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ÖN SÖZ 

Hazır giyim işletmelerinde giysi üretiminin başlangıç noktası 

kesimhanelerdir. Kumaş maliyetleri ürün maliyetlerinin önemli bir 

kısmını oluşturduğu için kesimhaneler hazır giyim işletmelerinin can 

damarı olarak nitelendirilmektedir. İlk işlemin sıfır hatayla yapılması 

diğer birimlerdeki operasyonların da minimum hatayla gerçekleşme-

sine katkıda bulunacaktır.  

Kesimhaneler hazır giyim işletmelerinde modernizasyonun oldukça 

yoğun olduğu birimlerden biridir.  Gelişen malzeme kaynakları ve 

teknoloji bu alanda kullanılan makine ve aletlerin farklılaşmasını ve 

gelişmesini sağlamıştır. Bu gelişim üretimde kalite ve verimliliğe 

hizmet etmektedir. Bu sayede hazır giyim işletmeleri artan rekabet 

koşullarıyla baş edebilmektedir.  

Çalışmamızda geçmişinden günümüze kesimhanede serim, kesim ve 

düzenleme operasyonlarında kullanılan makine ve aletlerin gelişimi 

incelenmiş ve çalışma prensipleri açıklanmıştır.  

Serim ve kesim sırasında dikkat edilmesi gereken noktaların üzerinde 

durularak gelişen teknolojinin bu noktalarda nasıl kolaylık sağladığı 

açıklanmıştır. Operatör kaynaklı hataların, bilgisayar destekli üretim 

sistemleri kullanılarak minimuma indirgenmesi örneklerle 

anlatılmıştır. Kesimhanede kullanılan üretim teknolojilerinin 

verimlilik ve kalite etkisi göz önünde bulundurularak işletme içinde 

hangi makine ve aletlerin tercih edileceği ve bu makine ve aletlerin 
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hangi teknolojilere ve otomasyon düzeyine sahip olarak satın alınacağı 

sorularına da ışık tutmak amaçlanmıştır. 

Bu kitabın hazır giyim ve moda sektörüyle ilgili bölümlerde eğitim 

gören öğrencilere ve bu sektörlerin çalışanlarına rehberlik edeceği 

düşünülmektedir.   
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BÖLÜM-1 

HAMMADDENİN KESİMHANEYE GİRİŞİ 

Konfeksiyon firmalarında numune üretim süreci sonucunda belli olan 

hammadde ve yardımcı malzeme ihtiyaçları doğrultusunda gerekli 

siparişler tedarikçilere verilmektedir. Siparişlerin kesimhane 

tarafından teslim alınmasından sonra yapılması gereken kontroller 

bulunmaktadır. Bunlar hammaddelerin detay ve kalite kontrolleri 

başlıkları altında toplanabilir. 

1.1. Kumaş Detay Kontrolü 

Kumaş, bir ürünün üretilmesinde maliyeti oluşturan tüm üretim 

faktörleri arasında en yüksek yüzdeye sahip kalemdir. Ayrıca 

üretilmek istenen bir konfeksiyon ürününün kalitesinin istenen 

seviyede olması için de, talep edilen özelliklere sahip olması gereken 

bir materyaldir. Sipariş aşamasından sonra kesimhane tarafından 

teslim alınan kumaşların, ilgili sipariş aşamasında belirtilmiş olan 

özelliklere uygunluğunun kontrol edilmesi gerekmektedir. Yapılması 

gereken kontroller; materyal kontrolü, gramaj kontrolü, kilo/metraj ve 

kumaş eni kontrolüdür. 

1.1.1. Materyal Kontrolü 

Satın alınan kumaşlarda bakılması gereken ilk nokta kumaşın lif 

materyalinin tespit edilmesidir. Lif materyalinin tespitinde, farklı 

materyallerin boyarmadde tutma özellikleri farklı olduğu için, özel 

test boyarmaddeleri ile liflerin boyanması şeklinde uygulamalar 
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mevcuttur. Benzer şekilde liflerin farklı kimyasal çözeltilere karşı 

farklı davranışlar göstermekte ve bu sayede de liflerin materyalleri 

tespit edilebilmektedir. Bu yöntemlerle birlikte, liflerin ateş 

karşısındaki davranış şekilleri, ortaya çıkan koku, duman rengi, kül 

sertliği ve rengine göre de materyal tespiti yapmak mümkündür. Bu 

testlerin en pratik olanı yanma testidir (Baykal ve Karataş, 2021).  

Liflerin yanma davranışları ile ilgili örneklere bakıldığında, bitkisel 

lifler çabuk yanar, ortaya yanık kağıt kokusu çıkarırlar ve kalıntısı 

gri/sarı renktedir. Hayvansal lifler yavaş yanar, yanarken çıtırtı sesi 

çıkarırlar. Yanma sonucunda hacimli kül bırakırlar. Sentetik liflerden 

örneğin polyester yakma sonucunda önce erir sonra yanar. Siyah 

renkte bir duman ortaya çıkar. Sonuçta boncuk şeklinde sert bir kalıntı 

bırakır (Özbağcı, 2008). 

1.1.2. Gramaj Kontrolü 

Satın alınan kumaşların bir metrekaresinin ölçülerek gram olarak 

ağırlığının hesaplanması ile elde edilmektedir. Elde edilen değere 

ilgili kumaşın metrekare ağırlığı denir. Kumaşların gramaj tayininde 

numunenin kesilmesinde kullanılan alete gramaj alma aleti 

denilmektedir (Şekil 1). 
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Şekil 1. Gramaj Alma Aleti 

(Dönmez, 2008) 

 

Gramaj alma aleti ile kesilen kumaşın hassas teraziler yardımıyla 

tartılması ile kumaşın gramaj tayini yapılmaktadır. Gramaj aleti ile 

kesilen kumaşın alanı 100 cm²’ ye karşılık gelmektedir. Kesilen bu 

numunenin tartılması 100 cm²’deki kumaşın gram cinsinden değerini 

vermektedir. Bu nedenle değerin 100 ile çarpılması ile numunenin 

10000 cm² = 1 m² ağırlığı gram/m² cinsinden değerini vermiş olacaktır 

(Dönmez, 2008).  

Gramaj alma aletinin kullanılmaması durumunda, bir kumaşın 

gramajının hesaplanabileceği formül aşağıdaki gibidir (Dönmez, 

2008). 

Metrekare Ağırlık =
Numunenin Ağırlığı (g)

Numunenin Eni (m)x Numunenin Boyu (m)
 

 

1.1.3. Kilo / Metraj ve En Kontrolü 

Kumaşların üretim planlarının hatasız bir şekilde yapılabilmesi için 

satın alınan kumaşların ağırlıkları/uzunlukları ve top boyunca en 

değişikliklerinin (sapmalarının) bilinmesi gerekmektedir. Bu 
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doğrultuda kumaşlar hammadde depoya alınırken, kumaş türü örgü ise 

toplar tek tek tartılarak kayıt edilir. Tür dokuma kumaş ise kumaşın 

toplam uzunluğu kumaş kontrol makinelerinde kumaşlar kontrol 

edilirken tespit edilmektedir. Benzer şekilde hem örme hem de 

dokuma kumaşların en kontrolleri de kumaş kontrol makinelerinde 

yapılmaktadır (Yurtsever vd., 2018). 

1.2. Kumaş Kalite Kontrol Makineleri 

İşletmelerde kullanılan kumaşlar, detay kontrollerinden sonra bir 

takım kalite kontrollerine de tabi tutulurlar. Kumaş kalite kontrol 

makineleri de kendi içerisinde örme kumaş kontrol ve dokuma kumaş 

kontrol makineleri şeklinde gruplara ayrılmakta ve kullanılan 

makinelerin özellikleri de değişmektedir (Arıkan, 2021).    

Kumaş kalite kontrol makineleri, kumaşlar üzerindeki delik, kesik, lif 

uçuntusu, örgü atlaması, çözgü kaçağı, sık-seyrek doku, vb. gibi 

karşılaşılabilecek tüm hata türleri için yüksek aydınlatmaya sahip 

makinelerdir. Bu makinelerde kontrol operatörleri toplarından açılan 

ve yüksek aydınlatılmış alandan akan kumaşların her bir metresini 

kontrol etmekte ve hata türüne göre önceden belirlenen renklerde 

etiketler ile kumaşları etiketlemektedir. Kontroller sonrasında 

tedarikçiler, etiketler istatistiksel olarak sayılarak hata türleri ve 

miktarlarına göre değerlendirilirler. Bu makineler kalite kontrol 

işleminin yanında, top uzunluğu kontrolü de yapmaktadır (Arıkan, 

2021).  
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Kesimhane tarafından teslim alınan kumaşların depo girişinde kalite 

kontrolleri için kullanılan makineler aşağıda anlatılmıştır. 

1.2.1.  Örme Kumaş Kalite Kontrol Makinesi 

Örme kumaşların yapıları gereği esneme ve kenar kıvrılma gibi 

karakteristik özelliklerinden dolayı, kalite kontrollerinde kullanılacak 

makinelerde bu doğrultuda geliştirilmiş olmalıdır (Şekil 2). Bu 

makinelerin özellikleri aşağıda anlatılmıştır. 

- Kumaşları açma, esnetmeden rulo halinde tekrar sarabilirler. 

- Likralı kumaşların kalite kontrol işlemi sonrasında 

dinlendirilmesi için özel bölüm bulunmaktadır.   

- Örme kumaşların kenar kıvrılma durumuna çözüm üretmek 

amacıyla hava üfleme veya nemlendirme gibi özellikleri 

bulunmaktadır. 

- Kumaş toplarının düzgün sarılmasında kenar takip fotoselleri 

kullanılmaktadır. 

- Kumaş toplarının sonuna gelindiğinde fotoseller yardımıyla 

otomatik durdurma sistemleri bulunmaktadır. 

- Farklı tür ve materyalde örme kumaşlar için aynı özelliklerde 

sarılabilmesi için kalibre edebilme sistemleri bulunmaktadır. 

- Kumaş toplarının genel ağırlıklarının ölçümlerini sağlarlar. 

- Toptan topa aktarım yapılabilmektedir. 

- Kumaş topları tüp şeklinde sarılmış ise kontrol işleminden sonra 

kesme ve açık en sarabilme özellikleri bulunmaktadır (Yıldız ve 

Buldu, 2017). 
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Şekil 2. Örme Kumaş Kalite Kontrol Makinesi 

(http://serkonmakina.com/) 

1.2.2. Dokuma Kumaş Kalite Kontrol Makinesi 

Dokuma kumaşlar örme kumaşlara göre daha az sorunlu kumaş türü 

olarak bilinmektedir Ancak yine de dokuma kumaşların da 

kesimhanede kalite kontrol aşamalarından geçirilmesi gerekmektedir. 

Bu doğrultuda dokuma kumaş kalite kontrol makinelerinin (Şekil 3) 

özellikleri aşağıda anlatılmıştır. 

- Kumaş toplarının kontrol işlemi sırasında metrajları kayıt 

edilmektedir. 

- Kumaş ağırlık sistemi sayesinde metraj bilgisi ile birlikte 

kumaşın gerçek ağırlığının kayıt edilmektedir. 

- Kumaş toplarının düzgün sarılmasında kenar takip fotoselleri 

kullanılmaktadır. 

- Kumaş toplarının sonuna gelindiğinde fotoseller yardımıyla 

otomatik durdurma sistemleri bulunmaktadır. 

- Toptan topa aktarım imkanı bulunmaktadır. 
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- Full likralı dokuma kumaşlar için özel tasarlanmış boşaltıcı 

sistemli otomatik tansiyon ayarlı sarım yapılabilmektedir. 

- Kenar fotoseli ile düzgün bir yan duvar oluşumu ve düzgün bir 

sarım elde edilebilmektedir (Yıldız ve Buldu, 2017). 

 

 

Şekil 3. Dokuma Kumaş Kalite Kontrol Makinesi 

(http://serkonmakina.com/) 

 

1.2.3. Akıllı Kumaş Kontrol Makinesi (SFIM-Smart Fabric 

Inspection Machine) 

 

Mevcut kumaş kontrol makinelerinin teknolojik gelişimi, ağırlık ve 

mesafe sensörleri gibi elektronik eklentilerin yerleştirilmesiyle 

başlanmıştır. Bu gelişmelerin ardından operatörün veri girişini dijital 

olarak gerçekleştirmesine olanak sağlayan tabletlerin eklenmesi 

gerçekleştirilmiştir. Tabletlerde bulunan yazılım sayesinde hata tipleri 

veri tabanından seçilmekte, hatanın metraj bilgisi ilgili sensörden 

alınarak hata bilgisine otomatik olarak eklenmektedir. Kumaş topunun 

toplam ağırlığı ve metrajı gibi bilgileri de tespit etmektedir. Bu 
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makinelerden elde edilen raporlar online ya da offline olarak diğer 

birimlerle paylaşılabilmekte ve dijital ortamda depolanabilmektedir.  

Akıllı kumaş kontrol makinelerin avantajları aşağıdaki gibidir. 

- Hızlı veri giriş imkanı bulunmakta, 

- Hataları ve hatalı olan metrajları kayıt etmekte, 

- Kumaş kontrol raporlarını hazırlamakta, bu sayede form, rapor 

gibi belgelerin dijital ortamda saklamakta, kırtasiye giderlerini 

azaltmakta, 

- Nitelikli işgücü ihtiyacını azaltmakta, 

- Tespit edilen ve sınıflandırılan hataları tedarikçiler ile 

paylaşmaktadır (Boz ve Arıkan, 2018). 

 

 

Şekil 4. Akıllı Kumaş Kontrol Makinesi 

(http://konsan.tech/) 

1.2.4. Kumaş Dinlendirme Makinesi 

Dinlendirilmesi gereken tüm kumaş türlerinin toplardan dekatüre 

açılması, kumaşlar açılırken üzerlerindeki gerginliğin atılması için 

sallanması, açık kumaşların dinlendirilmesi ve dinlendirilen 
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kumaşların dekatürden tekrar topa sarılması işleminin 

gerçekleştirildiği makinelerdir (Şekil 5). Topların açılması ve 

sarılması sırasında metraj ölçüm imkanı ve düzgün sarım için kenar 

hizalama özelliği da bulunmaktadır (Bahadır Ünal ve Gökçen, 2021).  

 

Şekil 5. Kumaş Dinlendirme Makinesi 

 (https://ozermakina.com.tr/) 
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BÖLÜM-2 

KUMAŞ SERİMİ 

Kumaşların üretim öncesinde, kumaş özellikleri ve üretilecek model 

detayları göz önünde bulundurularak, kesim öncesinde serim 

işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Kumaş katlarının üretim 

adetleri hesaplanarak, üst üste serilmesi işlemine pastal atma 

denilmektedir. Serim işlemi yapılırken dikkat edilmesi gereken 

noktalar bulunmakta ve bunlar aşağıda anlatılmaktadır. 

