
KONFEKSİYON 1 SINAV SORULARI 

1. Giysiler ve sınıflandırılması  

2. Giysiler ve fonksiyonları 

3. Giysilere sunulan tüketim taleplerini açıklamalı olarak yazın 

4. Giysilere sunulan teknik ve ekonomik talepler açıklamalı olarak yazın 

5. Giysilerin dış yapısını ve formunu belirleyen konstruktif çizgiler hangileridir? 

6. Giysi formunun oluşturulmasının konstruktif yöntemi nedir?  

7. Giysilerin biçimi nedir? 

8. Giysinin dış yapısını ve formunu etkileyen faktörleri açıklamalı olarak yazın 

9. İnsan vücudunun dış formunu belirleyen ölçüler hangileridir? 

10. Konfeksiyon işletmesi hangi bölümlerden oluşmaktadır? 

11. Modellerin üretime hazırlanması bölümünde (üretimin hazırlanması bölümü veya 

modelhane) hangi teknolojik işlemleri yerine getirilmektedir? 

12. Kesim yerleşim planı nedir? Kesim yerleşim planının verimliliği nedir ve hangi faktörlere 

bağlıdır? 

13. Verimli kesim yerleşim planı elde etmek için hangi tavsiyelerde bulunurdunuz? 

14. Ürün birimine kumaş sarfı nasıl hesaplanır? 

15. Kumaşların kesime hazırlanması bölümünde hangi teknolojik işlemler yerine 

getirilmektedir? 

16. Malzeme muayenesi nedir ve hangi yöntemlerle gerçekleştirilmektedir? 

17. Malzeme hataları nasıl ortaya çıkarılır? 

18. Konfeksiyon fabrikasında malzeme stokunun hacmi hangi faktörlerle belirlenmektedir? 

19. Konfeksiyon fabrikasında günlük malzeme sarfı nasıl hesaplanır? 

20. Kumaş parçalarının serilmeye nasıl hesaplanır? 

21. Kesim bölümünde hangi teknolojik işlemler yerine getirilmektedir? 

22. Mekanikleştirme açısından hangi serim yöntemleri vardır? 

23. Kumaş yüzünün yönü açısında hangi serim yöntemleri vardır? 

24. Zaman açısından hangi serim yöntemleri vardır? 

25. Kumaş seriminde hangi donanımlar kullanılmaktadır? 

26. Kumaş serimi ile ilgili hangi öneriler vardır? 

27. Klasik kesim ve modern kesim nedir? Aralarında ne gibi farklar vardır?  

28. Modern kesim klasik kesimde yer alan hangi teknolojik işlemleri aradan kaldırmaya 

olanak sağlar? 

29. Klasik kesimde kullanılan donanıma neler aittir? 

30. Modern kesim hangi kesme yöntemlerini kullanmaktadır? 

31. Kesim sonrası teknolojik işlemler hangileridir? Klasik ve modern kesimde bu işlemler 

nasıl gerçekleştirilmektedir? 

32. Dikişler, dikiş hatları ve ilmekler hangi parametrelerle karakterize edilmektedir? 

33. El dikişleri ve tiplerini resimlerle anlatınız.  

34. El dikiş iğnelerinin yapısı ve numaralanmasını anlatınız. 

35. Makine dikişlerinin sınıflandırılmasını açıklayınız 

36. Mekikli makine dikiş hatları ve tiplerini resimlerle anlatınız 

37. Zincir dikiş hatlarının yapısını tek ve çift iplikli zincir dikiş resimleri üzerinde anlatınız 



38. Birleştirici dikişler ve türlerini resimlerle anlatınız 

39. Kenar işlem dikişleri ve türlerini resimlerle anlatınız 

40. Süs dikişleri ve türlerini resimlerle anlatınız 

41. İplik dikişlerinin karakteristikleri hakkında bilgi veriniz 

42. Dikiş makinelerinin sınıflandırılmasını anlatınız 

43. Dikiş makinesi temel organlarından iğne, yapısı ve numaralandırılmasını anlatınız 

44. Makine iğnesinin seçilmesini anlatınız 

45. Dikiş makinesinde iğne ile ilgili ne gibi sorunlar yaşanabilir 

46. İğne ucunda iplik halkasının oluşum sürecini anlatınız (mekik ve zincir dikiş makineleri 

için) 

