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1. SEKTÖR DANIŞMA KURULU

1.1. SEKTÖR DANIŞMA KURULUNUN KURULUŞU

1.2. SEKTÖR DANIŞMA KURULUNUN AMACI

1.3. SEKTÖR DANIŞMA KURULUNUN VİZYONU

 Düzce ilinde makine imalat sanayii sektöründe is dünyası ve mesleki 
eğitim arasında işbirliklerinin sağlamlaştırılması ve sürdürülebilir bir yapıya sahip 
olması için iş dünyasının mesleki eğitim temsilcilerinin yıl içerisinde belli 
periyotlarla bir araya gelmesi gerektiğinin farkına varılmıştır. Bu amaçla makine 
imalat sanayii Sektör Danışma Kurulu oluşturulmuştur.

Mesleki eğitimin ihtiyaçları, sektörde ihtiyaç duyulan bilgi ve beceriler, 
mezun öğrencilerin sektörde daha fazla istihdam edilebilmesi,

Mevcut ve potansiyel çalışanların iş verimliliklerinin artırılması için gerekli 
önlemlerin alınması,

İş dünyasının rekabet edebilmesini artırmak için mesleki eğitimin katkısı 
ile ilgili piyasa araştırmalarının yapılması,

İş dünyasının ihtiyaç duyduğu yetkinliklerin tespit edilmesidir.

Düzce ilinde makine imalat sanayii sektöründe iş dünyası ve mesleki 
eğitim arasında işbirliğini güçlendirmek,

Düzce ilinde makine imalat sanayiinde sektörün talep ettiği yetkinliklerin 
mesleki eğitimde faaliyet gösteren kurumlar tarafından sağlanabilmesi 
için mesleki eğitimin teknolojik altyapısı güçlendirilmesi ve pilot eğitimler 
vermek,

Düzce ilinde makine imalat sanayiinde faaliyet gösteren �rmalarda çalışan 
ve bu sektöre öğrenci ve öğrenici yetiştiren ve bu sektörde çalışmak 
isteyen işsizlerin bilgi ve becerileri arttırmak,
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1.4. SEKTÖR DANIŞMA KURULUNUN ÜYELERİ

 Düzce ilinde makine imalat sanayii sektöründe iş dünyası ve mesleki 
eğitim arasında işbirliklerinin sağlamlaştırılması ve sürdürülebilir bir yapıya sahip 
olması için iş dünyasının mesleki eğitim temsilcilerinin yıl içerisinde belli 
periyotlarla bir araya gelmesi gerektiğinin farkına varılmıştır. Bu amaçla makine 
imalat sanayii Sektör Danışma Kurulu oluşturulmuştur.

Düzce de faaliyet gösteren Kobi yöneticileri, uzmanlar, mesleki eğitim 
kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve ilgili paydaşların katılımı ile proje 
sonuçlarının görünürlüğü arttırmak,

Yapılan bütün çalışmalarla Türkiye’ye ve dünyaya örnek teşkil eden bir 
yapı haline gelmek ve sürekli olarak lokomotif rolünü en iyi şekilde 
üstlenmektir.

Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü,

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası,

Azem Sarı,

Öz-İş Oto Yan Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

Her Makine Kalıp Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

Türkan Makine Plastik İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi.
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2. SEKTÖR VE MESLEKİ EĞİTİMDE KULLANILAN GÜNCEL PROGRAMLAR

2.1. SEKTÖRDE EN ÇOK KULLANILAN GÜNCEL PROGRAMLAR

 AutoCAD®, Autodesk® tarafından geliştirilen dünyadaki ilk vektör tabanlı 
bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve teknik çizim programlarından biridir. 
Günümüzde en yaygın olarak mimarlar, mühendisler ve tasarımcılar tarafından 
aktif olarak kullanılan AutoCAD, projelerin iki boyutlu veya üç boyutlu 
çizimlerinin rahatlıkla yapılmasını sağlar. AutoCAD ile yapılan çizimler 
çözünürlükten bağımsız oldukları için çizimlerin boyutları görüntü kalitesi 
etkilenmeden rahatlıkla değiştirilebilir.

 AutoCAD programı, kullanıcılarına esnek ve özelleştirilebilen tasarım 
imkanları sunmakla beraber analiz ve simülasyonlar yapılmasına da olanak sağlar. 
Önceden ayrı ayrı abone olunan sektörel AutoCAD’ler tek bir çatı altında toplandı. 
Kullanıcılara sunduğu özelleştirilmiş araç setleriyle mimarlık, imalat, mekanik, 
inşaat, elektrik ve tesisat gibi alanlardaki özel tasarım ihtiyaçlarına cevap veren bir 
bilgisayar destekli çizim programı haline geldi.

AutoCAD programının dosya uzantısı, teknik resim formatlarında sıklıkla 
kullanılan DWG’dir. Yine AutoCAD tarafından geliştirilen DXF uzantılı dosyalar 
sayesinde, yapılan 2B veya 3B çizimler başka CAD programları ile etkileşimli 
olarak kullanılabilir. AutoCAD’in mobil ve web uygulamaları her zaman her yerde 
çalışabilme özgürlüğü ve esnekliği sağlar.

 UGS/PLM Solutions �rmasının ürünü olan Unigraphics NX, bilgisayar 
destekli tasarım, imalat ve mühendislik alanında dünyada en önde gelen 
yazılımdır. Bir ürünün elle yapılmış eskiz çiziminden başlayarak, bilgisayar 
ekranında 3 boyutlu olarak modellenmesine, otomatik olarak teknik resminin 
çıkarılmasına, üzerinde mühendislik analizleri yapılmasına, kalıbının tasarımına 
ve CNC tezgahlarda bu kalıbın imalatına kadar bulunan bütün süreçleri destekler. 
Bu üretim aşamalarının her birinin tamamlanabilmesi için gerekli en ileri 
düzeydeki araçları kullanıcıya en kolay ve pratik şekilde sunar. Yapılan bütün bu 
çalışmalar birbirilerine parametrik olarak bağlıdır ve sadece tek bir dosyaya 
kaydedilir.

2.1.1. AutoCAD

2.1.2. NX-UNIGRAPHICS

4



Düzlemsel veya silindirik olmayan, bir başka deyişle serbest 
şekilli(free-form) yüzeyler de birbirilerine monte edilip çalıştırılabilir.

Simetrik montajlarda, montajın sadece bir tarafı hazırlandıktan sonra 
simetriği otomatik olarak yaratılabilir.

Dinamik hareket verilerek montaj mekanizmaları çalıştırılabilir.

Çarpma kontrolü yapılarak çarpma anında mekanizmanın hareketinin 
otomatik durması sağlanabilir.

 Melez(Hybrid) Modelleme Tekniği :

 Unigraphics NX, melez modellemeyi 1993 senesinde dünyaya ilk tanıtan 
yazılım olarak mevcut bütün modelleme disiplinlerini desteklemektedir. Bunlar 
katı, yüzey, tel kafes, eskiz(2 boyutlu parametrik çizim) modelleme teknikleridir. 
Tek arayüz içerisinde bu tekniklerin tamamı aynı anda kullanılabilir. Unigraphics 
NX ile tasarım yapan kişi katı, yüzey, v.s. ayrımı gözetmez. Tüm disiplinler ve 
fonksiyonlar tasarımcının elinin altındadır. Tasarımcı çalışma esnasında hangi 
fonksiyona ihtiyacı varsa sınırsızca istediğini kullanır. Unigraphics NX genelinde 
herşey parametriktir.

