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Abstract 

The increasing use of the CNC router device in the production of advertising 
products and personalized products in our country and in our country 
necessitates the adaptation of the training institutions that provide 
intermediary staff to adapt accordingly. As a result of the sectoral needs, they 
started to give place to the CNC router device especially in the vocational 
college workshops giving the printing and publication education. In the 
engineering, teaching or undergraduate departments where machine 
training is given, the CNC router device is given extensive training and even 
device manufacturing can be done. But the fact that this technology is very 
new in the printing and publication technology of associate degree education 
brings with it a lot of deficiencies. Priority problem; This technology, which 
is located outside of the printing technology of the teaching staff, should be 
very foreign. In addition, the lack of tutorials for students outside the 
machine room is also a major problem. The training of machine 
manufacturers and vendors for short-time machine use is very inadequate. 
The use of the device in the advertising sector is very limited, depending on 
the capabilities of the device, due to the lack of trained personnel. For this 
reason, the necessary academic information system related to the CNC 
router device needs to be created quickly. The purpose of the program is to 
be able to create a general information source and road map for the creation 
of the infrastructure needed. 
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Basım ve Yayın Teknolojileri Programı Atölye Uygulamalarında 
CNC Router Cihazı Kullanımı İçin Altyapı Çalışmaları 

Anahtar Kelimeler 
CNC Router, Basım 

ve Yayın, Atölye. 
 
 

Özet 

CNC router cihazının dünyada ve ülkemizde reklam ürünleri ve kişiye özel 
ürün üretiminde sürekli artarak kullanılması, ara eleman yetiştiren eğitim 
kurumlarının da bu konuda gerekli adaptasyonu yapmasını zorunlu 
kılmaktadır. Sektörel ihtiyacın bir sonucu olarak özellikle basım ve yayın 
eğitimi veren meslek yüksekokulları atölyelerinde CNC router cihazına yer 
vermeye başlamışlardır. Makine eğitimi verilen mühendislik, öğretmenlik 
veya ön lisans bölümlerinde CNC router cihazı fazlasıyla kapsamlı eğitimler 
verilmekte hatta cihaz imalatı dahi yapılabilmektedir. Fakat bu teknolojinin 
ön lisans eğitimi veren basım ve yayın teknolojilerinde kullanılmaya 
başlamasının çok yeni olması, birçok eksikliği de beraberinde getirmektedir. 
Öncelikli sorun; eğitimi veren öğretim elemanlarının matbaa teknolojileri 
dışında yer alan bu teknolojiye çok yabancı olmalarıdır. Ayrıca bu cihazla 
ilgili makine bölümünün dışındaki öğrencilere yönelik öğretici yayınların 
olmaması da önemli bir sorun oluşturmaktadır. Makine üreticisi ve satıcısı 
firmaların kısa süreli cihaz kullanım eğitimleri çok yetersiz kalmaktadır. 
Reklam sektöründe cihazın kullanımı, yetişmiş personel yapısının 
olmamasından, cihazın yeteneklerine göre çok sınırlı kalmaktadır. Bu 
nedenle hızlı bir şekilde CNC router cihazı ile ilgili gerekli akademik bilgi 
sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Makalenin amacı, ihtiyaç duyulan 
altyapının oluşturulmasına yönelik genel bir bilgi kaynağı ve yol haritası 
oluşturabilmektir. 

Makale Geçmişi 
Alınan Tarih 
11 Eylül 2018 
Kabul Tarihi 

20 Ekim 2018 

 

1. Giriş 

Sanayide yaygın olarak kullanılan CNC tezgahlarının biraz daha ekonomik modeli 
olan CNC router tezgahlarının en yaygın kullanıldığı alan, reklam ve mobilya 
sektörüdür. CNC router tezgahları,  CNC tezgahları ile aynı özellikleri taşırlar. CNC 
router tezgahlarının en önemli farkları tezgah gücü, hareket eksenleri, yüklenme 
kapasiteleri ve talaş kaldırma yeteneklerinin daha zayıf olmasıdır. Tabi ki buna 
paralel olarak da tezgah maliyetleri çok daha düşüktür. Başta reklam ve mobilya 
sektörü olmak üzere günlük hayattaki birçok sektördeki rekabete ayak uydurmak 
için CNC router tezgahlarını üretim parkuruna almaktadır. CNC router tezgahları, 
hitap ettiği sektörlerde genelde 3 eksende (X,Y,Z) çalışacak şekilde üretilirler. 
Aynen CNC tezgahları gibi CAD – CAM yazılımları ile kullanılmaktadır. CNC router 
cihazında genellikle ahşap, mermer, farklı plastik türleri, strafor, bakır ve pirinç 
gibi yumuşak metal malzemeler işlenebilir. Yazılımlar iyi bir şekilde bilindiğinde 
üç boyutlu her türlü ürünü üretme imkanı vardır. Ucuz strafor malzeme ile 
heykeller, modeller ve büyük reklam ürünleri üretilebilmektedir. 
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Şekil 1. CNC router cihazı teknik çizimi 