- Kumaşların gerilimsiz ve gevşek olmayacak şekilde serilmeli, 

- Kumaşın en az bir kenarı çakıştırılarak en farklılaşması 

minimize edilmeli, 

- Uçlar dik açıyla kesilmeli, 

- İstenen uzunlukta ve kat adedinde serim yapılmalı, 

- Relaksasyon (sakal) payı bırakılmalı, 

- Hav, tüy, desen yönüne dikkat edilmelidir (Erdoğan ve Boz, 

2008). 

2.1. Kumaş Serim Masaları 

Serim masaları üzerlerinde kumaşları rahatça hareket ettirecek şekilde 

kaygan ancak kumaşların veya kesim alet/aparatlarının düşmeyecek 

şekilde de hafif pürüzlü olması gerekmektedir. Masa yüzeyleri 

genellikle parlak, temiz elektrostatik yüklenmeyi önleyici yapıdadır. 

Serim masalarının uzunluğunun bir sınırı yoktur. İşletme alanına ve 

serim, kesim, tasnif ve işaretleme sürecine uygun uygun olacak 
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şekilde masaların uzunlukları ayarlanabilir. Enleri ise yoğunlukla 

kullanılan kumaşların enleri düşünülerek ortalama 180 cm 

genişliğinde olmalıdır. Kesilen katların masadan masaya nakli 

sırasında kaymaları önlemek için bazı yöntemler geliştirilmiştir. 

- En alt tabakaya kâğıt sermek, 

- Masanın çeşitli yerlerine delikler açıp bu deliklerden dışarıya 

hava püskürtmek (hava yastıklı masalar), 

- Masaları hareketli bantlardan yapmak. 

Kesilen bantları masadan masaya taşımak için veya bant testeresine 

götürmek için ayakları tekerlekli ara taşıyıcı masalar kullanılabilir. 

Kumaş serme masaları klasik masalar, vakumlu masalar, hava 

üflemeli masalar, iğneli masalar olarak çeşitlendirilmektedir (Çetin, 

2011). 

2.1.1. Klasik Masalar 

Klasik serim masaları metre boyunda parçalı olacak şekilde ölçüye 

göre birbirine monte edilerek kullanılmaktadır. Parçalar birbirine 

geçmeli şekildedir. Klasik kesim masalarının yüzey malzemeleri, 

kumaşların rahatça hareket edilmesine imkân sağlayacak şekilde imal 

edilmelidir. Masaların yükseklikleri kesim operatörünün ergonomisine 

uygun olarak 80-90 cm arasında olmalıdır (Şekil 6). 
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Şekil 6. Sabit Serim Masası 

(https://www.makinaturkiye.com/) 

 

2.1.2. Vakumlu / Hava Üflemeli Masalar 

Vakum sistemine sahip serim masaları, serim işleminde daha çok 

serim işleminin tamamlanmasıyla gerçekleştirilecek kesim işleminin 

kolaylaştırılması amacıyla kullanılmaktadır. Kesim işlemi sırasında 

kumaşın kaymasını engellemek ve hacimli kumaşlarda kesimin 

verimliliğinin artırılması için kesim yüksekliğini azaltmak için tercih 

edilmektedir. Vakumlu serim masalarının kullanım verimliliğinin 

yükseltilmesi için ise serimi yapılmış kumaş bloğunun üst katı 

polietilen ile kaplanmakta ve bu sayede vakum sistemi ile serilmiş 

kumaşlar daha fazla sıkıştırılmakta ve dolayısıyla kesim yüksekliği 

azaltılmaktadır (Şekil 7a). 

Hava üflemeli serim masaları ise vakumlu serim masalarının tersi 

şeklinde çalışmaktadır. Masaların yüzeyinde hava üfleme delikleri 

bulunmaktadır. Bu sistem kiloca ağır kumaşların masanın üzerinde 
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rahatça hareket ettirilmesini sağlamaktadır. Kaba kesimi yapılan ağır 

kumaşların detaylı kesim işlemi için hızar bölümüne transferi ve bu 

bölgedeki hareketin kolaylaştırılması için kullanılmaktadır (Şekil 7b). 

  

Şekil 7.a. Vakumlu, 7.b. Hava Üflemeli Serim Masası 

(https://www.kuris.de/) 

2.1.3. İğneli Masalar 

İğneli serim masaları desenli, ekoseli veya çizgili kumaşların serilen 

her kattaki ekoselerinin tutturulmasını sağlamak için kullanılmaktadır. 

Bu masaların kenarları iğnelerle donatılmıştır. Bu iğneler gerektiğinde 

masanın yüzeyine çıkarılabilir ve işçiler kumaşı iğnelere sererek 

keserler. 

Masanın üst tablası bir kenarından masanın şasesine hareketli 

mafsallarla bağlıdır ve masanın şaseye dik durmasını sağlar. Masa dik 

pozisyondayken serilen kumaş katları iğnelere geçirilir. Serim 

bittiğinde de masa yine yatay pozisyona getirilir. Böylelikle 

operatörler rahat bir serim işlemi gerçekleştirmiş olur. Sabit masaların 

önüne veya arkasına eklenerek de kullanılabilir. Kullanılması kolay 
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olup iğne boyları ayarlanabilir. Bu sayede gerektiğinde düz masa 

olarak da kullanılmaktadır (Şekil 8). 

 

Şekil 8. İğneli Serim Masaları 

(http://www.carontechnology.com/) 

2.2. Kumaş Serim Çeşitleri 

Kumaş serimi için çeşitli serim sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemler 

iki grup altında incelenebilir. 

2.2.1. Elle Serim 

En çok kullanılan kumaş serim türü olup, 1 veya 2 işçi tarafından 

tutulan kumaşı çekilerek üst üste serilmektedir. Temelde yorucu bir 

işlem olduğu için elle serim işlemini kolaylaştıran bazı araçlar 

geliştirilmiştir. 

Elle serim işleminin bir takım dezavantajları bulunmaktadır. Bunlar, 

serim süresinin fazla olması, işçilik maliyetinin yüksek olması ve 

serim kalitesi ile işçilik verimin düşük olmasıdır (Erdoğan ve Boz, 

2008). 
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2.2.1.1. Pastal Başı Kesim Makinesi 

Manuel düzende önceden 2 kesim operatörü tarafından kumaş katı 

serimi tamamladıktan sonra, karşılıklı olarak her biri bir ucundan 

başlamakta ve pastal başının kesimi yapılmaktaydı. Pastal başı kesim 

makinesi ile kesim işlemi otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Elle 

serimde atılan katların düzgün ve firesiz bir şekilde kesimini 

sağlamaktadır. Serilen kumaş pastal sonuna doğru çekilir, kesim 

makinesi kumaşı tutar, bir kat serme işlemi tamamlandığında pastal 

başında bulunan kesim aparatı çalışır ve kumaşı keser (Çivitçi ve 

Saygılı, 2010). 

 

Şekil 9. Pastal Başı Kesim Makinesi 

(https://www.rexelpoland.com/) 

 

2.2.1.2. Kumaş Teknesi 

Elle serimi yapılacak kumaş toplarının yerleştirildiği, topların rahatça 

dönmesini sağlayacak silindirlere sahip teknelerdir (Şekil 10).  
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Şekil 10. Kumaş Teknesi 

(Erdoğan ve Boz, 2008) 

 

2.2.1.3. Kumaş Askısı 

Serimi yapılacak kumaşların serim yönüne göre asıldığı bir 

düzenektir. Kumaş topundan geçirilen demir çubuk sonrasında iki kişi 

tarafından kumaş askısına asılmaktadır. Böylece kumaş rahat bir 

şekilde açılabilmektedir. Kumaş askısının kullanıldığı serimlerde yüz 

yüze serim yapılamaz (Şekil 11). 

 

Şekil 11. Kumaş Askısı 

(Erdoğan ve Boz, 2008) 
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2.2.1.4. Kumaş Sehpası 

Üzerinde farklı kumaş toplarını taşıyan kumaş sehpaları serim 

masasının baş kısmında konumlandırılmaktadır. Kumaş sehpası serim 

işleminin süresini azaltarak verimliliği yükseltir. Yükte ağır 

kumaşların dahi sehpada rahat bir şekilde açılmasını sağlar. 

 

 

Şekil 12. Kumaş Sehpası 

(https://www.eastmancuts.com/) 

 

2.2.1.5. Döner Kumaş Sehpası 

Ağır veya hafif tüm kumaş toplarının rahat bir şekilde açılmasını, 

kumaş toplarının kolay bir şekilde döndürülmesini sağlayan sehpadır. 

Serim masalarının baş kısımlarına konumlandırılmaktadır. Üzerinde 

özelliklerine göre farklı sayıda kumaş topları yüklenebilen döner 

kumaş sehpaları, kullanılacak kumaş topunu manuel elle çevirme veya 

otomatik döndürme ile serim masası hizasına getirilebilmektedir. 
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Şekil 13. Döner Kumaş Sehpası 

(https://www.southwestsolutions.com/) 

 

2.2.1.6. Çakıştırma Levhası 

 

Serim masasının bir kenarına yerleştirilen, serimi yapılan kumaş 

katlarının o kenarda üst üste çakıştırılmasını sağlayan alettir. Daha çok 

kaygan ve hafif kumaşların seriminde oluşabilecek sorunları 

gidermektedir.  

 

Şekil 14. Çakıştırma Levhası 

(Megep, 2006) 
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2.2.2. Makine ile Serim 

Elle serim işlemindeki zorlukları ve işçilik maliyeti gibi dezavantajları 

azaltmak ve/veya ortadan kaldırma amacıyla birtakım alet ve 

makineler geliştirilmiştir. Bu sayede kumaş ister top halinde isterse de 

açılmış yığın halinde olsun, serim işlemleri hızlı ve düzgün bir şekilde 

yapılmaktadır.  

Kumaş serme işleminde kullanılan makineler yarı otomatik ve tam 

otomatik serim makineleri şeklinde ikiye ayrılmaktadır (Erdoğan ve 

Boz, 2008). 

2.2.2.1. Yarı Otomatik Serim Makineleri 

Yarı otomatik serim makineleri, serim masası üzerine yerleştirilmiş 

tekerlekli bir arabanın, masa üzerindeki rayları arasında gidip gelme 

hareketi yapmasıyla kullanılmaktadır. Makinenin masa üzerindeki 

hareketi operatör tarafından sağlanmaktadır. Makine üzerindeki 

hareket ettirme kolları operatör tarafından tutulmakta ve makine 

hareket ettirilmektedir. Buna bağlı olarak, serim hızı operatörün 

yürüyüş hızı kadardır. Kumaşı döndürme aparatları ile zikzak serim, 

üst üste serim, tüp kumaş serimi gibi farklı serim türlerinde serim 

yapılabilir (Bilgiç, 2021) (Şekil 15). 



 

Dr. Serkan BOZ, Dr. Mehmet KÜÇÜK | 30 

 

 

Şekil 15. Elle Serim Makinesi 

(http://www.ozbilim.com/) 

 

2.2.2.2. Tam Otomatik Serim Makineleri 

Elle serim yapan makinelere bir motor eklentisiyle otomatik serim 

arabaları geliştirilmiştir (Şekil 16). 

 

Şekil 16. Tam Otomatik Serim Makinesi 

(http://www.ozbilim.com/) 

Bu makinelere bazı eklentiler yapmak mümkündür: 

- Kumaş topunun dönüşünü sağlayan düzen (Motor), 

http://www.ozbilim.com/
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- Kaç kat ve kaç metre serim yapıldığını gösteren sayaç, 

- Kumaşı serim sonunda kesen tertibat, 

- Serim boyuna göre hareket sağlayan düzen, 

- Kumaş enindeki kaymaları önleyen tertibat (Fotosel) (Bu 

tertibat, kumaş topunu, aldığı komuta göre sağa-sola hareket 

ettirerek ende çakışmayı sağlar), 

- Kazaları önlemek için ani durmayı sağlayan tertibat, 

- Arabalara kumaş topunu koyan veya kumaş topunu alan tertibat, 

- İşçinin yorulmasını azaltmak için işçi taşıyan düzen, 

- Ekoseli kumaşlarda kaymayı önlemek için düzgün sağım yapan 

tertibat (Zig-zag serimde hız 80 m/dak) (Erdoğan ve Boz, 2008). 

Makine üzerinde bulunan motor ile masa üzerindeki hareketini 

gerçekleştirir. Üzerinde bulunan operatörün taşınacağı kısım 

sayesinde, operatörün serimin tüm uzunluğu boyunca kontrol yapması 

sağlanmaktadır. Operatörün görevi serilen kumaşı takip ederek, 

serimin düzgün yapılmasını takip etmek, müdahale gerektiğinde 

makineyi kumanda panelindeki durdurma butonu ile durdurmak ve 

kontrolü sağlamaktır. Makine üzerindeki kumanda panelinden kat 

sayısı, serim uzunluğu, serim türü gibi ayarlar yapılabilmektedir.  

Serimi yapılacak kumaşın serim gerginlik ayarı önceden yapılan serim 

denemeleri ile belirlenmekte ve makineye ilgili veriler girilmektedir. 

Serim makinenin serim hareketine başlama ve bitiş noktaları pastal 

uzunluğuna bağlı olarak programa girilmektedir. Bu sayede makine bu 
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noktalar arasında gidip gelme hareketi yapmakta ve serim işlemi 

gerçekleşmektedir. 

2.3. Kumaş Serim Yöntemleri 

Kumaş serme işleminin nasıl ve hangi yöntem ile yapılması 

gerektiğine kesim sistemleri ve özellikleri göz önünde bulundurularak 

karar verilmektedir. Serim işlemi genel olarak tam en serim, yarım en 

serim ve tüp kumaş serim şeklinde sıralanmaktadır. 

2.3.1. Tam En Serim (Açık En Serim) 

Serimi yapılacak kumaşlar tam ende serilirler. Kesimi yapılacak 

parçalar katlı bir şekilde değil, sağ ve sol parçalar şeklinde tamamen 

serilmelidir. Sıklıkla kullanılan bir serim şeklidir. Kumaşlar tam ende 

farklı şekillerde serilebilmektedir (Erdoğan ve Boz, 2008).  

2.3.1.1. Tek Yüzlü Tek Taraflı Serim 

Asimetrik ve kumaş yönünün önemli olduğu kumaşlarda uygulanır. 

Bu serme biçiminde yüzler ya üstte ya da alttadır. Tam kalıpla çalışılır 

(Erdoğan ve Boz, 2008). 

 

Şekil 17. Tek Yüzlü Tek Taraflı Serim 
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2.3.1.2. Tek Yüzlü Çift Taraflı Serim 

Her bir katta kumaş yüzü ya aşağı doğru ya da yukarı doğru bakacak 

şekilde serilir. Asimetrik kumaşlar için uygundur. Serme işlemi çift 

taraftan yapıldığı için yönün önemli olduğu kumaşlar için uygun 

değildir. Tam kalıpla çalışılır (Erdoğan ve Boz, 2008). 

