
              

DERS BİLGİ FORMU

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: CUMAYERİ MYO – MAKİNE  PROGRAMI

DERS BİLGİLERİ

Adı Kodu Dili
Türü

Zorunlu/
Seçmeli

Yarıyılı
T+U
Saati

Kredisi AKTS

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TAKIM
TEZGAHLARI 

MEK2100 Türkçe Zorunlu IV 2+2 4 4

Ön Koşul Dersleri Yok

Ders Sorumluları
Öğr. Gör. Gültekin ÇAKIR

Ders Sorumlu Yardımcıları

Dersin Amacı
Bu derste  CNC Torna  Tezgahı  ve  CNC  Freze  Tezgahının  programlanarak  iş
parçalarının işlenmesi yeterliliğinin kazandırılması amaçlanmaktadır

Dersin Öğrenme Çıktıları 

1. CNC torna tezgâhını işe hazırlamak
2. CNC torna tezgâhı için program yazmak
3. CNC torna tezgâhında üretim yapmak
4. CNC freze tezgâhını işe hazırlamak
5. CNC freze tezgâhı için program yazmak
6. CNC freze Tezgâhında üretim yapmak

EK-1



                                                                        DERS PLANI

Hafta Konular/Uygulamalar Metot

1

CNC  torna  tezgâhının  özellikleri,  CNC  torna  tezgâhının  kısımları, CNC  torna
tezgâhının  çalışma  prensipleri,  Tezgâh  koordinat  eksenleri,  Referans  noktaları,
Kontrol  panel  çeşitleri  ,  Kontrol  panel  tuşları  ve  özellikleri,  Kesici  ve  iş  parçası
malzemesi ilişkisi.

Sözlü Anlatım, 
Gösterim, Uygulama

2
Kesici çeşitleri, özellikleri ve kullanım yerleri, Takım telafi ayarları, Takım tutucular
ve  bağlama  elemanları,  Parçalar  üzerindeki  sıfır  noktaları,  Sıfırlamada  kullanılan
elemanların özellikleri, İşlenecek parçaya göre takımı sıfırlama.

Sözlü Anlatım, 
Gösterim, Uygulama

3

Takım  ayarında  kullanılan  eleman  ve  özelikler,  Kesme  derinliği,  işlem  açısı  ve
ilerlemelerin  verilmesi,  Takım  kaba  işleme  derinlik  hesabı,  Bağlama  aparatları,
Bağlama kontrol aletleri,  İş  parçası sıfırlama yöntemleri,  CNC torna tezgâhlarında
programlama esasları
a. Konumlama sistemleri,

Sözlü Anlatım, 
Gösterim, Uygulama

4

b. İşlem ve hazırlık komutları c. Yardımcı komutlar d.Özel komutlar, CNC Torna 
tezgâhlarında hareket sistemleri, Koordinat sistemleri, Hareket şekilleri, Kumanda 
tipleri, Eksenler

Sözlü Anlatım, 
Gösterim, Uygulama

5

CNC  tornada  çevrimleri  kullanılarak  programlama  a)Alın  tornalama  çevrimi,
b)Boyuna  kaba  tornalama  çevrimi  c)Yarıçap  pah  çevrimi  d)Kanal  açma  çevrimi
e)Profil kaba çevrimi f)Boşluk kanal çevrimi g)Derin delik delme çevrimi h)Diş açma
çevrimi, Alt programlama tekniği, Alt programlama yapısı, CNC tornada alt program
kullanarak programlama

Sözlü Anlatım, 
Gösterim, Uygulama

6
Simülasyonun tanımı ve önemi, Simülasyon programları, Program çalıştırmak, CNC
tezgâhlarında bulunan alarm seçenekleri

Sözlü Anlatım, 
Gösterim, Uygulama

7

Programlamada  kullanılan  hata  kodları,  Tezgâh  ilerleme  mod  ayarları,  Ölçü  ve
kontrol  aletleri,  Ölçü  kontrol  aletleri,  Ölçme  ve  kontrolü  etkileyen  faktörler,
Bölüntülü  ölçü  aletleri  okumak,  Ölçme  ve  Kontrolün  amacı,  Ölçmede  meydana
gelebilecek hatalar ve nedenleri, 

Sözlü Anlatım, 
Gösterim, Uygulama

8

Ölçü sistemleri ve karşılaştırılması, Ölçme Çeşitleri,  Ölçü aletleri,  Ölçü saatleri ve
komparatörler,  Doğrusallık,  düzlemsellik  ve  yuvarlaklık,  yüzey  pürüzlülüğün
ölçülmesi, CNC freze tezgâhının özellikleri,  CNC freze tezgâhının kısımları,  CNC
freze tezgâhının çalışma prensipleri,  Tezgâh koordinat eksenleri, Referans noktaları,
Kontrol panel çeşitleri, Kontrol panel tuşları ve özellikleri 