 

Şekil 2. CNC router cihazı 

 
 

2. Enformatik İşlemler 

2.1. CNC Router Cihazı Genel Bilgileri 

CNC kısaltması ‘Computer Numerical Control’ kelimelerinin baş harflerinden 
oluşur. ‘Bilgisayar kontrollü matkap ucu’ olarak Türkçe’ye çevrilebilir. Üç boyutlu 
çelik gibi sert malzemeden strafor gibi kolay işlenen malzemeyi işleyerek çok geniş 
yelpazede ürün üreten teknolojilerdir. CNC router tezgâhları X,Y,Z düzlemlerinde 
hareket eder. CNC router makinelerde  ‘G’ kodları denilen sistem kullanılır. 
Herhangi bir 3 boyutlu (3D) model AutoCad veya SolidWorks gibi bir 3D programı 
ile CNC router cihazının anlayacağı G kodları haline getirildikten sonra üç boyutlu 
ürün üretme işlemi yapılabilir. CNC router cihazlar; makine sanayinde, mobilya 
sektöründe, ağaç işlerinde, medikal malzeme üretiminde, otomotiv ürünleri 
üretiminde ve yaygın olarak reklamcılık sektöründe kullanılmaktadır. CNC router 
cihazlar metal, plastik, mermer, ahşap ve farklı kompozit malzemeleri üç boyutlu 
işlemektedir. CNC router cihazları, 3D yazıcılara benzeyen çalışma sistemine sahip 
cihazlardır. Üç boyutlu malzemelerin işlenmesinde 3D yazıcılardan daha hacimli ve 
özellikle çok büyük yüzeyli işleme imkanına sahiptirler. Yüksek teknolojiye sahip 
CNC router cihazları, sert metal cihazlara kadar çok geniş bir malzeme işleme 
imkanına sahiptir. Sanayi tipi CNC cihazları kadar büyük yapıya sahip olmamaları 
ve daha düşük yatırım maliyetine sahip olmaları çok farklı sektörlerde 
kullanılmasına imkan vermektedir. Özellikle reklamcılık ve hediyelik eşya üretimi 
sektörlerinde çok yoğun kullanım alanı bulmaktadır. Ayrıca inşaat ve mobilya 
sektörlerinde de çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. 

2.2. CNC ve CNC Router Cihazların Tarihçesi 

Nümerik kontrol fikri II. Dünya Savaşı’nın sonlarında ABD Hava Kuvvetlerinin 
ihtiyacı olan kompleks uçak parçalarının üretimi için ortaya atılmıştır. Çünkü bu 
tür parçaların o günkü mevcut imalat tezgahları ile üretilmesi mümkün değildi. 
Bunun gerçekleştirilmesi için Parsons Corporation ve MIT (Massachusetts Institute 
of Technology) şirketleri ortak çalışmalara başladı. 1952 yılında ilk olarak 
Cincinnatti-Hydrotel isimli freze tezgahını nümerik kontrol ile teçhiz ederek bu 
alandaki ilk başarılı çalışmayı gerçekleştirdiler. Bu tarihten itibaren pek çok takım 
tezgahı imalatçısı nümerik kontrollü tezgah imalatına başladı. Önceleri NC takım 
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tezgahlarında vakumlu tüpler, elektrik röleleri, komplike kontrol ara yüzleri 
kullanılıyordu. Artık günümüzde NC tezgahlarda daha ileri düzeyde geliştirilmiş 
olan entegre devre elemanları, ucuz ve güvenilir olan donanımlar kullanılmaktadır 
(Özdeveci, 2001: 14). ROM (Read Only Memory) teknolojisinin kullanılmaya 
başlanılmasıyla da programların hafızada saklanmaları mümkün oldu. Sonuç 
olarak bu sistemli gelişmeler CNC’nin (Computer Numerical Control) doğmasına 
öncülük etmiştir. CNC daha sonra torna, matkap, freze, plazma kesim, kaynak, lazer 
kesim vb. tezgahlarında yaygın olarak kullanılmaya başlandı (Akkurt, 1996: 65-
84). 

