
  Tarih : 05.08.20 

İŞ ETÜDÜ Eğitim Notları    Sayfa no : 1/8 
 

                                                                                                              
 

ATELYE ÇALIŞMASI 2 

 

ZAMAN ETÜDÜ YAPILMASINDA İZLENECEK YOL 

Etüt Edilecek İşin Seçimi :  

Zaman etüdü çalışmalarında en önemli konulardan biri etüt edilecek işin 

seçimidir. Bir işin etüt edilmesindeki amaçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir : 

 İş daha önce yapılmayan bir iştir ve önceden üzerinde zaman etüdü 

çalışması yapılmamıştır. 

 İşin malzemesinde veya yapılış yönteminde bir değişiklik yapılmıştır ve bu 

yüzden yeni standart zamanların tespit edilmesi gerekmektedir. 

 Bir işçi veya işçi temsilcisinden, işe ayrılan zaman standartı konusunda bir 

şikayet gelmiştir. 

 İş belirli bir darboğaz meydana getirerek sonraki işlerin birikmesine neden 

olmaktadır. 

 Özendirme programlarına geçmek için, işin standart zamanının tespit 

edilmesi gerekmektedir. 

 Metot etüdünün başlangıcı olarak, işin zaman etüdünün yapılması 

istenmektedir. Metot etüdü sonucu önerilen metodun  etkinliğinin 

karşılaştırılması için mevcut metodun zaman etüdünün alınması 

gerekmektedir. 

 İşin maliyeti çok yüksek olmaktadır. 

 Düşük üretim nedenleri araştırılmak istenmektedir. 

 Mevcut etütler zaman aşımına uğramıştır. 

 

Etüt edilecek işin seçiminden sonra sıra zaman etüdünün yapılmasına gelir. 

 

Etüde Başlamadan Önce Yapılacak İşler : 

Nezaretçiler kendi bölümlerinde ne yapılacağından daima haberdar 

edilmelidirler. Bir bölüme girer girmez, o bölümün sorumlu kişisi ile görüşmek 

gerekir. Bölüm sorumlusu kişi yardımıyla, işçiler zaman etüt teknisyeninin ne 

yapacağından haberdar edilmelidir. Etüde başlamadan önce ilgili kısım şefi, 

zaman etüt teknisyenini işçiye tanıştırmalı ve işçiden işini alıştığı gibi ve 

muntazam bir tempo ile yapması istenmelidir. Ek olarak ilk kademe 

yöneticilerine, zaman etüt teknisyenini işçiye tanıştırdıktan ve işçiye ne 

yapacağını anlattıktan sonra, işçi ile zaman etüt teknisyenini yalnız bırakması 
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hatırlatılmalıdır. Çünkü bazı işçiler kendi denetçilerinin başında dikilmiş 

olmasından hoşlanmazlar ve bu durum zaman etüt teknisyeni açısından da 

rahatsız edici bir davranış olur. 

 

Etüdün en kısa süre içinde bir plan ve programının yapılması ve etütle ilgili 

kişilerin bunu anlamasının sağlanması gerekmektedir. 

 

Burada önemli konu ETÜDÜ YAPILACAK İŞTE ÇALIŞACAK İŞÇİNİN 

seçimidir. Bu işçinin İŞİNİ İYİ BİLEN VE NİTELİKLİ İŞÇİ OLMASI ÇOK 

ÖNEMLİDİR. Nitelikli işçi; elindeki işi belirlenmiş güvenlik, nitelik ve nicelik 

standartlarına uygun olarak yerine getirilebilmek için gerekli fiziki yeteneklere, 

anlayış ve eğitime, beceri ve bilgiye sahip olan kişidir. Nitelikli işçi üzerinde 

etüt alınmasında ısrar edilmesinin sebebi vardır. Yavaş ya da niteliksiz işçiler, 

ya da kural dışı olarak çalışan işçiler üzerinde alınan etüt değerleri güvenilir 

olmayacak, tartışmalara sebebiyet verecek ve planlama aşamalarında 

kullanılamayacaktır. 

 

Yeni bir yönteme başlandığında, etüde başlamadan önce, işçinin hazırlığını 

yapmasına olanak verilmelidir. Zaman standartı koymak amacıyla bir işin etüt 

alınmaya hazır hale gelebilmesi için onun yapılma süresi ve zorluğuna göre 

günler ve hatta haftalar geçmesi gerekebilir. Aynı nedenle işe yeni alınan işçiler, 

işlerine tamamıyla alışana kadar, üzerlerinde etüt alınmamalıdır. 

