştiren eleman yarı mamulü kendisinden sonraki 

işleme vererek iş akışını sağlar. 

 

1.3.3.3. Esnek Üretim 
 

Bir ürün grubunu üreten işletmenin talepler karşısında farklı ürün gruplarını da 

üretebilmesi olayına esnek üretim denir. Burada önemli olan esnek üretim yaparken kaliteyi 

ve verimliliği düşürmemektir. Örneğin; etek üretimi yapan bir işletmenin sipariş üzerine etek 

bandını pantolon bandına çevirebilmesi ve aynı kalitede ve verimlilikte üretim yapabilmesi 

üretiminin ne kadar esnek olduğunu gösterir. Günümüzde firmaların var olabilmesi için 

üretimlerinin esnek olması zorunluluk hâline gelmiştir.   
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UYGULAMA FAALİYETİ  
 

İşlem basamaklarına uygun olarak işletme organizasyon şemasını hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Klasik bir okul pantolonunun model 

analizini yapınız. 

 Bu işlemi bir numuneye bakarak 

yapınız. 

  

 Pantolonun dikim aşamalarını 

belirleyiniz. 

 Belirlediğiniz işlemleri bir kağıda 

yazınız. 

 Her bir işlem için gerekli olan makine ve 

donanımı belirleyiniz. 

 Pantolon üretimi sırasında kullanılan 

otomatları öğretmeninizden öğreniniz. 

 Belirlediğiniz işlemleri ve bu işlemler 

için gerekli olan makine-donanımları 

sırasıyla yazarak pantolon bandını 

oluşturunuz. 

 

 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 
 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Evet Hayır 

1. Numune üzerinden model analizi yaptınız mı?   

2. Pantolonun dikim aşamalarını belirlediniz mi?   
3. Her bir işlem için gerekli olan makine ve donanımı 

belirlediniz mi? 
  

4. Pantolon üretiminde kullanılan otomatları gözönünde 

bulundurdunuz mu? 
  

5. Pantolon dikimi işlem basamaklarını ve her bir işlem 

basamağı için gerekli olan makine-donanımı sırasıyla 

yazdınız mı? 

  

6. Zamanı iyi kullandınız mı?   
 

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” 

ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin temel amacıdır? 

A) Marka yaratmak 

B) Projeler geliştirmek 

C) Kâr elde edecek mal veya hizmet üretmek 

D) Yeniliklere açık olmak 

 

2. Tek hat organizasyon sistemine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Emir zinciri hiyerarşik sıraya göre ilerler. Yani üst asta emir verebilir. 

B) Tasnif elemanı kesimhane şefinden emir alır. 

C) Bu sistemde sorumluluklar net bir şekilde ortaya konulabilir. 

D) Bant şefi direkt üretim müdürüne bağlıdır. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi çok hat organizasyon sistemiyle ilgili yanlıştır? 
A) Her ast birden çok üstten emir alabilir. 

B) Kalite kontrolcü bazı durumlarda kalite kontrol şefine emir verebilir. 

C) Bu organizasyon sistemi uzman eleman kullanımına olanak sağlar. 

D) Bant şefi direkt üretim müdüründen emir alabilir. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi hizmet üretimi değildir? 

A) Yaptığı resimleri satmak 

B) Televizyonda yorumculuk yapmak 

C) ngilizce dersi vermek 

D) Temizlikte yardımcı olmak 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi üretimin ülke ekonomisine katkılarından birisi değildir? 
A) Vergi geliri sağlamak 

B) İş olanağı sağlamak 

C) Ürün maliyetini artırmak 

D) Yeni teknolojiler geliştirmek 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında hazır 

giyim işletmelerinde çalışma ortamını kullanım amacına uygun olarak düzenleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Çevrenizdeki işletmelerin çalışma ortamlarını gözlemleyerek çalışanlar üzerindeki 

etkilerini araştırınız.  

 

2. ÇALIŞMA ORTAMININ DÜZENLEMESİ 
 

2.1. Çalışma Ortamının Çalışanlar Üzerindeki Etkileri  
 

Ergonomi; insanların fiziksel özelliklerini, kapasitelerini ve toleranslarını göz önüne 

alarak bulundukları ortamdaki tüm faktörlerin etkisi ile olabilecek organik ve psikososyal 

stresler karşısında, sistem verimliliği ve insan-makine-çevre uyumunun temel yasalarını 

ortaya koymaya çalışan bir bilim dalıdır. 

 

Ergonomi; çalışanın  yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla  sağlığının ve güvenliğinin  

korunması, iyileştirilmesi ve iş veriminin artırılmasına yönelik olarak çalışma yaşamında ve 

günlük yaşamda kullanılan her türlü araç ve gerecin kişiye uydurulması için yapılan tüm 

faaliyetleri kapsar. 

 

Çalışma ortamının çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek ve üretim 

kalitesini artırmak için, çalışma ortamının ergonomik olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 

Bunun yanında ergonominin temel amaçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür: 

 

 İşçi sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması 

 İş gücü kayıplarının önlenmesi 

 Yorulmanın ve iş stresinin azaltılması 

 İş kazaları ve mesleki risklerin en aza indirilmesi 

 Verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi 

 Yaşam kalitesinin artırılması 

 İş memnuniyetini artırılması 

 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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İş yeri düzeninden anlaşılması gereken bir diğer konu ise iş yerinin iç ve dış fiziksel 

durumu ile yapısıdır. Bir başka deyişle binaların üretime uygun olması, yerlerdeki döşemeler, 

taban ve tavan özellikleri, pencereler, kapılar, geçiş yolları, merdivenler, rampalar, iş yerinde 

kullanılan aletlerin muhafaza düzeni ve temizliği, iş yerinin temizliği, iş yerinin boyanma 

durumu iş yerinin düzeni konusunda belirleyici olmaktadır.  

 

Hem işçi sağlığı ve güvenliği açısından hem de işletmelerde istenen verimliliğin 

sağlanabilmesi bakımından çalışma ortamı koşullarının önemi oldukça büyüktür. Bu nedenle 

çalışma ortamı koşullarının fiziksel ve psikolojik açıdan çalışanların yaşam fonksiyonlarını 

tehdit etmeyen, rahatsızlık ve sıkıntıya yol açmayan; ısı, nem, havalandırma, aydınlatma, 

gürültü, titreşim ve benzeri konularla ilgili sorunlardan arındırılmış olması gerekmektedir. 

 

İş yeri düzenlemenin ana amacı fabrika içinde üretime yönelik faaliyetlerde yer alan 

canlı ve cansız varlıkların tümünün hareket miktarlarını minimum düzeye indirmektir. 

Yerleşme düzeninin hatalı kurulması her şeyden önce sabit tesis maliyetlerini yükseltir. Fakat 

bundan da önemlisi, kötü yerleşmenin; enerji kaybı, kargaşa, yüksek ıskarta oranı, gecikme, 

kontrol ve yönetim güçlüğü gibi üretimle beraber süren ve maliyetleri olumsuz yönde 

etkileyen bir neden olmasıdır. Kötü yerleşme düzeni fabrikanın üretim kapasitesinden 

yararlanma oranını düşürür, hatta bir şehrin kötü trafiği gibi faaliyetlerin tamamen felce 

uğramasına neden olur.  

 

2.1.1. Çalışma Ortamı ve İklim 
 

Çalışma ortamının sıcaklığı ve soğukluğu çalışanı etkileyen önemli çevresel 

faktörlerdendir. Vücudun ısı dengesi konfor ve sağlık bakımından fizyolojik bir sorundur. Bu 

denge sıcaktan veya soğuktan bozulduğu zaman, insanlar dengeyi ve konforu sağlayacak 

koruyucu önlemlere başvururlar. Konforsuz ortam ve istenmeyen çalışma koşulları, üretim 

kaybı, devamsızlık ve verimliliğin düşmesine neden olmaktadır. 

 

İnsanların beden ısısını etkileyecek ortamlarda çalışması iş verimlerinin düşmesine 

neden olmaktadır. Çalışanlar kendilerini rahat hissettikleri iş ortamlarında verimli 

çalışabilirler. Bunun yanında herhangi bir ortam stresinden etkilendiklerinde bu verimli 

çalışma aksamaya başlar. Bu nedenle çalışanların rahat ve verimli olabilecekleri ortam 

ayarlamalarının yapılması gerekir.  

 

Ortam sıcaklığı iklim ve coğrafi özellik gibi nedenlerle değişiklik gösterebileceği gibi iş 

ortamında çeşitli nedenlere bağlı olarak da değişim göstermektedir. İş yerinde ortam 

koşullarını etkileyen faktörler şunlardır: 

 

 Hava ısısı 

 Isı kaynaklarından yayılan ısı 

 Ortam nemliliği 

 Hava hareketleri  

 Hava Isısı 
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İnsan organizması ısı üretir ve bunun belirli bir düzeyde kalması için çaba sarf eder. Bu 

nedenle işçi, iş yeri çevre şartları ile devamlı ısı alışverişi içinde bulunur. 

 

Kişilerin çalışma ortamlarında yaptıkları işe göre sıcaklığın dengelenmesi 

gerekmektedir. Kas gücü kullanılarak yapılan bir işin performansı ile bir makine karşısında 

oturularak yapılan işin performansı farklılık gösterecektir. Bu iki çalışmada iş yeri ortamları 

farklı ısı değerleri gerektirecektir. 

 

Çalışma biçimine göre olması gereken ortam sıcaklıkları: 

Oturarak çalışma,   18 – 21 °C, 

Ayakta hafif çalışma,   17 – 18 °C, 

Ayakta ağır çalışma,   15 – 17 °C, 

Ayakta çok ağır çalışma,  14 – 16 °C olmalıdır. 

 

 Isı Kaynaklarından Yayılan Isı (Radyant Isı) 

 

Çalışılan ortamlarda yer alan yıkama ve kurutma makineleri, ütüler, presler, dikiş 

makineleri gibi cisimlerden yayılan ısıya radyant ısı denilmektedir. Sıcak ortamda vücudun ısı 

kaybı çok sınırlıdır. Bu durumda organizma çalışan kaslara ve cilt yüzeyine yakın kısımlara 

daha çok kan sevk ederek ısıyı düşürmeye çalışır. Kısaca; sıcak ortamda çalışma durumunda 

kalp atışları ve vücuda pompalanan kan miktarı artar, terleme artar, dolayısıyla kilo kaybı 

meydana gelir.  

 

Uzun süreli ısı kaynakları ile çalışma zorunluluğu veya ortamın sıcak olması çalışma 

gücünü azaltır, iş performansı düşer, zihni faaliyetler bozulur, dikkat azalır ve karar verme 

süresinin uzaması gibi olumsuzluklara neden olur. 

 

Radyant ısı için ortalama değerlerin 16,7 °C ve 20 °C düzeyinde olması durumunda 

çalışan açısından rahat bir ortam sağlandığı söylenebilir. Çalışılan ortamdaki cisimlerden 

yayılan ısının çalışana etkisini azaltmak için ısı yayan cisimlere perdeleme (ısıyı iletmeyen 

materyallerden) yapılabilir.  

 

 Nem 

 

Yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık kadar, aşırı nemin veya nemsizliğin de insan 

sağlığına ve çalışma başarısına etkisi büyüktür. Havada bulunan su buharı miktarı olan nem, 

çalışılan veya içinde bulunulan ortamın sıcaklığında, ortamın havasını doymuşluk düzeyine 

kadar getirecek su buharı değerine göre yüzde oranı şeklinde ifade edilir. Bu değerin % 30-70 

arasında olması gerekir. 