 Doğrudan(Direct) Modelleme Tekniği :

 Önceden yapılmış bir modele kolay ve hızlıca yeni parametreler eklemek 
için kullanılan fonksiyonlar grubudur. Unigraphics NX’in standart CAD paketi 
içerisinde bulunur. Unigraphics NX içinde tasarlanmış 3 boyutlu geometriye veya 
başka bir programdan gelmiş 3 boyutlu geometriye kolayca uygulanabilir. 
Böylece diğer programlardan data transferi yapılarak gelmiş, dolayısıyla 
parametresi olmayan modeller üzerinde kolaylıkla modi�kasyon yapılabilmesini 
sağlar.

 Montaj(Assembly) Modülü :

 Unigraphics NX ile, tek dosya içerisinde birbirinden bağımsız modeller 
oluşturabileceğiniz gibi gerçek bir montaj ortamında ayrı parçaları da birbirilerine 
monte edebilirsiniz. Montaj çalışmasına söz konusu olacak tasarımın parça sayısı 
10.000’ler 100.000’ler ile ifade edildiğinde burada Unigraphics NX’in gücü ortaya 
çıkacaktır. Orta seviye bir bilgisayarda bile montaj dosyalarını açarken görünen 
ulaştığı hız çok yüksektir.

 Montaj modülünün bazı özellikleri;
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Parçalar arasında boşluk veya iç içe geçme analizleri yapılabilir.

Representation; çok sayıda elemandan oluşan montajları hızlı açabilmek 
ve üzerlerinde hızlı çalışabilmek için montaj elemanları facet kütleler 
halinde göstertilebilir.

Zone(bölge) oluşturma, büyük montajları bölgesel olarak inceleme ve 
üzerlerinde çalışma yapmak mümkündür.

Deforme olabilen montaj elemanları(deform part) tanımlayabilme ve bu 
parçaların montaj esnasında gereken şekli otomatik olarak alması 
sağlanabilir. Örnek; kablo, kayış, yay elemanları.

Değişken pozisyonlama, benzer elemanlar aynı montaj içerisinde farklı 
pozisyonlarda kullanılabilir. Örnek, bir piston mekanizmasını aynı 
montajda açık ve kapalı konumlarıyla kullanmak.

Montaj ağırlığı hesaplanabilir.

Patlatılmış(3 boyutlu veya teknik resim) görüntü hazırlanabilir.

Filtre oluşturmak vasıtasıyla montaj parçalarının farklı ayarlarla açılması 
sağlanabilir. Örnek; parçanın istenmeyen eğri, düzlemi yüzey gibi 
elemanlarının montaj ortamında görünmemesi.

Otomatik olarak parça listesi(BOM) hazırlanabilir.

Raporlama yapılabilir.

DEĞERLENDİRME
KİTAPÇIĞI
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Otomatik olarak teknik resim hazırlamak mümkündür.

Perspektif görünüşler çıkartılabilir.

İstenilen balon şekli içerisine detay görünüşü çıkartılabilir.

Standart veya perspektif görünüşler üzerinden parça veya montaj 
kesitleri çıkartılabilir.

Manuel veya otomatik ölçülendirme yapılabilir.

Parçanın gerçek görüntüsünün teknik resim sayfasına eklenebilmesi 
mümkündür.

Standart veya kullanıcı tanımlı semboller, kaynak sembolleri 
oluşturulabilir.

Tek dosya içinde ürün ile ilgili birden fazla teknik resim hazırlanabilir.

Montaj çalışmalarından otomatik olarak parça listesi çıkartılabilir, 
parçaların kağıt üzerindeki balonlaması da otomatiktir.

Kağıda eklenen ölçüler, semboller, yazılar vb. gibi objelerin üzerlerine 
kliklemek suretiyle çok kısa sürede değişiklikler ve eklemeler yapılabilir.

 Teknik Resim Modülü :

 3 boyutlu modelden otomatik teknik resim oluşturur. Firma standartlarına 
göre hazırlanmış teknik resim şablonları ile 3 boyutlu model üzerinden anında 
teknik resim çıkartılabilir. Model ile teknik resim arasında parametrik bağlantı 
vardır. Model değiştiğinde teknik resim de otomatik olarak değişir.

 Teknik resim modülünün bazı özellikleri;

7



Sadece ölçü değerleri verilerek otomatik basit veya formlu �anşlar 
oluşturulabilir.

Flanşların kenarlarına açı, eksen etrafında dönme, kapama gibi 
geometriler eklenebilir.

Flanşlar istenirse sacın içinden başlatılıp, kenarlarına yuvarlak veya kare 
kesitli boşluklar otomatik olarak verilebilir.

Sac geometrisinin üzerine kabartma, zımba, delik, kanal, kesme 
eklenebilir, aynı zamanda bu şekiller sacın büküm bölgelerine denk gelse 
de sac acinimi yapılabilir.

Bridge(köprü) fonksiyonu ile iki ayrı sac parça arasında teğet, köşeli ya da 
z kesitli bağlantılar yapılabilir.

Sheet Metal Bracket fonksiyonu ile; bağlantı elemanı görevi alacak sac 
tasarımları kolayca yapılabilir.

Flat Pattern ile başka programlardan gelen CAD datalarının da 2 boyutlu 
açınımları alınabilir.

Sac parçalar üzerinde değişik şekillerde otomatik köşe kapatmaları 
yapılabilir.

Standart bükümler dışında istenilen herhangi bir şekle sahip eğriler 
etrafında da büküm verilebilir.

 Sac Metal Tasarımı Modülü :

 Unigraphics NX Sheet Metal modülü, sac parçalarının çok daha kolay ve 
hızlı modellenebilmesini sağlar. Sac tasarımına yönelik özel olarak geliştirilmiş 
tamamen parametrik komutları ile kullanıcıya her türlü imkanı sunar. Gerek 
standart sac parçalar gerekse karmaşık ve serbest formlu sac parçaların 
tasarımları ile beraber, kalıp tasarımına yönelik olarak bu parçaların açınım 
hesapları da yapılabilir. Açılımları gerçekleştirirken malzeme özelliklerini göz 
önünde bulundurur.

 Sac metal modülünün bazı özellikleri;
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3 boyutlu CAD datası ve CAM tamamen birbirine bağlantılı olarak çalışır. 
Modeldeki değişiklikleri CAM operasyonları otomatik olarak algılar ve 
değişikliğe uyum sağlar. Modelde değişiklik yaptıktan sonra her seferinde 
data transferi ve CAM operasyonlarının yeni baştan yapılmasına gerek 
yoktur.

Katı model, yüzey model, 2 veya 3 boyutlu eğriler, nokta, vb. objeleri ayırt 
etmeksizin CAM yapılmasına olanak sağlar. Her durumda tutucu, �kstür 
veya farklı geometrilerin dalma kontrollerini yapmak mümkündür.