 

Gerekli Belgelerin Hazırlanması : 

Zaman etüdü yapılacak bölümdeki işlerin bir iş akış şemasını, yerleşim düzenini 

hazırlayarak iş hakkında gerekli bilgilere sahip olunmalıdır. Böylece işle, 

işçiyle, kullanılan makine ve işin yapılmasını etkileyen çevre faktörü ve işte 

kullanılan yöntem ile ilgili bilgi sahibi olunur. İşçinin kendisi değil, yaptığı iş 

incelenmelidir. İşçinin elindeki malzeme ve kullandığı aletlere bakılmalı ve işi 

nasıl yaptığı analiz edilmelidir. EK-1’de verilen etüt kartında bu bilgilerin kayıt 

edilmesi için bölümler ayrılmıştır. Yine de bu kart iş ve işçi hakkında gerekli 

bilgileri toplayacak detaya sahip değilse, gerekli ilave bilgiler kayıt edilir ve etüt 

kartına iliştirilir. Etüt kartına aşağıdaki bilgiler işlenmelidir : 

 

 Etüdü Yapılan İş Hakkında : 

 Parça/grubun kod numarası 

 Parça/grubun adı 

 İşin kısa tanımı 

 Operasyon numarası 
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 Etüt numarası (aynı iş üzerinde birden fazla etüt alındığında, bunu 

belirtmek üzere) 

 Etüdün sayfa numarası 

 Etüdün yapıldığı bölümün maliyet merkezi numarası 

 Etüdü yapılan işte kullanılan kalıp, tezgahın numarası, adı 

 Etüdü yapılan işte kullanılan kalıp aparat numarası 

 Etüdü yapılan işte kullanılan malzemenin cinsi 

 Parçanın brüt/net ağırlığı 

 Parçanın kullanıldığı mamuller 

 İşte kullanılan ilave takım ve avadanlıklar 

 Etüdü Yapılan İşte Çalışan İşçi Hakkında : 

 İşçinin sicil numarası 

 İşçinin adı-soyadı 

 Yaptığı işte tecrübe müddeti 

 İşçinin etüt yapılan işte zaman etüt teknisyeni gözü ile kabiliyetinin 

puanlanması 

 Çalıma Yeri, Şekli ve Etüt Edilen Parça Hakkında : 
 İş , işçi ve muhit ile ilgili şartlar (işçi işi yaparken eğiliyor, yürüyor, 

oturuyor, ayakta çalışıyor veya merdiven kullanıyor gibi) 

 Çalışma yerinin ve şeklinin krokisi 

 Parça/grup krokisi (etüdü yapılan işin daha iyi anlaşılabilmesi için 

parça/grubun kroki ile izahı) 

 

Etüt kartının ikinci sayfası ise, etüt değerlerinin alınması, değerlendirilmesi ve 

etüdü yapan zaman etüt teknisyeni hakkında bilgileri kayıt etmek için 

hazırlanmıştır.  

 

İşin Elemanlara Ayrılması : 

Zaman etüdü yapılacak işin çok iyi analiz edilmesi gereklidir. Etüdü yapılacak 

iş, ileride yapılacak çalışmalarda gerekli olabilecek şekilde elemanlara 

ayrılmalıdır. 

 

Bir işin gözlemini, analizini kolaylaştırmak için seçilmiş ve o işin 

yapılmasındaki alt işlere “eleman” denir. Daha başka bir tanımla, bir işlemin 

detaylı analiz amacı ile seçilerek ayrılmış bir parçasıdır. Örnek olarak, ahizenin 

kaldırılması, telefon konuşması işleminin bir elemanıdır. 

İşin elemanlarına ayrılmasının sebepleri şunlardır :  

 