 

Çalışılan yer sıcak ve nemli ise fazla nem terleme yoluyla vücut ısısının dışarı 

atılmasını engeller ve sıcaklığa dayanımı güçleştirir. Nemsizlik ise solunum yolları dokusunda 

tahriplere ve kronik öksürüklere yol açarak çalışanın performansının düşmesine neden olur. 
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 Hava Akımı 

 

Ortam ısısı ve yayılan ısı düzeyleri normal sınırlar içindeyken ideal hava akımı 150 

mm/saniye civarındadır. Hava hareketi 150 mm/saniyenin üzerine çıktığında, çalışma ortamı 

esintili kabul edilir. Bu durum soğuk algınlıklarına neden olur. 100 mm/saniyenin altında hava 

değişimi olan yerde ise hava hareketlerinin rahatlığı kalmaz, hava akımının çok az olduğu 

durumlarda fazla vücut ısısının buharlaşma (terleme) yoluyla dışarı atılması zorlaşacağından 

sıcaklığa dayanmak güçleşir. 

 

Çalışanın veriminin ve kalite düzeyinin arttırılması için, çalışana uygun iklim 

koşullarının hazırlanması gerekir. Hava koşullarının kontrolündeki amaç, bu ortamda 

çalışmak zorunda olan kişileri korumaktır. Bunu sağlamak için bazı önlemlerin alınması 

gerekmektedir: 

 

 Soğuk iş ortamından korunmak daha kolaydır. Uygun bir ısıtma sistemiyle iş yeri 

istenilen düzeyde ısıtılabilir veya vücut ısısını koruyacak şekilde giyinmek 

yeterli olacaktır. 

 Yüksek ısı saçan kazan dairesi, boyama kazanları, presler vb. karşısında çalışan 

kişilerin koruyucu giysi kullanmaları gerekmektedir. Ayrıca sıcaklığı başka 

yönlere dağıtmak için özel perde veya paravanlar kullanılabilir. Bu tür çalışma 

ortamları diğer çalışma birimlerinden uzakta kurulmalıdır. 

 Çalışılan ortamda havalandırma sisteminin olması gerekir. Hava sirkülasyonu 

sağlayan sistem ortamı rahatlatacaktır. 

 Aşırı sıcak ortamlarda çalışmak zorunda olan işçiler sık sık sıvı tüketmelidir.  

 Çalışan kişiler, çalışma ortamlarındaki hava koşullarından dolayı karşılaştıkları 

sağlık sorunlarında yapmaları gereken acil önlemler hakkında 

bilinçlendirilmelidir. 

 

2.1.2 .Çalışma Ortamı ve Aydınlatma 
 

İnsanın, faaliyetlerin % 80’ini gözle kontrol ettiği bilinmektedir. Gözün yorulabildiği, 

zorlandığı taktirde hatalara düşebildiği ve kaza tehlikesinin artacağı düşünüldüğünde, 

işletmelerde aydınlatmanın ne kadar önemli olduğu anlaşılır. Çalışma ortamlarında, yapılan 

işlerin doğru ve verimli olabilmesi ve ayrıca çalışanların göz sağlığının korunması için doğru 

bir aydınlatma sistemlerinin olması gerekir. 

 

İyi bir aydınlatma projesinin tasarımında çalışanların göz sağlığı, optimal verimlilik ve 

çalışanların kendilerini rahat hissettikleri aydınlatma düzeyinin sağlanması gibi kriterler 

kullanılabilir. Çalışanların kendilerini aydınlık bir ortamda bulmaları onları rahatlatıp 

performanslarının artmasına ve kaliteli ürün çıkarmalarına yardımcı olacaktır.  

 

2.1.1.1. Aydınlatma Çeşitleri 

 

 Gün Işığıyla Aydınlatma  
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Doğal aydınlatma kaynağı olan güneşin aydınlatma düzeyi genellikle 5000 Lux’un 

üstündedir (Lux: aydınlatma birimi). Bu denli güçlü bir kaynaktan tam anlamıyla 

yararlanabilmek için bazı ilkeleri benimseyip uygulamak yararlı olacaktır.  

 

Gün ışığı ile aydınlatmada çalışma ortamının özelliğine göre pencereden veya tavandan 

aydınlatma sağlanabilir. Burada amaç gün ışığını en iyi şekilde değerlendirmek ve eşit ışık 

dağılımı yapmaktır. Gün ışığından fazla yararlanmak için çalışma masaları kuzeye bakan 

odalarda pencereye paralel, pencereleri diğer yönlere bakan odalarda ise pencerelere dikey 

olarak yerleştirilmelidir. Çalışma ortamında pencerelerin toplam yüzeyi, oda tabanının en az 

dörtte biri kadar olmalıdır. Ayrıca duvarlar ve tavanlar ışığı yansıtma katsayısı yüksek 

renklere boyanmalıdır. 

 

Gün ışığı ile aydınlatmada bazı sorunlar olabilmektedir. Bunlardan biri ışık şiddetinin 

gün boyu değişik oranlarda olması veya iklim şartlarının gün ışığını etkilemesidir. Ayrıca 

yapılan işlerin hassasiyetine göre gün ışığı yeterli olmayabilir ve yapay aydınlatma 

kullanılabilir.  

 

 Yapay Aydınlatma  

 

Gün ışığı, birçok çalışma ortamında etkili olabilir. Ancak güneş ışığının yeterli 

olmadığı durumlarda yapay ışık doğal ışığın yerini almaktadır. Yapay aydınlatmada 

kullanmak için çok çeşitli araçlar geliştirilmiştir. Bunların yanı sıra iyi bir aydınlatma sistemi 

kurabilmek için sütunlar, tavan yapısı ve iç düzenlemede hakim renkler gibi çeşitli detaylar 

dikkate alınır. Duyarlı bir görmenin gerekli olduğu iş yerinin aydınlatma düzeninin yüksek 

olması gerekir. Aydınlatma düzeyi işin türüne göre değişmektedir. 

 

Yapay aydınlatma da genel aydınlatma ve bölgesel aydınlatma olarak iki grupta 

incelenebilir: 

 

Genel aydınlatma, çalışma yerlerinin sabit olmadığı veya sürekli hareket halinde 

yapılan işlerde kullanılmaktadır.  Eşit ışık dağılımı ve yüksekliği olan bu çalışma ortamlarında 

gözün kamaşması olayı da ortadan kalkmaktadır. Işıklar mümkün olduğunca tavana yakın 

asılmaktadır.  

 

Şekil 2.1: Genel aydınlatma 
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Bölgesel aydınlatma ise yapılan işin özelliğine göre güçlü aydınlatma gereken çalışma 

ortamlarında kullanılır. Aydınlatma araçları işin inceliğine göre tavandan daha fazla 

sarkıtılarak yerleştirilir. 

 

 

Şekil 2.2: Bölgesel aydınlatma 

 

2.1.1.2. Aydınlatmayı Etkileyen Faktörler 

 

 Görüş Alanı 

 

Görüş alanı, göz ve baş sabit durumdayken görünen alandır. Bu alanda çok küçük 

derecelik bir koni açısı ile nesne merkezlenir. Objelerin optik eksenlerinden olan uzaklığı 

arttıkça nesnenin netliği bozulur ve bulanıklaşır. Göz ışığını geniş bir alandan alır. Göz kasları 

için en uygun bakış ileriye doğru ve yatay eksenden 30° - 40° aşağıya doğru olandır. 

 

 Parlama ve Göz Kamaşması 

 

Üzerinde yoğunlaşılan cisim ve yüzeylerin parlaması ve gözü kamaştırması yapılan işin 

görülmesini güçleştireceği gibi göz fonksiyonlarını da zorlamaktadır. Ayrıca ışığın direkt 

olarak göze gelmesi gözün kamaşmasına ve dolayısıyla görüşü engelleyerek göz sinirlerini 

zorlamaya ve çeşitli iş kazalarına neden olabilir. 

 

Doğrudan doğruya ışık kaynağından gelen ışınların göze gelerek neden oldukları 

parlamalardan sakınmak için ışık kaynağını bakış çizgisinin 60° üstüne yerleştirmek gerekir. 

Işık kaynağından gelen ışınların parlak bir yüzeye çarparak yansıması ve bu yansıyan ışınların 

göze gelmesi ile oluşan parlamanın önüne geçmek için ışık kaynaklarını tavana çok yakın 

yerleştirmemek, yaygın ışık veren kaynakları kullanmak ve çalışma yüzeylerini mat 

renklerden oluşturmak gerekir. 

 

 Işık Dağılımı ve Titreşimleri 

 

Çalışılan cisim veya yüzeyin her yanındaki aydınlatma düzeyi eşit olmalıdır. Işık 

dağılımı eşit oranda olmadığı taktirde göz değişik aydınlatma düzeylerine kendini alıştırmak 

için çaba harcayacaktır. Işık dağılımının eşit sağlanması için yaygın ışınlar veren ışık 

kaynakları kullanmak ve bunları birbirine yakın yerleştirmek gerekir.  
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Aydınlatmanın diğer özelliği, ışık kaynağının titreşim yapmasıdır. Özellikle deşarj 

lambaları (floresan vb.) alternatif akımla çalışır ve titreşim yapar. Işık kaynaklarının 

parlaklığındaki hızlı değişime uyum sağlamaya çalışan göz aşırı çaba harcar ve çabuk yorulur. 

Bu durumu engellemek için özel aydınlatma araçları kullanılır veya ışık kaynakları farklı 

tarzlarda monte edilir. 

 

 Renkler ve Aydınlatma 

 

Renkler çevremizi algılamamızı çok fazla etkiler. Renk iklimi olarak da adlandırılan bu 

özellik nedeniyle birçok bilgi veya sinyal renkler yoluyla hızlı şekilde aktarılır. Renk ve 

ışıklandırma birbiri ile çok yakın ilişkisi olan iki konudur. Işık kaynaklarından maksimum 

fayda sağlamak ve ışığın düzgün şekilde yayılmasını sağlamak için renklerin yansıtma 

özelliğinden yararlanılmalıdır.  

 

Işık kontrastları gözü yorar. Bu durum renklerle giderilmelidir. Renklerin psikolojik 

özelliklerinden yararlanılarak çalışma ortamlarına sıcak, serin ya da dinlendirici özellikler 

verilmelidir. Renkleri algılamanın önemli olduğu, kalite kontrol gibi bölümlerde doğal renk 

algılamasını sağlayabilecek bir aydınlatma önemlidir.  

 

2.1.2. Çalışma Ortamı ve Gürültü 
 

Genel olarak, maddenin titreşimi ve bu titreşimin hava, su gibi bir ortam içinde 

iletilerek kulağa gelmesi “ses”, hoşa gitmeyen ve rahatsız edici sesler ise “gürültü” olarak 

tanımlanmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) gürültüyü, "Bir işitme kaybına yol 

açan, sağlığa zararı olan veya başka tehlikeleri ortaya çıkaran bütün sesler" olarak 

tanımlamıştır. Sesin şiddetinin birimi desibeldir (dB).  

 

Gürültü insan sağlığını çeşitli yönlerden etkilemektedir. Bu etki, maruz kalınan sesin 

şiddetine ve sese maruz kalma süresine göre değişmektedir. Gürültünün etkileri; işitme 

organına etkisi, psikolojik etkisi ve verimliliğe etkisi olmak üzere üç alanda ortaya 

çıkmaktadır. Gürültünün en önemli ve kalıcı etkisi işitme organı üzerinde olmaktadır. 80 

desibelin üzerindeki gürültü düzeyi zamanla duyma yeteneğinde azalmaya sebep olmaktadır.  

 

Gürültü çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlığını da bozmakta olup sosyal ilişkilerini de 

olumsuz yönde etkilemektedir. Çalışanlarda zamanla öfke, sinirlilik, kararsızlık gibi davranış 

bozuklukları yaratmaktadır. Gürültünün bir takım fizyopatolojik etkileri de ortaya çıkardığı 

gözlenmektedir. Örneğin; kalp atışlarının artması, sindirim sisteminin çalışmasının 

yavaşlaması, baş dönmesi, reflekslerde canlılık azalması, göz bebeklerinde genişleme, deride 

elektriksel dayanıklılık azalması, kanda kolesterol düzeyinin artması ve böbrek üstü bezlerde 

hormon artışında yükselmeler görülebilmektedir.  

