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AÇIKLAMALAR 
ALAN Plastik Teknolojisi 

DAL/MESLEK Plastik Kalıp 

MODÜLÜN ADI Cam Uygulamaları 2 

MODÜLÜN TANIMI Bilgisayar, CAD-CAM programları ve CNC işleme 

makineleri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL CAM Uygulamaları 1 modülünü başarmış olmak 

YETERLİK CAM programı kullanarak CNC ile iş parçası üretmek  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında cam programı 

aracılığı ile CNC makinelerinde kurallara uygun talaşlı 

üretim yapabileceksiniz. 

Amaçlar 
1. CAM programı ile CNC tornada takım yolu 

çıkarabileceksiniz. 

2. CAM programı ile CNC frezede takım yolu 

çıkarabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Bilgisayar laboratuvarı, CNC Atölyesi 

Donanım: CNC simülatör programları, cam programları, 

CNC torna tezgâhı, CNC freze tezgâhı, bu tezgâhlara uygun 

bağlama ve kesme elemanları. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Öğrencilere modül ile kazandırılan yeterlikler ve derste 

yapılan etkinlikler Sınıf Geçme Yönetmeliğine göre 

ölçülerek değerlendirilir. 
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GİRİŞ 
 

 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Talaşlı üretim işlemleri, plastik teknolojisi alanında önemli bir konu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Plastiğin günlük hayatımızdaki yeri ve kullanım alanının genişliği göz önüne 

alındığında bu önem daha da iyi anlaşılacaktır. Günümüzde kullandığımız birçok ürünün 

hammaddesini plastik oluşturmaktadır. Hal böyle olunca değişik amaçlar için kullanılan 

plastik malzemelerin işlenmesi için ürüne has kalıplara ihtiyaç vardır. Bu kalıpların 

üretilebilmesi için günümüzde manüel torna freze gibi makineler kullanılmakla birlikte 

bilgisayar kontrollü torna ve frezelerde kullanılmaktadır fakat bu CNC tezgâhlarını tamamen 

el ile yazılan programlarla kontrol etmek yeterli olmamaktadır. CNC’ler CAM programları 

aracılığı ile daha kolay ve daha verimli şekilde programlanarak kullanılabilmektedir. 

 

CAM Uygulamaları-2 modülü, bu yöndeki becerileri kazandırmak üzere hazırlanmış 

bir modüldür. Bu modülde sizler, kalıpları oluşturan parçaları CAM programı kullanarak 

yapabilme becerisini kazandırmaktır. Bununla beraber bu işlemleri yapmak için gerekli olan 

programlama bilgilerini edineceksiniz. Bu bilgi ve beceriler, plastik kalıpların işlenmesinde 

sizlere yardımcı olacaktır. 

 

Bu modülde hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, plastik kalıp teknolojisi 

alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz. 

 
  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

 
CAM programı ile CNC torna tezgâhında uygun kesicilerle uygun süre içinde 

parçaların takım yolunu çıkaracak programları yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Çevrenizdeki CAM programı kullanarak CNC tornaları programlayan işyerlerini 

ziyaret ederek; 

 Plastik kalıp imalatında cam programlarının yeri ve önemini araştırınız. 

 

 1. CAM PROGRAMI İLE CNC TORNADA 

TAKIM YOLU ÇIKARMA 
 

1.1. CAM’ın Tanımı 
 

CAM’ın tanımını yapmadan önce CAD’ın tanıtımından bahsetmeliyiz çünkü CAD 

olmadan CAM da olmaz. 

 

CAD adını Computer Aided Design kelimelerinin baş harflerinden almaktadır. 

Türkçeye çevirisi bilgisayar destekli tasarım şeklinde olmuştur. Yani bilgisayar ile 

çizdiğimiz, tasarladığımız her şey CAD anlamına geliyor. Tasarım yapmak için, bilgisayar 

ile kullanıcı arasında köprü oluşturan yazılımlara da CAD programları denilmektedir. İşte 

bazı programların sonundaki CAD eklentisi bunu ifade etmektedir. (Örneğin Auto CAD ). El 

ile yapılan çizimlerin veya tasarımların ne kadar meşakkatli ve uzun zaman alan bir iş 

olduğunu hepimiz biliyoruz. CAD programları ile bu zorlu iş neredeyse çocuk oyuncağına 

dönüyor. Aynı zamanda bir yerde yapılan bir hata tüm projenin alt üst olmasına neden 

olmuyor. Böylece verim oldukça artıyor. 

 

Şekil 1.1: CAD programı 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

4 

 

CAM Adını Computer Aided Manufacturing kelimelerinin baş harfinden almaktadır. 

Bilgisayar destekli üretim (veya imalat) anlamına gelmektedir. Bir defaya mahsus 

bilgisayara verilen komutlar ile makine insan gücü ve müdahalesi gerektirmeksizin imalat 

yapabilir duruma gelmektedir. CAM özellikle seri üretim yapan işletmelerde üretimi 

maksimum derecede hızlandırmaktadır. CAM in gerçekleşebilmesi için otomasyon kavramı 

söz konusu olur. Otomasyon; bir işin insan müdahalesi ile yapılırken bunu CAM sistemine 

çevirerek mevcut işin bilgisayarlar tarafından eyleme dökülmesi için kurulan altyapıdır. 

Teknolojiye ve işletmelere getirdiği avantajların yanında, insan gücü ihtiyacını o denli 

azaltmaktadır ki işsizlik nedenlerinde üst sıralarda yer aldığını söyleyebiliriz. 

 

Şekil 1.2: CAM Sistemi 

CAD/CAM Bu iki teknoloji bir araya geldiğinde muhteşem bir tablo çıkmakta. CAD 

ile yapılan tasarımların, bilgisayar ortamında makine kodlarına çevrilerek üretim 

makinelerine (çoğunlukla CNC makinelerine) direk olarak aktarabildiğimiz sistemlerdir. 

CAD programlarında tasarımı yapılan ürün, CAM programlarında makine kodlarına 

dönüştürülerek (CNC makineleri için G kodlarına) üretimi sağlanmakta. Yani sizin 

bilgisayarda tasarladığınız bir iş parçasını, makineye sadece iş parçasının kütüğünü bağlayıp 

bir tuşa basarak elde edebilirsiniz. CAD CAM sistemi iş parçasını bilgisayarda görülen şekle 

dönüştürecektir. Bilgisayar destekli imalat makineleri günümüzde o kadar gelişti ki iş parçası 

ile işlem bittiğinde kalite kontrole bile gerek kalmamakta ve yüksek hassasiyette parçalar 

imal edilebilmekte. 
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Mantık olarak, tasarımı 3 boyutlu düzlemde koordinatlar listesine dökerek ve 

makinenin anlayabileceği birtakım kod şablonlarını kullanarak makine ile iletişimi sağlıyor. 

Makine gerekli operatör işlemlerinden sonra bu koordinatlar bulutunu adım-adım iş parçası 

üzerine uyguluyor (işleme, talaş kaldırma). 

Bu sistemin gerçekleşmesi için CAD/CAM yazılımlarına ihtiyaç duyulur. Kimi 

yazılımlar sadece CAM iken kimileri hem CAD hem de CAM olabiliyor. Yani hem çizimi 

yapabiliyorsunuz aynı program üzerinden çizimi makine kodlarına çevirip imalat makinesine 

programı aktarabiliyorsunuz. Bu tür yazılımlara CAD-CAM yazılımı denir. (Örneğin SURF 

CAM, CATIA, …) Auto CAD yazılımını örnek vermiştik. Auto CAD yazılımı sadece 

tasarım yapmaya imkan tanır. CAM için Auto CAD programının yanında ek yazılımlara da 

ihtiyaç duyulur fakat CAD-CAM alt yapılarının ikisini de içinde barındıran programlar ile 

hiçbir ek yazılıma ihtiyaç duyulmadan üretim sağlanabilir. 

 

1.2. CAM Programının Menüleri 
 

 

Şekil 1.3: CAM programı ekranı 

 

 New: Yeni bir çizim sayfası açar. 

Open: Çizilmiş olan resmi açar. 
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Save: Çizilmiş resmi kaydeder. 

Fit: Ekrandaki resmi tam ekranda gösterir. 

Rotate: Ekrandaki resimleri koordinatları değişmeden döndürür. 

Zoom In: Seçilen bölgeyi yakınlaştırır. 

Zoom Out: Ekrandaki resmi bir kademe uzaklaştırır. 

Pan: Ekrandaki resmi koordinatları değişmeden taşır. 

Last View: Resmi bir önceki görünümüne getirir. 

Next View: Resmi bir sonraki görünümüne getirir. 

Repaint: Çizim kalitesini iyileştirir. 

Delete: İstenilen nesneyi siler.   

Transform: Kopyalama ve taşıma işlemlerini yapar. 

Operations Manager: CAM’da yapılan işlemleri gösterir. 

Set Color: Çizilecek resmin rengi ayarlanır. 

Set View: Resmin görünüşü seçilir 

 

Şekil 1.4: View menüsü 

Set Construction View: Konstrüksiyon görünüşü  
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Set Layer: Katman belirlenir. 

 

Şekil 1.5: Layer  menüsü 

Set Shade Mode: Resimi gölgelendirir. 

Set Coordinates: Koordinatları belirler. 

Set Mask On/Off: Maskeleme yapar.  

 

Şekil 1.6: Mask  menüsü 
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Set Depth: Çizim derinliği belirtilir. 

 

Şekil 1.7: Depth menüsü 

Set Scale: Ekrandaki resmin görüntüsünü ölçeklendirir. 

 

Şekil 1.8: Scale menüsü 

CAM programının ana menüsündeki komut listesi ve bu komutların altındaki çizim 

seçenekleri aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil 1.9: CAM programı kayar menü 

 

 File : Dosyayla ilgili işlemler yapılır. 