Kullanıcı, kendine özel operasyonlar hazırlayabilir ve bunları şablon haline 
getirip CAM’de kendi standartlarını oluşturabilir. En çok kullanılan 
menüler kişiselleştirilebilir, kullanıcı kendi CAM fonksiyonlarının default 
ön değerlerini sabitleyebilir ve istediği zaman değiştirebilir.

CAM Wizard sayesinde, CAM operasyonları için harcanan zamanı kısaltır. 
Kullanıcı soru-cevap şeklinde şablonunu hazırladıktan sonra sadece 
parçayı, takımları ve metotlarını belirledikten sonra bütün operasyonları 
hazır olacaktır.

Sahip olduğu kabiliyetler nedeniyle imalata yönelik her türlü ihtiyacı 
karşılayabilecek bir CAM paketidir. Aynı paket içerisinde, delik delme 
operasyonları, 2-2,5-3-4-5 eksen freze, tel erezyon ve torna modülleri 
mevcuttur.

Katıdan kesim simülasyonu dışında kendine özgü takımyolu simulasyonu 
ve takımyolu üzerinden dalma kontrolü özellikleri mevcuttur. Tool list 
özelliği ile takımın hareket edecegi koordinatları post çıkarmadan önce 
görüp, post çıktısı ile karşılaştırma olanağı sunar.

 CAM Modülü :

 Unigraphics NX, imalata yönelik komple çözüm paketleri içerisinde CAM 
konusuna en çok yatırım yapan ve de CAM alanında 30 yıllık tecrübesi ile teknoloji 
lideri olmuş bir üründür. 2004 yılı itibariyle 109 milyon $’lık cirosuyla Dünya CAM 
yazılımı pazarında liderliğini sürdürmüş ve 2001’den bu yana pazar payını 
artırmaya devam etmiştir. Günümüzün en büyük gereksinimlerinden olan Yüksek 
Hızda İşleme'ye çok uygun takım yolları türetebilmektedir ve teknolojisini 
devamlı yenilemektedir.

 Unigraphics NX CAM yazılımının genel özellikleri :

9



Çoğunlukla 4/5 eksen tezgahlarda ihtiyaç olan tezgah simülasyonunu ek 
bir yazılıma ihtiyaç duymadan Integrated Simulation & Veri�cation 
modülüyle çözme olanağı sunar.

Machining Data Library – Kesme Metodu Veritabanı sayesinde 
kullanıcının teorik ve pratik, tecrübeye dayalı elde etmiş olduğu bilgilerini 
girebileceği, programın belirli iş parçası, takım malzemesi ya da seçilen 
metoda göre hız, iş milinin devri, kesme derinliği, yan adım gibi bilgiler 
almasına olanak tanır. 

Feature Based Machining teknolojisi sayesinde farklı CAD 
programlarından gelen verilerdeki cepleri, delikleri, kanalları otomatik 
olarak tanıyarak çok kısa sürede takım yolu elde edilmesini sağlar.

Günümüzün en önemli talaşlı imalat tekniklerinden olan Yüksek Hızda 
İşleme’ye uygun kaba ve hassas işlemeler için çok çeşitli takım yolu 
seçenekleri sunar.

 Moldwizard :

 Plastik kalıpçılığına yönelik olan Moldwizard, Unigraphics NX’in standart 
özelliklerine ek olarak geliştirilmiş ve kalıp tasarım sürecini inanılmaz boyutlarda 
hızlandıran bir üründür. Türkiye’de piyasaya çıktığı ilk günden bu yana çok büyük 
ilgi gören Moldwizard şu anda 100’e yakın plastik kalıpçısında kullanılmaktadır.

 Progressive Die Wizard :

 Progressive Die Wizard da aynı Moldwizard gibi otomatikleştirilmiş araçlar 
içeren, genelde aynı mantık üzerinde çalışan fakat branş olarak transfer sac 
kalıpçılığına yönelik bir üründür.

 Shape Studio Modülü :

 Unigraphics NX’in Endüstriyel Ürün Tasarımı Paketi’dir. Kavram olarak 
endüstriyel tasarım, tasarımcıların elle çizmiş oldukları eskiz görünüşlerin 
tarayıcılardan .ti� formatı ile alınıp, ürünün 3 boyutlu olarak bilgisayarda 
modellenmesi anlamına gelir.

 Unigraphics bu aşamada .ti� uzantılı resmi çizim ekranına raster şeklinde 
aldıktan sonra kullanıcının üzerinden yardımcı eğriler çizip bunlardan yüzeyler 
oluşturarak modelleme yapmasına olanak tanır. Modelin tasarımı bittikten sonra 
da ek bir aşama olarak ürünün üzerine malzeme, resim ya da doku kapladıktan 
sonra, bulunduğu ortamı da şekillendirerek bu ortamın foto-gerçekçi 
görüntüsünü alıp ürün kataloğu oluşturulmasını kolaylaştırır.
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 SolidWorks ABD merkezli olan Dassault Systems �rması tarafından ilk 
olarak 1993 yılında piyasaya sunulmuştur. Program bir CAD(Computer Aided 
Design) programıdır. Oldukça yenilikçi bir programdır. Sürekli olarak yeni 
özellikler ve modüller ile yeni sürümleri piyasaya sürülmektedir. Çok kapsamlı ve 
dolu bir program olmasına rağmen kullanımı ve öğrenmesi de bir o kadar da 
basittir. Özellikle makine, ürün ve tesisi tasarımlarında tasarımcısına büyük 
kolaylık sağlar.

 İmalat kısmında başarılı ve kolaylıklar sağlayan bir programdır. Talaşlı 
imalat, kaynaklı imalat, plastik enjeksiyon ve döküm yöntemi ile imalat gibi çoğu 
yönteme uygun tasarım yapmaya olanak verir. Makina tasarımında tasarım yapan 
kişiye kolaylık sağlar. Makina parçalarının tasarımı yapılabilir. Makine tasarımı 
yapılabilir. Ayrıca makinalardan oluşan tesislerin tasarımında oldukça kullanışlıdır. 
Online kütüphanelerle tasarım yapmak daha da kolay hale gelmiştir.

 SolidWorks Programı ile Neler Yapılabilir?