 

Gürültünün şiddetinin yüksek olduğu yerlerde sözlü haberleşme önemli ölçüde 

aksamakta ve hata yapma olasılığı da artmaktadır. Bunun sonucu olarak da toplam iş süresi 

uzamakta, kalite düşmekte ve iş kazaları çoğalmaktadır.  
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Gürültünün insan sağlığı ve iş verimi üzerindeki bu olumsuz etkilerini gidermek 

amacıyla bir dizi önlem önerilmekte ve uygulanmaktadır. Bu önlemleri şu şekilde açıklamak 

mümkündür: 

 

 Gürültü kaynağında yok edilmelidir. Bunun için makineler sürekli bakımdan 

geçirilmekte, eskiyen parçaları değiştirilmekte, gerekli yağlama işlemleri 

yapılmakta ve makinelerde sesi absorbe eden maddeler kullanılmaktadır.  

 Gürültünün yayılması önlenmelidir. Gürültülü makinelerin bulundukları alanlar, 

sesin yükselmesini önlemek üzere sesi absorbe eden malzemeler ile 

kaplanmaktadır. 

 Gürültünün insan sağlığına zarar vermesi önlenmelidir. Bunun için çalışanlara 

tıkaç veya kulaklık gibi kişisel koruyucular kullandırılmaktadır. Ayrıca 

çalışanların rotasyona tabi tutulmalarıyla gürültülü yerlerde çalışanların çalışma 

saatlerinin azaltılması veya daha sık dinlenme aralarının verilmesi gibi önlemlere 

de başvurulmaktadır. 

 

2.2. Hazır Giyim İşletmelerinde Çalışma Ortamının Düzenlenmesi 
 

Çalışma alanlarını düzenlemede genel amaç, üretim faaliyetlerini ve iş akışını 

kolaylaştırmak, geri dönüşümleri minimize etmek, üretim süresini ayarlamak, işlem stoklarını 

azaltmak, dar boğaz teşkil eden işlemleri kontrol altına almak gibi üretim sürecindeki 

yerleştirmelerden kaynaklanan sorunları azaltarak maliyetleri düşürmek ve verimliliği 

arttırmaktır. 

 

Ayrıntılı planlamada, çalışma alanlarının saptanması dışında eşyaların arasındaki 

hareket alanları da hesaplanır. Hareket alanlarına koridorlar, yani çalışma yerleri arasındaki 

gidiş geliş yolları ve çalışma aracı başında görevin uygulanabilmesi için gerekli olan 

ergonomik hareket sahaları girer.  

 

Hazır giyim işletmelerinde çalışma alanlarının düzenlenebilmesi için, öncelikle genel 

olarak iş yeri yerleşim sistemlerinin bilinmesi gerekir. Bunlar:  

 

 Ürüne göre yerleşim: Hazır giyim için uygun değildir. Çünkü bu düzende ürün 

için gerekli tüm teçhizat bir bölümde toplanır. 

 

 Sürece göre yerleşim: Malzeme sistem içinde dolaşır. Sürece göre ayrılmış 

bölümlerin malzemenin gideceği yolu en aza indirecek şekilde sıralanması 

gerekir. Aynı karakterdeki makinelerin aynı yerde toplanması üretimi 

esnekleştirir. Uzmanlaşma üst düzeyde olduğundan ürün çeşitliliği arttırılabilir. 

Hangi tür işlemin hangi bölümde yapıldığı belli olduğundan kontrol kolaydır. 

Hazır giyim için en uygun düzen budur. 

 

 Sabit konumlu yerleşim: Hazır giyim için uygun değildir. Çünkü bu düzende 

ürünün ana parçası ve malzemeler sabittir. 
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Çalışma araçları arasındaki mesafeleri belirlerken ergonomik bir yaklaşım içinde 

olmamız gerekir. Mesafeler rastgele değil antropometrik verilere göre yani insan vücudu 

boyut farklılıklarına uygun  belirlenmelidir. Ayrıca ergonomik değerlerin dışında düşünülmesi 

gereken başka noktalar da vardır. Bunlar: 

 

 Üretim sistemi, 

 Transport sisteminin türü (taşıma araçlarının çeşidi), 

 Çalışma yerinde bekletilen malın miktarı, 

 Mamul parçaların depolanması, 

 Çalışma yerinde parçaların alınışı ve verilmesi, 

 Çalışma yeri emniyet kural ve talimatlarıdır. 

 

2.2.1. Kesim Ortamının Düzenlenmesi 
 

Kesimhanenin düzenlenmesinde temel olarak aşağıdaki kurallara uyulmalıdır: 

 

 Pastal boyunun 15 metrenin üzerine çıkabildiğini düşünürsek, buna uygun 

uzunlukta kesim masaları kullanılmalıdır. Kesim masalarında önemli olan bir 

diğer husus ise masanın yüksekliğidir. Kesim masası kesimcinin boyuna uygun 

olmalıdır. Kesimci kesim sırasında eğilerek vücuduna ekstra yüklenmemelidir. 

Bunun için günümüzde boyu ayarlanabilir masalar kullanılmaktadır. 

 

 

Resim 2.1: Hazır giyim kesim bölümü 
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 Kesimhanede aydınlatma çok önemlidir. Yanlış kesim veya iş kazalarının 

olmaması için kesim masasının iyi aydınlatılması gerekmektedir. Kesim masaları 

genel aydınlatmanın yanında bölgesel aydınlatmayla da aydınlatılmalıdır. Renkli 

desenli kumaşlarla çalışıldığında belirli bölümlerdeki aydınlatmanın en az 1000 

lux olması gerekir. 

 

Resim 2.2: Kesim masası aydınlatması 

 

 Kesicilerin elektrik bağlantılarının tavandan olması gerekir.  

 

 

Resim 2.3: Tavan bağlantılı elektrik tesisatı  
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 Kumaş deposunun kesimhane dışında olması gerekmektedir. 

 

 

Resim 2.4: Kumaş deposu 

 

 Kesilen ürünlerin tasnifi için ayrı bir ortam oluşturulmalıdır.  

 

 

Resim 2.5: Tasnif arabası  
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Kesim sırasında takılmaların önüne geçebilmek için masaların arasında uygun mesafe 

olmalıdır ve zeminde kumaş topu, çuval vs. bulundurulmamalıdır. 

 

2.2.2. Dikim Ortamının Düzenlenmesi 
 

Hazır giyim işletmelerinde üretim, birbirini takip eden proseslere ait makine ve 

malzemelerin bir düzen içinde yerleştirildiği dikim bantlarında gerçekleşmektedir. Dikim 

bandında yüksek verimlilikte ve kalitede bir üretimin yapılabilmesi için kullanılan makine ve 

elemanlarının yerleşim planlanmasının ergonomik kurallar çerçevesinde yapılması 

gerekmektedir. Hazır giyim sanayisinde dikimhanede yerleşim planlaması yapılırken şunlara 

dikkat edilmelidir: 

 

 Dikim bandı çok iyi analiz edilerek oluşturulmalıdır. Karmaşık bir düzen yerine 

mümkün olduğunca düz hat üzerinde çeşitli birimler ile bağlanmalıdır. 

 Dikimhane alanı en iyi şekilde kullanılmalıdır. Ölü noktaları ortadan kaldırmak 

gerekmektedir. 

 Parçaları taşımada kullanılan transport araçları göz önüne alınarak yerleşim planı 

yapılmalıdır. 

 Dikimhanede çalışma koşulları elemanların rahat ve emniyetli olarak 

çalışmalarını sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. 

 

Aşağıdaki şekilde ergonomik bir dikim bandında çalışma araçlarının düzeni ve hareket 

alanları gösterilmektedir.  

 

Şekil 2.3: Ergonomik dikim bandı çalışma mesafeleri 

 

Dikim bandında dikim işlemleri, dikim istasyonu denilen alt bölümlerde yapılmaktadır. 

Bir dikim istasyonu; çalışma aracı (dikiş makinesi), çalışan, çalışma sandalyesi ve iki tane 

transport aracından (taşıma aracı) oluşmaktadır.  

 

Dikim istasyonlarında minimum  zorlanma ile en iyi verimin sağlanması çalışma yeri 

ve araçlarının insan anatomisine uygunluğuyla sağlanabilmektedir. Çalışma yerlerinde 

kişilerin oturarak, ayakta veya farklı şekillerde çalıştıkları düşünüldüğünde yapılacak 

düzenlemelerin çok farklı boyutlarda ele alınması gerektiği de ortaya çıkmaktadır. 

 

  



 

22 

Çalışma yüksekliğinin vücut ölçüsüne uygun olması gerekir. Eğer vücut tabii halde 

hafif öne eğik ve bacaklar için yeterli yer varsa doğru yükseklikte oturuluyor demektir. 

Minimum ve maksimum değerlere göre makine sehpasının ayağının ayar mesafesi 73-102 cm 

arasında olmalıdır. Ayrıca görüş açısı 45˚ ve görüş mesafesi 45-50 cm olmalıdır. 

 

Şekil 2.4: Dikim istasyonu 

 

Makine üzerinde zorlanmadan kavrama işlemi yapılacak alan, kişiden kişiye değişen kol 

uzunluğu ile sınırlıdır. Buna kavrama alanı denir. Oturarak çalışan bir insan, kavrama alanı 

içinde bulunan her noktaya aynı kolaylıkla erişemez. Bunun nedeni eklemlerin hareket 

özellikleridir. Buna bağlı olarak da kavrama alanı içinde elverişli ve az elverişli hareket 

yönleri ortaya çıkar. Dirseklerin hareket alanı altındaki yan alanlar, erişilmesi zor alanlardır.  

 

 

Şekil 2.5: Kullanım alanları 
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Makinecinin iş alacağı transport aracının kavrama alanı (maksimum 70 cm) içinde 

olması gerekmektedir. Şayet transport aracı kavrama alanı içinde değilse her iş alımında 

fazladan eğilerek hem verimi düşecektir hem de eğilmeden kaynaklanan fizyolojik sorunlar 

yaşayacaktır. Bu tür bir problemle karşılaşmamak için transport aracının makinelerin arasında 

dolaşabilecek kadar küçük (maksimum 70 cm genişliğinde), eğilmeyi gerektirmeyecek kadar 

yüksek (yaklaşık 60 cm) olması gerekmektedir. 

 

 

Şekil 2.6: Hazır giyimde kullanılan çeşitli transport araçları 

 

Dikilen işlerin koyulması için kavrama alanı içinde ayrı bir transport aracının olması 

gerekmektedir. İşlemi biten parçalar ikinci transport aracında toplanır. Fakat çoğu zaman 

dikim istasyonlarında iki transport aracının yan yana durması mümkün olmamaktadır. Bunun 

sebebi ya çalışma alanlarının dar olmasıdır ya da transport araçlarının ergonomik 

olmamasıdır. Böyle bir durum için dikim istasyonunda sabit bir transport masası kullanılır. Bu 

transport masası, iş akışının gerçekleştiği tarafın tersine koyulmalıdır. Bu şekildeki 

oluşturulmuş bir dikim istasyonunda iş akışı, dikilen işlerin masada toplanıp iş alınan 

transport aracındaki tüm işler bittikten sonra toplu olarak tekrar aynı transport aracına 

koyulması şeklinde gerçekleşir. Bu şekilde bir çalışmada, transport masasındaki işlerin 

transport aracına taşınması ekstra bir iş gücü gerektirecek ve verimi düşürecektir. Böyle bir 

problemle karşılaşmamak için dikim istasyonlarının iki transport aracının sığabileceği şekilde 

tasarlanması gerekir. 
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Resim 2.6: Ergonomik dikim istasyonu 

 

2.2.3. Kontrol Ortamının Düzenlenmesi 
 

Hazır giyim işletmelerinde bitim işlemleri iki farklı sıraya göre yapılmaktadır. Şayet 

ürünler yıkamasız ise dikim sonrası ütü ve kontrol sırası izlenir. Şayet ürünler yıkamalı ise 

dikim sonrası önce iplikler temizlenir ve yıkama yapılır, daha sonra ütü ve kontrol sırası 

izlenir.  