 Create : Nesne oluşturma işlemleri yapılır. 

 Edit : Çizilmiş resimler üzerinde değişiklik yapılır. 

 Display : Ekrandaki resimleri döndürme, zoom yapma gibi işlemler yapılır. 

 NC : Sayısal Kontrol (CAM işlemlerini içerir). 

 Analyze : Analiz 

 Options : SurfCAM seçeneklerini içerir. 

 Help : SurfCAM yardım menüsü 
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File (Dosyalama) 

Yeni bir sayfa açmak, çizimi kaydetmek, farklı formatta (DXF, IGES, SAT, DWG, 

gibi) kaydetmek ve yazıcı çıktısı almak gibi işlemlerin yapıldığı menüdür. 

 

Şekil 1.10:  File menüsü 

Create (Nesne oluştur) 

Create menüsü altında geometrik elemanları çizme, yüzey oluşturma gibi işlemler 

yapılır. İstenilen geometrik çizimler bu menü altındaki komutlarla oluşturulur. 

Create menüsü altındaki komutlar Şekil 3.3’de görüldüğü gibidir. 

 
Şekil 1.11: Create menüsü 
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Edit: (Düzenleme) 

Bu menüdeki komutlar oluşturulan nesnelerin sonradan düzenlenmesinde kullanılır. 
 

 

Şekil 1.12: Edit menüsü 

Display: Ekranda renk temizle, döndür, büyüt gibi seçeneklerin bulunduğu, ekran 

fonksiyonlarını içeren menüdür. 

 

Şekil 1.13: Display menüsü 

NC: Dik işleme, torna ve tel erozyon CAM (Computer Aidet Manufacturing) 

bölümünü içerir. 

 

Şekil 1.14: NC menüsü 
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Analyze (Özellik): tasarlanan nesnelerin özellikleri belirlenir.  

 

Şekil 1.15: Analyze menüsü 

1.2. CAM Programında Basit Çizimler Yapma 
 

CAM programı CNC programlamak için dizayn edildiği halde; hemen-hemen her 

CAM programında CAD yani çizimde yapılabilmektedir. CAM programında çizim 

programlamaya yardımcı olması için tasarlandığından Auto CAD programına göre çizim 

kabiliyeti daha az fakat biz bu konumuzda bazı basit çizimler yapacağız. 

 

1.2.1. CAM Programında Çember Çizmek 
 

Cam programında yeni bir dosya açtıktan sonra create menüsünde circle komutu 

seçilir. Ekranımıza bir toolbar belirir. Burada çizeceğimiz çemberin özelliği seçilir. Yani üç 

noktan geçen bir çember mi merkezi ve yarıçapı belli olan bir çember mi veya merkezi ve 

çapı belli olan bir çember mi vesaire çizeceğimiz özelliğe göre sembollerden bir komut 

seçeriz.  

 

Şekil 1.16: Circle komutu 

 

Şekil 1.17: Circle özellikleri 
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Genelde merkezi ve çapı belli olan çember en çok kullanılır. Şimdi bununla ilgili bir 

örnek yapalım. 

 

Örnek1: Çapı 30 mm olan bir çemberin merkezini orijine yerleştirerek çizelim. 

 

Create menüsünden circle komutu verildikten sonra  özelliği 

seçilir. Açılan pencereye çap ölçüsü girilir(30 mm)ve ok’a basılır.  

 

Şekil 1.18: Çember çapı girme 

Açılan toolbarstan keyboard seçilerek x,y,z koordinatları sıfır olarak ayarlanır ve OK 

butonuna basılır. Böylece orijin merkezli, çapı 30 mm olan bir çember çizmiş oluruz.  

 

Şekil 1.19: Çember merkezi için özellik seçimi 

 

Şekil 1.20: Çember merkezi girme 

 

Şekil 1.21: Cam programında çizilmiş çember 
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İstersek bir sonraki adımda aynı çapta birçok çemberi merkez koordinatlarını girerek 

veya fare kullanarak çizebiliriz. 

 

Şekil 1.22: Aynı çaplı birçok çember 

1.2.2. CAM Programında Düz Çizgi Çizmek 
 

CAD programlarında da olduğu gibi düz çizgi çizme işlemini CAM programında da 

line komutu ile yapılıyor.  

 

Şekil 1.23: Line komutu 
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Create menüsünden line komutu seçildikten sonra çıkan toolbarstan endpoints özelliği 

seçilir. Çıkan toolbarstan fare ile; ister sketh seçilerek, istersek keybord seçilerek 

koordinatları belirleyip işlemi tamamlarız. Çember çiziminde olduğu gibi diğer çizgileri 

çizmek için yalnız koordinat belirlemek yeterlidir. Bu işlemi bir örnek ile pekiştirelim. 

 

Şekil 1.24: End points 

Örnek1: Başlangıcı orijin olan, x ekseni boyunca 50 mm uzunluğunda bir doğru 

çizelim. 

 

Create den line komutu verildikten sonra end point özelliği seçilir. Daha sonra çıkan 

toolbarsdan keyboard seçilir. İlk noktanın koordinatı 0,0,0 olarak girilir. 

 

Şekil 1.25: İlk nokta koordinatı 

Bu pencerede OK butonuna basıldıktan sonra çıkan ikinci pencereye ikinci noktanın 

koordinatı girilir. Bu pencerede de OK butonuna basıldıktan sonra çizgi çizilmiş olur. 

 

Şekil 1.26:  İkinci nokta koordinatı ve çizgi 

Daha önce bahsettiğimiz gibi çizme işine çıkan diğer pencerelere koordinatları girerek 

devam edebiliriz. Şimdi de ikinci bir örnekte bir dik üçgen çizelim. 
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Örnek 2: Dik kenarları orijinde olan, alt dik kenarı 30 mm, sol dik kenarı 60 mm olan 

bir dik üçgen çiziniz. 

 

Bu işlem için de line komutu verildikten sonra end point özelliği seçilir çıkan 

toolbarstan keyboard seçilir ve orijin (0,0,0) koordinatları girilir. İkinci koordinat olarak X e 

30 girilir.  

 

Şekil 1.27: İkinci nokta koordinatı ve çizgi 

Şimdi de ikinci dik kenarın koordinatlarını girelim. Bu çizginin koordinatlarından biri 

orijin olduğuna göre çıkan pencereye orijin koordinatları girilir. İkinci koordinat olarak ta Y 

koordinatına 60 girilir. 

 

Şekil 1.28: İkinci nokta koordinatı ve çizgi 

Hipotenüs için en son girdiğimiz koordinat tekrar girilir 0,60,0 ve alt dik kenarın 

koordinatı girilir. Böylelikle üçgenimiz oluşmuş olur. 
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Şekil 1.29: Son koordinat ve üçgen 

1.2.3. CAM Programında Kare veya Dikdörtgen Çizmek 
 

Cam programında kare veya dikdörtgeni yapabilmemiz için yine line komutunu 

kullanıyoruz. Dikdörtgen komutu olarak rectangle komutunu veriyoruz. 

 

Şekil 1.30: Rectangle komutu 

Çıkan pencereden iki şekilde dikdörtgen oluşturma seçeneği karşımıza çıkıyor. Select 

Two Corner Point seçeneğinde dikdörtgenin sol alt koordinat noktası ile sağ üst noktasının 

koordinatları girilerek dikdörtgen oluşturulur. Diğer seçenekte ise dikdörtgenin eni ve boyu 

pencereye girilir. Ayrıca dikdörtgenin köşe radüsü de ayarlanabilir. 

 

Şekil 1.31: Rectangle komutu 
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Şimdi iki örnekle bu iki seçeneğin farklarını görelim. 

 

Örnek 1: Başlangıç noktası orijin olan yatay kenar uzunluğu60 mm ve dikey kenar 

uzunluğu 30 mm olan bir dikdörtgeni Select Two Corner Pointsseçeneği ile çiziniz. 

 

Create sekmesinde Line seçilir sonrasında rectangle yazan kısım seçilir. Çıkan 

pencerede OK tıklanır. Sonrasında birinci nokta olarak orijin koordinatları girilir. (0,0,0) Bu 

pencerede ok butonu tıklandıktan sonra ikinci noktanın koordinatları girilir. (60,30,0) 

Dikdörtgen oluşturulmuş olur. 

 

 

Şekil 1.32: Dikdörtgen çizimi 

Örnek 2: Başlangıç noktası orijin olan yatay kenar uzunluğu60 mm. ve dikey kenar 

uzunluğu 30 mm olan bir dikdörtgeni One Corner Length-Width seçeneği ile köşelerinde 5 

mm radüsler olacak şekilde çiziniz. 

 

Create sekmesinde Line seçilir sonrasında rectangle yazan kısım seçilir. Çıkan 

penceredeOne Corner Length-Widthseçili iken dikdörtgen koordinatları ve radüs ölçüsü 

girilir ve OK butonuna basılır.  

 

Şekil 1.33: Radyüslü dikdörtgen ölçüleri 

Çıkan toolbarstan keyboard seçildikten sonra dikdörtgeni konumlayacağımız 

koordinat girilir. (0,0,0) Böylece dikdörtgen çizilmiş olur. 
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Şekil 1.34: Radyüslü dikdörtgen konum koordinatları ve çizimi 

 

1.2.3. CAM Programına CAD programlarından Çizim Aktarma 
 

CAM programı Auto CAD başta olmak üzere birçok programdan çizim alabilecek 

şekilde tasarlanmıştır. Bu özelliğinden faydalanarak çalışacağımız katı model bizim 

kullandığımız programın dışında başka bir CAD programıyla tasarlanmış ise bu tasarımı 

kendi programımızda kullanabiliriz. Bu işlemi yapabilmemiz için CAM programında file 

menüsünden open sekmesi seçilir. Çıkan pencereden dosya türü olarak all files seçilir ve 

açmak istediğimiz dosya klasörü bilgisayarın kayıtlı bölümünden bulunarak buradaki dosya 

seçilir.  