 İşlem zamanlarının hesaplanmasında hata oranını azaltmak 
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 Kapsamlı bir iş analizi ortaya koyarak metotlu çalışma sistemini 

gerçekleştirmek 

 Yapılacak iyileştirme çalışmalarında etüt kartından yapılan işin 

anlaşılabilmesini sağlamak 

 Üretken olan ve olmayan işleri ayırmak 

 İşçinin bir iş çevrimi süresince değişik hızlarda çalışmasını hesaba katmak 

 Değişik tipteki öğeleri, çalışma hızı ve yorgunluk payları açısından ayrı ayrı 

değerlendirmek, böylece her bir eleman için standart zamanı ayrı ayrı ve 

doğru olarak hesaplayabilmek 

 Makine ve insan gücünün tek başlarına kullanıldığı öğeleri ayırmak 

 İşlemi oluşturan bölümler arasında gereksiz olanları veya basitleştirme 

olanağı bulunanları ortaya çıkarmak 

 Ayrıntılı iş tanımı hazırlama olanağı sağlamak 

 Yapılan işte kullanılan yöntemin derlenmesini kolaylaştırmak ve böylece 

sonradan eklenen veya çıkartılan elemanların kolayca değerlendirilmesini 

sağlamak 

 

Bir işlemi elemanlarına ayırırken belirli iş türlerinin bulunduğunu bilmekte 

fayda vardır. Genel bir sınıflama ile aşağıdaki şekilde özetlenebilir : 

 

Tekrarlanan ve Düzenli Eleman :  İşlemin her çevriminde ve belirli bir sıra 

içerisinde yer alan elemandır. Örnek olarak, parçayı almak, biten parçayı stoka 

bırakmak. 

 

Düzensiz Eleman-Frekansiyel Eleman : Her çevrimde bulunmayan, düzenli 

olmayan aralarda ortaya çıkan elemandır. Bir işlemin yapılması sırasında 

imalatın her “n” birimi için tekrarlanan işin zamanıdır. Örnek olarak, her beş 

parçayı işledikten sonra, parçayı mastar ile kontrol etmek veya her elli parçada 

bir defa iş postasını malzeme ile beslemek vb. verilebilir. Ancak işin yapılması 

için bunların gerekli olduğu göz önüne alınmalı ve etüt kartında bu elmanlar için 

de gözlem yapılıp yapılma sıklığına göre standart zamana dahil edilmelidir. 

 

Sabit Elemanlar : Yapılış süresi, diğer şartlar ne olursa olsun değişmeyen 

elemandır. (Matkabın işleme başlaması için yükselmesi ve ilk işlem yerine 

hareketi gibi) 

 

Değişken Elemanlar : Yapılış süresindeki değişme aralığı oldukça geniş 

elemanlardır. (Parçanın büyüklüğü, ağırlığı, şekline göre yapılış zamanları 

değişir.) 
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El İle Yapılan Eleman : Daha çok insan zamanı diye adlandırılır ve fiziksel 

veya zihinsel bir insan faaliyetinin karşılığı olan zamandır. Fiziksel çalışma 

halinde, hareketsiz bir vasıtanın yardımı olsun veya olmasın, yapılan iş sadece 

insanın yaptığı iş ile neticelendirilir. Örnek olarak, sağ el ile cıvatanın, sol el ile 

somunun alınarak, herhangi bir parça üzerinde el ile birleştirilmesi ve havalı el 

aleti ile cıvata veya somunun sıkılmasını verebiliriz. Bu örnekte görüldüğü gibi 

işçi, bir vasıta yardımı olmadan işi yapmakta ve bir vasıta yardımı ile işini 

tamamlamaktadır. Ancak, böyle bir iş, insan zamanı olarak komple bir eleman 

gibi ölçülebilirse de, ayrı ayrı elemanlar bazında da ölçülebilir. Bunun sebebi 

olarak, artan üretim rakamlarında, el ile birleştirme işinin bir başka işçiye, el 

aleti ile sıkma işinin bir başka işçiye atanması gerekebilir. Bu eleman ayrı ayrı 

olarak etüt edilmiş ise ancak bu mümkündür. Yoksa bu istasyon darboğaz olarak 

görülecek, ya sentetik zaman ile değerlendirilecek ya da tekrar etüt alınması 

gerekecektir. 

 

Teknolojik Eleman : Süresi doğrudan doğruya makinenin veya teçhizatın 

çalışma şartlarına bağlı olan elemandır. Örnek olarak, poliüretan tesislerinde 

pişme zamanı, talaşlı imalatta kalemin ilerleme zamanı verilebilir. 

 

 

Makine İle Yapılan Eleman : Daha çok makine zamanı olarak adlandırılır ve 

teknolojik zamanın özel bir halidir. (Talaşlı imalatta parçanın işleme zamanı, 

kaynak makinelerinde otomatik kaynak zamanı gibi.) 