 

Ütü bölümü, hazır giyim işletmelerinde çalışanların en çok efor harcadığı bölümdür. 

Genellikle ayakta ve yüksek ısı ve nem oranlarında çalışıldığı için çalışanların verimi 

kolaylıkla düşmektedir. Bu yüzden bu departmanda da ergonomik düzenlemelere gidilmelidir. 

Ütü bölümünde yapılabilecek ergonomik düzenlemelerin bazıları şunlardır: 

 

 Ütülerden yüksek ısı ve nem çıktığından ve ütü masalarının (paskara) fazla 

gürültü yaymasından dolayı, ütü bölümünün diğer bölümlerin uzağında yer 

alması gerekir.  

 Buhar için gerekli kazan dairesinin üretim alanlarının dışında bulunması veya 

kendinden kazanlı buharlı ütülerin kullanılması gerekir.  

 Yüksek ısı ve neme karşı ekstra havalandırma sistemleri kullanılmalıdır. 

 Gürültü yayan ütü masalarının yalıtımla veya sürekli bakımla kontrol altında 

bulundurulması gerekir.  

 Ütü masalarının yerleşiminde transport araçları düşünülerek gerekli mesafeler 

bırakılmalıdır.  

 Ütü bölümünün aydınlatmasında genel aydınlatmanın yanında bölgesel 

aydınlatma da kullanılmalıdır. Aydınlatmada dikkat edilmesi gereken kural, 

çalışanın gölgesinin ürünün üzerine düşmemesidir.  
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Şekil 2.7: Pres ütü aydınlatması 

 

Ütülenen ürünler sevkiyat şekline göre kontrol bölümüne transfer edilir. Şayet sevkiyat 

askılı yapılacaksa ütülenen ürünler askıya takılır, şayet ürünler katlanarak poşetlenecekse 

transport arabalarında kontrol bölümüne taşınır. Burada önemli olan bir diğer husus da 

ürünlerin zaman kaybetmeden kontrol işlemine alınmasıdır. İki bölüm arasında ürünler 

transport arabalarında bekletilirse ütü formları bozulabilir.  

 

Kalite kontrol bölümü hazır giyim işletmelerinin en önemli bölümlerinden biridir. 

Ürünler müşteriyle buluşmadan önce en son bu departmanda kontrol edilir. Üretim 

aşamasında gözden kaçan tüm hataların bu departmanda tespit edilmesi gerekir. Bu durum 

çalışanların daha dikkatli olmalarını gerektirir.  

 

Kontrol işlemi sevkiyatı askılı olarak yapılacak ürünlerde askıda, sevkiyatı kolili 

yapılacak ürünlerde masada yapılır. Bu durum farklı donanımlar gerektirir. Ayrıca işin 

niteliğine bağlı olarak çalışan ayakta veya oturarak da çalışabilir.  

 

 

Resim 2.7: Askılı kontrol ortamının ergonomik düzenlemesi  
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Kalite kontrol bölümünde yapılabilecek ergonomik düzenlemelerin bazıları şunlardır: 

 

 Kontrol masaları çalışanların boyuna uygun ve kontrolün yapılmasına olanak 

sağlayacak kadar geniş olmalıdır. Kontrol masalarının yerleşimi ergonomik 

kurallara uygun olmalıdır. 

 

Şekil 2.8: Kontrol masalarının yükseklikleri ve kavrama alanlarına etkisi 

 

 Çalışanların oturarak ve ayakta çalışmalarına olanak sağlayacak düzenlemeler 

yapılmalıdır.  

 

Resim 2.8: Masalı kontrol ortamının ergonomik düzenlemesi 

 

 Aydınlatma çok önemlidir. Hataların tespiti için kontrol masalarının iyi 

aydınlatılması gerekmektedir. Kontrol masaları genel aydınlatmanın yanında 

bölgesel aydınlatmayla da aydınlatılmalıdır.  
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Resim 2.9: Kontrol ortamının aydınlatılması 

 

2.2.4. İş Yeri Yerleştirme Düzeninin Üretim Sistemine Etkileri 
 

İş yeri düzenleme, işletmelerin fiziki yapısının iş akışına uygun olarak düzenlenmesidir. 

İşletmeler sahip oldukları makine, teçhizat, malzeme, iş gücü ve diğer üretim unsurlarını 

üretim aşamalarına göre koordine etmelidir. Bu doğrultuda yapılan iş yeri düzenleme planları 

ile üretimde verim artışı sağlanır. 

 

İş akışına uygun iş yeri düzenlemesi yapabilmek için iş yeri seçiminin doğru yapılması 

gerekir. İş yerinin büyüklüğünün belirlenmesinde etkili olan bir çok faktör vardır. Hangi ürün 

grubunun çalışılacağı, işletme kapasitesinin ne kadar olacağı, iş akışının nasıl olacağı, 

kullanılacak makine, teçhizat ve teknolojilerin neler olacağı gibi bir çok etken iş yeri seçimini 

etkiler.  

 

İşletmelerde yerleştirme düzeni ve planlamasında dikkat edilmesi gereken noktalar 

şunlardır: 

 

 Yerleştirme planı departmanların işlem sırası gözönünde bulundurularak 

hazırlanmalıdır. Birbirini takip eden işlemler arasında mesafe olması iş akışını 

engeller. 

 Departmanlar arasında geçişi sağlayacak ve diğer departmanları etkilemeyi 

engelleyecek mesafeler olmalıdır.  

 Yerleştirme düzeninde aydınlatma, gürültü ve iklim kuralları göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

 Malzeme girişi ve ürün çıkışı yapılacak depolar kapılara yakın olmalıdır. 
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 İdari departmanların ve sosyal tesislerin üretimin dışında yer alması gerekir. 

 Tehlikeli üretim işlemlerinin gerçekleştirildiği birimler; ütü, büyük pres 

makineleri, kesim makineleri vb. kaza olması muhtemel durumlarda en hızlı 

ulaşılabilecek ve yardım götürülecek yerde olmalıdır. 

 Ağır makineler, örneğin; apartura otomatı, fleto otomatı, presler vb. gibi 

makinelerin konulması planlanan üretim birimleri için geniş alana sahip bölümler 

tercih edilmelidir.  

 Yarı mamul ve malzemenin taşınacağı mesafeleri azaltmak gerekir. Bunun için 

malzeme depolarının sayısı artırılabilir.  

 

Yerleştirme düzeni ile üretim sistemi arasında çift yönlü bir etkileşim bulunmaktadır. 

Üretilecek ürün hangi tür üretim sistemine göre üretilecekse (parti üretimi, sürekli üretim, 

proje üretimi) o sisteme göre yerleşim düzeni gerçekleştirilir. Burada temel alınan amaçlar:  

 

 Mevcut yerleştirme alanını malzeme, makine ve iş gücünden en yüksek verimi 

alacak şekilde kullanmak, 

 Bölümler arasında eş güdüm sağlamak, 

 Ürün kalitesini yüksek tutmak, 

 Maliyetleri en aza indirmek, 

 Personel için rahat ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, 

 Farklı ürün gruplarındaki veya modellerdeki siparişlere karşı esnek üretim için 

gerekli olan altyapıyı oluşturmaktır. 

  



 

29 

 

UYGULAMA FAALİYETİ  
İşlem basamaklarına uygun olarak hazır giyim işletmelerinde çalışma ortamını kullanım 

amacına uygun olarak düzenleyiniz. 

 
İşlem Basamakları Öneriler 

ÖRNEK BİNA KROKİSİNİN ÇİZİMİ 

 Bina krokisi olarak kullanılmak üzere, 

A4 kağıda bir dikdörtgen çiziniz. 
 Kâğıdınızı dik tutunuz. 

 Bina krokisi üzerinde yukarıdan 3/5’ini 

çizgiyle ayırarak bölgesel aydınlatmalı 

alan olarak belirtiniz. 

 Binanın 3/5’ i hem genel hem de 

bölgesel aydınlatmalı (üstteki kısım), 

2/5’ i sadece genel aydınlatmalıdır 

(altta kalan kısım). 

 Bölgesel aydınlatmalı kısımda soldan 

yaklaşık 1/3 oranında çizerek ekstra 

havalandırmalı alan olarak belirtiniz. 

 Binanın genel havalandırma sistemi 

dışında, sadece bu kısımda ekstra 

havalandırma bulunmaktadır. 

 Bina krokisinin alt çizgisi üzerinde, 

şekilde görüldüğü gibi sağ köşeye yakın 

bina kapısını tespit ediniz.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İŞLETME İÇİNDE BULUNACAK DEPARTMANLARIN HAZIRLANMASI 

Bina krokisi içine yerleştirilmek üzere şekle 

bakarak aşağıda verilen üretim 

departmanlarının çizimlerini yapınız. 

 Malzeme depo  

 Kesim  

 Dikim bandı 1 

 Dikim bandı 2  

 Dikim bandı 3  

 Dikim bandı 4  

 Ütü  

 Kalite kontrol  

 Ayrı bir A4 kâğıdı kullanınız.  

 Hangi departmanların verildiğine dikkat 

ediniz.  

 Modelhane, idari bölümler ve sosyal 

tesisler üretim departmanları içinde 

düşünülmemiştir. 
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 Paket  

 Bitmiş ürün deposu & sevkiyat  

 

 Çiziğiniz her departmanın üzerine ismini 

yazınız. 

 Tüm departmanları çizdiğinizden emin 

olunuz. (Toplam 10 departman) 

ÜRETİM DEPARTMANLARININ BİNA KROKİSİNE YERLEŞTİRİLMESİ 

 Çizdiğiniz departmanları kesiniz.  
 Kesim yaparken departmanların 

boyutlarını değiştirmeyiniz. 

 İş akışını belirleyiniz.  Yerleştirmeyi iş akışına göre yapınız. 

 Departmanları kroki üzerine 

yerleştirirken, yerleştirme düzeni 

kurullarını gözönünde bulundurunuz. 

 Ekstra havalandırma gereken 

departmanları belirleyiniz. 

 Bölgesel aydınlatma gereken 

departmanları belirleyiniz. 
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 Kapı kullanımı gerektiren 

departmanları belirleyiniz. 

 Departmanları bina krokisi üzerine 

yerleştiriniz. 

 Departmanlar arasında geçiş boşlukları 

bırakınız. 

 Bina krokisinden taşmaların veya üst 

üste binmelerin olmasına izin 

vermeyiniz. 

 Tüm departmanları yerleştirip kontrol 

ettikten sonra yapıştırma işlemine 

geçiniz. 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 
 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Evet Hayır 

1. Bina krokisi oluşturdunuz mu?   

2. Bölgesel aydınlatmalı alanı tespit ettiniz mi?   

3. Ekstra havalandırmalı alanı tespit ettiniz mi?   

4. Bina kapısını tespit ettiniz mi?   

5. Üretim departmanlarını çizdiniz mi?   

6. Çizdiğiniz üretim departmanlarının üzerine isimlerini yazdınız mı?   

7. Üretim departmanlarının sayısını kontrol ettiniz mi?   

8. Çizdiğiniz departmanları düzgünce kestiniz mi?   

9. Verilen departmanlara göre iş akışını tespit ettiniz mi?   

10. Ekstra havalandırma gerektiren departmanları belirlediniz mi?   

11. Bölgesel aydınatma gerektiren departmanları belirlediniz mi?   

12. Kapı kullanımı gerektiren departmanları belirlediniz mi?   

13. Departmanlar arasında gerekli boşluğu bıraktınız mı?   

14. Departmanları bina krokisinden taşırmadan yerleştirdiniz mi?   

15. Departmanları üst üste bindirmeden yerleştirdiniz mi?   

16. Tüm departmanları yerleştirdiniz mi?   

17. Yerleştirme sonrası departmanları düzgünce yapıştırdınız mı?   

18. Zamanı iyi kullandınız mı?   
 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi bir iş yerinde yerleşme düzeninin hatalı kurulmasından 

kaynaklanan bir durum değildir? 
A) Enerji kaybına yol açar. 