 

Şekil 18. Tek Yüzlü Çift Taraflı Serim 

 

2.3.1.3. Yüz Yüze Tek Taraflı Serim 

Simetrik modeller için uygundur. Yarım kalıpla çalışılabilir. Kumaş 

yönünün önemli olduğu durumlarda kullanılır (Erdoğan ve Boz, 

2008). 
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Şekil 19. Yüz Yüze Tek Taraflı Serim 

2.3.1.4. Yüz Yüze Çift Taraflı Serim 

Kumaş önce bir yönde, sonra diğer yönde yüzler içte olacak şekilde 

serilir. Simetrik modeller için kullanılır. Kumaş yönünün önemli 

olmadığı kumaşlar bu yöntemle serilebilir. Serme hızı yüksektir. 

Yarım kalıpla çalışılabilir (Erdoğan ve Boz, 2008). 

 

Şekil 20. Yüz Yüze Çift Taraflı Serim 

 

2.3.1.5. Desen Özellikli Serim 

Kareli, çizgili veya asimetrik desenli kumaşlar için yapılan serimdir.  

İğneli masalarda yapıldığı takdirde daha iyi sonuç verir. Kalıpların 

yerleşiminde kumaşın en ipliği yönündeki desen özelliği dikkate 
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alınarak yerleştirilmesi gerekir. Desenli kumaş ile yapılan serimlerde 

desen yönü önemli olduğu için tek yönlü pastal atılır.  

2.3.1.6. Kademeli Serim 

Kademeli serim yöntemi bir pastal üzerinde farklı kat sayıları ve serim 

uzunlukları ile farklı bedenlerden kesim yapılmasını sağlamaktadır 

(Güner, 2018). 

 

 

Şekil 21. Kademeli Serim 

Şekil 21’te gösterilen örnek değerlere göre kademeli serim 

yönteminde, bedenlere göre serilen kumaş kat adetleri aşağıdaki 

gibidir. 

 

Tablo 1. Kademeli Serim Yöntemi Göre Bedenlere Ait Serilen Kat Adetleri 

XS 100 kat 

S 100 kat 

M 50 kat 



 

Dr. Serkan BOZ, Dr. Mehmet KÜÇÜK | 36 

 

L 50 kat 

XL 25 kat 

XXL 25 kat 

 

Kademeli serim yöntemi de kendi içerisinde pastal planı oluşturma 

şekline göre alt sınıflara ayrılmaktadır.  

 

- Tek bedenli pastal çizim planı 

Tek bedenli pastal çizim planında her kademede sadece bir bedene ait 

parçalar bulunmaktadır. Dezavantajı Kalıp yerleşiminde küçük 

bedenlerde kumaşta boşluk kalır, büyük bedenlerde ise kalıp 

parçalarının büyük olmasından dolayı yerleşimde güçlük çekilir 

(Güner, 2018). 

 

Şekil 22. Tek Bedenli Pastal – Kademeli Serim 

(Güner, 2018) 

- İki bedenli pastal çizim planı 
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Tek bedenli çizim planındaki dezavantajı ortadan kaldırmak adına, 

büyük ve küçük bedeni bir arada planlamak amacıyla oluşturulmuştur. 

Dolayısıyla kumaştan yararlanma oranı arttırılmıştır. Bu tekniğin 

faydası kumaştan yararlanma oranını artırmak iken, dezavantajı ise 

farklı bedenlerden farklı bedenler bir arada çizilirken sipariş miktarları 

da göz önünde bulundurulmalı, aksi halde karışıklık oluşabilmektedir 

(Güner, 2018). 

 

 

Şekil 23. İki Bedenli Pastal – Kademeli Serim 

(Güner, 2018) 

 

- Çok bedenli pastal çizim planı 

Çok bedenli pastal çiziminin bir diğer adı da iç içe geçmiş pastal 

planıdır. Tüm bedenler pastal verimliliğini maksimize etmek amacıyla 

iç içe yerleştirilerek hazırlanır. Avantajı olarak birim metrajın 

minimuma indirilmesi gösterilebilir. 
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Şekil 24. Çok Bedenli Pastal Planı 

(Güner, 2018) 

 

2.3.2. Yarım En Serim 

Yarım ende serim şekli, iki kenarı üst üste getirilecek şekilde katlanan 

tam en kumaşların serimi anlamına gelmektedir. Fazla kat serime 

uygun olmaması, kumaşların içeri yönde dönme ve kayma yapması 

gibi dezavantajları nedeniyle tavsiye edilmeyen bir serim şeklidir. 

Genellikle az katlı serimler için uygundur. Pastal planında kalıplar sağ 

veya sol olacak şekilde sadece bir tarafı kullanılır. 

2.3.3. Tüp Kumaş Serimi 

Yuvarlak örme makinelerinde üretilmiş kumaşların serim türüdür. 

Serimi yapılacak kumaşlar tüp yani iki kenarı kapalı şekildedir. Bu 

kumaşların seriminde askılı serme masalarının kullanılması yapılan işi 

kolaylaştıracaktır. Tüp kumaş serim makineleri ya da elle serim için 

uygundur. Örme kumaşlar yapıları gereği esneme yeteneğine sahip 

oldukları için, serim sırasında esnetme veya germe yapılmaması son 

derece önemlidir (Güner, 2018). 
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Şekil 25. Tüp Kumaş Serimi 

(Güner, 2018) 
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BÖLÜM-3 

KUMAŞ KESİMİ 

 

Serim işlemi tamamlanan kumaşlar belirli süre dinlendirildikten sonra 

daha önceden hazırlanmış olan pastal planına göre kesim işlemine tabi 

tutulur.  

3.1. Klasik Kesim Makine ve Aletleri 

Klasik kesim sistemlerini kumaşın hareket ettirilip ettirilmemesine 

göre iki grupta incelemek mümkündür.  

3.1.1. Kumaşı Sabit Kesicisi Hareketli Sistemler 

3.1.1.1. Bıçak, Falçata 

Diğer bir alet de sanayide falçata adıyla bilinen bıçaklardır. Sert 

metallerden yapılmışlardır (Erdoğan ve Boz, 2008).  

 

Şekil 26. Falçata 
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Farklı türleri bulunmaktadır. Özellikle deri kesiminde “Pelteko” adı 

verilen bıçak karşımıza çıkmaktadır. Pelteko bıçağının arkasındaki 

sivri uç da işaretleme amacıyla kullanılmaktadır. 

 

 

Şekil 27. Pelteko 

 

Falçataların kullanıldığı masaların camdan yapılması gerekir. Sert 

tekstil yüzeylerinin kesildiği bu masaların eğimli olması da istenir. 

Ayrıca alttan veya üstten yapılacak bir ışıklandırma sistemi kesim 

kalitesinin artmasını sağlar. 

 

Şekil 28. Cam Yüzeyli Kesim Masası 

(http://tekstilmasasi.com/) 

http://tekstilmasasi.com/
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3.1.1.2. Makas 

Kesimhanede kullanılan en basit alet makastır. Genellikle tek kat 

kesiminde kullanılır. Bir bıçak ve karşı bıçaktan oluşur (Erdoğan ve 

Boz, 2008).  

 

Şekil 29. Makas 

 

Makasın büyüklüğü, kesimi hızlandırmak amacıyla artırılabilir ancak 

daha büyük makasın kullanılması kesim operatörünün elinin daha 

çabuk yorulmasına neden olur. Bu nedenle daha hafif malzemelerle 

makas üretilmesi yöntemine gidilse de tam anlamıyla çözüm 

olamamıştır.  

Operatör verimliliğini artırmak için, günümüzde kablosuz (şarjlı) 

makaslar geliştirilmiştir (Şekil 30). Hafif olmaları ve çalışma 

hızlarının yüksek olması özellikle numune kesiminde verimliliğin 

artmasına sebep olmaktadır. Ayrıca diğer hareketli kesim makineleri 

gibi kabloya bağlı çalışma zorunluluğunun olmaması da kablo nedenli 

olası iş kazalarını ortadan kaldırmaktadır. Geliştirilmiş batarya 

performansları ile uzun süre şarj etmeye gerek duymadan çalışma 
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olanağı sağlamaktadır. Ayrıca değiştirilebilen batarya ile yedek 

batarya kullanarak şarj sürelerini beklemeksizin çalışmaya devam 

etmek mümkün olmaktadır.  

 

Şekil 30. Şarjlı Makas 

(https://www.skil.gen.tr/) 

 

3.1.1.3. Elektromakas 

Temel olarak alet bir elektrik motoru, bir bıçak ve bu ikisini bağlayan 

bir milden oluşur. Bu mil aynı zamanda motorun dönme hareketini 

kesici yüzeye iletir. Ortalama ağırlıkları 600-2000 gr’dır. Hızları ise 

6000 d/dak civarındadır (Erdoğan ve Boz, 2008). 

Elektrik motorlu makaslarda kullanılan kesici yüzeyler tam yuvarlak 

veya köşeli olabilir. 
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Şekil 31. Elektromakas Bıçakları 

 

Yuvarlak bıçaklar kullanıldığında, özellikle büyük çaplı bıçaklarda 

eğrisel bölgelerin kesiminde alt ve üst kumaş katları arasında boyut 

farklılıkları görülür. Bu boyut farklılığı matematiksel olarak şöyle 

ifade edilebilir (Erdoğan ve Boz, 2008). 

h= kat yüksekliği 

d= bıçak çapı 

e= bıçağın tabana dalma uzaklığı 

z= kesicinin kumaşa dalma uzaklığı 
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Örnek: d=100 mm 

z= 40 mm 

e=10 mm 

x= ? 

mmx

x

19

)10(10*100)10(40*100 22



−−−=

 

Bu kat farklılığını önlemek için köşeli bıçaklar kullanılır. Yuvarlak 

bıçaklarda çevresel hızdan yararlanılarak kesim yapıldığından karşı 

bıçağa gerek yoktur. Yuvarlak bıçaklı makinelerde bileme işlemi 

makine üzerinde yapılabilir. Ancak köşeli bıçaklarda bileme işleminin 

özel olarak bıçağın dışarı alınması suretiyle yapılması gerekir. 

Günümüzde bileme işleminde kullanılan özel makineler geliştirilmiştir 

(Erdoğan ve Boz, 2008). 

Kat adedi arttıkça bıçak çapının arttırılması gerekir. Ara sıra bıçağın 

çıkarılıp bilenmesi kesim kalitesi için gereklidir. Aşağıdaki tabloda 

(özellikle pamuklu kumaşlar için) kat adedi-bıçak çapı arası 

ilişkilendirme örneklendirilmiştir (Erdoğan ve Boz, 2008). 

Tablo 2. Bıçak Çapına Göre Kat Adetleri Tablosu 

Bıçak çapı (mm) 80 100 120 150 200 

Kat adedi 40 60 75 100 160 
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Şekil 32. Yuvarlak Bıçaklı Kesici 

 

3.1.1.4. Dik Bıçak 

 

 

Şekil 33. Dik Bıçak 

Motorun dönü hareketinin bıçağın dalış hareketine dönüşmesi Krank 

Biyel mekanizması ile sağlanır. 

Dik bıçakların kapasitesi (kesim yüksekliği) kafa ile taban arasındaki 

uzaklık ile ölçülür. Buna “strok” denir. Bu uzaklık günümüzde 3000 

mm’ ye kadar çıkabilmektedir. Yüksek katların aynı anda, aynı dikey 

hizadan kesilmesini sağladığı için modernizasyon imkânı kısıtlı olan 
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hazır giyim işletmelerinde en çok tercih edilen kesim makinesidir. 

Makinenin en kötü tarafı ağır bir kafanın ince bir ayak üzerinde 

oturtulmuş olmasıdır. İyi tarafı ise yüksek katların kesilebilmesi ve 

özellikle eğrisel bölgelerde düzgün kesimin sağlanabilmesidir 

(Erdoğan ve Boz, 2008).  

 

Şekil 34. Strok Yüksekliğinde Kesim Görseli 

 

Kesici bıçak olarak kullanılan bıçakların yüzey formları değişik 

olabilir.  
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Şekil 35. Dik Bıçak Yüzey Formları 

 

- Düz ağızlı bıçaklar tüm kumaşların kesiminde kullanılır.  

- Dişli ağızlı bıçaklar sentetik derilerin kesiminde kullanılır.  

- Testere ağızlı bıçaklar sert yüzeylerin ve plastik yapılı 

yüzeylerin kesiminde kullanılır. 

- Dalgalı ağızlı bıçaklar sünger, kauçuk vb. malzemelerin 

kesiminde kullanılır. 

3.1.2. Kesicisi Sabit Kumaşı Hareketli Sistemler 

Bu sistemde sabit duran kesiciye kumaş katları itilerek kesim yapılır. 

Genellikle hassas kesim isteyen yerlerin kesimi yapılır. Ayrıca yaka, 

manşet, cep gibi küçük parçaların kesiminde bu makineler kullanılır.  
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3.1.2.1. Hizar (Bant Testeresi) 

 

Şekil 36. Hızar 

 

Kesilen yüzeye kesici dik hareketlidir. Makine temel olarak şu 

kısımlardan oluşur. 

- Gövde  

- Motor 

- Hareket kasnakları (genellikle 3 adet) 

- Bant testeresi 

- Masa  

Masa uzunluğu 2–2,80 m, genişliği 1,5–2 m’ dir. Motor ya tabana 

monte edilmiş ya da masanın bir köşesine takılmıştır. Genellikle gücü 

IPS (760 W) dir. Özel olarak testerede kullanılan iki farklı kesim hızı 

sağlanabilir (Erdoğan ve Boz, 2008). 
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f
n

*60
=

  

f=frekans 

ρ=kutup çifti sayısı 

Kasnakların biri hareket veren kasnak diğerleri ise taşıyıcı kasnak 

olup yerleri sabittir. Kasnaklar dökme demir veya hafif metalden 

yapılmıştır. Kasnakların üzeri kauçuk maddesi ile kaplanmış olup, 

bandın tam olarak yüzeye yapışması sağlanır. Çapları 300–420 mm 

arasında değişir (Erdoğan ve Boz, 2008). 

Yumuşak ve ince kumaşların kesiminde düşük hız, sert kumaşların 

kesiminde ise yüksek hızda kesim yapılabilir. Farklı hız sağlamak için 

çeşitli olanaklar vardır (Erdoğan ve Boz, 2008). 

- Çift hızlı motorlar 

- Kademeli kasnak 

- Konik kayış-kasnak  
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Şekil 37. Kasnak Türleri 

 (https://cdn-acikogretim.istanbul.edu.tr) 

Kullanılan kesici yüzeyin (bant testeresi) genişliği ve kalınlığı 

kullanıldığı sahaya göre değişiklik gösterir. Örneğin; erkek 

giysilerinin kesiminde 10 mm genişlik 0,45 mm kalınlık yeterlidir. 

Çocuk giysileri ve eldiven için 7–8 mm genişlik tavsiye edilir. Ağır, 

sert kumaşların kesiminde 12–14 mm genişlik kullanılabilir. 

Makinede bunların dışında bir bileme tertibatı (birbirine göre çalışan 2 

bileme taşı), koruyucular ve bant dayanağı bulunur (Erdoğan ve Boz, 

2008).  