2.1.3. SOLIDWORKS

a. Sketcher (Taslak Oluşturma)

  - Pro�l çizimleri

 - Pro�llere uygulanacak işlemler

 b. Part Design (Parça Tasarımı)
  
 - Görüntü ayarlamaları

 - Sketch tabanlı uygulamalar

 - Katı modelleme
 
 - Katı modelin translation ile koordinatların değiştirilmesi
 
 - Sac metal şekillendirilmesi

 - Yüzey oluşturma işlemleri

 - Yüzey tabanlı katı oluşturma

 - Parçaların imali için gerekli olan kalıplamanın uygulanması
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 c. Assembly Design (Montaj Tasarımı)
  
 - Parçaların montajlanması

 - Kısıtlamaların oluşturulması
 
 - Mekanizmaların hareketi

 - Mekanizmalarda hareket engelleyiciler

 - Mekanizmalarda bağımlı hareketler

 - Montajlara Toolbox yardımı ile parça çağrımı

 - Smart Mate ile hızlı parça ekleme
 
d. Drafting (Hazırlık)

 - Teknik resimlerin çıkarılması

 - Görüntü oluşturma

 - Ölçümlendirme

 - Montaj numaralarının girilmesi

 - Şekil ve ölçüsel toleranslar

 e. Analiz
 
 - Cosmos Works ile basit bir parçanın lineer gerilme analizi

 - Cosmos Works ile basit bir parçanın termal analizi

 - Burkulma analizi
 
 - Optimizasyon testleri

 - Tasarlanan bir parçanın her türlü sınır şartları altında test edilmesi
 
f. Simülasyon

  - Bağlantılara sürtünme eklenmesi

 - Mekanizmanın simülasyonu
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 Cimatron özellikle kalıp imalatçıları için en kapsamlı entegre CAD/CAM 
çözümüdür. Tasarım, modelleme, elektrot ve NC gibi Cimatron’un en iyi 
uygulamalarının birleşimiyle, CimatronE tüm kalıp imalatı aşamalarında 
yardımcınız olur.

 Hız ve esneklik ile birlikte yüksek kaliteyi de getirecek geniş alandaki 
yetenekleri için güçlü modüller tek bir paket altında birleştirilmiştir. Basit 2.5 
eksenden sürekli 5 eksene kadar güçlü NC yetenekleri, pürüzsüz yüzey kalitesi, 
yüksek frezeleme verimliliği ve kullanım kolaylığı ile tüm işleme proseslerinizi 
kapsar. CimatronE, tüm tasarım ve imalat proseslerinde üretimi arttıracak şekilde 
verimliliği yükseltir ve genel tasarım sıkıntılarından sizi kurtarır. CimatronE ile 
işleriniz daha sıkı kontrol, değişime daha iyi yanıt, daha hızlı ürün teslimi ve daha 
düşük ek maliyet gibi özelliklerden yararlanır.

 CimatronE ile birlikte komut içerikleri gelişmiş ve dizayndan işlemeye 
birçok yeni özellik gelmiştir. Yeni versiyonlarda öncelikle müşterilerin istekleri ve 
ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran Cimatron, kendi tecrübesini de buna 
ekleyerek her sene daha ileriye gitmektedir. Amaçlanan hızlı ve verimli üretim bu 
sayede gerçeğe dönüşmektedir.

2.1.4. CIMATRON

 FANUC kurucusu Dr. Seiuemon Inaba'nın sayısal kontrol (NC) konseptine 
öncülük ettiği şirket, 1956 yılındaki kuruluşundan itibaren dünya çapındaki bir 
imalat devriminin en ön sırasında yerini almıştır. Dr. Inaba, ilk elektrikli darbe 
motorunu icat ederek bunun için sayısal bir kontrol programlayıp onu bir makine 
takımına koymuş ve böylelikle 1950'lerin sonlarında tek bir makine parçasının 
otomasyonundan ileriki yıllarda tüm üretim hattının otomasyonuna evrilmiş bu 
çığır açan gelişmeyi başlatmıştır. 

 Daima otomasyonun sınırlarını genişletmeye, üretkenliği artırmaya ve 
maliyetleri düşürmeye çalışan Dr. Inaba ve ekibi, bunun ardından makine takımını 
yüklemekte aynı prensipleri kullanan bir robot geliştirmiştir. 

 Dr. Inaba'nın çalışması sayesinde dünya genelindeki diğer imalatçılar ve 
mühendislik şirketleri de bu teknolojiden faydalanmış, maliyetleri düşürmüş ve 
üretkenliği artırmıştır. FANUC, 70'li ve 80'li yıllar arasında fabrikalarda yerini almış 
ROBOCUT, ROBODRILL ve ROBOSHOT gibi dünya lideri ürünleri sayesinde gittikçe 
artan geniş bir uygulama ve müşteri yelpazesine optimize çözümler 
sağlayabilmiştir. FANUC şirketi, Japonya'da NC makine takımları ve robotlara 
sahip otomatik bir fabrikayı kurup çalıştıran ilk şirket olmuştur.imalatçısıdır.

2.1.5. FANUC İŞLETİM SİSTEMİ
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 Güvenilir ve yüksek kaliteli ürünleriyle elektrik, elektronik ve otomasyon 
alanında "dünya devi" bir marka olan Mitsubishi Electric, fabrikalara hızlı 
entegrasyon, üretkenlik, esneklik ve verimlilik konusunda katma değer sunuyor.

 Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen 
makine üreticilerine CNC ürünleri ve çözümleri sağlayan Mitsubishi Electric, bu 
sayede daha ekonomik, daha hızlı ve daha hassas üretime imkan tanıyor.

2.1.6. MITSUBISHI İŞLETİM SİSTEMİ

 HEIDENHAIN bugün 50 ülkede, çoğu tümüyle kendisine ait olan �rmalar 
tarafından temsil edilmektedir. Satış mühendisleri, servis teknisyenleri, yerinde 
teknik servis hizmetleri vermektedirler.. HEIDENHAIN’ın yüksek kalitesi ve 
standardı, ISO 9001 kalite sistemleri model belgesi ile belgelenmiş olup, Alman 
Uygunluk Değerlendirme Birimi tarafından uzunluk ve açı ölçme hususlarında 
muayene istasyonu olarak yetkilendirilmiştir.

 Bir yandan kaynakların dikkatli kullanılması, enerji tüketiminin optimize 
edilmesi; diğer yandan da ürünlerin uzun ömürlü ve geriye dönüşümlü  
tasarımları  ISO 14001 ile uyumlu çevre bildirgesi için ön koşullar haline gelmiştir.

 HEIDENHAIN ürünlerinin yüksek kaliteleri, özel üretim tesisleri ve ölçme 
donanımlarına bağlıdır. Ölçme sistemlerinin üretimi için gerekli malzemeler ve 
bunlara bağlı yan ürünler, stabil ısıda ve titreşimsiz temiz ortamı bulunan 
binalarda üretilmektedir ki bu binaların yapılmasındaki temel sebep de budur. 
Kopyalama makineleri ve doğrusal ve dairesel graduation  ölçümü için gerekli 
makinelerin üretimi ve tasarımı HEIDENHAIN tarafından yapılmaktadır.

 Takım Tezgahlarının Kontrolü
 
 - Klartext konuşma programlama yetenekleri atölye katına uygundur

 - Ayrıca harici olarak da programlanabilir

 - Otomatik üretim için de uygundur

 Torna tezgahları için kontur kontrolü: 

 - Hem CNC hem de torna tezgahları için ideal

 - Basit iş parçalarının tanıdık el ile üretilmesini sağlar

 - Birçok döngü ile programlamayı destekler

2.1.7. HEIDENHAIN İŞLETİM SİSTEMİ 
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2.2. SEKTÖRÜN SORUNLARININ DEĞERLENDİRİLDİĞİ 
MAKALE VE YAZILAR

Dinçel, M . (1999). CNC Takım Tezgahları. www.turkcadcam.net/rapor/cnc-md/.