2.3. CNC Router Cihazı Çalışma Prensibi 

CNC router cihazı üç bileşenden meydana gelir: 

 Mekanik sistem 

 Elektronik sistem 

 Bilgisayar ve yazılım sistemi 

Mekanik sistem, elektronik sistemden gerekli kontrol sinyallerini alır ve sonuçta 
motorların istenen şekilde çalıştırılmasına neden olur. Elektronik sistem komut 
veya yazılım sisteminden komutları bir dizi veri olarak alır ve mekanik sistem için 
kontroller üretir (Jayachandraiah, Krishna, Khan, Reddy, 2014: 5). 

İşlenecek ürün önce yazılımlar yardımı ile tasarlanır. Sonra tasarımdaki iki boyutlu 
görüntüye karşılık gelecek kodlamalara dönüştürülür. Mekanik işlemler, belirli bir 
mantığa göre kodlanmış komutlar yardımıyla cihazın işletilmesidir. Kodlar CNC 
router cihazının anlayabileceği bir dizi komuttan meydana gelir. Tezgah çeşitli 
işleme fonksiyonlarını yerine getirme için istenen düzen ve şekilde kodlanmış 
bilgiye cevap verir. Bu fonksiyonlar, iş parçasına nazaran cihazın ana milinin 
pozisyonunu değiştirmeyi, ana milin dönme yönünü ve hızını komut eder.  

Şekil 3. CNC router çalışma prensibi 

 

2.4. CNC Router Cihazının Teknolojik Yapısı 

2.4.1. Hardware (Donanım) Yapısı 

2.4.1.1. Tabla (Masa) 

Malzemenin sabitlenerek ürüne dönüştürüldüğü platformun adıdır. Masa sabittir. 
X,Y,Z eksenel hareketli kısımlar hareket ederek cihaz çalışır. Cihazın üretim 
kapasitesi masanın boyutlarına göre oluşur. 
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Şekil 4. Malzemenin sabitlendiği masa      

   

Şekil 5.  Masa platformu imalatı için sigma profil 
 

 

 
 

2.4.1.2. Üç Eksenli Doğrusal Hareket Mekanizmaları ve Tahrik Sistemleri 

CNC router cihazlarında üç temel eksen bulunur. Dik işleme merkezinde tablanın 
boyuna ilerlemesi sağlayan X ekseni, enine ilerlemeyi sağlayan Y ekseni ve 
kesicinin aşağı yukarı ilerlemesini sağlayan Z eksenidir. Her eksen, bir adım 
motoru ve bu adım motorunun miline doğrudan bağlı bir sonsuz vidadan 
oluşmaktadır. X,Y,Z eksenlerinin hareketi adım motor (Şekil 7) ile tahrik edilmekte, 
dairesel hareket triger kayış kasnak (Şekil 8) yardımı ile iletilmektedir (Uyar,  
Beler ve Çetinkaya, 2012: 145). 

Şekil 6. Eksen mili 

 

Şekil 7. Adım (step) motor 

 

Şekil 8. Triger kayış ve kasnak 

 

Şekil 9. X ekseni 
 

Şekil 10. Y ekseni 
 

Şekil 11. Z ekseni 

 

2.4.1.3. Ürünü İşleyen (Spindle) Motor 

Spindle motoru, yüksek devirlere çıkabilen ve işleme uçlarını döndüren 
motorlardır. Bu motorların en büyük problemi ısınmadır. Bu nedenle güç ve devir 
ilişkisi doğru seçilmelidir. 
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Şekil 12. İşleme (spindle) motoru 

     

 

2.4.2. Elektronik Sistem 

Elektronik sistem, her yönde veya eksende takım yolunun hareketini yönlendiren 
step motorlara kontrol sinyali üretmekten sorumludur. Elektronik sistem komut 
veya yazılım sisteminden komutları bir dizi alır ve mekanik sistem için kontroller 
üretir. Bilgisayardan gelen komutların mekanik hareketlere dönüştürerek ilgili 
motorun harekete geçmesine sağlayan kumanda ve kontrol sistemidir. Elektrik 
devrelerinden meydana gelen sistem CNC router cihazın beynini oluşturmaktadır. 
Elektronik sistemin çeşitli bileşenlerinin bulunduğu panel, USB seri port üzerinden 
bilgisayar sistemine bağlanır. 