Bu makine ile çok hassas kesim yapılabilir. Cep, yaka, manşet gibi 

küçük parçaların kesiminde kullanılırlar. Makine genellikle serim 

masasının sonuna monte edilir. Serim masalarından bant testeresine 

parçaları götürmek kalite açısından sorun yaratır. Bu durumda çözüm 

olarak tekerlekli bant testeresi kullanılabilir. Yalnız bu durumda 

titreşim tehlikesi ortaya çıkar. Makinenin masası üzerinde kumaş 

katlarını hareket ettirebilmek için de gerekli önlemler alınmalıdır. 

https://cdn-acikogretim.istanbul.edu.tr/
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Örneğin; hava yastıklı masalar kullanmak, en alta pastal altı kâğıdı 

sermek gibi (Erdoğan ve Boz, 2008). 

 

Şekil 38. Pastal Altı Kağıdı 

3.1.2.2. Kalıplı Kesme Makinesi 

Diğer bir kesme yöntemi de kumaş katlarını uygun kalıp modelleriyle 

kesmektir. İstenilen modelin iki tarafı keskinleştirilmiş biçimde 

hazırlanmış kesim kalıbı, kumaş katları üzerine yüksek basınçla 

preslenir. Kalıplar iki şekilde yapılabilir (Erdoğan ve Boz, 2008).  

Tahta Çerçeveli Kalıplar 

 

Şekil 39. Tahta Çerçeveli Kalıp 
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Kalıbın çerçevesi tahtadan yapılır. Çevresine çelik bir bant 

yerleştirilir. Ucuz olmalarına karşın, dayanıksız olmaları sebebiyle 

uzun süre kullanılamazlar. 

Çelik Kalıplar 

 

Şekil 40. Çelik Kalıplar 

Gövde tamamen çelikten yapılmıştır. Bir kenarı keskinleştirilmiştir. 

Kalıp yüksekliği 30–50 mm arasında değişir. Kullanım süreleri 

kısıtlıdır. Genellikle standart modellerde (yaka, manşet gibi) 

kullanılırlar. Yatırım maliyeti yüksektir.  
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Şekil 41. Giyotin 

(https://www.globalpiyasa.com/) 

 

Sistemin dezavantajları şunlardır: 

- Madeni kalıpla yapılan işlem pahalıdır.  

- Standart modelleri gerektirir.  

- Döküntü fazla olabilir.  

- Makine sabit olduğundan hatalara yol açabilir. 

- Değişken modellerde kalıp maliyeti artar. 

Sistemin avantajları ise: 

- Hassas kesim yapılabilir.  

- İşçiliği azdır.  
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- Kalifiye işçilik gerektirmez.  

- Aynı beden parçaları birbiriyle hassas uyum sağlarlar.  

Bu nedenlerle modelin çok değişmediği yerlerde, örneğin; üniforma 

ve gömlek üretiminde tercih edilebilmektedir. Hazır giyim 

işletmelerinden daha çok ayakkabı üreten işletmelerde 

kullanılmaktadır. Saya, taban ve iç taban kesiminde büyük kolaylık 

sağlamaktadır.  

3.2. Modern Kumaş Kesim Sistemleri 

Bilgisayar destekli tasarım ve üretim fikri, bilgisayarın gelişmesiyle 

doğmuş ve bu gelişmelere paralel olarak yürümüştür. Günümüzden 

30-40 yıl önce, üretimi ve kullanımı oldukça sınırlı olan bu sistemler 

bugün bütün endüstri dallarında ve oldukça geniş bir yelpazede yerini 

almıştır. Elektronikteki baş döndürücü, hızlı gelişme anında bilgisayar 

destekli tasarım ve üretim teknolojilerine de yansımakta ve ortaya 

şaşırtıcı uygulamalar çıkmaktadır. Konfeksiyon sektörü de bu 

sistemlerin oldukça geniş bir uygulama alanıdır. Bir konfeksiyon 

ürünü ortaya çıkıncaya kadar birçok aşamadan geçer. Yan işlemleri de 

içeren bu üretim sürecinin her aşamasında artık CAD/CAM 

sistemlerini görmek mümkündür. Bilgisayar destekli tasarım, kalıp 

hazırlama-serilendirme, pastal planı hazırlama, bilgisayarlı taşıyıcı 

sistemler, kumaş serim ve kesim sistemleri, dikiş makineleri, nakış 

makineleri en çok bilinen uygulamalarıdır. Bu sistemlere yatırım 

yapmaya karar vermek için bazı önemli avantajları sıralamak 

mümkündür. Ancak bu sistemlerin yatırım maliyetlerinin yüksek 
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olduğu ve üretim sisteminde köklü değişimler gerektirebileceği 

gerçekleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bilgisayar destekli tasarım 

ve üretim sistemlerinin bakım-onarım masrafları da yüksektir. Ayrıca 

ilgili personelin itinalı kullanımının ve eğitimli olmasının gerekliliği 

vardır. Öte yandan genel olarak tüm CAD/CAM sistemleri için 

sıralayabileceğimiz çok cazip avantajlar da şunlardır: 

- Üretimde esnekliğe olanak vermeleri, 

- Daha kaliteli üretim, 

- Daha gelişmiş kalite-kontrol imkanları, 

- Üretim sürelerinde kısalma, 

- Üretim dışı zamanlarda azalma, 

- Daha az stokla çalışma imkanı (Groover ve Mikell, 1996). 

Kesim planı hazırlığı; kullanılacak modele ait kalıpların, siparişte 

belirtilen üretim adetlerine göre düzenlenerek, istenilen endeki ve 

özellikteki kumaş genişliğine en kısa boyu hedefleyecek şekilde 

yerleştirilmesi olarak tanımlanabilir. Kesim planı hazırlığı işlemi 

sırasında sistem, kullanıcıya istediği model ve bu modellerden istediği 

bedenlere ait kalıpları el ile istediği şekilde yerleştirme olanağı sağlar. 

(Öndoğan,1997) 

 

 

Pastal hazırlığı için aşağıdaki bilgiler gereklidir: 

- Pastal içerisinde kalıpların hareket etme miktarı, 

- Hangi kalıpların birlikte hareket edeceği, 
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- Hangi kalıptan kaç adet ve ne yönde kullanılacağı, 

- Kalıpların pastal içerisinde bölünüp, bölünemeyeceği, 

- Kalıp üzerine yazdırılmak istenen bilgiler, 

- Pastalın asortisi, 

- Kumaş eni, 

- Kumaşın tüp veya açık en olduğu, 

- Kumaşın hav ve desen yönü olup olmadığı, 

- Kumaş desenli, çizgili veya kareliyse gerekiyorsa x ve y 

yönünde rapor aralıkları, kalıpların rapor ölçüsüne göre hareket 

etme olasılıkları, 

- Pastaldaki kat arası kumaş ek yeri. 

Bu veriler, sisteme girildikten sonra pastal hazırlığına geçilir. 

Sistemde pastal hazırlığı çok kolay, pratik ve zevkli bir işlemdir. Tüm 

kalıplar, üzerinde çalışılacak olan, metraj, verimlilik oranı, kısaca her 

şey kullanıcının gözü önündedir. Bu durumda CAD sistemlerinin 

pastal hazırlığı konusunda sağladığı avantajlar şu şekilde sıralanabilir; 

- Pastal içerisine herhangi bir kalıptan eksik veya fazla 

yerleştirilemez, 

- Kalıplar istenilenin dışında, hatalı olarak düz iplikten 

saptırılamaz, çevrilemez veya ters-yüz edilemez. 

- Pastal hazırlandıktan sonra çok kısa sürede farklı kumaş enlerine 

uygulanabilir, 

- Kumaş eni ve özellikleri aynı olan iki pastal birbirine 

eklenebilir, 
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- Hazırlanan pastal istenilen yerden bölünerek, kalıplar gruplar 

halinde yer değiştirilebilir, 

- Yeni hazırlanacak olan bir pastal için, sistemde hazır olan ve 

belirli özellikleri ortak olan başka bir pastalın kopyası alınabilir. 

Böylece ufak birkaç düzenleme ile çok kısa sürede pastal 

hazırlanır, 

- Pastal hazırlarken, isteğin dışında, kalıpların üst üste binmesi ve 

kumaş eni dışına taşması olamaz, 

- Kumaş metrajı ve verimlilik oranı sürekli kontrol edilebilir, 

- Pastal hazırlandıktan sonra yüklenip, farklı yerleştirme biçimleri 

denenebilir, 

- Hazırlanan pastallar dosyalanıp 5 sene sonra bile gerekirse 

tekrar kullanılabilir, 

- Pastal hazırlama süresi çok daha kısadır ve verimlilik yüksektir. 

CAD sistemleriyle otomatik olarak da pastal hazırlığı yapılabilir. 

Ancak alınan sonuç pek verimli değildir yine de çok acil durumlarda, 

belirli sapmalarla kumaş gideri hakkında fikir sahibi olunabilir. 

CAD sistemlerinin sağladığı diğer bir kolaylık da kalıpları saklama 

zorunluluğundan kurtulmadır. Kalıplar ve pastallar dosyalanarak, 

gerektiğinde tekrar kullanılabilir (Öndoğan, 1998). 

Sadece giyim sanayiinde değil, iki boyutlu şekillerin kesilmesinin 

istendiği her alanda kullanılan bilgisayar kontrollü kesiciler, tek kat 

veya çok katlı kesimlere olanak verirler. İlk çok katlı 

kesimler,1970’lerin ortalarında, araba döşemeleri ve halılarda 

uygulanmıştır. Zamanla kesicinin hızı ve esnekliği geliştirilerek, ince 
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hammaddelerin kesilmesine uygun hale getirilmiştir. Bu şekilde 

bilgisayarlı kesiciler konfeksiyon endüstrisinde yerini almıştır (Taylor, 

1995). 

Bilgisayarlı kumaş kesiciler, önceden hazırlanmış olan bir pastal 

planına göre kesim yaparlar. Makine pastal planının yapıldığı sisteme 

online bağlantılı olabilir veya kesimi yapılacak pastal planı bir disket 

ile aktarılabilir. Bilgisayarlı kesiciler hem çok hassas hem de elle 

kesimle karşılaştırılırsa kat kat hızlı kesim yaparlar. Kesim işlemini 

yapan, makinenin kafa tabir edilen kısmıdır. Kafa x ve y eksenlerinde 

hareket eder. Kesicinin diğer kısımları da; üzerinde kesim yapılan 

masa, kumanda paneli, vakum sistemi ve komuta konsülüdür. 

Bilgisayarlı kesiciler pahalı makinelerdir. Bu nedenle yatırım 

yapılırken iyi düşünülmelidir. Farklı ebatlarda ve özelliklerde 

makineler vardır. İşletmelerin bina yapısı, kesilen materyalin özelliği, 

kesimhanenin kapasitesi gibi konular düşünülerek ona göre karar 

alınmalıdır. Diğer önemli bir konu da Cutter kullanacak olan elemanın 

eğitimini verebilecek ve servis sağlayabilecek bir markayla bu konuda 

işbirliği yapmaktır. Operatörlerin bilinçsiz olması, arızalanma 

durumunda zamanında servis sağlanamaması gibi durumlar önemli 

kayıplar sebep olacaktır.  

Kesim kalitesini yükseltmek ve maliyeti düşürmek amacıyla yeni 

modern yöntemler geliştirilmiştir. Kalitenin yükselmesi, ancak kesim 

işleminin işçinin elinden alınmasıyla sağlanır. Bu da günümüzde 

ancak bilgisayarla yapılabilir. Bilgisayarın devreye girmesi ile 

mekanik çalışan kesici unsurlar (dik bıçak- yuvarlak bıçak vb.) 
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yetersiz kalmıştır. Bu amaçla çeşitli bilgisayar destekli/elektronik 

kesim yöntemleri geliştirilmiştir. 

Modern kesim sistemleri, günümüzde bilgisayar destekli kesiciler 

olarak da isimlendirilmektedir. Lazerli, su jetli ve dik bıçaklı bu kesim 

sistemlerinin çalışma prensipleri birbirine oldukça benzerdir. Kesim 

alanı üzerinde ileri geri hareket eden bir kesim köprüsü ve kesim 

köprüsü üzerinde sağa sola hareket eden bir kesim kafası 

bulunmaktadır. Kesim köprüsü y yörüngesindeki hareketi kesim kafası 

ise x yörüngesindeki hareketi sağlamaktadır. Bilgisayarlı numerik 

kontrol yöntemiyle hareket eden bu mekanizmaların ve kesim kafası 

içinde bulunan kesici elemanın da aktif hale gelmesiyle bilgisayarda 

hazırlanan kesim planı doğrultusunda kesim işlemi gerçekleşir.  

3.2.1. Lazerli Kesiciler  

Bilgisayarlı kesicileri; tek kat, az katları, orta yükseklikte katları ve 

yüksek katları kesen Cutterlar olarak sınıflandırmak da mümkündür. 

Tek kat kesim, kumaş konfeksiyon sanayinde tercih edilmez, daha çok 

deri ve ayakkabı sanayinde kullanılır. En çok kullanılan tek katlı 

kesici, “lazerli” kesicidir. Lazer ışını her yönde kesim yapabilir. Ve 

bıçak gibi bilenmeye gerek duymaz. Lazerle kesim ancak belirli bir 

ısıya ulaşınca yapılabilir. Bu ısı nedeniyle çok katlı kesim yapmak 

mümkün olmamaktadır.  Çünkü ısı katların birbirine yapışmasına 

neden olmaktadır. 
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Yine tek kat kesim yapmaya uygun olan bir form da “plazma” 

kesimdir. Plazma kesimde iğne ucu kadar bir gaz alevi kullanılır ve 

lazer gibi tek kat kesmeye izin vermektedir (Erdoğan, 2003). 

Kumaş katlarının kaymaması için alttan çalışan vakum sistemi 

gereklidir. Bilgisayara bağlanması ile uygun şekilde kumaş kesimi 

sağlanır. 500 watt’ lık bir lazer ışını ile dakikada 40 – 70 m arasında 

kesim yapılabilir (Erdoğan ve Boz, 2008). 

 

Şekil 42. Lazerli Kesici 

 (https://www.directindustry.com/) 

 

Günümüzde lazerli kesici kumaşı desenlendirmek amacıyla da 

kullanılmaktadır.  

 



 

Dr. Serkan BOZ, Dr. Mehmet KÜÇÜK | 62 

 

 

Şekil 43. Lazerle Kesilerek Desenlendirilmiş Kumaş 

 (http://bdcncchina.com/) 

Lazerli kesiciler, hazır giyim sektörü dışında metal işleme, ahşap 

işleme, deri işleme amacıyla da yoğun olarak kullanılmaktadır.  