 

Şekil 1.35: Cam programının açabildiği dosya uzantıları  
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Şekil 1.36: Auto CAD programında çizilen bir resim  

Bu işlemin uygulamasını yukarıda görülen çizimi farklı bir CAD programında çizelim 

ve kaydedelim. Daha sonra kullandığımız CAM programından dosya türü all filesseçili iken 

biraz önce kaydettiğimiz dosyayı açıyoruz. Çıkan pencereyi Cancel butonuna basarak 

geçiyoruz. 

 

Şekil 1.37: Cam programında stok oluşturma penceresi 
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Tekrar karşımıza çıkan pencerenin hayır butonuna basarak CAD programındaki şekli 

bütün ölçü ve geometrik özellikleri ile beraber cam programına aktarmış oluyoruz. 

 

Şekil 1.38: 2D veya 3D sorgu penceresi  

Eğer aktardığımız tasarım üç boyutlu ise program üçüncü boyut koordinatları ile ilgili 

soru penceresini açmadan işlemi tamamlar.   

 

Şekil 1.39: Cam programına aktarılan 2d resim  

 

Şekil 1.40: Cam programına aktarılan 3d resim  
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CAM programına tasarımı aktardığımızda dikkat edeceğimiz husus, diğer CAD 

programın orijin noktası ile kullandığımız programın orijin noktaları aynı görünüş 

düzleminde olmayabilir. Bu durum tasarımın işlem yapılacak yüzeyinin konumunda 

değişikliğe neden olur. Bu durumu parçayı çevirmemiz gerekir. Genelde tasarım orijini iş 

parçası referans noktası (G54) olarak atanır. 

 

Şekil 1.41: İşleme konumunda olmayan parça  

Çevirme işlemini yapabilmemiz için parçayı orijine taşımamız gereklidir. Bu işlemi 

yapmak için CAM programında edit menüsünden transform komutu seçilir. Çıkan 

toolbarstan move komutu işaretlenir. Tekrar çıkan toolbarstan location komutu işaretlenir.  

 

Şekil 1.42: Location komutu  

Çıkan toolbarstan  seçilir. (Ekrandaki görünenin tümünü seçer)  

tıklanır ve orijine getireceğimiz objenin merkezi seçilir. 

 

Şekil 1.43: Merkeze getirilecek çember  
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Çember seçilmiş konumda iken toolbarstaki keyboard tıklanarak çıkan pencereye 

orijin koordinatları girilir. 

 

Şekil 1.44: Çember seçilmiş konumda iken orijin koordinatları  

Parça orijine taşınmış olur. 

 

Şekil 1.45: parça orijine taşınmış durumda  

Daha sonra CView tıklanarak çıkan pencereden left side view çift tıklanarak çevirme 

ekseni belirlenir. 

 

Şekil 1.46: Çevirme ekseni belirleme  
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Daha sonra edit menüsünden transform komutu seçilir ve move komutu tıklanır. 

Çıkan toolbarsdan rotate komutu seçililir. Çıkan toolbarsdan visible komutu seçilir. Çıkan 

pencereden çevirme derecesi -90 girilir. Keyboard dan orijin koordinatları girilerek OK 

butonuna basılır. Sonra CVew’den Top View çift tıklanarak koordinat düzeltilir.  

 

Şekil 1.47: Parça uygun şekilde çevrilmiş fakat orijin aşağıda  

Yukarıda şeklimizde de görüldüğü gibi parça uygun yöne döndürülmüş fakat 

koordinatlar parçanın altında kalmış durumda. Parçamızı bir taşıma operasyonuyla aşağı 

indirmeliyiz. Bunun için sırasıyla edit-transform-move-location-visible-center komutlarını 

seçtikten sonra parça üzerindeki çember seçilir. 

 

Şekil 1.48: Parça üzerinden çemberin seçilmesi  

Sonra toolbarstan keyboard tıklanır ve orijin koordinatları 0,0,0 girilir ve parçamız 

işleme koordinatlarına uygun olarak yerleştirilmiş olur. 
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Şekil 1.49: Parça işleme koordinatına yerleşmiş  

1.3. CAM Programında Tornalama Yapma ve Post Alma 
 

CAM programında tornalama işlemi yapabilmemiz için parça profilinin yarım 

simetrik kısmını ya CAM programında oluşturmalıyız yada bir CAD programında 

oluşturarak CAM programında bu dosyayı açmalıyız. 

 

1.3.1. CAM Programında Boyuna Tornalama Yapma 
 

CAM programında tornalama işleminde en çok kullanılan yöntem boyuna tornalama 

işlemidir. Bu işlemde düz boyuna tornalama işlemi yapabildiğimiz gibi çeşitli profiller de 

oluşturabiliriz. 

 

Şekil 1.50: 42 mm çaptan 20 mm’lik boyu çap 30’a işlenmiş parça 

Yukarıda resmi verilen iş parçasının; işlenmemiş kütük çapı 42 mm’dir. 20 mm’lik 

boyunu çap 30 mm ye indirmek için gerekli işlemleri birlikte yapalım. Bir CAD 

programında parçamızın ön merkez kısmı orijine gelecek şekilde çizim yaparız. Bu 

çizimdeki kalemin talaşlı hareket edeceği kısımları ayrı olarak çizeriz. Aşağıdaki şekilde 
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kalın çizgi ile gösterilen bölgeler ve iki nokta kalacak şekilde diğer çizgiler silinir ve ayrı 

olarak kayıt edilir. 

 

Şekil 1.51: İşlenecek parça ve kesinin izleyeceği yol 

 

Şekil 1.52: Kesinin izleyeceği yol, yaklaşma noktası ve geri çekilme noktası 

 

Yukarıdaki özellikleri içeren dosya CAM programında açıldıktan sonra CAM 

programının NC menüsünden lahte komutunun altındaki turn sekmesi seçilir. 
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Şekil 1.53: Boyuna tornalama komutu 

Çıkan toolbarstan chain (zincir) komutu seçilir.  

 

Şekil 1.54: Zincir seçme komutu 

Kesicinin izleyeceği yol farenin sol tuşu ile iki kere tıklanır. Zincir seçilmiş olur 

(Zincir seçildiğinde çizgi sarı renge dönüşür). 

 

Şekil 1.55: Zincir seçilmiş 

Sonra done komutu seçilir ve açılan pencereden önce kesici takım geometrisi seçilir. 

Takım malzemesi ve iş parçasının malzemesi seçilir. 
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Şekil 1.56: Boyuna tornalama penceresi 

Select Tool butonu tıklandığında uygun uç seçilir. Ayrıca kesicinin malzemesi Tool 

Material butonundan kesici malzemesi seçilir. İşleyeceğimiz malzeme Select Material 

butonundan seçildikten sonra program uygun devir ve ilerlemeyi verir fakat biz istediğimiz 

kesme hızına ayarladığımızda (SS:70) otomatik olarak spindle speed (ayna devri) değişir. 

Feed chip load (ağız başına düşen yanal ilerleme talaşı) değeri girildiğinde feed rate(yanal 

ilerleme) otomatik olarak değişir. Plunge Chip Load (dikey ilerleme, dalma) değeri 

girildiğinde (budeğer genel olarak yanal ilerleme değerinin yarısı olarak alınır) Plunge Rate 

(dikey ilerleme) değeri otomatik olarak değişir. Takım numarası Tool Number kısmına 

girilir. Offset numaraları takım numarasının aynı girilir. Work Offset 54 olarak girilir. 

Böylece tool information penceresindeki ayarlamalar yapılmış olur. Sonra buradan Cut 

Control butonu tıklanarak diğer sayfaya geçilir. (Şekil 1.57.) Buradan 

 değeri kaba tornalamadaki talaş miktarını belirtir. 

 finish talaşını belirtir. Bu talaşlar uygunsa tamam butonu tıklanır. 

Farenin sol tuşu ile önce geri çekilme noktası sonra yaklaşma noktası seçilir çıkan 

pencereden accept butonuna basılır ve parçamız kaba ve finish işlemesi birlikte olacak 

şekilde işlenmiş olur. 
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Şekil 1.57: Turn control penceresi 

 

 

Şekil 1.58: Boyuna tornalama takım yolu (kaba ve finiş) 
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Parçanın işleme simülasyonunu çizgisel halde görmek istiyorsak backplot tuşuna 

basılır. Daha sonra OK ile gösterilmiş tuşa basılarak simülasyon çalıştırılır. Bu toolbarstan 

simülasyon hızı ayarlanabilir, işlem durdurulup tekrar çalıştırılabilir. 

 

Şekil 1.59: Boyuna tornalama çizgisel simülasyon 

Parçanın katı simülasyonunu görebilmek için işlem için stok oluşturmak gerekir. Stok 

oluşturma işlemini yapmak için NC Operasyon Manager butonuna basılır ve aşağıdaki 

pencere açılır. Bu pencerede setup one üzerine gelerek mousenin sağ tuşuna basılarak edit 

setup information komutu verilerek açılan pencereden  stock penceresi seçilir. 

 

Şekil 1.60: NC operations manager 
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Cylinder tipi seçilerek X ekseni seçilip parça boyu 50 mm x-50, x0 olarak belirlenir. 

Parça çapı diameter kısmına girilir. Add butonu tıklanarak stok eklenir ve tamam tıklanır. 

 

Şekil 1.61: NC section information 

 

 

Şekil 1.62: Katı simülasyonu 
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Katı simülasyonu da izlendikten sonra eğer bir sorun yoksa sıra post almaya gelir. Bu 

işlem için yukarıdaki şekilde uzun okla gösterilen buton tıklanır. Aşağıdaki şekilde 

gösterilen penceredeki özellikler seçilerek post basılır ve G kodlarının bulunduğu bir dosya 

açılır. 