Günümüzde tarım ve diğer insan iş gücü gereksinimini azaltmak ve seri imalata 
geçebilmek için makineler ve takım tezgahları tasarlanmıştır. Bu sayede tarım 
makineleri sanayi Avrupa standartlarına yaklaşma eğilimi göstermiş ve imalatta 
seri, hatasız üretime başlanmıştır. Bu çalışmada CNC'nin tanıtılması, tezgah 
çeşitleri ve programlama tekniklerine değinilmiştir.

Kaygısız, H. Ve Çetinkaya K. (2010). CNC Freze Eğitim Seti ve Uygulaması. 
SDU International Journal of Technologic Sciences, Vol. 2, No. 3, pp. 53-71.

Bu çalışmada, meslek okullarının atölye ve laboratuarlarında okul olanakları ile 
imal edilebilir, düşük maliyetli, üç eksenli masaüstü CNC freze tasarlanmış, 
prototipi imal edilmiş ve CNC eğitimi için interaktif eğitim programı 
geliştirilmiştir.

Kuncan, M., Kaplan, K., Ertunç, M. H. Ve Küçükateş, S. (2018). Design, 
production and novel NC tool path generation of CNC tire mold processing 
machine. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi 
University 33:3 (2018) 1183-1999.

Bu çalışma, karakterleri ve desenleri kavisli bir lastik kalıp yüzeyine yeterince 
aktaran bir CNC makinesinin tasarlanmasını amaçlamaktadır. Prototip makine bir 
lastik kalıp üzerinde test edildi ve bir lastik kalıp modelinin işlenmesi ve 
karakterleri tam olarak başarılmıştır

Sofuoğlu, A. Ve Arapoğlu, R. A. (2013). CNC tezgahlarda kesici takım 
yönetimi. Conference Paper: YAEM 2013.

Başarılı bir imalat; imalat yöntemi, tezgâhlar ve kesici takımlar olmak üzere 3 
unsurun yardımıyla gerçekleşir. Amacımız kapasiteden maksimum şekilde 
yararlanmak olacaktır. Bu çalışmalar, bilgisayar kontrollü nümerik tezgâhlar(CNC) 
üzerinde yapılacaktır. Bu modeller sayesinde operasyonlara daha uygun takımlar 
atanabilecektir. 
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2.3. 2019 YILI  FUAR, KONFERANS VE KONGRE 
TANITIMLARI

21-24 Şubat 2019, FIT Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Makine Fuarı 

14-17 Mart 2019, WIN Eurasia 2019

4-7 Nisan 2019, Automechanika İstanbul

10-14 Nisan 2019,  Çukurova 2. Ahşap İşleme Makineleri Fuarı 2019

2-5 Mayıs 2019, Eskişehir Endüstri Fuarı 2019

11-14 Eylül 2019, Steel Expo, Çelik, Metal Ürünleri Üretim ve Teknolojileri

9-12 Ekim 2019, Maktek İzmir 2019 

28-30 Kasım 2019, Bursa 18.Uluslararası Metal İşleme Teknolojileri Fuarı

4-7 Aralık 2019, Plast  Eurasia  İstanbul  2019   29.Uluslararası İstanbul 
Plastik Endüstrisi Fuarı
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3. YETERLİLİK DEĞERLENDİRME ve BELİRLEME ÖLÇEĞİ 

3.1. YDBÖ’NÜN AMACI

 Makine İmalat Sanayiinde Yeterliliklerin ve İşbirliklerinin Geliştirilmesi 
Projesi kapsamında sektörün talep ettiği yetkinliklerin yıllık tespit edilebilmesi 
için bir yetkinlik değerlendirme ve belirleme ölçeği (anket) geliştirilmiştir. Bu 
ölçek ile değişen teknoloji ve piyasa ihtiyaçlarına göre her sene uygulanabilecek 
ve sektörün ihtiyaçları ortaya çıkacaktır. Böylelikle sektör ile mesleki eğitim veren 
kuruluşlar arasında kopukluk giderilmesi amaçlanmıştır. 

3.2. GENEL İÇERİĞİ

 Araştırmaya başlamadan önce Makine İmalat Sanayiindeki sorunlar ve 
ihtiyaçlar için geniş bir literatür çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar sonrasında 
45 konu başlığı oluşturulmuştur. Bu başlıklardan yola çıkarak taslak bir anket 
çıkartılmıştır. Bu anket, proje kapsamında oluşturulan Sektörel Danışma Kuruluna 
sunulmuştur. Bu kurul, makine imalat sanayiinde faaliyet gösteren KOBİ ve sektör 
temsilcileri ve meslek eğitim temsilcileri ve çalışanlarından oluşan 20 kişiden 
oluşmaktadır. Sektörel Danışma kurulunun önerileri ile anket soruları nihai haline 
getirilmiştir.

 Geliştirilen bu ölçek ile sektörün ihtiyaç duyduğu aşağıdaki yetkinliklerin 
değerlendirilmesi ve yetkinliklerinin belirlenmesi hede�enmiştir:

Şu anda yapmakta olduğunuz işin düğmeci, ayarcı ve programcıdan 
hangisine uygun olduğu,

Teknik resim okuyabilir ve/veya çizebilir olduğu,

Autocad, NX-Unigraphics, Solidworks ve Smartron programlarının ne 
kadar bilindiği,

CNC Torna ve CNC Dikişleme Merkezi olan tezgah bilgilerinin tespit 
edilmesi,

CNC Tezgahlarında kullanılan Fanuc, Mitsubushi, Siemens ve Heidenhain 
işletim sistemlerinden hangilerini bildikleri,

Kontrol panelinde program yazıp yazamayacakları,
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3.3. YDBÖ’NÜN UYGULANIŞI

 Proje kapsamında yapılan bu araştırmada, yöntem olarak anket tekniği 
uygulanmıştır. Anketler �ziki olarak basılmıştır. Basılan bu anketler sektörde 
çalışan personele, mesleki eğitimde çalışan eğiticilere ve mesleki eğitimdeki 
öğrencilere yüz yüze uygulanmış ve elde edilen veriler önceden tanımlanmış soru 
formlarına işaretleme yapılarak veriler toplanmıştır.

 Yetkinlik değerlendirme ve belirleme ölçeği (anket) sektördeki çalışan 
personel, eğitici ve öğrencilere uygulanmıştır. Anketler örneklem belirlenerek 
yapılmıştır. Örneklemin belirlenmesinde anketimize katılanlar temel alınmış ve 
ankette her bir grubunun üyeleri doğru oranda temsil edilmiştir.

 Ankete toplam 213 kişi katılmış ve bu ankete verilen cevaplar geçerli 
sayılarak değerlendirme yapılmıştır.

3.4. YDBÖ VERİ ANALİZİ

 “Düğmeci” pozisyonunda bir işi yapabilenler

 Sektörde çalışan personel, eğitici ve mesleki eğitim gören öğrencilere 
“Düğmeci” pozisyonunda bir işi yapabilirim şeklinde soru yöneltilmiş ve alınan 
cevaplar aşağıda sıralanmaktadır.