47. Dikiş makinesi temel organlarından iplik verici, yapısı, tipleri ve fonksiyonlarını anlatınız 

48. Dikiş makinesi temel organlarından transportör, yapısı, tipleri ve fonksiyonlarını 

anlatınız 

49. Dikiş makinesi temel organlarından mekik, yapısı, tipleri ve fonksiyonlarını anlatınız 

50. Mekikli makine dikiş ilmeğinin oluşumu sürecini anlatınız 

51. Mekikli makine dikişlerinin özelliklerini zincir dikişleri ile kıyaslamalı olarak anlatınız 

52. Zincir dikişlerin özelliklerini mekik dikişleri ile kıyaslamalı olarak anlatınız 

53. Tek iplikli zincir dikiş ilmeğinin oluşumu sürecini anlatınız 

54. Tek iplikli zincir sürfile dikiş ilmeğinin oluşumu sürecini anlatınız 

55. Çift iplikli zincir dikiş ilmeğinin oluşumu sürecini anlatınız 

56. Dikiş makinelerinin yardımcı organlarından iplik gerdici ve baskı ayağı, yapısı ve 

fonksiyonlarını anlatınız 
57. Özel işlem dikiş makinelerinden ilik açma makinesini anlatınız 
58. Özel işlem dikiş makinelerinden pünteriz makinesini anlatınız 
59. Özel işlem dikiş makinelerinden düğme makinesini anlatınız 
60. Konfeksiyon üretiminde ısıl işlemler ve tiplerini anlatınız 
61. Isıl işlemlerde malzemeye ısı verilmesi usullerini anlatınız 

62. Nemli ısıl işlemlerde malzemeye nem verilmesi usullerini anlatınız 

63. Isının tekstil malzemelerinin özelliklerine etkilerini anlatınız 

64. Nemin tekstil malzemelerinin özelliklerine etkilerini anlatınız 

65. Isı ve nemin birlikte etkisiyle tekstil malzemelerinin özelliklerinin değişmesi 

66. Nemli ısıl işlem proseslerinin gidişatını anlatınız 

67. Nemli ısıl işlemlerde nemin önemini açıklamalı olarak anlatınız 

68. Konfeksiyon üretiminde uygulanan nemli ısıl işlemler hangileridir? 

69. İşçi muhit nedir ve nemli ısıl işlemlerde hangi usullerle üretilir? Bu usullerin avantajları ve 

dezavantajları nelerdir? 

70. Nemli ısıl işlemlerde malzeme verilmeli olan ısı ve nem miktarı nasıl kontrol edilir? 

71. Nemli ısıl işlem donanımlarını işçi organları ve iş rejimi parametreleri ile birlikte açıklayınız 

72. Konfeksiyon üretiminde uygulanan yapışkan teknolojisinin sağladığı avantajlar nelerdir? 

73. Konfeksiyon üretiminde yüzey ve çizgi üzere yapıştırma teknikleri hangi durularda 

uygulanmaktadır? 

74. Hazır giyim üretiminde kullanılan yapışkanlar hakkında bilgi veriniz 

75. Hazır giyim üretiminde kullanılan yapışkan malzemeleri hakkında bilgi veriniz 

76. Yapışkan birleşmesinin oluşum sürecini aşamaları ile birlikte anlatınız 

77. Yapışkan birleşmesinin oluşumu rejimleri hangileridir? 

78. Konfeksiyon üretiminde yapışkan teknoloji hangi teknolojik işlemlerde uygulanmaktadır? 

79. Yapışkan malzemelerinin hangi karakteristikleri vardır? Açıklayınız 



80. Yapışkan birleşmelerinin karakteristiklerini açıklayınız 

81. Hazır giyim üretiminde termoplastik kaynak prosesinin gidişatını aşamaları ile birlikte 

açıklayınız 

82. Hazır giyim üretiminde hangi termoplastik kaynak yöntemleri vardır? 

83. Termokontak ve termokonvektif kaynak yöntemleri hakkında bilgi veriniz 

84. Termoempuls kaynak yöntemi hakkında bilgi veriniz 

85. Aşırı yüksek frekanslı dielektrik kaynak usulü hakkında bilgi veriniz 

86. Ultrason kaynak usulü hakkında bilgi veriniz 

87. Lazerli kaynak usulü hakkında bilgi veriniz 

88. Hazır giyim üretiminde kaynak birleşmeleri ve karakteristikleri hakkında bilgi veriniz 

 