 

Şekil 1.63: Post çıkarma 

 

Şekil 1.64: CAM programında çıkarılmış G kodları 

Bu dosya ya bir belleğe kayıt ederek CNC ye taşınır veya kablolu bir sistem ile CNC 

tezgâhına aktarılır. Tezgâhta kalem parçaya sıfırlandıktan sonra program çağırılır ve parça 

işlenir. 

 

1.3.2. CAM Programında Alın Tornalama Yapma 
 

Cam programında en çok kullanılan diğer bir tornalama yöntemi de alın tornalama 

yöntemidir. Bu işlem CNC’lerde genelde parçanın dışından merkeze doğru işleme yapılarak 

olur. Bu işlemi tanımak için bir önceki konumuzda boyuna tornalayarak işlediğimiz parçayı 

bu konumuzda alın tornalama ile işleyeceğiz. 
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Çizim aynı şekilde bir CAD programında çizilerek cam programından açılır. NC-

Lathe-Face komutları verilir. Daha sonra ekrandaki tornalama yapılacak çizim farenin sol 

tuşu ile iki kere tıklayarak seçilir. Ekranda seçilen çizginin sarı renge dönüştüğü görülür. 

 

Şekil 1.65: CAM programında alın tornalama komutu 

Sonra done butonuna basılır. Karşımıza tool information penceresi açılır. Boyuna 

tornalamada yaptığımız ayarlar değişmeden karşımıza çıktığını görürüz. Bu pencerede takım 

değiştirilmemişse hiçbir ayar değişmediğini görürüz fakat isteğe bağlı olarak biz parça 

çapına göre ayna devrini veya ilerlemeleri değiştirebiliriz. Eğer select tool butonuna basılıp 

ayrı bir kesici seçilirse ekrandaki birçok değer değişir o zaman bilhassa takım numarası ve 

offset numaraları düzeltilir. 

 

Şekil 1.66: CAM programında tool information penceresi 
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Face control penceresinde bildiğiniz gibi kaba ve ince işleme yöntemlerini 

seçebiliyoruz ve kaba ve ince talaş miktarlarını belirleyebiliyoruz. Eğer istersek stock to 

leave kısmından hem X yönünde hem de Z yönünde pay bırakarak işleme yapabiliyoruz. Bu 

ayarlamalarımızı yaptıktan sonra tamam butonuna basarız. 

 

Şekil 1.67: CAM programında face control penceresi 

Çıkan onaylama penceresinden accept ile onayladıktan sonra parçanın işlenmesi 

tamamlanmış olur. Daha sonraki işlemler boyuna tornalamadaki gibi post alma ve tezgâha 

aktarma işlemleri ile parça işlenebilir. 

 

Şekil 1.68: CAM programında işlemin onaylanması 

 

1.3.3. CAM Programında Tornada Delik Delme 
 

Cam programında tornada matkapla veya udiril ile delik delme işlemi yapılabilir. Bu 

işlemi yapabilmemiz için CAM programında iki nokta oluşturmalıyız. Bu noktaları CAM 

programında oluşturabildiğimiz gibi bir CAD programında da oluşturup cam programına 

aktarabiliriz.  
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Bu işlemi dolu bir parçaya 50 mm delik delerek birlikte işleyerek görelim.  

 

Şekil 1.69: CAM programında tornada delik delme 

Yukarıdaki şekilde görülen orijine bir nokta oluşturulduktan sonra matkabın parçaya 

yaklaşma mesafesini belirleyen ikinci bir nokta oluşturulur. Daha sonra sırası ile NC-Lathe-

Drill seçilir. 

 

 

Şekil 1.70: CAM programında tornada delik delme komutu 

Daha sonra farenin sol tuşu ile orijin noktası (delik başlama noktası) tıklanır ve açılan 

pencereden takım seçilerek gerekli değişiklikler yapılır. Buradaki ayarlar çapı 10 mm lik 

matkap için ayarlanmıştır. Parçanın sertliğine göre veya matkabın malzemesine göre devir ve 

kesme hızı ayarları değiştirilebilir. Tool information kısmındaki ayarlar tamamlandıktan 

sonra Aşağıdaki şekildeki lathe drill control penceresinden peck seçilerek gagalamalı 

delme özelliği verilir. Hole depth özelliğinden delik delme derinliği girilir. Peck increment 

den her gagalamadaki talaş kaldırma miktarı 2-3 mm kadar girilir. Bu pencerede tamam 

tıklandıktan sonra yaklaşma noktası seçilir çıkan pencereden accept tıklandıktan sonra delik 
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delme işlemi tamamlanmış olur. Simülasyon kontrolü yapıldıktan post alınır ve tezgâha 

aktarılır. 

 

Şekil 1.71: CAM programında tornada delik delme kesici penceresi 

 

Şekil 1.72: CAM programında tornada delik delme kontrol penceresi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 
Yukarıda resmi ve ölçüleri verilen iş parçasını, aşağıdaki resim ve ölçülere göre 2mm 

kaba talaşla 0,5 mm finish talaşı ile CAM programında işleyiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ-1 
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İşlem 

Basamakları 

Öneriler 

 Verilen resmin 

çizimini yapınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Çizeceğiniz resmin ön hazırlığını bir karalama kâğıdına yapınız. 

 Bir CAD programı açınız ve istenilen çizimi orijinden başlayarak 

çiziniz. 

 Yaptığınız çizimi bir klasöre kayıt ediniz. 
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 Kesicinin yolunu 

çıkarınız. 

 Yaptığınız çizimin üzerinden kesicinin izleyeceği yol kalacak 

şekilde diğer çizgileri ve ölçüleri silin. 

 Kesicinin geri çekilme noktası ile yaklaşma noktasını belirleyin.  

 

 Bu işlemleri yaptıktan sonra dosyanın ismini değiştirerek kayıt 

edin. 
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 Dosyayı cam 

programına 

aktarınız. 

 Kesici yolu çizilmiş ve takım geri çekilme noktası ile yaklaşma 

noktası çizilmiş olan dosya cam programında açılır. 

 

 Cam 

programında 

tornalama 

komutunu 

veriniz. 

 Kayar menü toolbarsından nc-lathe-turn komutları verilir. 

 Çıkan toolbarsdan zincir seçilir. 

 

 Kesici takım ve 

tezgâh ayarlarını 

yapınız. 

 Zincir seçilip done tuşuna basıldıktan sonra çıkan pencereden 

kesici ve tezgâha ait ayarlar yapılır. 

 Kullanacağımız kesici ucu ve malzemesi seçilir. 

 İşleyeceğimiz malzeme seçilir. 

 Takım numarası girilir. 

 Workoffset girilir. 

 Tezgâh devri ve ilerlemeler girilir. 
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 İşleme ayarlarını 

giriniz. 

 Raugh Depth Of Cut dan kaba talaş miktarı girilir. 

 Finish Depth Of Cut dan finiş talaş miktarı girilir. 

 Rough and/or finish cut seçeneğinden işleme cinsini seçebiliriz 

yani istersek yalnız kaba veya yalnız finish işlemi yapabildiğimiz 

gibi ikisini birden both seçeneği ile seçebiliriz. 

 Operation seçeneğinden işleme yönünü değiştirebiliriz. 

 Stock to leave seçeneğinden X veya Z ekseninde paylı işleme 

yapabiliriz. 
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 Geri çekilme ve 

yaklaşma 

noktalarını 

seçiniz. 

 Bir önceki maddede işlem yapılan pencerede tamam butonuna 

basıldıktan sonra sıra ile önce geri çekilme noktası ve daha sonra 

yaklaşma noktası seçilir. 
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 Çıkan pencereden accept butonu tıklanır ve parçanın takım yolu 

çıkarılmış olur. 

 İstersek işlemeyi backplot komutundan çizgisel olarak simüle 

edebilir. 

 Katı simülasyonu için ise  komutu verilerek 

izlenir. 

 İşlemeye ait G 

kodlarını 

çıkartınız 

 Operatons manager komutu verilerek CNC özelliğine göre G 

kodları çıkarılır. 

 

 G kodları dosyası istenilen isimde kayıt edilir. 

 Dosya uzantısının ncc olmasına dikkat edilir. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bir CAD programında resmin çizimini yaptınız mı?   

2. Kesici yolunu çıkardınız mı?   

3. Dosyayı CAM programına aktardınız mı?   

4. CAM programında tornalama komutu verdiniz mi?    

5. Kesici takım ve tezgâh ayarlarını yaptınız mı?   

6. İşleme ayarları yaptınız mı?   

7. Geri çekilme ve yaklaşma noktaları belirlediniz mi?   

8. Simülasyon yaptınız mı?   

9. Post çıkardınız mı? (G kodları)   

10. CNC ye aktardınız mı?   

11. Parçayı işleyebildiniz mi?   

12. Süreyi iyi kullandınız mı (5-16 saat)   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi CAM’ın açılımıdır? 

A) Bilgi işlem sistemi 

B) Compitür aidet manufactoring 

C) Compitür aidet desing 

D) Compiter nümeric control 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi file menüsü komutlarından değildir? 

A) New 

B) Open 

C) Save 

D) Create 

 

3. CAM programında düz çizgi çizmek için hangi komut verilmelidir? 

A) Circle 

B) Line 

C) Fillet 

D) Chamfer 

 

4. CAM programında dikdörtgen çizmek için hangi komut kullanılır? 

A) Line-Rectangle 

B) Circle-Rectangle 

C) Fillet-Rectangle 

D) Four line 

 

5. CAM programına Autocad dosyasını hangi dosya uzantısı ile çağırırız? 

A) prt 

B) sat 

C) dwg 

D) ncc 

 

6. CAM programında visible ne anlama gelir? 

A) Ekranda görünenin tümünü seçmemize yarar 

B) Tezgâh sıfırını belirtir. 