Şekil 13. Elektronik sistem 

 

2.4.2.1. İşleme Uçları 

CNC routerda kesme işlemi  X, Y, Z eksenlerine bağlı olan yüksek frekanslı motorlar 
tarafından gerçekleşen ve spindle freze ucuna bağlanmış çok keskin elmas yada 
benzeri işleme ucu (bir bıçak) ile gerçekleşir. Kesme işlemi kesilecek malzeme 
kalınlığınca yapılırsa kesme işlemi yapılmış olur. Freze bıçağı kesilecek olana 
malzemenin belli oranı kadar kesilecek olursa oyma işlemi gerçekleşmiş olur. 
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Şekil 14. İşleme uçları 

 

2.4.3. Software (Yazılımlar) 

Yazılım herhangi bir CNC router cihazının makinenin kalbidir. Hatta en gelişmiş 
makine bile uygun yazılım olmadan tam potansiyelini gerçekleştiremez. Bir CNC 
router(cihazını çalıştırmak için gerekli olan farklı düzeylerde yazılımlar vardır. 
Yazılımlar yardımı ile X,Y,Z eksenleri hareket ettiren CNC (‘G’) kodları oluşturulur.  

2.4.3.1. CAD 

Bilgisayar Destekli Tasarım ‘CAD’ (Computer Aided Design) olarak adlandırılır. 
Bilgisayar destekli tasarım sistemleri diğer bilgisayar sistemlerinde olduğu gibi bir 
veya birden fazla işlemci (processor), bellek (RAM) ve grafiksel girdi ve çıktı 
sağlayan elemanlardan oluşur. Ancak önemli fark ise yazılımlardadır. CAD 
sistemlerinde 

 Geometrik tasarımlar-katı modelleme, yüzey modelleme 

 Parametrik tasarımlar 

 Analiz paketleri ve sonlu elemanlar hazırlanır. 

Bu tasarım programlarında 2 ve 3 boyutlu makine ve farklı ürün tasarımları 
yapılabilmektedir. Günümüzde tasarımın önemi hem geliştirilecek bir ürünün 
projesini hazırlamak, hem de imal edilecek parça için imalat programının 
çıkarılabilmesi için gereklidir. Tasarım sonucu olarak 3 boyutlu grafiksel model, 
kesitler, teknik resimler ve elektronik ortamda diğer bilgisayarlar veya CNC takım 
tezgahlarına iletilebilecek bilgi dosyaları hazırlanabilir (CNC Programlama ve 
Operatörlük Kurs Notları, 2001: 6) 
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Şekil 15. İşlenecek parçanın kodlarının oluşturulması 

 

2.4.3.2. CAM 

Bilgisayar Destekli Üretim (CAM), CAD çizimlerini alır ve aracı ekleyerek üretilen 
parçalar halinde çevirmeye yardımcı olur. İşleme parametreleri, kesme hızları vb. 
işlemler CAM bilgisayar tabanlı yazılım araçları yardımı ile üretime dönüşmesini 
sağlar. CAM yazılımları yardımı ile karmaşık yüzeyler dahi çok kolaylıkla işlenebilir 
duruma gelmektedir. CAM’de yapılan işlemlerin simülasyonu izlenir ve ekstra 
işlemler varsa düzeltilerek işleme yolları doğrulanır.  

Şekil 16. CamWorks simülasyon ve kod alma aşamaları 

 

2.5. Atölyede Uygulamalarında Kullanılacak Malzeme Analizi 

2.5.1. Strafor  

EPS (Genleştirilmiş Polistren), kapalı gözenekli, polistren taneciklerin şişirilmesi 
ve birbirine yapışması yolu ile üretilen ve %98’i hareketsiz kuru havadan oluşan 
malzemedir. Kapiler su geçirimliliği yoktur. Strafor işlenmesi ve uygulaması 
kolaydır bir malzemedir. Strafor kesim; reklam ve tanıtım malzemelerinde 
alternatif yeni bir uygulama alanıdır. Diğer reklam uygulamalarına göre 
maliyetinin düşük olması, strafor kesim reklam ürünlerinin firmalar nezdinde; 
görsellik, yüksek kalite, nakliyesinin kolay olması gibi nedenlerden dolayı tercih 
edilir bir alternatif durumuna getirmiştir. Strafor kesim uygulamaları, 2D ya da 3D 
olarak uygulanmaktadır. 2D strafor kesim yada 3D strafor kesim tekniği ile; 
kabartmalı yazı kesim, pleksi ile strafor uygulama, strafor süsleme, strafor reklam 
yazı, strafor tabela, strafor vitrin süsleme, köpük logo kesimi, strafor rakam, strafor 
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sayı kesme, dev strafor kesim, büyük boyutlu strafor harf kesim, fuar standları, 
strafor stand, strafor maket uygulamaları yapılabilmektedir. 