B) Verimi düşürür. 

C) Kontrol ve yönetim güçlüğüne sebep olur. 

D) Tesis maliyetlerini düşürür. 

 

2. Çalışma ortamında iklim koşullarıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Ayakta çalışanların bulunduğu ortam çok sıcak olmalıdır. 

B) İklim koşulları çalışanların verimini etkiler. 

C) Isı yayan makineler izole edilmelidir. 

D) Nem fazla olursa terleme güçleşir. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi bir hazır giyim işletmesinde aydınlatma sistemi 

kurulurken dikkat edilmesi gereken özelliklerden değildir? 

A) Işık kaynağından gelen ışığın parlamaya yol açmaması gerekir. 

B) Işık kaynağında titreşim olmamalıdır. 

C) Hazır giyim işletmeleri için genel aydınlatma yeterlidir. 

D) Işık yönü ve gölgelemeye dikkat edilmelidir.  

 

4. Kesimhanenin ergonomik düzenlemesiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Elektrik bağlantıları tavandan asmalı olmalıdır. 

B) Kesim masaları sabit boyda olmalıdır. 

C) Bölgesel aydınlatma kullanılmalıdır. 

D) Kumaş deposu kesimhane dışında olmalıdır. 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi ergonomik düzenlemenin yararlarından biri değildir? 

A) İş veriminin artması. 

B) ş kazalarının azalması. 

C) ş gücü kayıplarının önlenmesi. 

D) Maliyeti artırmak. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında hazır 

giyim işletmelerinde tekniğe uygun olarak sipariş formu hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

İşletmelerden sipariş formu örnekleri alınız. Elde ettiğiniz sipariş formlarını sınıfta 

arkadaşlarınızla inceleyiniz. 

 

3. ÜRETİMDE KULLANILAN 

DOKÜMANLAR 
 

İşletmelerde işin bütününe  dair  tedarik, planlama, üretim ve denetim faaliyetlerinin 

sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi için işin gerçekleştirilmesine yönelik bütün bilgi akışının 

doğru ve hızlı bir şekilde sağlanması gerekir. Çünkü üretim ayrıntılı bir şekilde 

programlanmak zorundadır. Özellikle hazır giyim sektörü gibi ürünlerin sürekli değiştiği, 

küçük partiler hâlinde üretimin gerçekleştiği işletmelerde her yeni ürün için işletme içi bilgi 

akışını sağlayacak planlama yapılmalıdır. Bu amaçla her bölüm ve iş istasyonunda yapması 

beklenen işlemlerin neler olduğuna, nasıl yapılacağına, ne kadar sürede teslim edileceğine 

dair bilgilerden oluşan ve her firmanın farklı şekilde isimlendirdiği formlar kullanılır. 

Üretimin belirli kısımlarının işletme dışında gerçekleştirilmesi (fason üretim) durumunda ise o 

işletmede yapılacak işlemlerin yöntemleri ve sorumluluğun devri için de çeşitli formlar 

hazırlanıp kullanılır. 

 

Müşterilerin hangi modeli, hangi malzeme ve renklerle, hangi adet ve bedenlerde 

istediklerini belirtmeleri sonucu bu istekler ve siparişin diğer şartları bir form aracılığıyla 

belgelenir. Bu bilgilerin yer aldığı formlar sipariş formu olarak adlandırılmaktadır. Sipariş 

formları hazırlanırken işletmenin üretimini etkileyen bütün kriterler ve uyarılar dikkate 

alınmalıdır. Sipariş formunun doldurulması esnasında yetkilinin bütün bu bilgileri bilmesi ve 

bu bilgiler doğrultusunda sipariş şartlarını belirlemesi ya da üretim planlamayla koordineli 

çalışması gerekir. 

 

Sipariş formları, siparişi uygulama formları olarak değerlendirilmekte ve içerdikleri 

bilgilerin özelliklerine göre de isimlendirilmektedir. Hazır giyim işletmelerinde farklı 

bölümler farklı sipariş formları kullanır. Bu formlar aktardıkları bilgiler ve yapılması 

belirtilen işlere göre farklı isimler alabilirler.  

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Bu formlar eğer işletme içi bilgi ve iş akışı için kullanılıyorsa; 

 

 Yapılacak işlerin ne olduğu,  

 Nasıl yapılacağı, 

 Kim veya kimler tarafından yapılacağı,  

 Ne kadar sürede tamamlanması gerektiği, 

 İşin hangi birim veya yetkili tarafından verildiği, 

 İşin sorumluluğunun kime ait olduğu, 

 

Bu formlar eğer tedarik amacı ile kullanılıyorsa; 

 

 Çeşidinin ne olduğu (kumaş, astar, fermuar, pastal çizim kâğıdı vb.) 

 Hangi ürün için kullanılacağı,  

 Miktarının ne kadar olduğu (metre, adet, kg vb.) 

 Hangi bölüm için gerektiği, 

 Sipariş ve teslim tarihlerine dair bilgiler yer alır. 

 

Üretime katkısı olan değişken sayısının fazla olması ve her üretim faaliyetinin farklı 

yapıda olması, sipariş formlarının işletme içi bilgi ve iş akışında ne kadar önemli olduğunu 

ortaya koyar. Operasyonların izlenebilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için iş akışına dair 

iletişim ve sorumluluk paylaşımının belgelerle kayıt altına alınması gerekir. Bu formlar aynı 

zamanda yapılan işlerin ve uygulanan yöntemlerin de bir arşivi niteliğini taşır.  

 

3.1. Model Teknik Föyü 
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ÖLÇÜLER 

 

44 

 

46 

 

48 

 

50 

 

52 

A 1/2 Göğüs 41 43 45 47 49 

B 
Omuzdan boy 

 
68 70 72 74 76 

C 
1/2 Etek Ucu 
 

41 43 45 47 49 

D 1/2 Kol Evi 22 23 24 25 26 

E Yaka Açıklığı 13,5 14,25 15 15,75 16,5 

F Dıştan Dışa Omuz 21 23 25 27 29 

G 
1/2 Kol Evinde Dıştan Dışa 

Arka Panel 
20 22 24 26 28 

H 
Ön Yaka Düşüklüğü 
 

19 19,5 20 20,5 21 

I 
Arka Yaka Düşüklüğü 
 

5,5 6 6,5 7 7,5 

Şekil 3.1: Model teknik föyü 
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MODEL ANALİZİ 

ÜRÜN: Erkek Atleti SEZON: 

FORM: HAZIRLAMA TARİHİ: 

BEDEN NO: 48 HAZIRLAYAN: 

 

 

BİÇİM TANIMLAMA 

 

Yuvarlak tüp kumaştan 

Kalın askılı 

U yakalı 
Yaka ve kol oyuntusu 

biyeli 

Biye genişliği 1,5 cm 

Etek ucu 2,5 cm’ den 

reçme dikişli 

 

DİKİŞ PAYLARI 

 

Dikiş payı 0.7 cm’dir. 

Etek ucu kıvırma payı 2,5 

cm. 

 

 

PARÇA LİSTESİ 
Ön Beden ( K.K.) x 1 

Arka Beden ( K.K.) x 1 

 

ÜRÜN İÇİN GEREKLİ ANA ve YARDIMCI MALZEMELER 

      Süprem kumaş 

       Kumaş renginde iplik 
       Etiket 

       Biye 
 

Şekil 3.2: Model analiz formu 
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3.2. Satın Alma Sipariş Formu 
 

Firma Adı: ÜRÜN TALEP FORMU No: 

SİPARİŞ VEREN MÜŞTERİ SİPARİŞİ ALAN SATIŞ TEMSİLCİSİ 

 
 

 

MÜŞTERİ 

ADI:………………………………... 

ÜNVANI          

:.………………………………... 

ADRES            

:………………………………… 

TELEFON      

:…………………………………. 

FAX                 

:………………………………… 

 

 

 
ADI:…………………………………………….. 

SOYADI:……………………………………….. 

SİPARİŞ ALINDIĞI TARİH:………………… 

TALEP EDİLEN TARİH:…………………….. 

 

SIRA 

 

 

ÜRÜN ADI 

 

AÇIKLAMA 

 

MİKTAR 

 

BİRİM 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
SATIŞ ŞEKLİ AÇIKLAMA: 

 

                               ÖDEME: 

 

Şekil 3.3: Satın alma sipariş formu 
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3.3. Sipariş Teslim Alma Formu 
 

KUMAŞ DEPO GİRİŞ FORMU                                               SERİ NO: 

MÜŞTERİ TOP ÜSTÜ METRAJ DÖKÜMÜ 

SİPARİŞ NO 1  21  41  61  

MODEL NO 2  22  42  62  

KUMAŞ CİNSİ % KUMAŞ ENİ 

3  23  43  63  

4  24  44  64  

5  25  45  65  

DESEN ve VARYANT  6  26  46  66  

RENK ve RENK NO  7  27  47  67  

SİPARİŞ TARİHİ  8  28  48  68  
DEPOYA GİRİŞ 

TARİHİ 
 9  29  49  69  

SİPARİŞ MİKTARI m.  10  30  50  70  

GELEN MİKTAR m.  11  31  51  71  

KUMAŞÇI FİRMA  12  32  52  72  

İRSALİYE NO  13  33  53  73  

İRSALİYE TARİHİ  14  34  54  74  

AÇIKLAMA 

15  35  55  75  

16  36  56  76  

17  37  57  77  

18  38  58  78  

19  39  59  79  

20  40  60  80  
 

TOPLAM METRAJ 

 

 

 

 

KUMAŞ NUMUNESİ 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.4: Sipariş teslim alma formu 
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BİTMİŞ ÜRÜN SAYIM VE TESLİM ALMA FORMU                                  Seri No: 

MÜŞTERİ  

SİPARİŞ NO  

MODEL NO  

KESİM ADEDİ  

DİKİM YERİ (Atölye)  

ÇIKIŞ TARİHİ  

TOPLAM GİRİŞ  

İADE ADEDİ  

EKSİK ADET  

 

GİRİŞ TARİHİ 

İRSALİYE 

TARİHİ 

 

İRSALİYE NO 

 

RENK 

 

ADET 

     

     

 
TESLİM ALAN 

 

 

 

 

 
Şekil 3.5: Bitmiş ürün sayım ve teslim alma formu  

 

  



 

42 

3.4. Kesim Bölümünde Kullanılan Formlar 
 

KESİM FORMU Seri No: 

MÜŞTERİ  SİPARİŞ ADEDİ   

Kumaş Kalitesi (%) SİPARİŞ 

NO 
 SEVK TARİHİ  

SEZON  KESİM PLN. TAR.  
MODEL NO  KESİM TARİHİ  Kumaş Eni  
MODEL  SİPARİŞ  Pastal Boyu  

 Kumaş 

Üretici 
 

RENK 

RENK NO 

SİPARİŞ BEDEN DAĞILIMI 

           

TOPLAM 

TOPL. 

METRAJ 

             

             

             

             

             

RENK 

RENK NO 

KESİM BEDEN DAĞILIMI 

           

TOPLAM 

TOPL. 