Sözlü Anlatım, 
Gösterim, Uygulama

9
Kesici ve iş parçası malzemesi ilişkisi, Kesici çeşitleri, özellikleri ve kullanım yerleri,
Takım telafi ayarları, Takım tutucular ve bağlama elemanları, Parçalar üzerindeki sıfır
noktaları, Sıfırlamada kullanılan elemanların özellikleri

Sözlü Anlatım, 
Gösterim, Uygulama

10

İşlenecek  parçaya  göre  takımı  sıfırlama,  Takım  ayarında  kullanılan  eleman  ve
özelikler, Kesme derinliği, işlem açısı ve ilerlemelerin verilmesi, Takım kaba işleme
derinlik  hesabı,  Bağlama  aparatları,  Bağlama  kontrol  aletleri,  İş  parçası  sıfırlama
yöntemleri, CNC freze tezgâhlarında programlama esasları

a)Konumlama sistemleri,

Sözlü Anlatım, 
Gösterim, Uygulama

11

b)İşlem  ve  hazırlık  komutları  c)Yardımcı  komutlar  d)Özel  komutlar,  CNC  Freze
tezgâhlarında  hareket  sistemleri,  Koordinat  sistemleri,  Hareket  şekilleri,  Kumanda
tipleri, Eksenler

Sözlü Anlatım, 
Gösterim, Uygulama

12

CNC  frezede  çevrimleri  kullanılarak  programlama  a)  Dikdörtgen  cep  frezeleme
çevrimi b) Dairesel cep frezeleme çevrimi c) Delik delme çevrimi d) Kılavuz çekme
çevrimi  e)  Delik  genişletme  çevrimi,  Alt  programlama  tekniği,  Alt  programlama
yapısı, CNC frezede alt program kullanarak programlama

Sözlü Anlatım, 
Gösterim, Uygulama

13
Simülasyonun  tanımı  ve  önemi,  Simülasyon  programları,  Program  çalıştırmak,
Tezgahta kuru çalışma yapmak, CNC tezgâhlarında bulunan alarm seçenekleri

Sözlü Anlatım, 
Gösterim, Uygulama

14

Programlamada  kullanılan  hata  kodları,  Tezgâh  ilerleme  mod  ayarları,  Ölçü  ve
kontrol  aletleri,  Ölçü  kontrol  aletleri,  Ölçme  ve  kontrolü  etkileyen  faktörler,
Bölüntülü  ölçü  aletleri  okumak,  Ölçme  ve  kontrolün  amacı,  Ölçmede  meydana
gelebilecek hatalar ve nedenleri,  Ölçü sistemleri  ve karşılaştırılması,  Ölçü aletleri,
Ölçü  saatleri  ve  komparatörler,  Doğrusallık,  düzlemsellik  ve  yuvarlaklık,  yüzey
pürüzlülüğün ölçülmesi,

Sözlü Anlatım, 
Gösterim, Uygulama

                                                                                KAYNAKLAR

Ders Kitabı veya Notu CNC Programlama ve Endüstriyel Uygulamalar, Ahmet CAN



Diğer Kaynaklar
CNC takım Tezgahlarının Programlaması ve CAD-CAM Sistemleri, Birsen Yayınevi, 
Mustafa Akkurt

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Etkinlik Türleri Katkı Yüzdesi

Ara Sınav 40

Kısa Sınav -

Ödev, Proje -

Yarıyıl Sonu Sınavı 60

Toplam 100

                                                 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No Program Çıktıları Katkı Düzeyi

1 2 3 4 5

1 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur.

2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik
çözümleri için beraber kullanır. x

3
Problemleri saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve
modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x

4 Endüstriyel uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x

5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar x

6 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x

7
Bilgiye  erişir  ve  bu  amaçla  kaynak  araştırması  yapar,  veri  tabanları  ve  diğer  bilgi
kaynaklarını kullanır. x

8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve
kendini sürekli yeniler. x

9
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak
üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar, bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x

10 Mesleki alanda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur. x

11 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x

12

Endüstriyel çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin 
bilincinde olur, girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları 
hakkında bilgiye sahiptir.

x

13
Kalite güvencesi ve standardizasyon hakkında bilgi sahibi olur ve işlemleri yürütme becerisi
kazanır. Aynı zamanda, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x

14
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında 
bilinç, endüstriyel uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU İş Yükü (Saat)

Ders İçi Ders Saati ( 14 x Haftalık Ders Saati) 56
Ödev -
Araştırma 21



Ders Dışı Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları 21
Sınavlar Ara Sınav (Ara Sınav Sayısı x Ara Sınav Süresi) 2

Yarıyıl Sonu Sınavı 2

Toplam İş Yükü 102
Toplam İş Yükü / 25,5 (s) 4
Dersin AKTS Kredisi 4