 Bu soruya 90 personel ve eğitici, 120 öğrenci cevap vermiştir. Personel ve 
eğiticilerin 4%’ü hiç yapamam, 5%’i kısmen yapabilirim, 13%’ü yapabilirim, 3%’ü 
iyi yapabilirim ve 18%’i çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir. Öğrencilerin ise 5%’i 
hiç yapamam, 8%’i kısmen yapabilirim, 18%’i yapabilirim, 6%’sı iyi yapabilirim ve 
20%’si çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir.

 “Ayarcı” pozisyonunda bir işi yapabilenler

 Sektörde çalışan personel, eğitici ve mesleki eğitim gören öğrencilere 
“Ayarcı” pozisyonunda bir işi yapabilirim şeklinde soru yöneltilmiş ve alınan 
cevaplar aşağıda sıralanmaktadır.

 Bu soruya 90 personel ve eğitici, 120 öğrenci cevap vermiştir. Personel ve 
eğiticilerin 7%’si hiç yapamam, 5%’i kısmen yapabilirim, 13%’ü yapabilirim, 5%’i 
iyi yapabilirim ve 13%’ü çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir. Öğrencilerin ise 
6%’sı hiç yapamam, 18%’i kısmen yapabilirim, 21%’i yapabilirim, 8%’i iyi 
yapabilirim ve 4%’ü çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir.
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 “Programcı” pozisyonunda bir işi yapabilenler

 Sektörde çalışan personel, eğitici ve mesleki eğitim gören öğrencilere 
“Programcı” pozisyonunda bir işi yapabilirim şeklinde soru yöneltilmiş ve alınan 
cevaplar aşağıda sıralanmaktadır.

 Bu soruya 91 personel ve eğitici, 122 öğrenci cevap vermiştir. Personel ve 
eğiticilerin 10%’u hiç yapamam, 8%’i kısmen yapabilirim, 11%’i yapabilirim, 6%’sı 
iyi yapabilirim ve 8%’i çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir. Öğrencilerin ise 9%’u 
hiç yapamam, 21%’i kısmen yapabilirim, 16%’sı yapabilirim, 7%’si iyi yapabilirim 
ve 4%’ü çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir.

 Teknik resim okuyabilenler

 Sektörde çalışan personel, eğitici ve mesleki eğitim gören öğrencilere 
Teknik resim okuyabilirim şeklinde soru yöneltilmiş ve alınan cevaplar aşağıda 
sıralanmaktadır.

 Bu soruya 90 personel ve eğitici, 120 öğrenci cevap vermiştir. Personel ve 
eğiticilerin 3%’ü hiç yapamam, 6%’sı kısmen yapabilirim, 8%’i yapabilirim, 10%’u 
iyi yapabilirim ve 15%’i çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir. Öğrencilerin ise 
3%’ü hiç yapamam, 15%’i kısmen yapabilirim, 18%’i yapabilirim, 12%’si iyi 
yapabilirim ve 9%’u çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir.

 Teknik resim çizebilenlerx

 Sektörde çalışan personel, eğitici ve mesleki eğitim gören öğrencilere 
Teknik resim çizebilirim şeklinde soru yöneltilmiş ve alınan cevaplar aşağıda 
sıralanmaktadır.

 Bu soruya 90 personel ve eğitici, 119 öğrenci cevap vermiştir. Personel ve 
eğiticilerin 9%’u hiç yapamam, 7%’si kısmen yapabilirim, 10%’u yapabilirim, 7%’si 
iyi yapabilirim ve 11%’i çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir. Öğrencilerin ise 
3%’ü hiç yapamam, 12%’si kısmen yapabilirim, 19%’u yapabilirim, 12%’si iyi 
yapabilirim ve 10%’u çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir.

 Autocad programını kullanabilenler

 Sektörde çalışan personel, eğitici ve mesleki eğitim gören öğrencilere 
Autocad programını kullanabilirim şeklinde soru yöneltilmiş ve alınan cevaplar 
aşağıda sıralanmaktadır.
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 Bu soruya 87 personel ve eğitici, 118 öğrenci cevap vermiştir. Personel ve 
eğiticilerin 14%’ü hiç yapamam, 9%’u kısmen yapabilirim, 8%’i yapabilirim, 4%’ü 
iyi yapabilirim ve 7%’si çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir. Öğrencilerin ise 8%’i 
hiç yapamam, 11%’ i kısmen yapabilirim, 16%’sı yapabilirim, 15%’ i iyi yapabilirim 
ve 7%’si çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir.

 NX-Unigraphics programını kullanabilenler

 Sektörde çalışan personel, eğitici ve mesleki eğitim gören öğrencilere 
NX-Unigraphics programını kullanabilirim şeklinde soru yöneltilmiş ve alınan 
cevaplar aşağıda sıralanmaktadır.

 Bu soruya 88 personel ve eğitici, 118 öğrenci cevap vermiştir. Personel ve 
eğiticilerin 21%’i hiç yapamam, 12%’si kısmen yapabilirim, 8%’i yapabilirim, 1%’i 
iyi yapabilirim ve 1%’i çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir. Öğrencilerin ise 31%’i 
hiç yapamam, 14%’ü kısmen yapabilirim, 18%’i yapabilirim, 3%’ü iyi yapabilirim 
ve 1%’i çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir.

 Solidworks programını kullanabilenler

 Sektörde çalışan personel, eğitici ve mesleki eğitim gören öğrencilere 
Solidworks programını kullanabilirim şeklinde soru yöneltilmiş ve alınan cevaplar 
aşağıda sıralanmaktadır.

 Bu soruya 89 personel ve eğitici, 118 öğrenci cevap vermiştir. Personel ve 
eğiticilerin 19%’u hiç yapamam, 9%’u kısmen yapabilirim, 6%’sı yapabilirim, 4%’ü 
iyi yapabilirim ve 5%’i çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir. Öğrencilerin ise 
10%’u hiç yapamam, 12%’si kısmen yapabilirim, 12%’si yapabilirim, 13%’ü iyi 
yapabilirim ve 11%’i çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir.

 Cimatron programını kullanabilenler

 Sektörde çalışan personel, eğitici ve mesleki eğitim gören öğrencilere 
Cimatron programını kullanabilirim şeklinde soru yöneltilmiş ve alınan cevaplar 
aşağıda sıralanmaktadır.

 Bu soruya 88 personel ve eğitici, 117 öğrenci cevap vermiştir. Personel ve 
eğiticilerin 29%’u hiç yapamam, 7%’si kısmen yapabilirim ve 6%’sı yapabilirim 
cevabını vermiştir. Öğrencilerin ise 29%’u hiç yapamam, 15%’i kısmen 
yapabilirim, 10%’u yapabilirim, 1%’i iyi yapabilirim ve 2%’i çok iyi yapabilirim 
cevabını vermiştir.
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 Diğer program çizim programlarını kullanabilenler

 Sektörde çalışan personel, eğitici ve mesleki eğitim gören öğrencilere 
Diğer …………….. programını kullanabilirim şeklinde soru yöneltilmiş ve alınan 
cevaplar aşağıda sıralanmaktadır.