 

İnsan ve Makinenin Aynı Zamanda Çalıştığı Eleman : Genellikle insan-

makine zamanı olarak adlandırılır. İşçi ile makine aynı anda çalışır. Örnek 

olarak, iki aparatı olan kaynak tezgahında, işçi aparatın birisine kaynak edilecek 

parçaları yerleştirirken, diğer aparattaki parçalar makine tarafından otomatik 

olarak kaynatılmaktadır. Burada insan ve makine zamanları iç içe karışık gibi 

görünür. Ancak, böyle bir işin etüdü, makine zamanı kendi içinde, insan zamanı 

kendi içinde elemanlara ayrılarak ayrı ayrı alınır. Değerlendirme çalışmasında, 

makine zamanı veya insan zamanının uzunluğuna göre o işin standart zamanı 

tespit edilir. Eğer makine zamanı uzun, işçi işin bitmesi için makineyi bekliyorsa 

makine zamanı, aksi durumda işçi zamanı değerlendirmeye baz kabul edilir. 

 

Gezer Eleman : Özellikle montaj bantlarında, mevcut iş istasyonunda işçinin 

yapmış olduğu bir iş, değişik üretim adetlerinde bir başka istasyonda veya bir 

başka işçiye yaptırılabilir. Bu tip işler bir önceki veya bir sonraki işin 
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yapılmasına bağlı değildir. Bu durumda herhangi bir zamanda ve yerde yapılan 

bu tip işlere montaj hattında “gezer eleman” denir. Örnek olarak, topraklama 

ikaz etiketinin makinenin üzerine yapıştırılması son kalite kontrol işlemine 

kadar herhangi uygun bir istasyonda yapılabilir.  

 

Yabancı Eleman : O işin yapılması sırasında, o işle hiçbir ilişkisi olmayan 

elemandır. Örnek olarak, işçi kendi işini yaparken, yanındaki arkadaşının düşen 

malzemesini yerden alıp arkadaşına vermesi gösterilebilir. 

 

Bir işin elemanlara ayrılması aşağıdaki kurallara göre yapılır : 

 Elemanların başladıkları ve bittikleri gözle görülebilecek bir hareket veya 

kulak ile duyulabilecek bir ses ile kesin olarak ayrılabilmelidir. 

 Elemanlar doğru olarak ölçülebilecek en kısa zamana göre ayrılmalıdır. Bu 

zaman mekanik kronometrelerde 0.1 dak., dijital kronometrelerde 0.04 dak. 

olarak kabul edilir. Bu zamandan daha kısa elemanlar ya bir önceki ya da 

bir sonraki elemanın içerisinde değerlendirilir. Örnek olarak, bir makinenin 

düğmesine basıp makineyi durdurmak, gözle görülebilir ve makinenin 

çalışma sesinin bitmesinden dolayı kulak ile duyulabilir şekilde elemanın 

başlama ve bitiş anı ayrılabilmekte ise de 0.1 veya 0.05 dakikadan daha az 

ise makinenin düğmesine basıp, makinenin durdurulması ve işlenmiş 

parçanın alınması olarak bir sonraki eleman içerisinde değerlendirilebilir.  

 Makine zamanları insan zamanlarından mutlaka ayrılmalıdır. Bunun sebebi 

daha sonra yapılacak iyileştirme çalışmalarında kullanılması, değişik 

tempo ve yorgunluk faktörlerinin verilmesi gereğindendir. 

 Gezer elemanlar mutlaka ayrı olarak değerlendirilmelidir. Mevcut durumda 

iş istasyonundaki diğer elemanlar ile birleştirilmemelidir. Üretim rakamları 

arttıkça, işleri birkaç istasyona bölme zorunluluğu doğabilir. 

    

Gözlem ve Ölçümlerin Yapılışı :  

Direkt ölçüm yönteminde kronometre ile yapılacak etütte gözlemler tecrübeli ve 

eğitimli bir zaman etüt teknisyeni tarafından iş istasyonunda yapılır. Uzman, etüt 

kartı ve kronometre ve tabla ile birlikte iş istasyonuna gider. Zaman etüt 

teknisyeni aşağıdaki konulara dikkat ederek etüdünü yapar. 

 

Zaman etüt teknisyeni daima ayakta, işçiyi görebileceği bir yerde durmalıdır. 