Şekil 17. Strafor işlenmiş ürünler ve üretim işlemi 

       

2.5.2. Pleksiglas ve Sert (Solid) Plastik Türevi Malzemeler 

Pleksiglas, renkli ve renksiz çeşidi bulunan plastik camdır. Saydam ve yarı saydam 
olabilir. Kolay işlenebilen, kesilebilen, delinebilen, hafif bir plastik yapısı vardır. 
Piyasada genellikle 1,5-2,5 mm kalınlığında düz levhalar halinde bulunur. 90 °C 
sıcaklıkta ya da 90 – 115 °C’de etüvde ısıtılarak yumuşatılır. Böylece kalıplanarak 
istenilen biçim verilebilir. Camdan daha dayanıklı ve hafiftir. 

Şekil 18. Farklı renklerde sert plastik malzeme çeşitleri ve işlenmesi 

          

2.5.3. Ahşap 

Doğal ağaç ürünleri veya işlenmiş ahşap ürünleri (MDF, suntalam), katmanlı ahşap 
ürünleri (kontraplak, Poliwood) mobilya ürünleri üretiminin yanında reklam ve 
hediyelik ürün üretiminde CNC router cihazlarında kolay işlenebilen 
malzemelerdir. 

Şekil 19. Ahşaptan işlenmiş ürünler ve üretim işlemi 

 

3. Eğitim Öğretimle İlgili İşlemler 

3.1. Ders Müfredatının Hazırlanması 

CNC router atölye uygulaması faaliyet yapısına göre 3 modülden meydana 
gelmektedir. 

Modül 1: CAD yazılımları kullanarak işlenecek ürünün tasarımının yapılması, 
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Modül 2: CAM yazılımları kullanarak tasarımın ‘G’ kodlarının ve simülasyonunun 
hazırlanması, 

Modül 3: CNC router cihazını kullanarak tasarlanan ürünün üretilmesi. 

Ders müfredatı,  bu 3 modülün işlem aşamalarının haftalık 3 ders saati dikkate 
alınarak oluşturulmuştur. 

Tablo 1. Ders Müfredatı 
Hafta Konular 

1 CNC router cihazının çalışma sistematiğinin öğrenilmesi 

2 CNC router cihazının kısımlarının ve malzemelerinin öğrenilmesi 

3 CAD programlarının çalışma sisteminin öğrenilmesi 

4 Program menülerinin öğrenilmesi 

5 Program komutlarının öğrenilmesi 

6 Tasarım programları (CAD) yardımı ile 2D basit tasarım çalışmaları 

7 Tasarım programları (CAD) yardımı ile 3D basit (geometrik) tasarım çalışmaları 

8 Tasarlanan çalışmanın ‘G’ kodlarının oluşturulması 

9 
Tasarlanan çalışmanın simülasyon programları ile işlenmiş görüntülerinin 
oluşturulması 

10 
CNC router cihazının çalıştırılması, uygun işleme uçlarının seçilmesi ve kalibre 
edilmesi 

11 Strafor malzemenin cihaza sabitlenme işlemi ve işlenmesi 

12 
Aynı çalışmanın ahşap malzemeye işlenmesi için uygun uç seçimi ve işleme 
işlemi 

13 Orta zorlukta tasarımların hazırlanması 

14 İlk aşamadan başlayarak genel bir tekrar yapılması 

3.2. Cihaz Kullanım Talimatlarının Hazırlanması 

3.2.1. CNC Router Cihazı Kullanım ve Bakım Talimatı 

3.2.1.1. Kullanım Talimatı 

 Ana şalteri açın. 

 Tezgahın şalterini açın. 

 Tezgahın panelindeki çalıştırma için yeşil düğmeye (ON) basın. 

 (Emergency Stop) butonunu çekin. 

 (MODE) Klasöründeki ZRTN konumuna getirin ve X+Y+Z tuşlarına basıp 
tezgahı referans noktasına gönderin. 

 Çalışma için gerekli olan işleme ucunu Spindle motorun pensine bağlayın. 

 (Machine Ready) ve (Presetter) tuşlarına aynı anda basıp ölçme konumunu 
indirin. 