 Bu soruya 71 personel ve eğitici, 111 öğrenci cevap vermiştir. Anketlere 
yazılan diğer programlar mastercam, 3D max ve artcam’dir. Personel ve 
eğiticilerin 18%’i hiç yapamam, 5%’i kısmen yapabilirim, 8%’i yapabilirim, 2%’si iyi 
yapabilirim ve 7%’si çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir. Öğrencilerin ise 12%’si 
hiç yapamam, 20%’si kısmen yapabilirim, 16%’sı yapabilirim, 7%’si iyi yapabilirim 
ve 5%’i çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir.

 Kumpas ölçü aletini kullanabilenler

 Sektörde çalışan personel, eğitici ve mesleki eğitim gören öğrencilere 
Kumpas ölçü aletini kullanabilirim şeklinde soru yöneltilmiş ve alınan cevaplar 
aşağıda sıralanmaktadır.

 Bu soruya 91 personel ve eğitici, 119 öğrenci cevap vermiştir. Personel ve 
eğiticilerin 1%’i hiç yapamam, 1%’i kısmen yapabilirim, 7%’si yapabilirim, 9%’u iyi 
yapabilirim ve 26%’sı çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir. Öğrencilerin ise 1%’i 
hiç yapamam, 4%’ü kısmen yapabilirim, 16%’sı yapabilirim, 15%’i iyi yapabilirim 
ve 21%’i çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir.

 Mikrometre ölçü aletini kullanabilenler

 Sektörde çalışan personel, eğitici ve mesleki eğitim gören öğrencilere 
Mikrometre ölçü aletini kullanabilirim şeklinde soru yöneltilmiş ve alınan 
cevaplar aşağıda sıralanmaktadır.

 Bu soruya 90 personel ve eğitici, 121 öğrenci cevap vermiştir. Personel ve 
eğiticilerin 3%’ü hiç yapamam, 3%’ü kısmen yapabilirim, 8%’i yapabilirim, 6%’sı iyi 
yapabilirim ve 23%’ü çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir. Öğrencilerin ise 2%’si 
hiç yapamam, 6%’sı kısmen yapabilirim, 19%’u yapabilirim, 14%’ü iyi yapabilirim 
ve 16%’sı çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir.

 Digital ölçü aletini kullanabilenler

 Sektörde çalışan personel, eğitici ve mesleki eğitim gören öğrencilere 
Digital ölçü aletini kullanabilirim şeklinde soru yöneltilmiş ve alınan cevaplar 
aşağıda sıralanmaktadır.
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 Bu soruya 89 personel ve eğitici, 119 öğrenci cevap vermiştir. Personel ve 
eğiticilerin 1%’i hiç yapamam, 3%’ü kısmen yapabilirim, 8%’i yapabilirim, 8%’i iyi 
yapabilirim ve 23%’ü çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir. Öğrencilerin ise 2%’i 
hiç yapamam, 7%’si kısmen yapabilirim, 16%’sı yapabilirim, 10%’u iyi yapabilirim 
ve 22%’si çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir.

 Diğer ölçü aletlerini kullanabilenler

 Sektörde çalışan personel, eğitici ve mesleki eğitim gören öğrencilere 
Diğer ………….. ölçü aletini kullanabilirim şeklinde soru yöneltilmiş ve alınan 
cevaplar aşağıda sıralanmaktadır.

 Bu soruya 68 personel ve eğitici, 109 öğrenci cevap vermiştir. Anketlere 
yazılan diğer ölçü aletleri lazer ve yoğunluk’tur. Personel ve eğiticilerin 5%’i hiç 
yapamam, 7%’si kısmen yapabilirim, 8%’i yapabilirim, 4%’ü iyi yapabilirim ve 
14%’ü çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir. Öğrencilerin ise 6%’sı hiç yapamam, 
15%’i kısmen yapabilirim, 17%’si yapabilirim, 12%’si iyi yapabilirim ve 12%’si çok 
iyi yapabilirim cevabını vermiştir.

 CNC Torna tezgâhını kullanabilenler

 Sektörde çalışan personel, eğitici ve mesleki eğitim gören öğrencilere CNC 
Torna tezgâhını kullanabilirim şeklinde soru yöneltilmiş ve alınan cevaplar 
aşağıda sıralanmaktadır.

 Bu soruya 89 personel ve eğitici, 120 öğrenci cevap vermiştir. Personel ve 
eğiticilerin 11%’i hiç yapamam, 8%’i kısmen yapabilirim, 9%’u yapabilirim, 4%’ü 
iyi yapabilirim ve 11%’i çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir. Öğrencilerin ise 
11%’i hiç yapamam, 12%’si kısmen yapabilirim, 17%’si yapabilirim, 8%’i iyi 
yapabilirim ve 10%’u çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir.

 CNC Dikişleme Merkezi tezgahını kullanabilenler

 Sektörde çalışan personel, eğitici ve mesleki eğitim gören öğrencilere CNC 
Dikişleme Merkezi tezgâhını kullanabilirim şeklinde soru yöneltilmiş ve alınan 
cevaplar aşağıda sıralanmaktadır.

 Bu soruya 86 personel ve eğitici, 120 öğrenci cevap vermiştir. Personel ve 
eğiticilerin 13%’ü hiç yapamam, 8%’i kısmen yapabilirim, 9%’u yapabilirim, 4%’ü 
iyi yapabilirim ve 9%’u çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir. Öğrencilerin ise 
19%’u hiç yapamam, 15%’i kısmen yapabilirim, 16%’sı yapabilirim, 5%’i iyi 
yapabilirim ve 3%’ü çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir.
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 CNC Tezgâhlarında Fanuc işletim sistemini kullanabilenler

 Sektörde çalışan personel, eğitici ve mesleki eğitim gören öğrencilere CNC 
Tezgâhlarında Fanuc işletim sistemini kullanabilirim şeklinde soru yöneltilmiş ve 
alınan cevaplar aşağıda sıralanmaktadır.

 Bu soruya 88 personel ve eğitici, 121 öğrenci cevap vermiştir. Personel ve 
eğiticilerin 13%’ü hiç yapamam, 9%’u kısmen yapabilirim, 11%’i yapabilirim, 2%’si 
iyi yapabilirim ve 7%’si çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir. Öğrencilerin ise 
17%’si hiç yapamam, 16%’sı kısmen yapabilirim, 15%’i yapabilirim, 5%’i iyi 
yapabilirim ve 4%’ü çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir.

 CNC Tezgâhlarında mitsubishi işletim sistemini kullanabilenler

 Sektörde çalışan personel, eğitici ve mesleki eğitim gören öğrencilere CNC 
Tezgâhlarında Mitsubishi işletim sistemini kullanabilirim şeklinde soru 
yöneltilmiş ve alınan cevaplar aşağıda sıralanmaktadır.

 Bu soruya 89 personel ve eğitici, 122 öğrenci cevap vermiştir. Personel ve 
eğiticilerin 15%’i hiç yapamam, 11%’i kısmen yapabilirim, 9%’u yapabilirim, 4%’ü 
iyi yapabilirim ve 4%’ü çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir. Öğrencilerin ise 
27%’si hiç yapamam, 20%’si kısmen yapabilirim, 8%’i yapabilirim, 1%’i iyi 
yapabilirim ve 2%’si çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir.