METRAJ 

             

             

             

             

             
 

BİRİM METRAJ BİLGİLERİ KUMAŞ NUMUNESİ 

 PLANLANAN REEL İHTİYAÇ DEP. MEVCUT  
KUMAŞ      
KUMAŞ      
GARNİ      
ASTAR      
TELA      
 

KESİM TALİMATI 

Yetkili İsim-İmza 

KESİM AÇIKLAMALARI 

Şekil 3.6: Kesim formu 
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KESİM ADEDİ TAKİP FORMU Seri No: 

TARİH 

 

KESİM 

YERİ 
MÜŞTERİ 

SİPARİŞ 

NO 

MODEL 

NO 
MODEL 

KUMAŞ 

CİSİ 
RENK ADET 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Yetkili İsim-İmza AÇIKLAMALAR 

Şekil 3.7: Kesim adedi takip formu 
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3.5. Dikim Bölümünde Kullanılan Formlar 
 

 

DİKİM TALİMATI FORMU 

 

 
FİRMA:                                                                                         TARİH: 

 

 

ÜRÜN TÜRÜ VE ÖZELLİĞİ: 

KUMAŞ TÜRÜ: 

DİĞER İŞLEMLER: 

DİKİM ATÖLYESİ TESLİM TARİHİ: 

 

 

 

KULLANILAN MALZEMELER 

 

KULLANILAN AKSESUARLAR 

 

DİKİŞ ÖZELLİKLERİ 

 

ÖN İŞLEMLER 

 

MONTAJ 

 

OVERLOK VE DİĞER ÖZEL DİKİŞLER 

 

ÜTÜ ÖZELLİKLERİ 

 

AÇIKLAMALAR 
 

 

 

 

 

 

 

 
                     HAZIRLAYAN      ONAYLAYAN 

 

Şekil 3.8: Dikim talimatı formu 
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3.6. Kalite Kontrol Bölümünde Kullanılan Formlar 
 

ÜRÜN SON KALİTE KONTROL RAPOR FORMU                                  Seri No: 

MÜŞTERİ ÜNVANI: SİPARİŞ ADEDİ: TARİH: 

MÜŞTERİ SİPARİŞ NO: TESLİM TARİHİ: KONTROLÜ YAPAN: 

MODEL NO: KUMAŞ CİNSİ: KONTROL SONUCU HATALI 

YÜZDE  

%............................... MODEL TANIMI: RENK: 

SİPARİŞ VERİLEN BEDEN VE ADET BİLGİSİ TOPLAM 

BEDEN            

ADET            

KONTROL 

ADEDİ 
           

HATALI 

SAYI 
           

GENEL HATA DEĞERLENDİRMESİ 

KUMAŞ HATALARI: 

ÖLÇÜ HATALARI: 

İŞÇİLİK HATALARI: 

ETİKETLEME HATALARI: 

PAKETLEME HATALARI: 

ÖZEL NOTLAR SONUÇ ONAY 

 

(   ) TAMİR 

(   ) AYIKLAMA 

(   ) YENİDEN DİKİM 

 

Şekil 3.9: Ürün son kalite kontrol rapor formu 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
 

İşlem basamaklarına uygun olarak hazır giyim işletmelerinde tekniğe uygun olarak 

sipariş formu hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Üretimde Kullanılan Dökümanların Hazırlanması 

 Model föyü formatını oluşturmak üzere 

A4 kağıdına bir dikdörtgen çiziniz. 
 Kâğıdı dik tutunuz. 

 Çizdiğiniz dikdörtgeni yatay olarak üçe 

ayırınız (Üst satır, orta satır, alt satır 

olarak adlandırılacak). 

 

 Üst satırı dikey olarak ikiye ayırınız: 

 Sol kısım; sipariş bilgileri, 

 Sağ kısım; model resmi olarak 

adlandırınız. 

 Sipariş bilgileri kısmına; müşteri adı, 

müşteri temsilcisi, sipariş numarası, 

model numarası, model tanımı, sipariş 

tarihi, yükleme tarihi vb. temel bilgileri 

satır olarak açabilirsiniz. 

 Orta satırı yatay olarak ikiye ayırınız: 

 Üst kısım; ölçü tablosu, 

 Alt kısım; sipariş dağılımı olarak 

adlandırınız. 

 

 Alt satırı dikey olarak ikiye ayırınız: 

 Sol kısım; model analizi, 

 Sağ kısım; parça listesi olarak 

adlandırınız. 

 İsterseniz model föyü formatındaki 

başlıkları veya bilgileri 

değiştirebilirsiniz. 

Örnek Model Föyünün Doldurulması 

Sipariş bilgileri kısmında aşağıdaki bilgileri 

doldurunuz. 

 Müşteri 

 Müşteri Temsilcisi 

 Sipariş Tarihi 

 Sipariş No 

 Model No 

 Model Tanımı 

 Sipariş Adedi 

 Yükleme Tarihi 

 Model olarak okul pantolonunu tercih 

ediniz. 

 Model resmi kısmına model teknik 

çizimini yapınız. 
 

 Ölçü tablosu kısmını doldurunuz.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Sipariş dağılımı kısmını doldurunuz. 
 Tabloda sağa bir sütun ekleyerek 

toplamları yazabilirsiniz. 

 Model analizi kısmını doldurunuz. 

Örneğin; 

 Cepler ve çalışma şekilleri 

 Kemer şekli ve genişliği 

 Fermuar ve dikim tekniği 

 Kullanılacak olan malzemeler 

 Dikiş ipliği bilgileri 

 Dikiş özellikleri 

 Kullanılacak olan otomatların bilgileri 

vb. 

 Model analizi yaparken asgari çalışma 

talimatı ve model analizi bilgilerini 

gözönünde bulundurunuz. 

 Parça listesi kısmını model resmine 

bakarak doldurunuz. 

 Kalıp dersi notlarınızdan 

yararlanabilirsiniz. 

 Cep torbaları, lişetler, patlet vb küçük 

parçaları atlamayınız. 
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 Yukarıda hazırlanan model föyü 

rehberliğinde satın alma sipariş formunu 

doldurunuz. 

 Model olarak okul pantolonunu tercih 

ediniz. 

 Sipariş teslim alma formunu ve bitmiş 

ürün sayım ve teslim alma formunu 

doldurunuz. 
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 Kesim bölümünde kullanılan formlardan 

kesim formunu ve kesim adedi takip 

formunu doldurunuz. 

 Cep torbaları, lişetler, patlet vb. küçük 

parçaları atlamayınız. 

 Dikim bölümünde kullanılan formlardan 

dikim talimatı formunu doldurunuz. 
 Temiz ve dikkatli çalışınız 

 Ürün son kalite kontrol rapor formunu 

doldurunuz. 
 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır 

1. Model föyü için bir format oluşturdunuz mu?   
2. Format üzerinde her kısma belirtilen başlıkları ve bilgileri 

yazdınız mı? 
  

3. Sipariş bilgileri kısmını doldurdunuz mu?   

4. Model resmini çizdiniz mi?   

5. Ölçü tablosu kısmını doldurdunuz mu?   

6. Sipariş dağılımı kısmını doldurdunuz mu?   

7. Model analizi kısmını doldurdunuz mu?   

8. Parça listesi kısmını eksiksiz doldurdunuz mu?   

9. Satın alma sipariş formunu doldurdunuz mu?   

10. Sipariş teslim alma formunu doldurdunuz mu?   
11. Bitmiş ürün sayım ve teslim alma formunu doldurdunuz 

mu? 
  

12. Kesim formunu doldurdunuz mu?   

13. Kesim adedi takip formunu doldurdunuz mu?   

14. Dikim talimatı formunu doldurdunuz mu?   

15. Ürün son kalite kontrol rapor formunu doldurdunuz mu?   

16. Zamanı iyi kullandınız mı?   
 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Sipariş formunda aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmak zorunda değildir? 

A) Müşteri temsilcisinin adı 

B) Sevk tarihi 

C) Sipariş adetleri 

D) Fason atölyenin adı 

 

2. Modelin tüm teknik detaylarının verildiği sipariş formunun adı nedir? 

A) Kalite kontrol formu 

B) Sipariş formu 

C) Model teknik föyü 

D) Teslim alma formu 

 

3. Model analiz föylerinin genel amacıyla ilgili hangi bilgi yanlıştır? 

A) Dikim aşamasında teknik bilgiler sağlar. 

B) Malzemelerin numuneleri görülür. 

C) Müşteriye teknik bilgi sağlar. 

D) Modelistin yanlış yapmasına engel olur.  

 

4. Sipariş teslim alma formları hangi amaçla kullanılmaktadır? 

A) Gelen malzemenin faturası olarak kullanılır. 

B) Gelen malzemenin kalite ve miktar olarak uygunluğunun tespiti için kullanılır. 

C) Malzemelerin fasona çıkışında sevk irsaliyesi olarak kullanılır. 

D) Kalite kontrol formu olarak kullanılır. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4 
 

 

 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında hazır 

giyim işletmelerinde iş ve zaman etüdünü tekniğe uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
 İş ve zaman etüdü hakkında araştırma yapınız, işletmelerde iş ve zaman etüdü ile 

ilgili yapılan çalışmaları gözlemleyiniz.  

 

4. İŞ VE ZAMAN ETÜDÜ 
 

4.1. Hazır Giyim İşletmelerinde İş ve Zaman Etüdünün Tanımı ve 

Önemi 
 

Günümüzde hizmet ve imalat sektöründe rekabetin artması ve tüketici taleplerindeki 

çeşitlilik, firmaları sürekli bir gelişime yönledirmektedir. Firmalar üretim miktarı odaklı 

üretim sistemlerinden, müşteri odaklı üretim sistemine geçmeyi tercih etmişlerdir. Bu sürekli 

değişiklik durumu firmaları kendilerini ve kaynaklarını tanıma, ellerindeki kaynaklara göre 

yapacakları işi belirleme ve gelişmeye zorlamaktadır. İş etüdünün çıkış noktası da burasıdır; 

yani firmaların ellerindeki kaynakları belirlemeleri ve bu kaynakları kullanarak daha iyiyi 

elde etmek istemeleri. 

 

İş etüdü; iş sistemlerinin incelenmesi ve düzenlenmesine ilişkin yöntem ve 

deneyimlerin, çalışan kişinin iş yapabilme gücünü ve gereksinimlerini de göz önünde tutarak 

işin iyileştirilmesi ve işletmenin daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla uygulanmasıdır.  

 

İş etüdünün ağırlık noktaları:  

 

 Veri saptama: Süreçlerde harcanan zamanlar, bu zamana etki eden faktörler, bu 

zamana karşılık gelen miktarlar ve çalışma ortamına ait değerler iş etüdünün 

temel verileridir.  

 

Süreçlerde harcanan zamanların tespiti, bu zamanlara etki eden faktörlerin belirlenmesi, 

performans takdiri ve bu verilerin incelenerek standart zamanların kapasite planlamalarının ve 

verimliliğin tespit edilmesi zaman etüdü kavramını oluşturur.  

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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 İş düzenleme: Çalışma sisteminin amaca uygun şekilde organize edilerek işin 

insana, insanın da işe uyumunu sağlamaktır. Burada amaç işçi, makine ve 

malzemeden maksimum verimi almaktır. Günümüzde iş düzenlemede dikkat 

edilen en önemli nokta yalın üretim kavramıdır. Direkt ürüne değer katmayan 

tüm işlemlerin ortadan kaldırılması hedef olmalıdır (İş taşımalar, iş katlamalar 

vb.. ürüne direkt herhangi bir katkısı olmayan işler). 

 

İş düzenlemenin ele aldığı konuları şu şekilde sıralayabiliriz: 

 Çalışma metodları, çalışma düzenleri ve çalışma araçlarında yapılan 

düzenlemeler, 

 İş akışını kolaylaştırmak için çalışma noktaları arasında yapılan 

düzenlemeler, 

 İşin yapılışını kolaylaştırmak için ürün üzerinde yapılan düzenlemeler. 

 

 İş değerlendirme: Yapılacak işin tanımlanması, bu işi yapacak kişide bulunması 

gereken niteliklerin belirlenmesi, personel organizasyonu ve ücretlendirme 

konularını kapsar.  

 

 İş öğretimi: Çalışmaların iş yerine adaptasyonu (oryantasyon) ile başlayarak 

işlemlerin dört dörtlük bir şekilde yapılabilmesi için gerekli bilgilerin, becerilerin 

ve sorumluluk bilincinin kişiye sistemli bir şekilde kazandırılması hedeflenir. 

 

İş ve zaman etüdü sistematik olarak gerçekleştirilen ve bir akış bütününü etkileyen tüm 

faktörleri doğrudan gözlemleyen bir araştırmalar bütünü yani analiz ve sentez sürecini 

kapsamaktadır. Bu nedenle iş ve zaman etüdü, akış bütünü içerisindeki olumsuzlukları ortaya 

çıkarmakta, çözüm önerilerinin geliştirilmesine ortam hazırlamaktadır.  