 Tablaya işlenecek malzemeyi ortalayarak yerleştirin ve kenarlarından 
vidalayarak sabitleyin 

 İş parçasının boyunu (Work shift + Shift input + Work shift) tuşlarına 
sırasıyla basıp sıfırlayın. 
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 Monitöre program numarasını yazıp (O SRC) tuşuna basın ve programı 
çağırın. 

 (MODA) Klasöründeki butonu (AUTO) konumuna getirin. 

 (START) tuşuna basın ve cihazı çalıştırın. 

 Parça işlendikten sonra (STOP) tuşuna basın ve cihazı durdurun. 

 Tezgahın panelindeki çalışmayı bitirmek için kırmızı düğmesine (OFF) 
basın. 

 Tezgahın şalterini açın. 

 Ana şalteri kapatın. 

 Bilgisayarı kapatın. 

 İşleme ucunu sökün. 

 İşlemede kullanılan uçları ve sökme aparatını yerine koyun. 

 İşlenmiş parçayı görevli teknik personele veya öğretim elemanına teslim 
edin. 

3.1.1.2. Bakım 

Günlük Bakım 

 Çalışma bitikten sonra süpürge cihazı ile cihazın tablasından başlayarak 
tüm parçaların üzerinde biriken tozları temizleyin. 

 Yere düşen tozları süpürge ile temizleyin 

 Toz toplayan (mikrofiber) bezle cihazın üzerinde kalan tozları temizleyin. 

 Atölyeyi havalandırın. 

3.2. CNC Router Atölyesi Genel Çalışma Talimatı 

 Ders başlama saati öncesi iş önlüklerinizi giyin.  

 Temrin parçaların işlenmesine başlamadan önce ne yapacağınızdan emin 
olun.  

 İşlemlerden emin değilseniz dersin öğretim elemanına sorun.  

 Atölye çalışmalarınızda daima öğretim elemanınızı örnek alın  

 Kullanma becerisine sahip olduğunuz tüm takım, avadanlık ve makinelerin 
çalışma talimatını okumadan hiçbir emniyet tedbiri almadan ve izinsiz 
kullanmayın.  

 Çalışmalar esnasında gereksiz yere çalışanların ilgisini dağıtacak düzeyde, 
dikkat çekici yüksek sesli konuşmalar ve hızlı hareketler yapmayın.  

 Çalışmanız sırasında sizi meşgul edecek kişilerin çalışma ortamına ve 
tezgâhın yanına yaklaşmasına veya karşısında durmasına izin vermeyin.  

 Çalışan arkadaşınıza asla şaka yapmayın, gereksiz müdahale etmeyin.   
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 Tehlike anında en seri şekilde öğretim elemanı veya yardımcı personele 
haber verin. 

 Çalışmış olduğunuz makinede anormal durumları öğretim elemanı veya 
yardımcı personele bildirin. Asla aksaklıkları kendiniz çözmeye çalışmayın.  

 Çalışırken kullandığınız işleme uçları ve takımları işi bitince yerlerine 
koyun.  

 Ders bitiminde tüm çalışmaları talimatlara uygun ve güvenli bir şekilde 
bırakın. 

 Atölye temizliğini yapın. 

3.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Formlarının Hazırlanması 

Tablo 2. Tehlike Analizi 
Sayı Tehlike Risk 

1 
Çalışma esnasında malzemeden kopan küçük 
partiküllerin oluşturduğu toz 

Solunum yolu hastalıkları 

2 
Sert malzemelerin işlenmesinde kopan parçaların 
kopması 

Göz ve cilt yaralanmaları 

3 
İşleme motoru (spindle) motorunun çıkardığı 
yüksek ses 

İşitme kaybı  

4 
Sert malzemelerin (metal, mermer) işlenmesinde 
soğutma sistemleri eksik cihazların yangına sebep 
olması 

Yangın 

5 
İşleme (spindle) motorunun yüksek devirli 
çalışmasından dolayı ısınması ve yangına sebep 
olması 

Yangın 

6 
Makinenin hareketli aksamlarının koruyucu 
kapaklarının olmaması 

El kol yaralanmaları 

3.4. Atölye Uygulama Çalışmaları Ölçme Değerlendirme Kriterlerinin 
Hazırlanması 

Ölçme ve değerlendirme işlemi, beklenen eğitim hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığın 
tespiti açısından büyük öneme sahiptir. Bunun yanında bu işlem, öğrencinin 
öğrenme düzeyini geliştirmek ve desteklemek amacıyla da kullanılmaktadır 
(Turgut ve Baykul, 2012: 63). Bu nedenle kapsamlı ve analitik bir sistem 
oluşturulmalıdır. Ölçme araçları; en genel anlamı ile uygulanan konuya, eğitim 
modeline, ölçme hedeflerine, değerlendirme modeline uygun olarak seçilmelidir 
(Kabakçı ve Karakaya, 2003: 48). 