3.2.2. Su Jetli Kesiciler 

Kumaş kesiminde ilginç bir yöntem de “basınçlı su püskürtmeli” 

kesicidir. Suyun püskürtülme yarıçapı milimetrenin 1/5’i kadardır ve 

yüksek hızla hareket eder. Su, kesim ağzını terk ettikten sonra edindiği 

kinetik enerjiyle her türlü kumaşı kesebilir.  “Lazer” ve “Plazma” 

yöntemlerinde olduğu gibi ısı açığa çıkarmadığından dolayı çok katlı 

kesim de yapılabilir. Ayrıca, çok ince bir kesim genişliği vardır ve bu 

sayede net bir kesim yapmak mümkündür. Suyun atılması, kesim 

alanının altından yapılmaktadır. Suyun bir kısmı da işlem sırasında 

buharlaşmaktadır. Su, tozları kesim boşluğunun altına taşır ve orayı 

nemlendirerek tozların uçuşmasını önler (Boz, 2005). 

http://bdcncchina.com/
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Sistemde su fışkırtan kafanın kumandası bilgisayarlarla sağlanır.  

 

Şekil 44. Su Testeresi 

 

Basınç 3200–4000 atü civarındadır. Su çıkış hızı 700–1000 m/dak’ 

dır.  Kat yüksekliği 2–3 cm olan serimlerde 8–10 m/dak kesim hızına 

ulaşılabilir (Erdoğan ve Boz, 2008). 

Lazerli ve su jetli kesicilerde kesiciye açı verilerek açılı kesim de 

gerçekleştirmek mümkündür.  

 

Şekil 45. Açılı Kesim Örneği 

 (https://www.aalberswico.nl/) 

 

Su jetli kesiciler, konfeksiyon işletmelerinden ziyade taş, mermer, 

granit vb. kesiminde öncelikle kullanılmaktadır.  
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3.2.3. Bilgisayar Destekli Dik Bıçaklı Kesici (CUTTER) 

Kesimhanede, önce serim makineleriyle başlayan modernizasyon 

bilgisayarlı kesim planı hazırlama sistemleriyle devam etmiş ve 

nihayet fazla zaman ve işçilik alan kesim işlemine sıra gelmiştir. 

Yapılan araştırmalar sonucunda; kesim hızının ve kalitesinin 

artırılması için kesme işleminin işçiden alınıp kontrollü bir şekilde 

çalışan kesiciye verilmesi gerekliliği ortaya çıktı. 1970’li yıllarda 

başlayan bu araştırmalar sonucunda “Numerik kontrollü kesim 

makineleri- NC Cutterlar” geliştirildi.  Sistemde; temel olarak CAD 

sisteminde hazırlanan kesim planı bilgileri, kesici bir kafaya iletilir. 

Bu kesicide altına serilmiş yüzeylerin üzerinde hareket ederek onları 

keser (Boz, 2005). 

3.2.3.1. CUTTER Ana Birimleri 

Bilgisayarlı kumaş kesim sistemleri şekil 46’da görülebileceği gibi 

kesim masası, kumanda paneli, kesim kafası ve vakum sisteminden 

oluşmaktadır (Boz, 2005). 

 

Şekil 46. Bilgisayarlı Kumaş Kesim Sistemi 
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3.2.3.1.1. Kesim Masası 

 

 

Şekil 47. Kesim Masası 

 

Kesim masası kesilecek yüzeylerin serili olarak bulunduğu, kesildiği 

ve toplandığı kısımdır. Kesim masası, kesimin yapıldığı kesim alanı 

ve kesilen parçaların toplandığı toplama alanından oluşur (Boz, 2005). 

Bilgisayarlı kesicilerde kesim masası, çeşitli ebatlarda olabilir. 

Ebatlar, işletmenin ihtiyaçlarına göre değişir. Ayrıca bu konuda, 

kesilen kumaşların cinsi de belirleyici bir unsur oluşturmaktadır. 

Örneğin; dokuma kumaş kesiminde 180 cm en, örme kumaş 

kesiminde 220 cm en genellikle tercih edilmektedir(Boz, 2005). 

Günümüzde serim masası boyunca çalışabilen prototipleri görmek 

mümkündür. 

Kesim masasındaki taşıyıcı bant, bir yandan kesilecek katları serim 

masası üzerinden çekerek kesim alanı içine getirirken diğer yandan 

kesilmiş parçaları toplama alanına aktarır. Her çekilişte gelen miktar 

kesim alanı büyüklüğündedir (Boz, 2005). 
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Bıçak, en alttaki katı kesebilmek için kumaş yerleşim seviyesinin 

altına kadar inmelidir. Bu işlem sırasında masa yüzeyinin de 

kesilmemesi için, yüzey sıkıca yerleştirilmiş sert fırçalarla 

kaplanmıştır. Bıçak, kesim yaparken zarar görmeden bu fırça 

kıllarının arasından geçebilir. Bu fırça kılı benzeri blokların dipleri 

vakumun yapılabilmesi için küçük çaplı deliklerle donatılmıştır 

(Erdoğan, 1998).  

 

Şekil 48. Kesim Masası Tabanındaki Modüler Fırçalar 

 

3.2.3.1.2. Komuta Konsülü 

 

Şekil 49. Komuta Konsülü 
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Yapılacak kesimle ilgili bütün seçimlerin, gerekli parametre 

ayarlarının yapıldığı ana bilgisayarın bulunduğu bölümdür. İlgili 

pastal planının bulunup seçilmesi ve gerekli parametre 

ayarlamalarının ardından “başla” komutuyla kesim başlatılır. 

Yazılımdan gelen komutlar CNC kartlarına gider ve orada hareket 

yörüngeleri belirlenmiş olur. Sürücüler de aldıkları sinyallere göre 

motorlara güç voltajı uygularlar. ”x”, ”y” ve “c” ekseninin hareketleri 

için ayrı ayrı sürücüler vardır. Ayrıca bu sürücüler birbirleriyle de 

bağlantılıdır. Bunlar sayesinde yazılımdan gelen komutlara göre bütün 

hareketler yörüngeleri belirlenmiş olur. Vakum ünitesinin, kesim ve 

aktarma bandının kontrolünü sağlayan ayrı ayrı konvektörler 

bulunmaktadır. Bunlara yol verici konvektörler denir (Boz, 2005).  

3.2.3.1.3. Kumanda Paneli 

Kumanda paneli, kesim işlemi sırasında operatör tarafından kesim 

kafasına gerekli müdahalelerin yapılmasına olanak sağlar. 

 

Şekil 50. Kumanda Paneli 

 



 

Dr. Serkan BOZ, Dr. Mehmet KÜÇÜK | 68 

 

Bu panel yardımı ile aşağıda belirtilen tuş fonksiyonları 

gerçekleştirilebilir: 

  Acil Durdurma: 

Korumalı basma butonu. Tehlike sırasında devreye sokulur. 

Makinedeki bütün hareketleri durdurur. 

 

  Kumanda Aç: 

Kumanda açılır. Sadece kumanda açıkken ve “Serbest“konumunda 

makine kullanıma hazırdır. 

 Kumanda Kapa: 

Kumandayı kapatır. 

 Bıçak Aşağı: 

Bıçak mekanizması indirilir veya kaldırılır. 
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 Ayırıcı Makas: 

Ayırıcı makas serbest kalır. 

 Vakum Aç/Kapa: 

Vakum çalıştırılır veya kapatılır. 

 Manuel Kullanım Aç/Kapa: 

Manuel/Otomatik kullanım modları arasında geçiş yapmak için 

kullanılır. 

 Bıçak Tahriği Aç/Kapa: 

Bıçak tahriği açılır veya kapatılır. 

 Bileme Aç: 

Bileme işlemi bu tuş ile devreye sokulur. 

 Enter: 



 

Dr. Serkan BOZ, Dr. Mehmet KÜÇÜK | 70 

 

Referanslandırma esnasında köşe noktası veya noktaları girilir. 

 

 Ara Ver: 

Devam etmekte olan bir kesim, bu tuş ile durdurulabilir ve tekrar bu 

tuş ile devam ettirilebilir. 

 Yeniden Başlat: 

İptal edilmiş bir kesim prosedürü bu tuş ile başlatılabilir. 

 Tabak Aşağı: (Kesim Tabağı) 

Tabak indirilir ve duruma göre kaldırılır.  

 İptal: 

Referans prosedürü bu tuş ile iptal edilir, Cutter’da bu işlem 

sonucunda başlangıç konumuna yerleşir. 

 Dur: 
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Kesim sırasında durdurma, ve tekrar Restart ile devam etme amacıyla 

kullanılır. 

 

 Bileme Diski Aç/Kapa: 

Bileme diski bileme yapmaksızın devreye girer. Genellikle bileme 

disklerini temizlemek amaçlı kullanılır. 

 Çıt Aparatı Aşağı/Yukarı: 

Çıt aparatı bu tuş ile aşağı indirilir ve yine bu tuşla kaldırılır. 

 Kesim Rulosu Aşağı/Yukarı: 

Kesim rulosu indirilir ve kaldırılır. 

 Çekici Bıçak Aşağı/Yukarı: 

Çekici bıçak indirilir ve kaldırılır. 

 Bant İleri: 
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Masa tabanındaki konveyör bant ileri hareket ettirilmek istendiğinde 

kullanılır. 

 

 Bant Geri: 

Bant geri hareket ettirileceği zaman devreye girer. 

 Otomatik Referanslama: 

Bu tuş ile otomatik referanslama işlemi başlatılır. 

 Joystick: 

Joystick ile kesim kafası X ve Y yönlerinde istenildiği gibi 

konumlandırılabilir. (Joystick üstündeki buton basılı tutulur) (Assyst-

Bullmer, 2001). 

 

3.2.3.1.4. Kesim Kafası 
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Şekil 51. Kesim Kafası 

Makinenin esas kesim yapan kısmıdır. “Köprü” denilen bir kol 

üzerindedir. Köprü üzerinde “x” ekseninde, köprünün ileri geri 

hareketiyle de “y” ekseninde hareket eder. Bıçağın kesim çizgisini 

takip ettiği hareketine de “c” eksenindeki hareket denir. İnip 

kalkabilen ve indiğinde kumaş üzerinde basınç oluşturan, yuvarlak 

metal kısma da “kesim çanağı (tabağı)” denir. Tabak, bir nevi manuel 

kesim yapan makinelerdeki taban görevindedir. Aşağı-yukarı 

hareketiyle kesimi yapan bıçak, kesim tabağının içinden geçer.  

Kesim işlemini gerçekleştirmek için çeşitli yapılarda kesiciler 

kullanılır. Örneğin; tek kat olarak serilmiş deri vb. yüzeylerin kesimi 

için yuvarlak formda bıçak, bazı özel yapılardakilerde ise lazerli 

kesiciler kullanılmaktadır. Ancak geniş olarak kullanım alanı bulan 

kesici dik bıçaktır (Erdoğan, 1998).  

Bıçak kesim yaptıkça körelir. Bu nedenle belirli aralıklarla bilenmesi 

gerekir. Cutter’da bileme, kafa dururken yapılır. Bileme taşı döner, 
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bıçak inip kalkma hareketi yapar ve taş bilemeyi yapınca geri çekilir. 

Ardından bıçak 180 derece döner ve bıçağın diğer tarafı da bilenir.  

Yüksek hızla çalışan bıçak sürtünmeden dolayı ısınır. Bu sebeple 

sistemde kesim kafası içinde bıçağın soğutulmasını sağlayan tertibat 

da bulunur. 

Kesim kafasında opsiyonel olarak bulunabilen bir unsur da delme 

işlemini yapan matkaptır. Bir veya daha fazla sayıda matkap 

bulunabilir. Matkap, delme işlemini sıcakken yapar. Matkabın 

ısıtılması da konveksiyon ısıtma prensibine göre yapılır. 

3.2.3.1.5. Vakum Sistemi 

Vakum, kesimin yapılabilmesi için gerekli olan rijit ortamın 

sağlanmasına yarar. Vakumun etkisini gösterebilmesi için de kumaş 

katlarının polietilen film tabakayla kapatılması gerekmektedir. Vakum 

sistemi harcadığı enerjiyle öne çıkmakta ve bu konuda çalışmalar 

yapılmaktadır. Vakum gücü, maksimum vakumun yüzdesi şeklinde 

değiştirilebilir. Kesilecek kumaşa göre bu değer komuta konsülünden 

ayarlanır. Vakum, özellikle hassas, elastan içeren kumaşlarda düşük 

(%55-60) tutulur. Bu yapılmazsa kumaş kesildikten sonra toplanarak 

boyutları küçülür. 

3.2.3.2. CUTTER’da Kesim İşlemi 

Bilgisayar destekli kesicide kesim işlemi için sırasıyla aşağıdaki işlem 

basamakları takip edilir: 
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1- Serim 

2- Kesilecek pastal planının çağırılması 

3- Gerekli parametre değişimlerinin yapılması   

4- Kumaşın kesim penceresine yerleştirilmesi 

5- Pastalın üzerine polietilen örtü çekilmesi 

6- Vakumun uygulanması 

7- Referanslama 

8- Kesim başlangıcı 

9- Yükleme 

10- Kesilen parçaların toplanması 

Serim: Model kalıp departmanı tarafından hazırlanan pastal planına 

göre kumaş serimi gerçekleştirilir. Bilgisayarlı kesicinin kapasitesi, 

kumaş cinsi ve istenilen kalite özelliklerine göre belirlenen kat 

adedinde serim yapılır. Kumaş serimine başlamadan önce en alta hava 

geçirgenliği olan pastal altı kağıdı serilir. 

Kesilecek Pastal Planının Çağırılması: Online ya da offline olarak 

daha önceden bilgisayara yüklenmiş olan pastal planları arasından 

kesilecek olan pastal planı çağrılır. 

Gerekli parametre değişimlerinin yapılması: Kesilecek olan model 

özellikleri, kat sayısı, kumaş özellikleri, kesim kalitesi ve kesim 

verimliliğini maksimum kılacak parametre değişimleri yapılır. 

Kumaşın kesim penceresine yerleştirilmesi: Serim masası üzerinde 

bulunan pastal el ile çekilerek kesim penceresine yerleştirilir. 
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Kumaş üzerine polietilen örtü çekilmesi: Kumaşa uygulanan 

vakumun istenilen etkiyi gösterebilmesi için kesim penceresinin 

üzerine polietilen örtü çekilir. 

Vakumun uygulanması: Parametrelere girilen oranda vakum 

uygulaması yapılır. 

Referanslama: Pastal planı ile kumaş alanının çakıştırılması amacı ile 

manuel veya otomatik olarak referanslama yapılır. 

Kesim başlangıcı: Referanslama tamamlandıktan sonra bilgisayara 

başla komutu verilerek kesim başlatılır. 

Yükleme: Kesim penceresindeki parçaların kesim işlemi 

tamamlandıktan sonra konveyör bantlar aracılığı ile parçalar toplama 

alanına aktarılır. Yeni bir kesim penceresinin de kesilmek üzere kesim 

bölgesine aktarımı (yüklemesi) gerçekleştirilir. 

Kesilen parçaların toplanması: Toplama alanına gelen parçalar 

metolama işlemi için tasnif alanına veya raflara alınır. 

Yukarıda belirtilen iş akışına uygun bir şekilde yapılan kesim işlemi 

sonucunda ortaya çıkan veriler bilgisayarlı kesim sisteminin kesim 

protokolünden, üzerinde değerlendirme yapılmak için alınmıştır. Bu 

veriler arasından kesim verimliliğini etkileyen kriterler belirlenerek bu 

kriterlerin karşılaştırılması yapılmıştır. 