C) Koordinat merkezini belirtir. 

D) Tezgâh merkezini belirtir.  

 

7. CAM programında turn komutu ne ifade eder? 

A) Delik delme 

B) Boyuna tornalama 

C) Vida açma 

D) Alın tornalama 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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8. CAM programında drill komutu ne ifade eder? 

A) Delik delme 

B) Boyuna tornalama 

C) Alın tornalama 

D) Vida açma 

 

9. Stock oluşturma penceresinde diameter ne ifade eder? 

A) Barça boyunu ifade eder. 

B) Parça çapını ifade eder. 

C) Parça alanını ifade eder. 

D) Parça çevresini ifade eder. 

 

10. Face control penceresinde both ne ifade eder? 

A) Kaba işleme 

B) Finiş işleme 

C) Kaba ve finish işleme 

D) Vida açma 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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 DE 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

Cam programı ile CNC freze tezgâhında uygun kesicilerle uygun süre içinde 

parçaların takım yolunu çıkaracak programları yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Çevrenizdeki cam programı kullanarak CNC frezeleri programlayan işyerlerini ziyaret 

ederek; 

 Plastik kalıp imalatında cam programları ile CNC frezeleri kullanmanın yeri ve 

önemini araştırınız. 

 

2. CAM PROGRAMI İLE CNC FREZEDE 

TAKIM YOLU ÇIKARMA 
 

2.1. CAM Programında Frezeleme Yapma ve Post Alma 
 

CAM programında frezeleme işlemi yapabilmemiz için parçayı veya işlenecek 

kısımların özelliklerini ya cam programında oluşturmalıyız ya da bir cad programında 

oluşturarak cam programında bu dosyayı açmalıyız. 

 

2.1.1. CAM Programında Yüzey Tarama 
 

Kalıp yapımında ilk işlem plakaların yüzeylerinin işlenmesidir. Bu işlem frezelerde bir 

tarama kafası ile manüel olarak yapılır. Biz bu konumuzda CNC işleme merkezinde bu 

işlemi yapabilmemiz için CAM programında hangi işlemler yapılacağını beraber göreceğiz. 

 

 

Şekil 2.1: CAM programına aktarılan parça sıfır noktasında 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
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Bu işlem için ölçüleri 150x100x50 olan bir plakayı orijin en üst noktaya gelecek 

şekilde bir CAD programında çizeriz. Daha sonra CAM programında bu dosya açılır. Bu 

işlem doğru olarak yapıldığında çizdiğimiz parça CAM programında işlemeye uygun olarak 

açılır.  

 

İşleyeceğimiz parçayı uygun şekilde açtıktan sonra NC-2 Akxis-Face Mill komutları 

verilir. Daha sonra fare ile işleyeceğimiz yüzeyin çevresi iki kere tıklayarak seçilir. 

 

Şekil 2.2: CAM programında face mill komutu 

Ardından tool information penceresi açılır. 

 

Şekil 2.3: CAM programında işleme yüzeyi seçimi 
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Açılan pencereden takım seçimi, malzeme seçimi, kesme hızı ayarı ve ilerleme 

ayarları yapılır. Tool information penceresindeki ayarlamalar bittikten sonra cut control 

penceresine geçilerek işleme metodu adım ayarları yapılır.  ile 

işleme adımı 12,8mm olarak ayarlı gelir. Toplam alınacak talaş miktarı 

 9,3 mm olarak girilmiş, her kademede kaba talaş miktarı 1 mm ve 

finish talaş miktarı 0,3mm olarak ayarlamıştır. 

 

Şekil 2.4: CAM programında face milling cut control penceresi 

Bu penceredeki ayarlama işlemleri bittikten sonra tamam tıklanır ve parça işleme 

programı hazırlanmış olur. Parçanın simülasyonu yapıldıktan sonra eğer bir değişiklik 

yapılması gerekiyorsa Nc Operations Managerpenceresinden yaptığımız işlemin üzerine 

gelerek farenin sağ tuşu ile tıklanır ve buradan Regenere Toolpath With Orginal 

Geometry sekmesi seçilerek tekrar ayarlamaların yapıldığı pencereye gelinir, değişiklikler 

yapılır ve tamam tıklanır. 
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Şekil 2.5: CAM programında işlemede değişiklik yapma 

 

Şekil 2.6: CAM programında düzlem yüzey işleme 

Bütün ayarlarımızın uygun olduğu görüldüğünde işlemenin postu alınarak CNC 

tezgâhına aktarılır ve program çağırılarak parça işlenir. 

 

2.1.2. CAM Programında Kontur Dolaşma 
 

Kalıp yapımında plakaların yüzeylerinin işlenmesinden sonraki işlem dikdörtgenin 

çevresini dolaşarak hem ölçüye getirmek hem de referans yüzeylerini oluşturmaktır. Biz bu 

konumuzda CNC işleme merkezinde bu işlemi yapabilmemiz için cam programında hangi 

işlemler yapılacağını beraber göreceğiz. 
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Şekil 2.7: CAM programında referans yüzeyleri oluşturulacak parça  

Bu işlem için bir önceki konumuzda yüzeyi işlenen parçamızın 150x100 ölçülerine 

gelecek şekilde işleyebilmek için uygun çapta bir parmak freze kullanılmalıdır. İşlemimize 

yine NC menüsünden sırasıyla NC-2Axis-Contur seçilerek başlanır. 

 

Şekil 2.8: CAM programında contur komutu 

Kontur dolaşılacak kenar farenin sol tuşu ile iki kere tıklanarak zincir seçilir çıkan 

toolbarstandone tuşu tıklanırsonra ilk iş olarak çıkan pencereden kesici takım seçilir. 

 

Şekil 2.9: CAM programında parmak frezenin seçilmesi 
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Takım seçimi yapıldıktan sonra tool information penceresinde tool diameter bilgisi 

olarak 18 mm çapında bir kesici olduğu görülür. 

 

Şekil 2.10: CAM programında tool information penceresi 

Bu kesicinin malzemesi tool material kısmından girilir ve bununla ilgili kesme hızı ve 

ilerleme değerleri değişir fakat biz yine istediğimiz değişikliği yapabiliriz. Yukarıdaki 

şekilde çap 18 mm bir karbür freze için uygun kesme hızı, devir ve ilerlemeler verilmiştir. 

 

Bu pencerede işimiz bittiğinde cut control penceresine geçilir.  

 

Şekil 2.11: CAM programında cut control penceresi 
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Bu pencerede bu işlemimiz için iki değişiklik yapmamız yeterlidir. Biri amount to 

remove (toplam işleme yapacağımız mesafe), diğeride rough spacing (her pasoda 

vereceğimiz talaş miktarıdır). Böylece 30 mm lik işlemeyi 2’şer mm talaş kaldırarak 15 

kerede tamamlar. Bu pencerede de tamam tuşuna basıldıktan sonra seçtiğimiz zincirin dışı 

tıklanır ve böylece parçanın dış kısmı işlenmiş olur. Eğer konturun dışına tıklanırsa aynı 

işlem konturun içine yapılır. 

 

Şekil 2.12: CAM programında contur işleminde takım yolu 

Eğer aşağı doğru işlerken belirli bir açıda ölçüleri büyüterek inmemiz gerekiyorsa cut 

control penceresinden taper angle kısmına istenilen açı girilir. Taper angle 10 girildiğinde 

aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi aşağıya ilerleme açılı olarak gerçekleşir.  

 

Şekil 2.13: CAM programında açılı contur işleme 

Eğer kaldırılacak talaş miktarı fazla ise ve kesici çakı bir dönüşte bu talaşı 

kaldıramayacaksa o zaman yanal talaş miktarı girilerek 2 veya daha fazla turda parça ölçüye 

getirilir. 
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Şekil 2.14: CAM programında fazla talaş olduğunda contur işleme 

Bu yapılan işlemler yalnız dikdörtgen parçalara değil herhangi bir profile de 

uygulanabilir. Dikkat edilmesi gereken işlenilen profilde takımın giremeyeceği bir iç radüs 

olmamasıdır. Aşağıda değişik bir profildeki işleme görülmektedir. Contur komutu 

verildikten sonra zincir olarak çevre kenarı ile delik kenarı beraber seçilmiştir. Ayarlar 

yapıldıktan sonra konturun dışına tıklanmıştır ve şekilde görülen işleme gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 2.15: CAM programında değişik profilde contur işleme 

Bu işlemler tamamlandıktan sonra post alınıp CNC ye aktarılır ve parçanın işlemesine 

geçilir. Görüldüğü gibi yalnız contur komutu ile birçok işlemleri CAM programında 

yapabiliriz. 

 

2.1.3. CAM Programında Havuz veya Cep (Paket) Boşaltma 
 

Plakamızın geniş yüzeyini işleyip referans yüzeylerini de ölçüsünde işledikten sonra 

bir maça yerleştirmek veya sıcak yokluk manifold yeri boşaltmak veya başka bir maksatla 

dikdörtgen şeklinde bir boşaltma yapmamız gerekir. Bu işleme biz havuz veya cep boşaltma 

diyoruz.  
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Parçamızı bir CAD programında çizdikten veya CAD/CAM de işlenilecek konturu 

çizdikten sonra pocket sekmesi seçilir. Daha sonra boşaltma yapılacak kontur(zincir) seçilir 

done tuşuna basılır.  

 

Şekil 2.16: CAM programında cep boşaltma komutu 

 

Şekil 2.17: CAM programında tool information penceresi 

Çıkan pencerede takım özelliklerini (takım çeşidi ve çapı, kesme hızı, devri, 

ilerlemesi) gireriz. Daha sonra cut control penceresi açılır. 
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Şekil 2.18: CAM programında cut control penceresi 

Bu penceremizde işleme metodu olarak clamp seçilmiş yani 

kesicinin dönüş yönü ile ilerleme yönü aynı yönlü kesme yapılıyor. Bu kesme yöntemi daha 

çok kaba işlemede kullanılır. Finiş işlemlerinde ise genelde 

conventional yani zıt yönlü kesme kullanılır. 

