
 

 

MTM ( Method Time Measurement) Eğitimi 

Eğitimin Ücreti: Danışınız veya linke tıklayınız 

Eğitimin Süresi: 50 saat (5 Gün) 

Eğitim Günleri: Danışınız veya linke tıklayınız 

Eğitim Saatleri: 09.00–17.00 

Başlangıç Tarihi: Danışınız veya linke tıklayınız 

Eğitim Yeri: İLTEM Mühendislik Eğitim Salonu 

Not: Kursu başarı ile tamamlayanlara Katılım Belgesi verilir. Kontenjan Max 20 kişi ile sınırlıdır. 

GENEL BİLGİ: MTM bir zaman belirleme yöntemidir. İşlemi gerçekleştirmek için belirlenen 

metodun zamanı belirlediği vurgulanır. Kısaca metot zamandır. Bir işi yapmak için belirlenen 

metot; hareketleri ve etkenleri belirler. Hareketler ve etkenler ise bunları gerçekleştirme süresini 

belirler. Diğer bilinen bir metot olan kronometre ile zaman belirlemede tanımlanan metodun 

zamanı performans takdiri (Çalışanın ölçüm esnasında normalden farklı bir tempo ile çalışması 

durumunda normale dönüştüren oran)  ile ne ölçüde performansla çalıştığına karar verilerek 

normal çalışma süresine dönüştürülür. MTM Metodunda tempo takdiri yoktur, titiz bir çalışma ile 

belirlenmiş hareketlerin zamanlarını gösteren zaman tabloları vardır. İşin nasıl yapıldığının 

tanımlanması safhasında tabeladan sürelerin eklenmesiyle zaman otomatik belirlenmiş olur. 

Eğitim Programının İçeriği  

 İş analizi yapmak 

 Hareket ve zaman etüdü yapmak 

 Metot analizi yapmak 

 İş ölçümü yapmak 

 İş basitleştirme yapmak 

 Gereksiz faaliyetlerden kurtulmak 

 Gerekli faaliyetleri mümkün olan en ekonomik şekilde düzenlemek 
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 Uygun çalışma yöntemlerini standartlaştırmak 

 İş ile ilgili doğru zaman standartlarını saptamak 

 Üretimde kullanılan faktörlerden yararlanma oranını artırmak 

 Mevcut çalışma koşullarından daha iyi çalışma koşullarına geçmek 

 Verilerin derlenmesini yapmak 

 Olanaklı çözüm yollarının araştırılmasını yapmak 

 Alternatiflerin değerlendirilmesi yapmak 

 Çözümün uygulanması ve uyarlanması yapmak 

 Kullanılan makine ve araç-gereçte gerekirse değişiklikler yapmak 

 Çalışılan yer de gerekirse değişiklikler yapmak 

 Doğrudan üretimde bulunulan etken süreyi tespit etmek 

 İş süresinin içindeki dinlenme paylarının dışındaki etken olmayan süreyi tespit etmek 

 İş Etüdü-Ergonomi ilişkisine göre düzenlemek 

 Standart zamanların tespit edilmesi 

 Kalifiye bir işçinin, belirli bir işi verilen metot, alet ve ekipman, hammadde ve iş 

ortamında, tanımlanmış bir performans düzeyinde yapabilmesi için gerekli olan zamanın iş 

etüdü (MTM)kullanılarak tespit edilmesi 

 İşin yapacak kişinin gücünü ve gereksinmelerini göz önünde bulundurarak, en kolay 

şekilde ve en az yorgunlukla nasıl yapılabileceğini çalışma ortamının geliştirilmesi 

 İşin normal şartlar içerisinde daha iyi yapılış biçimi, tamamlanma süresini en kısa yoldan 

saptamak için çalışma ortamının geliştirilmesi 

 

 

 



 

 

 

Firmamız kurumsal ve bireysel katılımlı eğitimler düzenlemektedir. 

Detaylı bilgi almak için web sayfamızı ziyaret edebilir, ya da firmamızı 

arayabilirsiniz.  

Eğitim takvimimizi öğrenmek için tıklayınız 

www.iltem.com.tr 
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