Kesim işleminin başlatılması için; kumaşın kesim bölgesine 

yerleştirilmesinden sonra pastalın yerleşeceği bölge ile kumaşın 
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çakışmasını kontrol ve gerekli ayarlamaları yapabilmek için yapılan 

basit manada bir alan belirleme işlemi olan referanslandırma aralığının 

son köşe noktası sürülür. Kullanıcının herhangi başka bir 

müdahalesine gerekmeksizin bütün kesim penceresi/kesim resmi 

kesilir. Kumanda panelindeki <PAUSE> (ara verme) butonu ile kesim 

işlemine ara vermek mümkündür. Makine zaten aktüel kesim 

işleminin içerisinde olduğu için(aktif halde) makinede herhangi bir 

fonksiyon değişikliği mümkün değildir. <PAUSE> tuşuna tekrar 

basılarak kesime kalan yerden devam edilir. <PAUSE> tuşu yerine 

<STOP> tuşu seçilirse kesim işlemi tamamen durdurulur ve makine 

tekrar “hazır” konumuna tekrar geri döner. Bu aşamada makine 

fonksiyonlarında değişiklik yapma olanağı vardır. Bu arada yeni bir 

kesim resmi yüklenmediyse <RESTART> (tekrar başla) tuşu ile kesim 

işlemine devam edilebilir. Cutter kesim işlemine bıraktığı yerden 

devam eder (Assyst-Bullmer, 2001). 

Aktarmalı çalışma: 

Eğer kesim resmi Cutter’ın çalışma alanından daha geniş ise aktarma 

yöntemi ile kesim yapılır. Kesim resminin başlangıç noktasını 

belirlerken sistem tek başına masa ölçüsünü ve kesim resminin 

ölçüsünü karşılaştırıp, hangi parçaların çalışma alanında olup 

olmadığını ve hangi parçaların hemen kesilebileceğini hesaplar. 

Kesim penceresinin kesiminden hemen sonra fırça bandı hareket eder 

ve diğer kesim penceresinin kesimine geçilir. 
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Kesim penceresini bölerek kes parametresi kesim penceresinin 

hesaplanmasını tek tek nasıl yapılması gerektiğini sağlar. Kesim 

penceresini bölerek kes parametresi kullanılmaz ise bir kesim 

penceresi içinde sadece bir bütün olarak bulunan parçalar kesilir. 

Kesim penceresini bölerek kes kullanılır ise kesim penceresinin 

içerisinde bulunan bütün kesim kontürleri kesilir. Kesim 

penceresinden taşan her parçanın kesimine başlanır ve diğer kesim 

penceresinde sonlanır. Eğer bir kesim resmi Cutter’ın kesim 

penceresinin uzunluğundan daha uzun bir parça içeriyorsa, bu parça 

bir kesim resminde kesilemez ve bundan dolayı bu kesim resmine ait 

aktarma hesaplamaları sadece kesim penceresini bölerek kes 

parametresi aktif konumda ise yapılabilir. 

Aktarmadaki kesim resimlerinin kesim prosedürü şu şekildedir: 

1- Birinci kesim penceresinin kesimi gerçekleşir. 

2- Kesim penceresinin sonunda bir “aktarma noktası“(aktarımın 

uzunluğunu tayin etmek için; referans noktası) otomatik olarak 

tanımlanır.  

3- Giriş bandı, fırça bandı ve toplama bandı senkronize bir şekilde 

ileri doğru hareket eder. Kesim kafası aktarma noktasına 

konumlanır. 

4- Aktarma noktasının pozisyonu kumanda panelindeki <Enter> 

tuşu ile onaylanmalıdır. Böylece yeni bir referanslandırma 

noktası tanımlanır ( ikinci kesim penceresinin kontrol noktası) 

ve daha sonra bir sonraki kesim penceresi çalışılır. 
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Bu işlem bütün kesim pencereleri kesilene (kesim tamamlanana) dek 

tekrarlanır (Assyst-Bullmer, 2001). 

Kesim resmi 

Yeni bir kesime başlayabilmek için öncelikle o kesim için gerekli 

pastalın bilgisayara tanıtılması gerekir. Girilen menüdeki listeden 

kesim resmini (pastal planını) seçme fonksiyonu ile bilgisayara kayıtlı 

kesim resimlerinin bulunduğu listeye ulaşılır ve istenilen kesim 

resminin seçimi yapılır. 

Pastal üzerinde kesim resmi yerleştirme (referanslandırma 

aralığı) referanslandırma işlemi: 

Kesim resminin kesim masası üzerindeki pozisyonunun 

belirlenmesine referanslandırma denir. Bu işlem kumanda paneli 

üzerindeki Joystick kullanılarak lazer ışığı ile yapılır. 

Referanslandırma işlemi; kesim alanı içinde kumaş katlarının hangi 

noktaya yerleştiğinin tanımlanması işlemidir. 

Öncelikle kesim resminin başlangıç noktası belirlenmeli: lazer şığı, 

joystick üzerinde bulunan butona basıldığında otomatik olarak belirir. 

Lazer, kesim resmi Başlangıç Referans Noktası’nın olacağı yere 

konumlandırılır. Örneğin pastalın sol alt köşesi başlangıç referans 

köşesi olacaksa, lazer tam o istenilen noktaya konumlandırılır ve 

kesim resminin başlangıç referans noktasını tanımlanır. Hangi köşenin 

başlangıç referans noktası olacağı “Başlangıç Referans Noktası” 

parametresinden de tespit edilebilir. Lazer ışığı, başlangıç noktasına 
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pozisiyonlandığında <Enter> tuşu ile onaylanması gerekir. Sistem, 

resmin ölçüleri ile seçilen pastalın uyuşup uyuşmadığını kontrol eder. 

Bu söz konusu değilse, alan aşımı ile ilgili bir mesaj verir ve işlem 

başlatılamaz. Burada kesim kafası, asıl kesim işlemine başlamadan 

önce Referanslandırma Aralığı içerisinde bulunan köşeleri 

referanslandırır. 

 

Referans noktalarının sayısı ve sırası Referanslandırma aralığı 

parametresi ile belirlenir. 

 

Şekil 52. Pastal Üzerine Kesim Resmi Konumlama 

 (Assyst-Bullmer, 2001) 

 

Konum kontrolü: 

Eğer pastal masa üzerine yamuk bir şekilde duruyorsa, aynı 

doğrultuda kesim resminin de çevrilmesi gerekir. Lazer ışığının ikinci 
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referans (köşe) noktada pastalın daha içine doğru ya da dışında olduğu 

tespit edilirse pastal masa üzerinde yamuk yerleşmiş demektir. Kesim 

resmi istenen şekle döndürülerek gerekli düzeltme yapılır.  

Büyüklük kontrolü: 

Eğer 3. Köşe noktanın pastalın dışında olduğu fark edilirse (lazer ışığı 

pastal üzerinde değilse), noktayı basitçe y- yönünde hareket ettirerek 

düzeltmek mümkün değildir. Üçüncü noktadaki değişiklik kesim 

resminin küçülmesine neden olabilir. Kesim resmini orijinal 

boyutlarında pastala yerleşebilmesi için, kesim resminin yeniden en 

baştan yerleştirilmesi gerekir. Bunun için <ABORT> tuşuna basılarak 

kesim kafasının tekrar pastalın başlangıç konumuna yerleşmesi 

sağlanır. Referanslandırma aralığı işlemi baştan uygulanır (Assyst-

Bullmer, 2001). 

3.2.3.2.1. Kesimle İlgili Parametreler 

Referanslandırma işleminin ardından yazılım üzerinden gerekli 

parametre değişiklikleri gerçekleştirilir. Bu parametreleri 7 bölümde 

incelemek mümkündür: 

- Genel kesme parametreleri  

- Çıt parametreleri 

- Kesme düzeni parametreleri 

- Aktarma parametreleri  

- Ortak çizgileri azaltma parametreleri 

- Hız / hızlandırma parametreleri 
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- Bıçak frekans kontrolü parametreleri 

3.2.3.2.1.1. Genel Kesme Parametreleri  

Kesim hızı [m/min]  

Makinede geçerli olan maksimum hız ayarı (m/dakika) kesme hızı 

parametresiyle tanımlanmıştır. Kesim resmini kesme sırasında hız 

maksimum değildir. Kesme hızı kumaşa ve kat yüksekliğine göre 

ayarlanır. Maksimum kesme hızı parametrenin değeriyle 

sınırlandırılmıştır. 

Kesim sınır açısı [derece]  

Bıçağın dönmesi gereken yerlerde bıçağın köşeyi dönme şekli kesim 

sınar açısına göre belirlenir. Köşenin açı değeri belirlenen kesim sınır 

açısından daha küçükse bıçak kesme işlemine devam ederken kumaş 

katları içinde dönme işlemini gerçekleştirilir. Köşe açısı kesim sınır 

açısından daha büyükse bir kaldırma ve daldırma uygulanır. Bıçak 

dışarı kaldırılır, döndürülür ve tekrar batırılır. Böylece daha net 

köşeler ede edilir. 

Düz bıçakla donatılmış kesme makinelerinde kesme açısı sınır 

parametresini 70° ve 110° değerleri arasında değiştirmek genellikle 

yeterlidir.  

Örneğin; Kesme açısı sınırı 70° olarak belirlenmişse Yön değiştirme 

açısı 70°’den büyük olan bütün açılar bıçak kaldırılarak kesilir. Kesme 

açısı sınırı 110° olarak belirlenmişse Yön değiştirme açısı 110°’den 
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küçük olan bütün açılar bıçak kaldırılmadan kesilir (Assyst-Bullmer, 

2001).  

 

 

Şekil 53. Kesme Açısı Limit Parametresi 

 (Assyst-Bullmer, 2001) 
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Şekil 54. Kaldırma Daldırma Olmaksızın Köşe Kesim İşlemi 

 (Assyst-Bullmer, 2001) 

 

 

Ön fazla kesim (overcut) - Arka fazla kesim (heelcut) [mm]  

Bıçağın bileme işlemleri gereği eninin azalması köşelerin net 

kesilememesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla köşeleri tam 

kesilmemiş olan parçaların pastaldan ayrılması da zor olmaktadır. 

Bıçak eni düştükçe fazla kesim değeri 1-3 mm arasında artırılmalıdır. 

Eğer bir köşe ‘kaldırma ve daldırma’ ile kesilecekse kaldırılmadan 

önce bıçağın dış hatlar üzerinde çıkışta ileri “ön fazla kesim-overcut”, 

girişte ise geri “arka fazla kesim-heelcut” sürülme mesafesi olan 

parametreler ile tanımlanır. Fazla kesim ile parçaların köşelerinin 

birbirinden ayrılması kolaylaşmaktadır.  
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Şekil 55. Ön Fazla Kesim (Overcut) - Arka Fazla Kesim (Heelcut) 

 (Assyst-Bullmer, 2001) 

 

 

 

Minimum hızda bıçak frekansı - Maximum hızda bıçak frekansı  

Malzemeyi kusursuz ve pürüzsüz bir kenarla kesmek için bıçağın 

yataydaki hızına bağlı belirli bir dikey hareket (dalma) frekansı 

gereklidir. Öte yandan yüksek frekansla bıçağın dikey olarak hareketi 

nedeniyle artan sürtünme ve ısı oluşumu sentetik malzemelerde kesme 

kenarlarını kaynak yaparak birleştirebilir. Düzgün kesim kenarı elde 

etmek için frekans değeri mümkün olduğunca yüksek olmalıdır. 

Ancak sentetik kumaşlarda, sürtünme nedeniyle kaynak olarak 

kenarların birleşimini azaltmak için kontrollü biçimde belirli bir orana 

kadar artırılmalıdır. 
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Vakum gücü [%]   

Masa üzerindeki ayarlanabilir vakum bu parametre ile vakum basıncı 

makinenin maksimum vakum değerine % oranı olarak 

ayarlanabilmektedir. Kat sayısı ve kumaşın hava geçirgenliğine göre 

bu değer belirlenmelidir.  

Minimum bileme aralığı [mm] - Maximum bileme aralığı [mm] 

Kesilen minimum bileme mesafesinden daha büyük olur olmaz, 

bıçağın ilk kaldırılma noktasında otomatik olarak bilenir. İlk 

kaldırılma noktası; bir köşe, bir çentik veya bir parça sonu olabilir. 

Eğer maksimum bileme mesafesi olarak belirlenen aralığa kadar bir 

kaldırma noktası ile karşılaşılmazsa bıçağın otomatik olarak 

bileneceği bir ara kaldırma uygulanır. 

Parçanın ortasında bıçağın bileme döngüsüne zorlanması arzu 

edilmez. Bu nedenle maksimum ve minimum bileme mesafesi 

tercihen geniş aralıklı olarak seçilmelidir.  

3.2.3.2.1.2. Çıt Parametreleri 

Çıtlar için kesim hareketi belirleme- çıt tipi değiştirme: 

CAD sisteminde elde edilen çıt ve delme yerlerinin özelliklerini 

değiştirme fırsatı vardır. CAD sisteminde kesilmek üzere belirlenmiş 

çıt tipine (Delme yeri, I-Çıt ve V-Çıt) uygun olarak çıt özelliklerini tek 

tek değiştirmek mümkündür (Assyst-Bullmer, 2001). 
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CAD sisteminde oluşturulmuş tanımın aksine, çıt tipi de 

değiştirilebilmektedir. Örneğin I-çıt yerine V-çıt veya delme yeri 

tanımlamak mümkündür.  İstenilen çıtlar değiştirilip veya eklenip 

ayarları tamamlandıktan sonra kesme hareketi tanımlanır. Kesme 

hareketi; bıçağı kaldırmadan, bıçağı bir kez kaldırarak, bıçağı iki kez 

kaldırarak veya özel bir delici kullanarak gerçekleştirilebilmektedir 

(Assyst-Bullmer, 2001). 

Çıt parametresi 

Bu parametre ile I-çıtların derinliğini (Delme derinliği parametresi) ve 

pens derinliğini ve pens açısının ayarını (Pens derinliği ve Pens açısı 

parametresi) değiştirmek de mümkündür (Assyst-Bullmer, 2001). 

 

Çıtlarla ilgili diğer parametreler 

Çıtları ilgili parçada kesim öncesi veya kesim sonrası delme ihtimali 

de mevcuttur. Bunun yanında çıt kesme işleminin kaç hareketle 

yapılacağı da belirlenebilir (Assyst-Bullmer, 2001). 

0= Çıt kaldırılmadan kesilecektir. 

1= Çıt bıçağın bir kaldırılması ile kesilir. 

2= Çıt iki kaldırmayla (yarıkta) ve üç kaldırışla (V çıtta) 

kesilecektir. 
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3= Çıt ayrı bir çıt aletiyle yapılacaktır (Assyst-Bullmer, 2001). 

Önce işaretleme [E/H]  

İstendiği takdirde kesim işlemine başlanmadan önce kesim resmindeki 

bütün işaretlemeler yapıldıktan sonra kesim işlemine başlanabilme 

olanağı vardır. 