Öğrenme yeterliliklerini bireylere kazandırabilmenin ve teknolojiyi öğretim amaçlı 
kullanabilmenin önemi teknolojinin gelişimiyle daha da artmıştır. Bu iki durum, 
öğretim stratejilerinden tekniğe, planlamadan değerlendirmeye kadar birçok 
alanda farklı yaklaşımların sergilenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır 
(Demirli, 2007: 27). Çevrimiçi eğitimde sürekli değerlendirme yapılması üç konu 
açısından önemlidir: 

 Geri bildirim, 

 Öğrenciden öğrenciye farklılık gösteren öğrenme hızının kontrolü, 
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 Değerlendirme süreci sonunda elde edilecek öğrenme kalitesi 

Yukarıda belirtilen üç konuda eksiklik yaşanmaması için eğitim sürecinde sürekli 
ölçme ve değerlendirme yetkinlerine yer verilmelidir (Şimşek, Balaban ve Ergin,  
2016: 167). CNC router cihazı kullanımı temel olarak iki aşamadan oluşmaktadır; 
birinci aşama program bilgisi ve işlevsel olarak kullanabilme, ikinci aşama cihaz 
kullanım bilgisi ve çalıştırma yeteneğidir. Bu temel aşamalar dikkate alınarak 
aşağıdaki ölçme ve değerlendirme formu hazırlanmıştır. 

Tablo 3. Ölçme ve Değerlendirme Formu 
Sayı Faaliyet Türü Yetkinlik Ölçme Kriteri Değerlendirme 

1 
CAD programları 

ile basit ürün 
çizimi 

Programı 
kullanabilme 

Zaman ve 
istenen 

özelliklere 
uygunluk 

İstenen sürede bitirme %40, 
uygunluk %60 

2 
G kodlarının 

oluşturulması 
Programı 

kullanabilme 

Zaman ve 
tasarım 

uygunluğu  

İstenen sürede bitirme %20, 
tasarım %80 

3 

CAM programları 
ile ürünün 

simülasyonu 
hazırlanması 

Programı 
kullanabilme 

Zaman ve doğru 
işlemler 

İstenen sürede bitirme %20, 
doğru işlemler %80 

4 

CNC router 
cihazının 

çalıştırılması ve 
işleme ucunun 

takılması ve 
malzemenin 
bağlanması 

Cihaz 
kullanım 

bilgisi 

Zaman, cihazı 
istenen aşamaya 

getirme 

Süre %15,  
doğru komutların verilmesi 

%35,  
doğru işlemlerin yapılması 

%50 

5 

Cihazın referans 
ayarlamasının 
yapılması ve 

işleme işleminin 
yapılması 

Cihaz 
kullanım 

bilgisi 

Zaman, Cihazı 
istenen aşamaya 

getirme ve 
bitmiş ürünün 

uygunluğu 

Süre %15, 
doğru komutların verilmesi 

%30, ürünün uygunluğu 
%55 

4. Tartışma ve Sonuç 

Günümüzün üretim yapıları bünyelerinde yer alan teknolojilerin özelliklerinden 
dolayı multidisipliner bir yapıyı beraberinde getirmektedir. Bu durum hemen 
hemen birçok meslek dalında böyledir. Basım ve yayın teknolojilerinde kullanılan 
teknolojiler ve malzemelerin özelliklerinden dolayı matbaacılık, kimya, makine, 
iletişim, grafik olmak üzere çok sayıda disiplini bünyesinde barındırmaktadır. 
Üretim yapısına dahil olan yeni ve farklı teknolojilere karşı her yönüyle birikimin 
oluşması uzun zaman almaktadır. Bu durum eğitim yapısı için de geçerlidir. Meslek 
yüksekokullarının bünyelerinde farklı branşların olmasına rağmen birbirleri 
arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yönünden işbirliği eksikliği karşımıza 
çıkmaktadır. Her bölüm veya altında yer alan programlar ve bazen öğretim 
elemanları ferdi olarak çözüm üretmek zorunda kalabilmektedir. CNC router cihazı 
konusunda makine programı öğretim elemanlarının hem yazılım hem de donanım 
olarak uzun yıllara dayanan birikimleri, basım ve yayın teknolojileri 
programındaki bu yeni teknolojinin acemilik döneminin kolay atlatılmasını 
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sağlayacaktır. Basım ve yayın teknolojileri programlarının çoğu önümüzdeki 
yıllarda hem CNC router cihazını hem de lazer kesim cihazını atölyelerinde yer 
vermeye başlayacaklardır. Bu da reklam ürünleri üreten firmalara yönelik ara 
eleman ihtiyacında önemli bir boşluğun doldurulmasına katkı sağlamış 
olacaklardır. Ayrıca bu teknolojiler yapısal özellikleri itibarı ile konvansiyonel 
matbaa teknolojilerine göre öğrencilerin tasarım ve üretken yönlerinin 
geliştirmesine daha elverişlidirler. Bu özelliklerinden dolayı hem öğrenci hem de 
öğretim elemanı açısından zevkli bir eğitim ortamı oluşturmaktadır. CNC router 
cihazı atölyeye alınması durumunda, eğitimin ideal ve beklentileri karşılaması 
açısından atölyenin fiziki koşullarının oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca eğitim 
müfredatı, ölçme değerlendirme yöntemleri, çalışma kuralları,  güvenlik ve sağlık 
açısından tedbirlerin alınması konuları kapsamlı olarak oluşturulmalı ve eğitimin 
bu çerçevede yapılmasına özen gösterilmelidir. 