 

İş ve zaman etüdünün işletme ekonomisindeki yeri ve önemini şu şekilde 

maddeleyebiliriz: 

 

 İş ve zaman etüdüyle üretimi yapılan mamul için uygun bir iş akışı belirlenmekte 

ve bu akışa göre işçilerin ve üretim araçlarının yerleşim düzeni sağlanmaktadır. 

 İş etüdüyle mevcut çalışma yöntemleri ve düzenlerinde görülen aksaklıklar tespit 

edilmekte ve bu aksaklıklar giderilerek yeni yöntemler geliştirilmektedir.  

 İş ve zaman etüdü sonucunda üretim için gerekli insan-makine-malzemeden daha 

etkin yararlanma olanağı doğmaktadır. Tüm üretim unsurlarının verimi 

artırılmaktadır. 

 Zaman etüdü sonucunda üretimi yapılan mamulun standart zamanları ve birim 

zamanı tespit edilerek bu zamanlara göre üretim hattının dengelenmesi 

sağlanmaktadır. 

 İş etüdüyle çalışma ortamına ait veriler saptanmakta ve çalışma ortamındaki bir 

takım kötü şartların giderilmesi mümkün olmaktadır. 

 Zaman etüdü verileriyle çalışanların performansı ve verimliliği tespit 

edilebilmekte ve bu veriler ücretlendirmelerde kullanılmaktadır. 

  



 

53 

4.2. Hazır Giyim İşletmelerinde İş ve Zaman Etüdü Yapma 

Yöntemleri 
 

İş etüdü belirli bir prosesin etkinliğini bütün etkenleriyle birlikte incelediği için bu 

işlemi etkileyen bütün öğelerin yanlış ve kusurlu taraflarını hemen ortaya çıkarır. Örneğin; 

dikim bandı içinde var olan bir prosesin; kendinden önceki prosesten işin gelmesini 

beklemesi, iş alımı için ayağa kalkması gerekmesi, kullanılan transport aracının uygun 

olmaması, işlerin yanlış bir düzende kendine gelmesi, kullanılan yardımcı malzemenin 

zamanında gelmemesi, kullanılan makinenin o prosese uygun olmaması, çalışma ortamının 

işin yapılışını engellemesi, bitmiş işlerin sonraki prosese aktarımının güçlüğü, makinenin sık 

sık bozulması vb.. gibi olumsuzluklar zaman kaybına ve verimsizliğe yol açar. Bu şekilde 

kaybolan zaman ancak uzun bir etüd sonucu ortaya çıkarılabilir. 

 

Hazır giyim işletmelerinde iş ve zaman etüdü yapılmasında 8 ana basamak vardır. 

Bunlar; 

 

 Etüdü yapılacak işin veya sürecin seçimi, 

 En uygun kayıt tekniğini kullanarak dolaysız gözlemle, meydana gelen her 

olayın kaydedilmesi, 

 Kaydedilen olayların eleştirilerek incelenmesi ve yapılan her şeyin sırası ile işin 

amacı, yapıldığı yer, yapılma sırası, yapan kişi, yapıldığı yol bakımından gözden 

geçirilmesi, 

 Bütün çevre koşullarını hesaba katarak en ekonomik yöntemin geliştirilmesi, 

 Seçilen yöntemin kapsadığı iş miktarının ölçülmesi ve bu işin yapılması için 

gerekli standart zamanın hesaplanması, 

 Yeni yöntemin ve buna bağlı zamanın tanımlanması, böylece yeni yöntemin 

sürekliliğinin sağlanması, 

   Yeni yöntemin ayrılan süre ile birlikte onaylanarak standart uygulama olarak 

yerleştirilmesi, 

 Yeni standardın iyi bir denetimle sürdürülmesi. 

 

4.3. Hazır Giyim İşletmelerinde Zaman Ölçümü (Standart Zaman) 

 

Zaman etüdü, belirlenmiş koşullar altında yapılan belirli bir işin öğelerine ait zamanı 

kaydetmekte ve değerlendirmekte, elde edilen verileri çözümleyerek o işin belirlenmiş bir 

çalışma hızı (performans) düzeyinde yapılabilmesi için gereken zamanı saptamakta kullanılan 

bir iş ölçüm tekniğidir. 

 

Zaman kaydı yapmak için bazı araçlar gereklidir. Temel zaman etüdü araçları; 

kronometre, zaman etüdü formları, hesap makinesi ve kalemdir. Zaman ölçümleri ve kayıtları 

işin cinsine göre ve saptanacak zamanların kullanma amacına göre farklı metotlarla 

yapılabilir. Ancak her metotta şu hususlara bilhassa dikkat etmek gerekir; 

 

 Zaman etüdü yapılacak işlemin ve iş istasyonunun iş etüdü çalışmaları ile 

geliştirilmiş olması,  
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 İşlemi yapacak işçi / işçilerin bu işte yeterli düzeyde eğitilmiş veya tecrübeli 

olması, 

 İşlemin yapıldığı bölümün yetkilisinin zaman etüdünün amaçları ve önemi 

konusunda bilgilendirilmiş olması, 

 Zaman etüdü için gözlemlenecek işçi / işçilerin bölüm yetkilisinin onayı ile 

seçilmesi ve işçi / işçilerin normal fiziksel ve psikolojik özelliklere sahip olması,  

 Zaman etüdünün yapılacağı gün ve zamanların yetkilinin onayı ile saptanması 

gerekir. 

 

Bu koşulların tümü sağlandıktan sonra zaman etütçüsü, zaman etüdünün aşağıda 

açıklanan safhalarını izleyerek çalışmasını yapar: 

 

1- Standart zamanı saptanacak iş, işçi, kullandığı makine ve gereçler ile ilgili bilgiler 

toplanarak çalışma sistemi belirlenir. 

 

2- İşin tümü sırasıyla adımlara ayrılır. (İşin alınması, makineye yerleştirilmesi, 

dikilmesi, makineden alınarak transport aracına yerleştirilmesi gibi) Bu aşamada 

süresi beş saniyeden az olan adımların öncesindeki veya sonrasındaki adımla 

birleştirilmesi gerekir. Ancak hazır giyim işletmelerinde her proses bir bütün olarak 

ele alınır. Örneğin; yan çatma prosesinde, ön parçanın transport aracından alınması 

ve makineye yerleştirilmesi, arka parçanın transport aracından alınması ve ön parça 

üzerinde pozisyonlandırılması, makine dikişinin yapılması, parçanın makineden 

alınarak transport aracına bırakılması bir bütün olarak ele alınır. Zaman ölçümü bir 

işin alınmasıyla başlar ve bir sonraki işin alınmasıyla sona erer. Arada geçen zaman 

işin süresini gösterir. 

 

3- Zaman etüdü yapılacak proses için kaç sayıda gözlem yapılacağı belirlenir. Hazır 

giyim üretiminde proses süreleri çok uzun olmadığı için ölçüm sayısı fazla 

tutulabilir. Bir proses için peşpeşe 20 ölçüm yapılabilir.  

 

4- Zaman etüdçüsü kronometre yardımıyla prosesin süresini ölçer ve her ölçümünü 

zaman etüdü formuna kaydeder. 

 

5- Her ölçümde işçinin çalışma temposu da (performansı) belirlenir. Performans 

belirlemesinde işçinin o süreyi yüzde kaç tempoda yaptığı belirtilmelidir. Örneğin; 

işçi ölçümlerin bir kısmında % 60-70 bir kısmında da % 90-100  tempo ile 

çalışabilir. Burada önemli olan etüdü yapan kişinin performansı belirleyebilecek 

yeterliliğe sahip olmasıdır. 

 

6- İşçinin insancıl gereksinimlerine ait zaman payı belirlenir. Çay molası, dinlenme, 

tuvalete gitme vb.. 

 

7- İşi geciktirici etmenlere ait zaman payı belirlenir. İşin gelmesini bekleme, makine 

iğnesini değiştirme vb.. 
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8- Prosesten alınan sürelerin ve performansların ortalaması alınır ve % 100 

performansa göre olması gereken süre belirlenir (Örneğin; alınan sürelerin 

ortalaması 16 saniye ve performans ortalaması % 75 ise, ters orantı kullanılarak % 

100 performansta olması gereken süre 12 saniye olarak belirlenir). Daha sonra bu 

süreye iş akışı gereği ara verme, aksamalar gereği ara verme, dinlenme ve kişisel 

nedenlerle ara verme süreleri de eklenerek prosesin standart zamanı tespit edilir. 

9- Belirlenen standart zaman periyodik olarak gözden geçirilir.  

 

Zaman etüdünü yapacak kişi, standart zamanı belirlerken proses faaliyetleri yanında 

faaliyete ara verme durumlarını da göz önünde bulundurmalıdır. Yani, kişi çalışırken alınan 

süre bize direkt olarak standart zamanı vermez. Buna faaliyete verilen araları da eklememiz 

gerekir. 

 

Şekil 4.1: Standart zamanı oluşturan faaliyetler 

Proses Faaliyetleri (Kronometre ile alınan ölçünün içinde yer alır) 

 

 Ana faaliyet; planlı ve doğrudan doğruya görevin yapılışına yönelik faaliyettir. 

(Kemer kapama dikişinin yapılması) 

 

 Yan faaliyet; planlı fakat yalnızca dolaylı olarak görevin yapılışına yarayan 

faaliyettir. (Kemerin makinede pozisyonlanması) 

 

 Ek faaliyet; ortaya çıkması ya da akışı önceden belirlenemeyen bir faaliyettir. 

(Kemer köşelerinin çıtlatma gereğinin belirmesi) 

 

 

 

 

 

Faaliyete Ara Verme (Kronometre ile alınan süreye sonradan ilave edilir) 

  

 

 

Standart  

Zaman 

 

Proses  

Faaliyetleri 

 

Ana  

Faaliyet 

 

Yan  

Faaliyet 

 

Ek  

Faaliyet 

 

Faaliyete 

Ara Verme 

Akış Gereği 

Ara Verme 

Arıza  

Nedeniyle 

Ara Verme 

Dinlenme  

Gereği 

Ara Verme 

Kişisel 

Nedenlerle  

Ara Verme 
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 Akış gereği ara verme; bandın akışı gereği insan, makine ve iş parçalarından 

birinin bitmesini veya beklenmesidir. (Üst prosesten iş beklenmesi) 

 

 Arıza nedeniyle ara verm; insanın teknik ya da organizasyondan ileri gelen 

aksamalar nedeniyle ek olarak beklemesidir. (İğne değiştirme) 

 

 Dinlenme gereği ara verme; faaliyet sonucu meydana gelen yorgunluğu 

gidermek için, faaliyete ara verilmesidir. (Çay molası) 

 

 Kişisel nedenle ara verme; kişisel ihtiyaçlardan dolayı faaliyete ara verilmesidir. 

(Tuvalet ihtiyacı) 

 

4.4. Hazır Giyim İşletmelerinde İş Akışı 
 

İş akışı, iş sistemini oluşturan temel kavramlardan biridir. İş sistemi bir bütünlük 

içerisinde şu sistem öğelerinden oluşur: Görev, iş akışı, girdi (ana ve yardımcı malzeme), çıktı 

(bitmiş ürün), insan, üretim veya çalışma aracı, nesne, çevre koşulları. 

 

İş akışı, belli bir amaca yönelik görevin yapılma sürecinde ortaya çıkan olgulardır. 

İnsan, makine ve girdinin birbirlerini etkilemeleri ile oluşur. İş akışı ile girdinin nerede, ne 

zaman, ne ile göreve uygun olarak yapılacağı belirlenir. İş akışını tanımlayabilmek için akış 

bütününü tanımak ve kavramak gerekir.  

 

4.4.1. Ürün Analizi  
 

Üretime geçmek için iş akış planlamasının yapılmasından önce ürün analizi 

yapılmalıdır. Uygulanacak tekniklerin ve işlemlerin belirlenmesi ve sıralanması için, ürün 

analizi akış dilimlerinin belirlenmesinden önce yapılır. Ürün tüm teknik detaylarıyla ele 

alınarak analiz edilir. Ancak ürün üzerinde var olan tüm detaylar belirlendikten sonra ürünün 

iş akışı belirlenebilir.  