Çentik Giriş Açısı [der]  

Bir V-çentiği kesiminde bıçak hiç kalkmadan bu kesimi yapıyorsa, 

bıçak çentikten çıkışta mutlaka parametre tarafından verilmiş açıyı 

takip eder. Çentiği temiz bir şekilde kesmek için bıçak çentiğin 

çıkışında döndürülür. 

 

İşaretleyici delme süresi 1 [msn] - İşaretleyici delme süresi 2 [msn]  

Bu parametreler işaretleyicinin, işaretleme için ayıracağı zamanı 

belirler. Giriş değeri, milisaniyedir. Delme süresinin uzatılması belli 

bir kumaş üzerinde deliğin görünürlüğünü sağlamaktadır. 

Çentik kesim hızı [m/dak] - I Çıt kesme hızı [m/dak]  

Bu parametrelerle çentiğin-çıtın hangi hızla kesileceği ayarlanır. 

3.2.3.2.1.3. Kesme Düzeni Parametreleri 

Küçük parçalar alan sınır değeri [cm2]  
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Küçük parçaların tanımlanabilmesi için küçük parçalar alan sınır 

değeri [cm2] girilir. Alanı, küçük parçalar alan sınır değerinden küçük 

olan bütün parçalar küçük parça olarak değerlendirilir. 

Önce küçük parçalar [E/H]: 

Önce küçük parçalar parametresi kesimde öncelikle küçük parçaların 

kesilmesini ve daha sonra geri kalan parçalar kesilmesini sağlar. 

Küçük parçalar pastal resmini gösteren grafikte farklı renklerle 

diğerlerinden ayrılır. 

Küçük parçaların kesim hızının azalması [%]  

Bu parametre ile küçük parçaları yüzdesel oranla azaltılmış hız ile 

kesme imkanı sağlamaktadır. Bu sayede küçük parçaların daha net 

kesimi gerçekleşmektedir. 

En iyi kesim sırası [E/H]  

En iyi kesim sırası parametresi bu parametre aktif hale getirildiğinde 

sistem otomatik olarak kesim resmine göre en uygun kesim sırasını 

farklı algoritmalar kullanarak belirler ve o sıraya uygun olarak kesim 

işlemi gerçekleştirilebilir. 

3.2.3.2.1.4. Aktarma Parametreleri  

Cutter’ın aktif kesim alanı büyüklüğüne göre pastal resmi, kesme 

işlemi için birkaç kesim penceresine otomatik olarak paylaştırılır. 

Eğer pastal resmi kesim alanından büyükse pencere üzerinde serili 



 

Dr. Serkan BOZ, Dr. Mehmet KÜÇÜK | 90 

 

bütün parçalar kesilir, fırça bandı kesilmiş parçaları toplama alanı 

üzerine nakleder ve aynı zamanda masa üzerine yeni kesim penceresi 

sürülür, sonra diğer kesim penceresinin parçaları kesilir. 

Kesimi durdurmalı aktarma [E/H]  

Kesimi durdurmalı aktarma parametresi kullanılmak istenmezse, 

aktarmalı kesimde kesim pencerelerinin hesabı öyle yapılır ki kesim 

penceresindeki tüm parçalar kesilmeden aktarma ilerlemesi yapılmaz. 

Eğer parametre kullanılmak istenirse o zaman sistem, hesabı 

maksimum masa kullanım alanına göre yapar. Dolayısıyla bazı 

parçaların kesimi birinci kesim penceresinden ikinci kesim 

penceresine sarkabilir. Birinci penceredeki şekil kesilir ve ilerlemeden 

sonra aynı şeklin kesimine ikinci pencerede devam edilir. 

 

 

Şekil 56. Kesimi Durdurmalı Aktarma 

(Assyst-Bullmer, 2001) 
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Şekil 57. Kesimi Durdurmasız Aktarma 

 (Assyst-Bullmer, 2001) 

 

 

 

 

 

3.2.3.2.1.5. Ortak Çizgileri Azaltma Parametreleri 

Ortak çizgileri azaltmak [E/H]  

Pastal resminde birbirine yaslanan doğrusal çizgiler tek hamlede 

kesilebilmektedir. Bu parametrenin aktif hale getirilmesi için iki çizgi 

arasındaki mesafe ve çizgi uzunluğu sınırları belirlenmelidir. 

Minimum ortak çizgi uzunluğu [mm]  
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Sadece belirli uzunluktaki ortak çizgiler yok edilmesini sağlayan 

uzunluk bu parametreyle ayarlanır. 

Maximum ortak çizgi aralığı [mm]  

Bu parametre paralel iki çizginin maksimum mesafesinin (uzaklığının) 

ne kadar olabileceği belirlenir. 

Tüp kumaşta ön fazla kesim [mm] -tüp kumaşta arka fazla kesim 

[mm]  

Şayet kesim resminde parçalar katlı (kumaş katı) serilmiş ise özel 

olarak belirlenmiş ön fazla kesim ve arka fazla kesim ile kesilebilir.  

 

 

Şekil 58. Tüp Kumaş İçin Ön ve Arka Fazla Kesim 

 (Assyst-Bullmer, 2001) 

 

3.2.3.2.1.6. Hız / Hızlandırma Parametreleri 

Bıçak ivmesi - amax in g [g]  
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Kesim kafasının maksimum hıza çıkarken yapacağı ivmelenme 

miktarıdır ve “g” cinsinden tanımlanmıştır. (1g=9.81m/s²). 

Bıçak ivmelenme süresi - ta [ms]  

0’dan maksimuma lineer hızlanma artışı için harcanan süreyi 

milisaniye olarak hesaplar. 

Minimal köprü hızı [m/dk] - Maksimum hızda yarıçap-limiti[mm] 

- Minimum hızda yarıçap-limiti[mm] - Maksimum yarıçapta hız-

limiti[m/dk] - Minimum yarıçapta hız-limiti[m/dk]  

Eğrisel kesimlerinin hızı kıvrım çapına bağlıdır. Eğrisellik çapına göre 

hız limitleri belirlenir. Böylece kavisli çizgilerin daha net kesimi 

sağlanmış olur.  

 

 

Şekil 59. Eğrisellik Yarıçapına Bağlı Hız 

 (Assyst-Bullmer, 2001) 
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Maksimum hız / Vmax [m/dk]  

Parametre Vmax makinenin sürülmesine izin verilebilen max hızı 

tanımlar. “Maksimum kesme hızı” parametresinin değeri “maksimum 

hız” parametresiyle hesaplanan değerden daha büyük olamaz. Kesme 

işlemi içinde parçadan parçaya hareket maksimum hızda tanımlanan 

hız kadardır. Vmax bu makinede maksimum yapabileceği hızı sınırlar. 

3.2.3.2.1.7. Bıçak Frekans Kontrolü Parametreleri 

Bıçak dikey frekansı maksimum ve minimum değerler arasındaki 

bıçak hızı ile doğru orantılı olarak değişir. Öncelikle hız ve bıçak 

frekansı kesilecek çizginin uzunluğuna bağlıdır. Bıçak frekansının 

ayarlanması sentetik kumaşların erime problemini önleyebilir. 

 

Şekil 60. Bıçak Frekansına Bağlı Hız 
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(Assyst-Bullmer, 2001) 

 

Minimum hızdaki bıçak devri 

Minimum bıçak frekansı hızındaki bıçak devridir. 

Maksimum hızdaki bıçak devri  

Maksimum bıçak frekansı hızındaki bıçak devridir. 

3.2.3.3. CUTTER’da Kesim Verimliliği ve Kesim Kalitesi 

Bilgisayar destekli dik bıçaklı kesim makinelerinde kesim 

verimliliğini ve kalitesini etkileyen birçok unsur bulunmaktadır. Bu 

unsurlar aşağıdaki başlıklar altında sınıflandırılabilir. 

 

- Kumaş özellikleri 

- Model ve pastal özellikleri 

- Makine ayarları  

- Operatör performansı (Boz, 2005). 

Kumaş Özellikleri 

Kesim kalitesini ve verimliliğini; kumaş yapısı, gramajı ve hava 

geçirgenliği gibi özellikler göz önüne alınarak yapılan ayarlamalar 

etkilemektedir (Boz, 2005). 
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Araştırmada kullanılan kumaşların yapılarından dolayı farklı hava 

geçirgenliğine sahip oldukları görülmüştür. Hava geçirgenliklerinin 

farklı olması uygulanması gereken vakum gücünün de bu özelliğe 

göre ayarlanması gerektiği sonucunu doğurmuştur. Düşük hava 

geçirgenliğine sahip kumaşlarda uygulanan vakum gücü yüksek 

tutulurken, yüksek hava geçirgenliğine sahip kumaşlarda ise 

uygulanan vakum gücü düşük tutulmaktadır (Boz, 2005).  

Benzer yapılarda kumaşlarla yapılan bu çalışmada gramaj 

değişiklikleri, kumaş sıklığında dolayısıyla sertliğinde değişikliklere 

sebep olmaktadır. Bu sonuç da bıçağın körelmesine sebep olmaktadır. 

Bıçağın yüksek gramajlarda daha sık, düşük gramajlarda daha seyrek 

bilenmesi gerekir (Boz, 2005). 

 

 

Model ve pastal özellikleri 

Modeldeki parça sayısı, kesim yolu, boş yol, çıt sayısı ve tipi, 

modeldeki kalıp parçalarının eğrisellik oranları ve pastal boyu; kesim 

verimliliğini ve kalitesini etkilemektedir (Boz, 2005). 

Parça sayısı kesim yoluyla direk ilişkili olduğundan dolayı kesim 

süresinde belirleyici olmaktadır. Kesim kafasının parçalar arasında 

giderken katettiği boş yol da kesim süresini artırmaktadır. Bu boş yol 



 

97 | HAZIR GİYİM ÜRETİMİNDE KESİM İŞLEMLERİ VE KESİMHANEDE 

KULLANILAN MAKİNELER 

 

mesafesinde parçalar arası boşluk da etkilidir. Bu konuda etkili olan 

başka bir etken de parçaların kesim sırası seçimidir (Boz, 2005). 

Parçalar üzerindeki çıt sayısının fazlalığı direkt olarak kesim süresini 

artırmaktadır. Uygulanan çıt tipi de çıt atma süresini etkileyeceğinden 

pastal hazırlanırken göz ardı edilmemelidir (Boz, 2005). 

Makine kesim işlemi sırasında kavisli yerlere geldiğinde kaliteli kesim 

yapabilmek için hızını düşürmektedir. Bu da doğal olarak kesim 

süresini artırıcı etki göstermektedir (Boz, 2005). 

Makine ayarları 

Yapılacak olan kesimin özelliklerine göre kesim parametreleri 

istenilen şekilde ayarlanır (Boz, 2005). 

Kesim hızı; kesim kalitesini bozmayacak şekilde bıçak frekansı ile 

dengeli bir şekilde olabildiğince yüksek değerlerde ayarlanmalıdır. 

Kesim açısı; köşelerin netliklerini belirleyici bir etken olduğu için net 

köşe dönüşleri gerekli durumlarda bu açının küçük tutulması kesim 

kalitesini büyük oranda artırıcı rol oynayacaktır. Bu esnada 

kaybedilecek süre kesim kalitesi açısından göz ardı edilebilecek bir 

seviyededir. 

Vakum gücü; kumaş katlarının sabitlenmesini sağladığı için kesim 

kalitesi üzerinde direkt etkilidir.  
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Bileme mesafesi; kumaş özellikleri ve kat sayısına göre değişir. 

Bileme sıklığı kesim kalitesi ve bıçağın kullanım ömrü ile direkt 

ilişkilidir. Her bilemede bıçak eni bir miktar düşer ve belli bir zaman 

sonra bıçak kullanılamaz hale gelir. 24 saat aralıksız çalışıldığı 

takdirde bir bıçağın ömrü ortalama 4 gündür. 

Çıt; makinedeki ayarlamalar sonucunda farklı şekillerde 

yapılabilmektedir. Çıtlar kesim öncesi veya kesim sırasında atılabilir. 

Bu faktörler kesim kalitesi açısından değerlendirildiğinde çıtların önce 

atılması daha doğru bir karar olacaktır. Çünkü çıt kesim esnasında 

atıldığında kesilen yerlerdeki oluşan hava boşlukları istenilen 

vakumun elde edilmesini engeller. Yetersiz vakum da hassas ve küçük 

ama dikimde bir o kadar önemli olan çıt yerlerinde kaymaya sebep 

olabilir. 

Ortak çizgiler; pastalda kullanılan ortak çizgiler istenirse aynı çizgiden 

ikinci bir geçişe gerek kalmaksızın tek bir kesim hareketi ile 

gerçekleştirilebilir. Ayrıca iki paralel çizgi arasındaki mesafe 

tanımlanan değerin altında olduğunda sistem bunların orta 

noktalarından kesim işlemini gerçekleştirerek kesim uzunluğunu 

azaltabilir. Bu sayede kesim süresi bir miktar kısaltılabilir. 

Parametre değişimlerinin kesim süresi ve kesim netliğine etkilerinin, 

genel olarak tabloda verilen yönde olması beklenmektedir. Ancak 

etkilerin bu yönde olması, diğer parametrelerin sabit tutulmasına ya da 

aynı tip etki oluşturan parametrelerin kullanılmasına bağlıdır. 

Operatör performansı 



 

99 | HAZIR GİYİM ÜRETİMİNDE KESİM İŞLEMLERİ VE KESİMHANEDE 

KULLANILAN MAKİNELER 

 

Makineyi kullanan kişinin almış olduğu eğitimin ve kişisel becerinin 

işin kesintisiz olarak yürütülmesinde çok önemli bir faktör olduğu 

görülmüştür. Operatör farklı kesim koşulları ile karşılaştığında 

makinedeki ayarlamaları yapabilmelidir. Bu nedenle alınan eğitim çok 

önemlidir. Ayrıca operatörün parçaları toplamaktaki el becerisi 

durdurma süresinde büyük bir etkiye sahiptir (Boz, 2005). 

3.2.3.4. CUTTER’da Kesim İşleminin Avantajları ve 

Dezavantajları 

Bilgisayar destekli kesim sistemlerinde kesim işleminin birçok 

basamağı manuel olmaktan çıkıp otomasyona devredilmiştir. 

Dolayısıyla birçok avantajı da beraberinde getirmektedir. 

Bilgisayar destekli kesim sistemlerinin avantajları:  

- Klasik sistemlere göre 3–8 kat daha hızlı kesim 

yapılabilmektedir. 

- Klasik sistemlere göre %10 daha fazla kumaş tasarrufu sağlar, 

maliyetleri düşürür. 

- Çıtların, köşelerin düzgün kesimi sağlanır. 

- Katlar arasında kayma olmaması nedeniyle kesim farklılığı 

görülmez. 

- İşgücü tasarrufu sağlanır ayrıca kalifiye eleman ihtiyacı ortadan 

kalkar. 

- Kesim kalitesinin yükselmesi dikimhanenin de üretkenliğini 

arttırır. 
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- Çizgili, baskılı motiflerin kesiminde düzgünlük sağlayarak 

desen uyumuna olanak verir. 