 

Kesme modu olarak spiral kullanılmış isteğe bağlı olarak zigzag da seçilebilir. İşleme 

modu zigzag seçildiği takdirde cut control penceresi onaylandıktan sonra işleme yönünü 

belirtmemiz gereklidir. 

 

Şekil 2.19: CAM programında cut control penceresi 

Contur işleminde olduğu gibi taper angle özelliğinden açı değeri girildiğinde cep 

boşaltmayı aşağı doğru açılı olarak gerçekleştirir. 
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Bu cep boşaltma işlemimizde Z deki derinlik 30 mm olarak girilmiştir. Kaba talaş 

olarak 2mm finish talaşı olarak 0,5mm yanal talaş miktarı ise 5,6 mm olarak girilmiştir. 

 

Bütün ayarlamalar bittikten sonra tamam tıklanır ve onay penceresindeki accept 

tıklandıktan sonra cep boşaltmanın takım yolu çıkarılmış olur. Bu takım yolundan post alırak 

G kodları üretilir. Daha sonra tezgâha aktarılarak parça işlenir. 

 

2.1.4. CAM Programında Plot Delik Delme 
 

Bir önceki konumuzda CAM programında cep boşaltma işlemini öğrenmiştik. 

Bilindiği gibi cep boşaltma işlemi dolu bir parça üzerinde gerçekleştiriliyor. Freze çakısı Z 

deki her kademede dolu parçaya diklemesine dalması gerekiyor. Bu dalma işlemini daha 

kolay gerçekleştirebilmek için freze çakısının parça üzerinde dalma yaptığı eksene freze 

çakısı çapında veya daha büyük bir delik delinmelidir. 

 

Şekil 2.20: CAM programında plot delik delinmesi 

Cep boşaltma yapabilmek için parmak freze her dalışta bu plot delikten dalıp işlemeye 

başlamalıdır. İşte bu işlemi CAD/CAM programında Plot Hole delik delme işlemi ile çok 

kolay şekilde otomatik olarak yapabiliyoruz. 

 

Şekil 2.21: CAM programında plot delikten başlanan boşaltma işlemi 
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İşleme diğer komutlardaki gibi NC-2Axis-Pilot Hole komutları sıra ile verilerek 

başlanır. 

 

Şekil 2.22: CAM programında plot hole komutu 

Plot Hole komutu seçildikten sonra karşımıza çıkan pencereden plot delik işlemi 

uygulanacak işlem seçilir. 

 

Şekil 2.23: CAM programında plot deliği delinecek işlemin seçilmesi  
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Şekil 2.24: CAM programında tool information penceresi 

NC operation onaylandıktan sonra karşımıza tool information penceresi açılır. Bu 

pencereden ilk önce delik deleceğimiz çaptaki matkap seçilir. Takım numaraları, devir ve 

ilerleme bilgileri girildikten sonra Plot DrillControl menüsüne geçilir.  

 

 

Şekil 2.25: CAM programında cut control penceresi  
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Bu pencerede  işleme tipi olarak  gagalamalı delme metodu seçilir. 

Daha sonra tamam tıklanır ve parça işlenmiş olur. Daha sonra post işlemi yapıldıktan sonra 

makineye aktarılır. 

 

Şekil 2.26: CAM programında plot deliği delinmiş havuz boşaltma 

 

2.1.5. CAM Programında Delik Delme 
 

Kalıpçılık ve tesviyecilik işlemlerinde en çok yapılan işlemlerden biride delik delme 

işlemidir. Cad cam programında delik delme işlemini en kolay şekilde yapabilmemiz için 

gerekli tüm kolaylıklar yapılmıştır. CAD/CAM programında delik delme işlemi 

yapabilmemiz için delik delinecek koordinatlara çemberler çizilmiş olmalıdır. Bu işlemi ya 

bir cad programında çizip aktarabiliriz ya da CAD/CAM programında pratik olarak 

çizebiliriz.  

 

Biz bu konumuzda daha önce üst yüzeyini ve referans yüzeylerini işlediğimiz ayrıca 

maça yeri için cep boşaltma yaptığımız parçamızın kolon mili deliklerini birlikte delerek bu 

konumuzu öğrenelim. 

 

Şekil 2.27: CAM programında kolon mili delikleri işlenecek parça 
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Çizimi CAD/CAM programına aktardıktan veya çemberleri çizdikten sonra delik 

delme işlemine başlamak için ilk iş olarak delik delme komutunu seçiyoruz. 

 

Şekil 2.28: CAM programında delik delme komutu 

 

Şekil 2.29: CAM programında deliklerin seçilmesi 

Komut verildikten sonra çıkan toolbarsdan eğer çizimimiz çizgisel ise visible komutu 

seçildiği zaman program otomatik olarak tüm delikleri seçer fakat aktardığımız çizim bir katı 

model ise bizim tek tek single komutu ile farenin sol tuşu ile istenilen çemberleri seçmemiz 

gerekir. Çünkü katı modelde deliklerin aynı ekseninde hem üst yüzeyde hem de alt yüzeyde 



 

61 

 

bir delik için iki çember bulunur. Visible komutu verildiğinde dört delik için sekiz çember 

seçilmiş olur. Seçilen çemberler sarı renge dönüşür. Daha sonra done tuşuna basılır ve 

karşımıza  penceresi çıkar.  

 

CAD/CAM programımızda bir hole prosessing penceresinde birden çok matkapla 

delik delme işlemi yapılabilir. Bu özellikten faydalanarak delikleri ilk önce punta matkabı ile 

merkezleri belirledikten sonra önce küçük bir matkapla daha sonra da istediğimiz matkapla 

kademeli olarak delebiliriz. 

 

Bu pencerede yapmamız gereken ilk iş takım seçmek olacaktır. Bu işi bildiğiniz gibi 

select tool butonuna basarak ilk kesici takımımızı seçeriz. Biz bu işlemimizde ilk takım 

olarak punta matkabı seçiyoruz. Daha sonra aynı pencereden takım numaralarını ve work 

offset numarasını ayrıca kesme hızı ve ilerleme değerlerini giriyoruz. Daha sonra cycle 

control penceresine geçip kontrolümüzü yapıyoruz. 

 

Şekil 2.30: CAM programında tool information penceresi 1 no.’lu takımın özellikleri 
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Şekil 2.31: CAM programında tool information penceresi 1 no.’lu takımın cycle control 

penceresi 

İkinci takımı seçebilmemiz için yukarıdaki pencereden insert before (üste satır 

ekle) add after(alta satır ekle) komutları ile alta satır ekleriz. Yine bu satırda da takım 

seçip özelliklerini gireriz. 

 

Şekil 2.32: CAM programında tool information penceresi 2. takım özellikleri 
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Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir konu birinci takımda cycle control 

penceresini kontrol edip geçmiştik. Çünkü birinci takımımız punta matkabı olduğundan 

program delme derinliğini otomatik olarak veriyor bu nedenle bizim derinlik değeri 

girmemize gerek kalmıyor. İkinci takımızda ise seçtiğimiz normal bir matkap olduğundan 

tool information penceresinden takım numarasını ve matkap çapına göre devir ve 

ilerlemeleri girdikten sonra ikinci takım için cycle control penceresine geçilir. 

 

Şekil 2.33: CAM programında tool information penceresi 2. takım cycle control penceresi 

Cycle control penceresinde cyle type (delme tipi) peck (gagalamalı delme) seçilmiş 

delme işini 3’er mm ara ile yapacak bu parçamız boydan boya delik olduğundan deph to 

shoulder seçilip parça kalınlığı girilmiştir. 

 

Şekil 2.34: delme boyu çeşidi tip ve shoulder 
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Üçüncü takımımızda aynı işlemleri tekrar edip delik çapında matkap seçiyoruz. 

 

Şekil 2.35: CAM programında tool information penceresi 3. takım özellikleri 

 

Şekil 2.36: CAM programında tool information penceresi 3. takım cycle control penceresi 

Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra OK tuşuna basılır ve takım yolu çıkarılmış olur.  
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Şekil 2.37: CAM programında delik delme işleminin takım yolu 

Aynı pencereden raybalama, baralama ile delik büyütme veya kılavuz çekme işlemleri 

yine aynı mantıkla yapılabilir. 

 

2.1.6. CAM Programında Çizgi Takip Etme (Yazı Yazma) 
 

CAD/CAM programında çizilen çizgilerin üzerinden kesici takımı takip ettirerek bazı 

formlar oluşturmamız gerektiğinde 3D contur komutunu kullanmamız gerekir. Bu işlem ille 

de yazı olması gerekmez bir kanal veya form olabilir. 

 

Şekil 2.38:  Cam programında yazı yazma komutu 
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Şimdi bu konumuzda bundan önceki konularda işlediğimiz parçamızın üst yüzeyine 

100x50 ölçülerinde kenarına 5 mm radüs oluşturulmuş bir dikdörtgen içine ismimizi 

yazalım. CAD/CAM programında dikdörtgen çizmeyi daha önceki konularımızda işlemiştik. 

Yazı yazmak için CAD/CAM programında text/dimension komutunu veriyoruz. Sonra 

çıkan pencereden yazımızı yazarız. Yazı büyüklüğünü text height den ayarlarız. 

 

Şekil 2.39: CAM programında imput text penceresi 

Açı vermek istersek angle kısmından verebiliriz. Daha sonra OK tuşuna basılarak 

farenin sol tuşu ile istenilen yere yazı yapıştırılır. Bu işlemler yapıldıktan sonra hemen NC 

işlemlerine geçilmez. Yazının NC işlemeleri olarak seçilebilmesi için patlatılması gerekir. 