 

4.4.2. Ürünün İş Akışını Belirleme 
 

İş akışı makro akış dilimleri ve mikro akış dilimleri olarak iki grupta incelenir. 

 

4.4.2.1. Makro Akış Dilimleri 

 

 Akış bütünü; iş akışının tümü anlamına gelir. Bir akış bütünü birden fazla akış 

bölümünden oluşur.  

 

Örnek: Pantolon, etek, gömlek, ayakkabı, çanta bunların her biri bir akış bütünüdür. 

 

 Akış bölümü; birden fazla akış basamağından oluşan ürünü meydana getiren 

parça-bölümlerden her biri demektir.  
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Örnek:   Akış Bütünü    →    Gömlek  

Akış Bölümü   →    Model tasarımı 

   Kalıp tasarımı  

    Kesim 

    Dikim 

    Bitim işlemleri 

 

 Akış basamağı; makro akış dilimlerinin en küçüğüdür. Birden fazla işlemden 

oluşur. 

 

Örnek:  Akış Bütünü      →  Gömlek 

Akış Bölümü     →  Dikim 

  Akış Basamağı   → Sol ön beden dikimi  

    Sağ ön beden dikimi 

    Arka beden dikimi 

    Yaka dikimi 

    Kol dikimi 

    Montaj 

 

4.4.2.2. Mikro Akış Dilimleri 

 

İşlem; birden fazla işlem bölümünden ya da işlem basamağından ve kapsadığı siparişin 

bir birim miktarının gerçekleşmesinden oluşan akış dilimidir. İşlem bir siparişin 

gerçekleşmesi için birçok kez tekrarlanır. Bu tekrarlanma tanımına, iş ve zaman etüdünde 

kavram olarak “çevrim” adı verilir. 

 

Örnek:     Akış Basamağı  → Gömlek sol ön beden dikimi  

  İşlem  → Pat dikimi 

   Cep takma 

 

Örnek:  Akış Basamağı  → Kol dikimi 

          İşlem  → Apartura takma 

    Manşet takma  

    Kol alt dikişi 

 

İşlem bölümü; birden fazla işlem basamağından oluşan ve görevin parçaları olarak bir 

araya getirilen mikro akış dilimidir. 

 

Örnek:      İşlem   → Apartura takma (gömlek kol yırtmacı dikimi) 

           İşlem Bölümü   →   Apartura katlama  

      Kol yırtmacına biye geçirme 

       Apartura dikme 

 

Örnek:      İşlem    →    Pat dikimi (gömlek sol ön beden) 

                 İşlem Bölümü   →   Pat form ütüsü 

      Pata makine çekme  
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İşlem basamağı; mikro akış dilimlerinin bir dizi işlem öğesinden oluşan dilimleridir. 

 

Örnek:      İşlem Bölümü   →   Pat form ütüsü 

       İşlem Basamağı   →   Sol ön parçayı ütü için pozisyonlama 

                                                Şablon yerleştirme 

                Katlama 

    Ütüleme 

 

Örnek:      İşlem Bölümü   →   Yırtmaca biye geçirme 

                  İşlem Basamağı   →   Biye parçasını kol yırtmaç yerine pozisyonlama 

                                                Biyeyi dikme 

 

İşlem öğesi; mikro akış dilimlerinin tanımlanma ve zaman belirleme açılarından 

bölünmez kabul edilen en küçük parçalarıdır. Bu nedenle zaman ölçümünde santidakika 

kullanılmaktadır.  İşlem öğeleri; hareket ve proses (süreç) öğeleri olarak ikiye ayrılır.  

 

 Hareket öğeleri; insanlar tarafından gerçekleştirilen temel hareketlerdir. Örnek, biyeye 

uzanma, biyeyi kavrama, yırtmaç yerine hareket ettirme, yırtmaç yerine 

pozisyonlama, yırtmaç yerine yerleştirme. 

 

 Proses öğeleri; makine ve üretim araçları tarafından gerçekleştirilen temel işlemlerdir. 

Örnek, ön sol patı makine çekme, otomatın patı katlaması vb.. 

 

4.4.3. İşlem Basamaklarını Belirleme 
 

Hazır giyim sektörü, ürün çeşidi ve buna paralel olarak teknik detayın çok olduğu bir 

sektördür. İş akışı belirlenmeden önce, ürünün ve üretim esnasında uygulanacak tekniklerin 

işin uzmanları tarafından iyi analiz edilmesi gerekir. İşlem basamakları iş akışının 

belirlenmesi, zamanı ve malzemeyi verimli kullanmak ve hataları en aza indirmek bakımından 

önemlidir.  
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Şekil 4.2: Pantolon akış bütünü ile ilgili örnek akış dilimleri ve işlem basamakları 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
 

İşlem basamaklarına uygun olarak hazır giyim işletmelerinde iş ve zaman etüdünü 

yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Akış bütünü olarak belirlenen klasik 

erkek gömleğinin model analizini 

yapınız. 

 Model analizi yapabilmek, akışları ve 

işlemleri belirleyebilmek için erkek 

gömleği numunesi kullanınız. 

 Akış bölümlerini belirleyiniz.  

 Gömlek dikiminin akış basamaklarını 

belirleyiniz. 

 Gömlek dikimi yapmadıysanız, 

öğretmeninizden akış basamaklarıyla 

ilgili yardım isteyiniz. 

 Ön beden dikiminin işlemlerini 

belirleyiniz.  
 

 Pat dikim işleminin işlem bölümlerini 

belirleyiniz. 

 Bu aşamada bir basit pat teknik 

çalışması yaparak bilgilerinizi 

tazeliyebilirsiniz. 

 Pat dikimi için belirlediğiniz tüm işlem 

bölümlerinin işlem basamaklarını tespit 

ediniz. 

 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Evet Hayır 
1. Erkek gömleği numunesi üzerinden model analizi yaptınız 

mı? 
  

2. Erkek gömleğinin akış bölümlerini belirlediniz mi?   
3. Erkek gömleği dikiminin akış basamaklarını belirlediniz 

mi? 
  

4. Ön beden dikiminin işlemlerini belirlediniz mi?   

5. Pat dikiminin işlem bölümlerini belirlediniz mi?   
6. Pat dikimindeki tüm işlem bölümlerinin işlem 

basamaklarını belirlediniz mi? 
  

7. Erkek gömleği için belirlediğiniz tüm akış dilimlerini 

çizelge hâline getirdiniz mi? 
  

8. Zamanı iyi kullandınız mı?   
 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME  
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. İş sistemlerinin incelenmesi ve düzenlenmesi olayına ne ad verilir? 

A) Zaman etüdü 

B) Planlama 

C) İş etüdü 

D) Verim artırma çalışmaları 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi iş ve zaman etüdünün konularından biri değildir? 

A) Veri saptama 

B) Verimliliği artırma 

C) İşçi güvenliğini sağlama 

D) Ekonomik durumu daha iyiye getirme 

 

3. İş akışını belirlemeden önce model analizi yapılmasının başlıca amacı nedir? 

A) Ürün üzerindeki tüm detayları belirlemek. 

B) Modelin zorluğunu tespit etmek. 

C) Zaman alabilecek akış dilimlerini tespit etmek.   

D) Bant şefine dikim talimatı sağlamak. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi iş akışının belirlenmesinin işletme açışından 

faydalarından biri olamaz? 

A) Bant planı yapmada kolaylık sağlar. 

B) Verimlilik hesaplamasında kullanılır. 

C) İşin tüm detayları tespit edileceğinden, kaliteli üretim gerçekleşir. 

D) Model analizi yapmak kolaylaşır. 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi bir işlem basamağıdır? 

A) Arka roba dikimi 

B) Kalıp hazırlama 

C) Cep kapağını çıta yerleştirme 

D) Apartura takma 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Bu modül sonunda edindiğiniz bilgileri ölçmek için aşağıdaki soruları dikkatlice 

okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi bir işletme değildir? 

A) Çocuk Esirgeme Kurumu 

B) Fason atölye 

C) Kırtasiye 

D) Özel hastane 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi üretimin ülke ekonomisine sağladığı katkılardan biri 

değildir? 

A) İstihdam 

B) Başka ülkelere bağımlılığı artırma 

C) İhracat  

D) Ülkeye sermaye girişi 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi akış tipine göre üretim sistemlerinden biridir? 

A) Sürekli üretim sistemi 

B) Kesikli üretim sistemi 

C) Proje tipi üretim sistemi 

D) Hücresel üretim sistemi 

 

4. İşletmeyi oluşturan üretim faktörlerinden insan unsurunun diğer faktörleri 

anlamlı ve uyumlu bir şekilde bir araya getirmesi faaliyetlerine ne denir? 

A) İşletme Organizasyonu 

B) İşletme  

C) Üretim sistemi 

D) Girişimci 

 

5. Hangi organizasyon sisteminde çalışan birden çok üstten emir alabilir? 

A) Esnek üretim sistemi 

B) Çok hat sistemi 

C) Tek hat sistemi 

D) Kurmay ilkesi sistemi 

 

6. Aşağıdaki çalışma ortamı ve iklim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Çalışma ortamının ikliminden bahsedilirken havanın özellikleri dikkate alınır. 

B) İş ortamında aşırı ısının genel organik direnci ve iş verimini artırdığı bilinmektedir. 

C) Hava sıcaklığı vücut ısısından yüksekse, vücut terleme yoluyla soluklanarak ısısını 

sabit tutacaktır. 

D) Fazla sıcaklığın nemle birleşmesinin çalışanlarda yarattığı ilk etki uyku hâlidir. 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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7. Çalışma ortamında aydınlatma ve gürültü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Gürültünün en önemli ve kalıcı etkisi beyin üzerinde olmaktadır. 

B) Kişinin algılamasının büyük bir bölümü göz kanalıyla gerçekleşir. 

C) İyi bir ışıklandırma erken yorulmayı önler ve insanları güdüleyerek iş verimini 

artırır. 

D) Gürültünün fazla olduğu yerlerde sözlü iletişim aksamakta ve hata yapma olasılığı 

artmaktadır. 

 

8. Müşterilerin hangi modeli, hangi alternatif malzeme ve renklerle, hangi adet ve 

bedenlerde istediklerini belirtmeleri sonucu bu istekler ve siparişin diğer 

şartlarının yer aldığı formlara genel olarak ne denir? 
A) Satın alma formu 

B) Model formu 

C) Sipariş formu 

D) Kalite kontrol formu 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi ergonominin temel amaçlarından biri değildir? 

A) İşçi sağlığının korunması 

B) Çalışanın veriminin artırılması 

C) Kapasitenin artırılması 

D) İş kazalarının önlenmesi 

 

10. Zaman etüdüyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Etüdü yapan kişinin konusunda uzman olması gerekir. 

B) Standart zamana faaliyete ara verme süreleri de eklenmelidir. 

C) Performans değerleri yüzde olarak verilir. 

D) Kronometre ile alınan zaman standart zamanı gösterir. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da 

cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları ilgili faaliyete geri dönerek 

tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için 

öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 B 

4 A 

5 C 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI 
 

 

1 

 

D 

 

2 

 

A 

 

3 

 

C 

 

4 

 

B 

 

5 

 

D 

 

 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI 

 

 

1 

 

D 

 

2 

 

C 

 

3 

 

C 

 

4 

 

B 

 
  

CEVAP ANAHTARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4 CEVAP ANAHTARI 
 

 

1 
C 

 

2 
C 

 

3 
A 

 

4 
D 

5 C 

 

 

 

MODEL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 
 

 

1 

 

A 

 

2 

 

B 

 

3 

 

D 

 

4 

 

A 

 

5 

 

B 

 

6 

 

B 

 

7 

 

A 

 

8 

 

C 

9 C 

10 D 
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