- Kesimin değişik aşamaları gözlenebilir. Kesimi tamamlanmış 

parçalar ve kesilecek parçalar aynı zamanda kontrol edilebilir.  

- Geniş kesim kontrolüne olanak verir. Oluşturulan raporlar 

yöneticiler ve/veya müşterilerle paylaşılabilir. 

Sistemin en dezavantajlı tarafı da yatırım maliyetlerinin yüksekliğidir. 

İşletmeler üretim kapasitelerini göz önünde bulundurmalı, maliyet 

hesaplarını karşılaştırmalı, tüm bunlara göre karlılık araştırması 

yapılıp mali durum hesaplanarak sistemin alımına karar verilmelidir.  
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BÖLÜM 4 

KESİM SONRASI KONTROL VE İŞARETLEME 

SİSTEMLERİ (TASNİF) 

Kesim işleminin tamamlanması ile dikimhaneye gönderilecek, 

kesilmiş parçalara uygulanması gereken bir takım işlemler 

bulunmaktadır. Bu işlemler kesilmiş parçaların, dikimhanede daha 

kolay takip edilmesini, daha düzgün birleştirilmesini sağlamaktadır.  

Tasnif işlemleri kesim ve dikim arasında bulunan, iki süreç arasında 

sistemin kontrolü ve düzgün ilerlemesi için köprü görevi gören 

işlemlerdir. Tasnif, kesimhanede kesilen parçaların süreç içerisinde 

hatasız olarak birleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. 

Tasnif, kontrolü de yapılan kesilmiş parçaların ve bunlarla birlikte 

dikilmesi gereken malzemelerin (astar vb. gibi) gruplandırılarak 

dikime hazır hale getirilmesini sağlar.  

Bir giysinin istenilen özelliklerde ve kalitede dikilebilmesi, dikim 

öncesindeki işlemlerin doğruluğuyla ilişkilidir. Bu doğrultuda kesim 

sonrasında metolama (etiketleme), tela yapıştırma, kesim işleminin 

kontrolü, eşleme gibi işlemler gerçekleştirilir. 

4.1. Kesim Kontrolü 

Kesim işleminden çıkan parçalar, dikimhaneye gönderilmeden önce 

kontrol edilmektedir. Bunun amacı, eğer kesim işleminde hatalı bir 

kesim veya gözden kaçan bir kumaş hatasının tespit edilmesidir. Bu 
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doğrultuda kesilen tüm parçalar tek tek kontrol edilmektedir. Bu işlem 

sırasında; 

- Kesim tekniği,  

- Kesim kenarı düzgünlüğü, 

- Desen şekli (var ise) kontrolü,  

- Ölçü kontrolü, 

- Her parçada olması gereken ve birleşim noktalarının referansları 

olarak isimlendirilen çıtların da yerinde ve doğru ölçüde 

olmasının kontrolü, 

- Cep ve pens yeri işaretlerinin kontrolü yapılmaktadır. 

Tüm bu kontroller yapılırken, daha detaylı kontrol yapılmasını 

sağlayan ışıklı kontrol masaları kullanılmaktadır (Çileroğlu, 2002). 

 

Şekil 61. Işıklı Kontrol Masası 

 (https://www.timtas.com/) 
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4.2. Metolama (Etiketleme) Sistemleri 

Dikimhanede gerçekleştirilecek tüm işlemler sırasında karışıklıkları, 

yığılmaları önlemek ve takip işini kolaylaştırmak amacıyla kesilmiş 

parçalarda işaretlemeler yapılmaktadır. Seri üretim sistemlerinde 

önemi ve gerekliliği çok fazladır. 

Etiketleme işleminde amaç, parçaları dikim operatörlerine ve ara 

işlemlere (veya firma dışı işlemlere; baskı, nakış, fason gibi) 

tanıtmaktır. Bu doğrultuda kesilmiş parçalar tersinden küçük kağıt 

parçaları ile etiketlenirler. Metolama işlemi kesilmiş olan tüm 

parçalara tek tek uygulanmaktadır. Etiketlenen parçalar dikimhanede 

aynı numaralara sahip olanlar bir araya getirilerek dikilmektedir. Bu 

sayede üretilen ürünlerde hem parça karışıklıkları hem de renk 

farklılıkları önlenmiş olmaktadır. 

  

Şekil 62. Metolama (Etiketleme) Makinesi ve Meto Etiketi 

(https://www.e-tetas.com/) 

 

Bir meto etiketi; 

- Sipariş numarası, 

- Beden bilgisi (numara veya harf şeklinde), 
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- Renk (lot) numarası bilgilerini göstermesi gerekmektedir.  

Metolama işleminde dikkat edilmesi gereken noktalar; 

- Metolama işleminde kesilmiş parçaların katlarının dağılmaması 

için bir kenarları üzerine ağırlık konarak sabitlenmelidir. 

- Kullanılan etiketler kesilmiş parçalardan söküldükten sonra leke 

bırakmayacak ve üretimde taşınmalar sorasında da düşmeyecek 

özellikte olmalıdır. 

- Metolama işlemi kesilmiş parçaların yüzüne değil tersine 

yapılmalıdır. Bu sayede herhangi bir yapışkan izinin de kumaşın 

tersinde kalması sağlanmış olur. 

- Etiketler parçaların kenara yakın kısımlarına, dikişe denk 

gelmeyecek şekilde yapıştırılmalıdır. 

4.3. Tela Yapıştırma 

Tela, giysilerin bazı bölümlerinde istenilen sertliği ve tok görünümü 

sağlayan, kumaş katları arasında kalması istenen bir ara katmandır. 

Telalar, uygulanan kumaşlara hacim ve sertlik kazandırmaktadır. 

Yıkama ve ütüleme işlemlerinin sonrasında dahi kumaşa ve ürünün 

ilgili bölümüne destek vererek, hacimli yapının korunmasını sağlar. 

Kesilmiş parçalara tela yapıştırmada farklı yöntemler bulunmaktadır 

(Çebi, 2014).  

4.3.1. Düz Plaka Tela Yapıştırma Presleri 
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Kesilmiş parça ve tela üst üste yerleştirilerek presin alt ve üst parçaları 

arasına yerleştirilir. Sonrasında alt ve üst rezidansa sahip olan presler 

parçaları iki yönlü bir şekilde ısıtır. Bu sayede telanın parçaya hızlı bir 

şekilde yapışması sağlanır.  

 

Şekil 63. Düz Plaka Tela Yapıştırma Presi 

 (https://rikson.com.tr/) 

 

4.3.2. Silindir Baskılı Tela Yapıştırma Presleri 

Kesilmiş parçalar ve tela sonsuz silindir bantlara yerleştirilir ve 

parçalar kayar bantlarla alt ve üst ısıtıcılı bölümlere götürülür. Isıtıcılı 

bölümde iki silindir arasından geçen ve telası yapıştırılan parçalar, 

fikse işlemi için bantlarda soğutma bölümünden de geçirilir. 

Sonrasında makineden çıkan telalı parçalar, parça toplama bölümüne 

aktarılır ve tüm parçalar toplanır. 
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Şekil 64. Silindir Baskılı Tela Yapıştırma Presi 

 (https://malkan.com.tr/) 

 

4.3.3. Tela Yapıştırmada Dikkat Edilmesi Gereken 

Noktalar 

İster manuel olarak yapılsın isterse de bir makine kullanılsın, tela 

yapıştırma işleminde amaç telanın yapışkan maddesinin eritilerek 

kumaşa bulaşmasının sağlanmasıdır. Bu doğrultuda yapışkan 

maddelerin eritilmesinde bir sıcaklık ihtiyacı bulunmaktadır. Manuel 

işlemlerde sıcaklık ütü ile sağlanırken, makine kullanımında ısıtıcı 

plaka veya ısıtıcı silindirlerden faydalanılmaktadır. Sıcaklığın yanında 

bu sıcaklığın düzgün bir dağılım ve yapışma elde etmek amacıyla 

basınç da gerekmektedir. Yapışma işlemi bittikten sonra presten 

çıkacak olan parça, henüz sıcak olduğu için teladan ayrılabilir. Bu 

nedenle de ısıtılıp yapıştırılan telanın yapışkan maddelerinin donması 

amacıyla ani bir soğutma işlemine de tabi tutulması gerekmektedir. Bu 

kapsamda tela yapıştırma işlemi manuel olarak yapılıyorsa, sıcaklığın 

ütü tabanı ve paskaradan, basıncın operatörün kol kuvvetinden, 

soğutmanın da paskaranın vakum tertibatından elde edilmesi işlemin 
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düzgün ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır 

(https://www.snt.com.tr/tr/tela-uygulama-bilgileri). 
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BÖLÜM 5 

KESİLEN PARÇALARIN TAŞINMASI 

Tüm konfeksiyon birimleri açısından yüksek öneme sahip olan 

hammadde ve yardımcı malzemelerin birimler arasındaki taşınma 

işlemi, kesimhaneden çıkan kesilmiş parçalar için de son derece 

önemlidir. Bu doğrultuda geliştirilen taşıyıcılar, hammadde ve yarı 

mamul taşıyıcıları olarak sınıflandırılabilir.  

5.1. Hammadde Taşıyıcıları 

Kumaş toplarının kaldırılması, transfer edilmesi, pastal atılması için 

serim masasına taşınmasında palet taşıyıcılar (transpaletler), 

forkliftler, asansörler bu başlık altında tanımlanabilir. 

5.1.1. Palet Taşıyıcılar (Transpaletler) 

Palet taşıyıcılar hammadde deposundan kumaş toplarının kesimhaneye 

taşınmasında kullanılmaktadır. Operatörün kendi gücü ile kontrol 

edilmektedir. Taşıma işleminin düz bir zeminde yapılmasına olanak 

sağlar.  

 

Şekil 65. Palet Taşıyıcılar 

 (https://www.makliftsan.com.tr) 

https://www.makliftsan.com.tr/
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5.1.2. Forkliftler 

Forkliftler transpaletlerin gelişmiş versiyonları olarak bilinmektedir. 

Depolama, stoklama, istifleme gibi görevleri bulunmaktadır. Motoru 

ve direksiyonu bulunduğu için kullanacak operatörün forklift kullanım 

ehliyetine sahip olması gerekmektedir. Hammadde deposunda gerek 

stok düzenini sağlama, gerekse de kesimhaneye kumaş toplarını 

taşımada kullanılabilir. 

 

Şekil 66. Forklift 

(http://www1.mmo.org.tr/) 

 

5.1.3. Asansörler 

Çok katlı fabrika yapılarına sahip olan işletmelerde, birimler farklı 

katlarda bulunduğu için depolardan ilgili birimlere hammadde ve 

yardımcı malzemeler asansörlerle taşınmaktadır. Hammadde 

deposundan kesimhaneye kumaş toplarının taşınmasında da 

kullanılmaktadır. 

http://www1.mmo.org.tr/
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5.2. Yarı Mamul Taşıyıcıları 

Kesimhanede kesimi tamamlanan kumaş katlarının, kesim sonrası 

işlemler (metolama, kontrol, dikimhane gibi) için ilgili birimlere 

taşınmasında kullanılırlar. Bu taşıyıcılar sepet, araba, sevk torbaları ve 

askılı taşıma sistemleri örnek olarak verilebilir. 

5.2.1. Sepetler ve Arabalar 

Sepetler kesimhaneden kesilmiş ve tasniflenmiş dikime hazır 

parçaların dikimhaneye transferinde kullanılan taşıma araçlarıdır. 

Değişik şekillerde ve boyutlarda olabilirler.  

 

 

Şekil 67. Sepetler 

(https://www.timtas.com/) 

 

Arabalar da sepetlerle aynı görev için kullanılmakta olup, istenildiği 

durumlarda üretilecek giysi türüne uygun özellikler ve malzemelerle 

donatılabilirler. 



 

111 | HAZIR GİYİM ÜRETİMİNDE KESİM İŞLEMLERİ VE KESİMHANEDE 

KULLANILAN MAKİNELER 

 

 

Şekil 68. Arabalar 

 (https://www.timtas.com/) 

 

5.2.2. Sevk Torbaları 

Kesimhanede kesilmiş olan parçalar, dışarıdaki üçüncü şahıs 

firmalardan hizmet (ilik, düğme, baskı, nakış, fason dikimi gibi) 

alınması durumunda, bu firmalara malzemelerin transfer edilmesinde 

sevk torbalarından faydalanmaktadırlar.  Sevk torbaları, hem kesilmiş 

parçaların dağılma, kaybolma olmadan rahat taşınmasını, hem de 

kirlenmelerini, hava koşullarından (güneş, yağmur gibi) zarar 

görmelerini engellerler. Sevk torbaları genellikle kalın çuvallar veya 

branda kumaşlarından hazırlanırlar. Üzerlerinde içerisinde taşınan 

malzeme ile ilgili bilgi kartları bulunur. 

 

Şekil 69. Sevk Torbaları 
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 (http://tekstiltorbasi.com/) 

5.2.3. Askılı Taşıma Sistemleri 

Konfeksiyon üretiminde büyük öneme ve paya sahip olan taşıma 

sistemleri o işletmenin maliyetlerinin önemli ölçüde azaltılmasını, 

esnek, verimli ve maksimum performansla çalışılmasını 

sağlamaktadır. İşletme birimleri içerisindeki taşıma işlemi, üretilen 

ürüne bir değer katmamasına rağmen, üretimin her safhasında 

sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekli olan bir işlemdir. 

Özellikle günümüz şartlarının ortaya çıkardığı küçük siparişler, geniş 

stil çeşitliliği ve hızlı cevap (quick-response) zorunlulukları, 

işletmelerde taşıma işlemini daha karmaşık hale getirmiştir. Bu 

doğrultuda geliştirilmiş olan askılı taşıma sistemleri, işletme alanından 

maksimum ölçüde faydalanarak üretimin gerçekleştirilmesini 

sağlamaktadır. Askılı taşıma sistemleri kesimhaneden kesilmiş 

parçaların dikimhaneye demetler halinde düzgün bir biçimde transfer 

edilmesini sağlamaktadır. 

 

Şekil 70. Askılı Taşıma Sistemine Sahip İşletme 
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(https://www.etonsystems.com/) 

Askılı taşıma sistemlerinin avantajları; 

- İşletme içerisinde taşıma işlemini ortadan kaldırır, 

- İşler askıda taşındığı için buruşma, kirlenme ihtimallerini azaltır, 

dolayısıyla ütü ve leke çıkarma işlemlerinden zaman ve enerji 

kazandırır, 

- Askılı üretim ütüleme süresini azaltır. İyi dizayn edilmiş istasyon, 

dikim işlemlerinin kaliteli olmasını sağlar, 

- Her alanda her birimde boylu boyunca ilerleme mümkündür, 

-  Çalışanların verimlilikleri arttırılır, 

- Tavanda askı nedeniyle rahat hareket imkanı sağlanır, 

- İyi düzenlenmiş malzeme akışı optimum üretim kontrolü sağlar. 

Eksikler derhal tespit edilir, üretim alanı temiz kalır. 
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