Bu işlem için edit tool barsından text/dim komutu verilir. Ve çıkan toolbarstan   

patlatma komutu verilir. Tekrar çıkan toolbarstan visible (tüm görüneni seç) tıklanarak 

yazının NC işlemi için seçilebilir hale getirmiş oluruz. 

 

Şekil 2.40: CAM programında text/dimkomutu ve explode komutu 
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Bu işlemleri yaptıktan sonra NC-2Axis-Contour 3D komutu verilir.  

 

 

Şekil 2.41: CAM programında 3d contur komutu 

 

Çıkan toolbarsdan  komutu verilir.  Çıkan toolbarsdan  komutu 

seçilir aynı toolbarsdan done komutu seçilir. Daha sonra çıkan toolbarsdan tekrar done 

komutu seçilir ve ardından tool information penceresi açılır. 

 

 

Şekil 2.42: CAM programında yazının seçilmesi 
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Şekil 2.43: CAM programında tool information penceresi 

Tool information penceresinden gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra cut control 

penceresine geçilir. Burada stock to leave ye eksi ölçü vererek yazı derinliğini 

ayarlayabiliriz. Bu kısma eksi talaş derinliği girmemiz yazı Z sıfırda yazıldığı zaman 

geçerlidir. Eğer yazı Z -0,5 de yazıldı ise ozaman stock to leave sıfır olmalıdır. 

 

 

Şekil 2.44: CAM programında contur 3d de cut control penceresi 
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Bu işlemler sıra ile tamamlandıktan sonra takım yolu çıkarılmış olur. Simülasyon 

işlemleri yapıldıktan sonra bir hata yoksa post alınır. 

 

Şekil 2.45: CAM programında contur 3d de cut control penceresi 

 

2.1.7. CAM Programında Seçili Yüzeyi İşleme 
 

CAD/CAM programında eğer tek bir yüzey işleyerek parça üretebilmek mümkünse 

cut komutu kullanılır. Komut satırından NC-3Axis-Cut komutları sırası ile seçilir ve 

işlenecek yüzey seçilir.  

 

Şekil 2.46: CAM programında cut komutu  

Yüzey sarı renge dönüşüp hemen ardından tool information penceresi açılır.  
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Şekil 2.47: CAM programında tool ınformation penceresi 

 

Şekil 2.48: CAM programında cut control penceresi 
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Tool information penceresindeki ayarlamalar bittikten sonra step size den talaş 

aralığı seçildikten sonra tamam butonu tıklanır ve yüzeyin takım yolu çıkarılmış olur. Yalnız 

bu işlenen yüzeylerin etrafında bulunan diğer yüzeylere zarar vermeyecek şekilde 

yapılmalıdır. 

 

2.1.8. CAM Programında Kaba Profil İşleme 
 

Bazı üç boyutlu profilleri kütükten çıkarmamız gerektiğinde kaba boşaltmaları daha 

büyük bir kesici ile kaba işleme yaparak boşaltmalıyız. Bu işlem için CAD/CAM 

programında Z raugh komutu ile yapıyoruz. Bu işlemi yaparken finish işleme için pay 

bırakmamız gereklidir. CAD/CAM programında buna stoğa pay bırakma denilir. Bu pay 

daha sonraki işlemelerde kalemin giremediği talaşlarla beraber alınarak finishte temiz bir 

yüzey elde edebiliriz. 

CAD/CAM programında bu işleme başlayabilmemiz için NC, 3Axis, Z Rough 

komutları sırası ile seçilmelidir. 

 

Şekil 2.49: CAM programındaz rough komutu 

Z Rough komutu seçildikten sonra çıkan toolbarsdan visible komutu seçilir. Ardından 

Material İnformation penceresi çıkar buradan da material tipi olarak top profile seçilir. 

Material yüksekliği olarak bizim işlemek istediğimiz yükseklik girilir. 

 

Şekil 2.50: CAM programında malzemenin tanımlanması ve işleme mesafesinin belirlenmesi 
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Bu pencerede OK butonuna basıldıktan sonra zincir seçilmesi gerekir. Farenin sol tuşu 

ile iki kere tıklayarak zincir seçilir. Seçildiğinde çizgi sarı renge dönüşür ve ardından tool 

information penceresi açılır. 

 

Şekil 2.51: CAM programında kaba işleme için zincir seçilmesi 

 

Şekil 2.52: CAM programında tool information penceresi 
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Tool information penceresinde gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra cut control 

penceresine geçilir. Bu pencerede finish için işleme payı 0,15 mm bırakılmıştır. 

En fazla işleme derinliği 15 mm olarak belirlenmiştir. 

 Z deki paso miktarı 0,5 mm olarak girilmiştir.  

 

Şekil 2.53: CAM programında cut control penceresi 

Bütün bu işlemler yapıldıktan sonra tamam butonuna basılır ve parçanın kaba 

işlemesinin takım yolu çıkarılmış olur. Aynı zamanda çıkan onay penceresinden işlemi 

accept ile onaylarız. İşlemi simüle ederek işlemede bir hata olup olamadığını kontrol ederiz. 

Daha sonra post işlemine geçebiliriz.  

 

 

Şekil 2.54: CAM programında kaba işleme takım yolu 
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Şekil 2.55: CAM programında kaba işleme  

 

2.1.9. Z’deki Talaşları Finiş İşleme 
 

Üç boyutlu profilleri kütükten Z raugh komutu ile çıkardıktan sonra kaba olarak 

işlediğimiz freze çakısının giremediğimiz yerlerde kalan talaşları Z finish komutu ile Z 

eksenindeki talaşları alabiliriz. Z finish komutu düz olan kısımlarda işlem yapmadığından 

zaman kaybetmeden bir önceki takımın giremediği talaşları albiliriz. Z finish komutu bir 

finish komutu olduğu için kesinlikle kütük halindeki parçaya uygulanmamalıdır. Yoksa 

tezgâhı bindirir çakıyı kırarız. Z finish komutunu vermek için NC, 3Axis, Z Finish 

komutları sıra ile seçilmelidir. Komut verildikten sonra çıkan toolbarstan visible komutu 

seçilir ve karşımıza tool information penceresi açılır. Daha önceki kaba işlemede çap 10 

mm parmak freze çakısı kullanmıştık şimdi ise çap 4 mm parmak freze çakısı kullanacağız. 

 

Şekil 2.56: CAM programında z finish komutu tool information penceresi  
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Çapı 4 mm karbür kesici için gerekli devir ve ilerlemeleri verdikten sonra diğer 

pencere olan Cut Control penceresine geçilir. Burada işleme derinliği 

 den girilir. Z deki talaş derinliği  girilir. 

 

Şekil 2.57: CAM programında z finish komutu cut control penceresi  

Bu işlem son finiş işlemi olmadığı için son finiş işlemine talaş payı bırakmak için 

 girilir.  

 

Şekil 2.58: CAM programında işleme bölgesi seçme(sınır belirleme) penceresi  

İşlem yapmamız gereken bölge (zincir) seçilebilmesi için  seçili 

olmalıdır. Bu işlemler tamamlandıktan sonra tamam butonuna basılır. Karşımıza işleme 

sınırlarını belirleyeceğimiz pencere çıkar. Bu pencereden add boundaries butonuna basılır 
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ve farenin sol tuşu iki kere tıklayarak zicir seçilir. Zincir seçildiğnde kırmızı renge dönüşür. 

Toolbarstaki done butonuna basılır bir önceki menüye geri dönülür. 

 

Şekil 2.59: CAM programında işleme bölgesi seçme(sınır belirleme) penceresi  

Buradan done butonuna basılır. İşlemin takım yolu çıkarılmış olur. Çıkan onay 

penceresinden accept butonuna basılarak işlem tamamlanır. Bundan sonra post çıkarma 

işlemine geçilebilir. 

 

Şekil 2.60: CAM programında işleme bölgesi seçme (sınır belirleme) penceresi  
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Böylelikle takım düz olan yüzeyleri işlememiştir. Yalnız Z’deki talaşları almıştır. 

 

Şekil 2.61: CAM programında Z finish ile parçanın işlenmesi  

 

2.1.10. 3 Boyutlu Finiş İşleme 
 

CAD/CAM programında parçanın kütükten kaba olarak boşaltma işlemleri yapıldıktan 

sonra son finish işlemi yapılmalıdır. Finish işlemini tam ve eksiksiz olarak yapabilmemiz 

için işleyeceğimiz parçanın üzerindeki tüm girinti ve çıkıntıların formlarını net şekilde 

verebilecek bir kesici seçilmelidir. Daha güzel bir yüzey elde edebilmemiz için kesme 

metodu bu komutumuzda otomatik olarak zıt yönlü kesme metodu (conventional) 

seçilmiştir.  

 

Biz bu konumuzda da bir önceki konumuzda kaba olarak işlediğimiz parçanın 

üzerinde uygulama yaparak bu komutu işleyeceğiz. İşleme NC, 3 Axis, 3D Offset komutları 

verilerek başlanır. Çıkan toolbarstan visible komutu verilir. Ardından karşımıza çıkan tool 

information penceresinden ilk önce takım seçilir. 
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Şekil 2.62: CAM programında 3d offset komutu tool information penceresi  

Bu işlemimizde takımımız çap 3 küre uçlu parmak frezedir. Finiş işleme takımımızı 

seçtikten sonra aynı pencereden bu takıma ait kesme hızı ve ilerleme değerleri girilir ve cut 

control penceresine geçilir. 

 

Şekil 2.63: CAM programında çap 3 küre uçlu parmak freze  
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Şekil 2.64: CAM programında 3d offset komutu cut control penceresi  

Bu pencerede stepover 0,1000 mm verilmiş yani işlemedeki adım miktarı 0,1 mm dir. 