Meşgul ve geçit yeri olan yerlerde durmaktan kaçınmalıdır. Öyle bir yer 

seçmelidir ki, buradan işçinin yaptığı her şeyi özellikle ellerini görebilmelidir.  
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Ne tam işçinin karşısında durmalı ne de işçiye baş ucunda birisinin dikildiği 

hissini verecek kadar yakın durmalıdır. Zaman etüt teknisyeninin doğru 

duruşunu, etüt edilen işlemin tipi saptar. Fakat genellikle önerilen duruş, işçinin 

biraz arkasında, yan tarafında ve ona 2 m uzaklıkta olanıdır. Bu duruşta işçi, 

başını biraz çevirmekle zaman etüdü teknisyenini görebilir ve işlemle ilgili bir 

şey sormak veya açıklama yapmak gerektiğinde ikisi rahatlıkla konuşabilir.  

 

Zaman etüt tablası ile zaman etüt formu, okunabilecek ve kolayca kayıt 

edilebilecek şekilde işle aynı düzeyde tutulmalıdır. Çalışma süresince sigara 

içmek, sandalyeye yaslanmak veya ayağını koymak gibi hareketlerden 

kaçınılmalıdır. 

 

HİÇBİR ŞEKİLDE, İŞÇİYİ BİLGİSİ OLAMADAN, SAKLANILARAK YA 

DA KRONOMETRE CEPTE ÇALIŞTIRILARAK ZAMANLAMAYA  

ÇALIŞILMAMALIDIR. Bu dürüst bir davranış değildir ve mutlaka birisi 

tarafından görülecek, haber etrafa yayılacaktır. ZAMAN ETÜDÜNÜN 

SAKLANACAK HİÇBİR YÖNÜ YOKTUR.  

 

Zaman etüt teknisyeni tüm dikkatini yaptığı işe toplamalıdır. Dikkat dağılmaya 

başlarsa, başka bir işi inceleyerek veya yapılan işi incelemek üzere mola 

vermelidir. 

 

Zaman etüt teknisyeni elemanlarına ayırdığı işin ölçümlerini kayıt etmeye 

başlamadan önce, iş üzerinde, ayırdığı elemanlara göre  birkaç etüt denemesi 

yapmalıdır. Ayırdığı eleman bazında, işlerin zamanlarını doğru ölçüp, 

ölçmediğini kontrol etmelidir. Eğer doğru ölçemiyor ise, elemanlarını tekrar 

gözden geçirmeli, gerekli düzeltmeleri yapmalı ve sonra etüde başlamalıdır. 

 

Zaman etüt teknisyeni kronometraj yöntemindeki gözlem metotlarından birini 

kullanarak etüt almalıdır. Her bir eleman için ölçülen zamanlar ve takdir edilen 

tempo değerleri Ek-1’ deki etüt kartının ikinci sayfasına işlenir. Etüt kartının bu 

sayfasında : 

 Eleman numarası 

 Elemanın tanımı 

 Ölçülen sürenin kayıt edilmesi için çevrim yeri 

 Her bir eleman için ; 

 Toplam zaman 

 Seçilen zaman (ölçülen zamanların ortalaması alınır ve yazılır) 

 Tempo 
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 Normal zaman 

 Yorgunluk payı (%) 

 Yorgunluk payı (dak) 

 Diğer paylar  

 Standart zaman 

 Etüdü tapan zaman etüt teknisyeni ile ilgili bilgiler ; 

 Etüdün başlama, bitiş saati 

 Etüt sırasında geçen zaman 

 Etüt sırasında yapılan parça adedi 

 Etüt için harcanan hazırlık zamanı 

 Etüdün yapıldığı tarih 

 Etüdü yapan zaman etüt teknisyeninin adı 

 Etüdü kontrol eden kişinin imzası bulunur. 

 

Etüt yapılan yerde, her bir elemanın numarası, tanımı ve her çevrim için o 

elemanın ölçülen süresi ve her eleman için zaman etüt teknisyeninin takdir ettiği 

tempo değeri yazılmalıdır. Etüt yerinden aşağıdaki konulara dikkat edilerek 

ayrılmalıdır : 

 İşçiye etüdün sona erdirildiği nazikçe bildirilmelidir. Bölümden ayrılırken de 

zaman etüdünün yapılmasında yardımcı olduğu için ilgililere teşekkür 

edilmelidir. 

 Tüm çalışma dokümanlarının bir araya toplanması ve ortalıkta çalışma 

düzenini bozacak bir şey bırakılmaması gereklidir. Çalışma yerinden düzgün 

ve ciddi bir şekilde uzaklaşmaya özen gösterilmelidir. 

 

 

 