 

Kaynakça 

Akkurt M. (1996). Bilgisayar Destekli Takım Tezgahları (CNC) ve Bilgisayar 
Destekli Tasarım ve İmalat (CAD-CAM) sistemleri, s. 65-84, İstanbul: Zafer 
Matbaası. 

CNC Programlama ve Operatörlük Kurs Notları, TMMOB Makine Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi, 2001. 

Demirli, C. (2007). Elektronik Portfolyo Öğretim Sürecinin Öğrenen Tutumlarına 
Ve Öğrenme Algılarına Etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi, Fırat 
Üniversitesi, Elazığ, Türkiye) 

Jayachandraiah, B., Krishna O.V., Khan, P.A., Reddy, R.A. (2014), Fabrication of Low 
Cost 3-Axis Cnc Router, International Journal of Engineering Science 
Invention ISSN (Online): 2319 – 6734, ISSN (Print): 2319 – 6726 
www.ijesi.org Volume 3 Issue 6,  June. 

Kabakçı, İ. ve Karakaya, Z. (2003). Web’de Öğrenme Ölçme ve Değerlendirme. 
Ankara: Türkiye Bilişim Derneği. 

Özdeveci, M. (2001). Eğitim Tipi CNC Frezesinin Tasarımı ve İmalatı, Makine 
Eğitimi A.B.D. Makine Eğitimi Programı Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul. 

Şimşek İ., Balaban M. E., Ergin H. (2016). Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme 
Çalışmalarında Web Tabanlı Uzman Sınav Sisteminin Kullanımı Üzerine 
Bir Araştırma. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:13-3, Say: 26. 

Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (2012). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: 
Pegem Akademi.  

Uyar, S., Beler, F., Çetinkaya, K. (2012). Eğitim Amaçlı 4 Eksenli Masa Üstü CNC 
Freze Tasarımı ve Prototipi, 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 
Ekim, Ankara, Türkiye. 

http://www.catiaturk.com/cnc-tezgah/232/cnc-tezgahlar-hakkinda-genel-
bilgiler-01.html 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2018, 8 (4), 47-62.  61 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ihB5r_5b31A 

http://www.ucuncubinyil.com/egitim/siemens-nx-cam-kursu/ 

http://www.elitcnckesim.com/strafor-kesim/ 

https://www.toolstoday.com/solid-carbide-cnc-spiral-o-flute-plastic-cutting-up-
cut-down-cut-router 

http://ozlureklam.com/anasayfa/urun/340-Ahsap-cnc-tabela- 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ihB5r_5b31A
http://www.elitcnckesim.com/strafor-kesim/
https://www.toolstoday.com/solid-carbide-cnc-spiral-o-flute-plastic-cutting-up-cut-down-cut-router
https://www.toolstoday.com/solid-carbide-cnc-spiral-o-flute-plastic-cutting-up-cut-down-cut-router


62           Uğur, E. & Özsoy, S. A. (2018). Infrastructure Studies for the Use of CNC Router in Printing 
and Publication Technologies Program Workshop Applications 

 

 
 

Strategic Research Academy © 

© Copyright of Journal of Current Researches on Social Science is the property of 
Strategic Research Academy and its content may not be copied or emailed to 
multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written 
permission. However, users may print, download, or email articles for individual 
use. 