Stock to leave 0 verilmiş yani parçanın tam ölçülerinde işleme yapılacaktır. Stock to leave + 

ölçü olarak verilebildiği gibi – ölçü olarak verilip gerçek ölçüden küçük parça üretme imkânı 

da sunulmuş oluyor. Use boundaries ikonu seçili olmalıdır. Böylelikle işleme bölgesi 

sınırlarını belirlemiş oluyoruz. Cut control penceresindeki değişiklikleri yaptıktan sonra 

tamam butonu tıklanır ve karşımıza add containment penceresi çıkar buradan add 

boundaries butonu tıklanır. 

 

Şekil 2.65: Cam programında add boundaries penceresi  
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Daha sonra farenin sol tuşu ile iki kere tıklayarak zincir seçildikten sonra done tuşuna 

basılır.  

 

Şekil 2.66: CAM programında işleme bölgesi seçilmesi 

Tekrar çıkan add boundaries penceresinden bu defa done butonuna basılır.  

 

Şekil 2.67: CAM programında işleme bölgesi seçim onayı 
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3 D Offset işleme takım yolu çıkarılmış olur.  

 

Şekil 2.68: CAM programında 3 boyutlu işleme takım yolu 

Eğer bu takım yolunda işleme hatası görmüyorsak accept tuşuna basarak işlemi 

onaylıyoruz.  

 

Şekil 2.69: CAM programında 3 boyutlu işleme takım yolu onay penceresi 

Simülasyon kontrollerini yapıp eğer bir hata görmüyorsak post alma işlemi yaparak 

parçayı işleyebiliriz. 

 

Şekil 2.70: CAM programında 3 boyutlu işleme simülasyonu 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

 

 

 

 

Yukarıda resmi verilen parçanın yüzeyini çap 32 mm tarama ile tarayınız. Deliklerini 

sıra ile punta matkabı, çap 8 mm ve çap 15 mm matkap kullanarak deliniz. Delikleri sıra ile 

çap 12 mm parmak freze ile dairesel interpolasyon ile ölçüye getiriniz. İki delik arasındaki 

havuz boşatmayı çap 12 mm parmak freze ile kaba olarak, çap 6 mm ile finish işlemesini 

yapınız. Parça eninden ve boyundan 2’şer mm büyük olan plakadan parçanın çevresinden 

interpolasyon yaparak parçanın dış sınır ölçülerini işleyiniz. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ-2 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 Resimdeki parçayı 

bir cad 

programında 

çiziniz. 

 Verilen resmi bircad programında büyük delik orjine gelecek 

şekilde çiziniz. 

 Bu çizimi CAD/CAM programında açınız. 

 CAD/CAM programında 134,5x62x21 ölçülerinde stock 

oluşturunuz. 

 

 Yüzey tarama 

işlemini yapınız. 

 NC-2 Axis-Face Mill komutlarını veriniz. 

 Stock için oluşturulan zincir seçilir. 

 

 Çap 32 mm tarama takımı seçilir. 

 Takım özellikleri girilir. 

 Kesme özellikleri girilir. 1mm kaba talaş, 0,2 mm ince talaş 

verilir. 
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 Penceredeki değerler girilir ve tamam butonuna basılır. 

 Delik delme 

programını 

yapınız. 

 NC-2 Axis-drill komutunu veriniz. 

 Mouse nin sol tuşu ile delikleri seçiniz. 

 Çıkan toolbarstan sıra ile takımlar seçilir. 

 

 Gerekli değerler girilir. 
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 Delikleri parmak 

freze ile ölçülerine 

getiriniz. 

 NC-2 Axis-contour komutunu veriniz. 

 Çap 20 mm delik seçilir. 

 Çap 12 mm parmak freze seçilir. 

 Kesme değerleri girilir. 

 

 Tamam butonuna basılır. 

 Çap 20 deliğin içi seçilir. 

 İkinci delik için NC-2 Axis-contour komutunu veriniz. 

 Aynı takım ile işleneceğinden takım ayarları aynen kalır 

değiştirilmez. 

 İkinci delikte talaş fazla olduğundan kesme ayarları değiştirilir 

(yanal kesme 4,5 mm iki kerede verilir). 
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 Tamam butonuna basılır. 

 Çap 30 deliğin içi tıklanır. 

 İki delik 

arasındaki havuz 

boşaltma yapınız. 

 Kaba işleme için NC-2 Axis-pocket komutunu veriniz. 

 Havuz çevresi seçilir. 

 Çap 12 mm parmak freze seçilir. 

 Kesme değerleri girilir. 

 On sides sütunundan stock to leave ye 0,1 yazılır (X ve Y de 0,1 

mm talaş bırakılır Z te bırakılmaz). 

 

 Tamam butonuna basılır. 
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 Farenin sol tuşu ile havuzun içi seçilir. 

 Finiş işleme için tekrar NC-2 Axis-contour komutu verilir. 

 Havuz çevresi seçilir. 

 Çap 6 mm freze seçilir. 

 Kesme değerleri girilir. 

 

 Plot delik için NC-2 Axis-Plot hole komutu verilir. 

 Çıkan pencereden havuz işleme operasyonu seçilir. 

 

 Çıkan pencerede takım olarak çap 15 matkap seçilir. 

 Takım no.’su 3 seçilir. 

 Tamam butonuna basılır. 

 Onay penceresi kabul edilir. 
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 Böylece delikleri deldiğimiz matkap ile havuz boşaltmanın 

plot deliği delinmiş olur. 

 Parça çevresini 

işleyiniz. 

 NC-2 Axis-contour komutunu veriniz. 

 Parça çevresi seçilir. 

 Çap 12 mm parmak freze seçilir. 

 Kesme değerleri girilir. 

 

 Tamam butonuna basılır. 

 Farenin sol tuşu ile parça çevresinin dışı tıklanır. 

 

 Çevre işlemenin de takım yolu çıkarılmış olur. 
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 Post çıkarma 

işlemini yapınız. 

 NC operations manager komutu verilir. 

 Setup one seçilir. 

 Fanuc seçilir. 

 Post butonuna basılır. 

 

 G kodları çıkarılmış olur. 

 

 



 

90 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Parçayı CAD programında çizdiniz mi?    

2. Çizimi CAM programına aktardınız mı?   

3. Parça yüzeyini işlediniz mi?   

4. Delik deldiniz mi?   

5. Delikleri interpolasyonla işlediniz mi?   

6. Parça çevresini interpolasyonla işlediniz mi?   

7. Parça üstünde kaba işlediniz mi?   

8. Parça üstünde finish işleme yaptınız mı?   

9. İşlemin tümüne post aldınız mı?   

10. G kodlarını tezgâha aktardınız mı?   

11. Parçayı işlediniz mi?   

12. Tezgâhı durdurdunuz mu?   

13. Parçayı çıkardınız mı?   

14. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz 

mi? 
  

15. Süreyi iyi kullandınız mı? (10 saat)   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1- CAM programında yüzey tarama komutu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) drill 

B) chain 

C) face mill 

D) stock to leave 

 

2- CAM programında zincir manasına gelen işleme alanını seçmemize yarayan komut 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) drill 

B) chain 

C) face mill 

D) stock to leave 

 

3- CAM programında finişte işlemek üzere pay bırakmaya ne ad verilir? 

A) drill 

B) chain 

C) face mill 

D) stock to leave 

 

4- CAM programında objeleri (yazı veya ölçü) patlatmak için kullanılan komuta ne ad 

verilir? 

A) explode 

B) chain 

C) face mill 

D) stock to leave 

 

5- CAM programında parçalara yazı yazmak için kullanılan komut aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) single 

B) contour 3D 

C) plot hole 

D) conventional 

 

6- CAM programında tek tek nesneler seçmek için hangi komut kullanılır? 

A) single 

B) visible 

C) plot hole 

D) conventional 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7- CAM programında frezede zıt yönlü kesme komutu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) single 

B) visible 

C) plot hole 

D) conventional 

 

8- CAM programında paket boşaltma işleminde dolu kısma frezenin rahat dalabilmesi 

için ön delik delme komutuna ne ad verilir? 

A) single 

B) visible 

C) plot hole 

D) conventional 

 

9- CAM programında delik delerken gagalama yaptıran komut aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) drill 

B) peck 

C) line 

D) circle 

 

10- Aşağıdakilerden hangisi cam programında finiş komutlarından değildir? 

A) Cut 

B) Z finish 

C) 3 D Offset 

D) Z Rough 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 



 

93 

 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 

 

 

 

 

Yukarıda ölçüleri verilen parçayı CAD/CAM programında; CNC Torna ve CNC 

Frezede işleyebilmek için gerekli takım yollarını ve işleme programını çıkarınız. 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Parçayı CAD programında çizdiniz mi?  
  

2. Çizimi CAM programına aktardınız mı? 
  

3. CNC torna için takım yolları ve işleme programını 

çıkardınız mı? 

  

4. CNC tornaya programı aktardınız mı?   

5. Tornaya kütüğü bağlayıp işlediniz mi? 
  

6. CNC freze için takım yolları ve işleme programını 

çıkardınız mı? 

  

7. CNC frezeye programı aktardınız mı? 
  

8. Frezeye tornada işlediğiniz parçayı bağladınız mı?   

9. Kullanılacak takımları seçip takım sıfırlaması yaptınız mı? 
  

10. İş parçası referans noktasını belirlediniz mi? 
  

11. İş parçasını işlediniz mi?   

12. Tezgâhı durdurdunuz mu? 
  

13. Parçayı çıkardınız mı? 
  

14. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz 

mi? 

  

15. Süreyi iyi kullandınız mı? (20 saat)    

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ – 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 D 

3 B 

4 A 

5 C 

6 A 

7 B 

8 A 

9 B 

10 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 D 

4 A 

5 B 

6 A 

7 D 

8 C 

9 B 

10 D 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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