 CNC Tezgâhlarında Siemens işletim sistemini kullanabilenler

 Sektörde çalışan personel, eğitici ve mesleki eğitim gören öğrencilere CNC 
Tezgâhlarında Siemens işletim sistemini kullanabilirim şeklinde soru yöneltilmiş 
ve alınan cevaplar aşağıda sıralanmaktadır.

 Bu soruya 89 personel ve eğitici, 122 öğrenci cevap vermiştir. Personel ve 
eğiticilerin 18%’i hiç yapamam, 9%’u kısmen yapabilirim, 8%’i yapabilirim, 3%’ü 
iyi yapabilirim ve 3%’ü çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir. Öğrencilerin ise 
25%’i hiç yapamam, 22%’si kısmen yapabilirim, 9%’u yapabilirim ve 1%’i çok iyi 
yapabilirim cevabını vermiştir.

 CNC Tezgâhlarında Heidenhain işletim sistemini kullanabilenler

 Sektörde çalışan personel, eğitici ve mesleki eğitim gören öğrencilere CNC 
Tezgâhlarında Heidenhain işletim sistemini kullanabilirim şeklinde soru 
yöneltilmiş ve alınan cevaplar aşağıda sıralanmaktadır.
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 Bu soruya 85 personel ve eğitici, 121 öğrenci cevap vermiştir. Personel ve 
eğiticilerin 19%’u hiç yapamam, 10%’u kısmen yapabilirim, 8%’i yapabilirim, 1%’i 
iyi yapabilirim ve 3%’ü çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir. Öğrencilerin ise 
28%’i hiç yapamam, 21%’i kısmen yapabilirim, 7%’si yapabilirim ve 2%’si iyi 
yapabilirim cevabını vermiştir.

 CNC Tezgâhlarında diğer işletim sistemlerini kullanabilenler

 Sektörde çalışan personel, eğitici ve mesleki eğitim gören öğrencilere CNC 
Tezgâhlarında diğer …………….. işletim sistemini kullanabilirim şeklinde soru 
yöneltilmiş ve alınan cevaplar aşağıda sıralanmaktadır.

 Bu soruya 73 personel ve eğitici, 114 öğrenci cevap vermiştir. Anketlere 
yazılan diğer işletim sistemleri osai ve LNC’dir. Personel ve eğiticilerin 20%’si hiç 
yapamam, 8%’i kısmen yapabilirim, 7%’si yapabilirim, 1%’i iyi yapabilirim ve 3%’ü 
çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir. Öğrencilerin ise 23%’ü hiç yapamam, 21%’i 
kısmen yapabilirim, 12%’si yapabilirim, 2%’si iyi yapabilirim ve 3%’ü çok iyi 
yapabilirim cevabını vermiştir.

 Kontrol panelinde program yazabilenler

 Sektörde çalışan personel, eğitici ve mesleki eğitim gören öğrencilere 
Kontrol panelinde program yazabilirim şeklinde soru yöneltilmiş ve alınan 
cevaplar aşağıda sıralanmaktadır.

 Bu soruya 89 personel ve eğitici, 118 öğrenci cevap vermiştir. Personel ve 
eğiticilerin 15%’i hiç yapamam, 10%’u kısmen yapabilirim, 10%’u yapabilirim, 
4%’ü iyi yapabilirim ve 4%’ü çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir. Öğrencilerin ise 
14%’ü hiç yapamam, 18%’i kısmen yapabilirim, 14%’ü yapabilirim, 8%’i iyi 
yapabilirim ve 2%’si çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir.

 CAM programı üzerinden program yazabilenler

 Sektörde çalışan personel, eğitici ve mesleki eğitim gören öğrencilere 
CAM programı üzerinden program yazabilirim şeklinde soru yöneltilmiş ve alınan 
cevaplar aşağıda sıralanmaktadır.

 Bu soruya 87 personel ve eğitici, 121 öğrenci cevap vermiştir. Personel ve 
eğiticilerin 20%’si hiç yapamam, 8%’i kısmen yapabilirim, 6%’sı yapabilirim, 1%’i 
iyi yapabilirim ve 6%’sı çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir. Öğrencilerin ise 
18%’i hiç yapamam, 20%’si kısmen yapabilirim, 13%’ü yapabilirim, 5%’i iyi 
yapabilirim ve 2%’si çok iyi yapabilirim cevabını vermiştir.

24



 CNC kesici takım olarak bilinenler

 Sektörde çalışan personel, eğitici ve mesleki eğitim gören öğrencilere CNC 
kesici takım olarak bildikleriniz? şeklinde soru yöneltilmiş ve alınan cevaplar 
aşağıda sıralanmaktadır.

 Elmas, karbür, udrill, frezeler, talaş kalemi, delik kalemi, vida kalemi, ince 
talaş kalemi, pro�l kalemi, parmak freze, delik boşaltma, sert maden uçları, 
alaşımlı uçlar, küre, t freze, gyotin kesme, hss, elmas uçlar vb. cevaplar alınmıştır.

 CNC malzemesi olarak bilinenler

 Sektörde çalışan personel, eğitici ve mesleki eğitim gören öğrencilere CNC 
malzemesi olarak bildikleriniz? şeklinde soru yöneltilmiş ve alınan cevaplar 
aşağıda sıralanmaktadır.
 
 Tüm metal, plastik, ağaç malzemeleri, hendil, magazin tabla, spindel, 
dibizor, mil kızak, kayış, mengene, bağlama aparatları, açılı tabla, pro kompratör, 
kumpas, divizör, ayna, spontle kayışı, torch, demir, aleminyum, karbür, pensler, 
bağlama aparatları vb. cevaplar alınmıştır.

 CNC Tezgahları alarm mesajları olarak bilinenler

 Sektörde çalışan personel, eğitici ve mesleki eğitim gören öğrencilere CNC 
Tezgahları alarm mesajları olarak bildikleriniz? şeklinde soru yöneltilmiş ve alınan 
cevaplar aşağıda sıralanmaktadır.
 
 Acil buton alarmı, kontrol paneli alarmı, cam-cad alarmı, yağ alarmı, 
koordinat alarmı, hava, soğutma, binme alarma, spontle, basınç, limit, sensör, iş 
sonu, referanj alarmı, motor alarmı, aşırı yük hatası vb. cevaplar alınmıştır.
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4. 2019 YILI FAALİYET AJANDASI

SEKTÖR DANIŞMA KURULU YILLIK ÇALIŞMA PLANI

No Faaliyetin Adı Tarih 

1 
Yeterlilik değerlendirme ve belirleme ölçeğinin amacı ve 
genel içeriğinin incelenmesi, uygulanması ve sonuçlarının 
değerlendirilmesi, 

03.12.2018-28.12.2018 

2 
Mesleki eğitimin ihtiyaçlarının, sektörde ihtiyaç duyulan 
bilgi ve becerilerinin, mezun öğrencilerin sektörde daha 
fazla istihdam edilebilmelerinin tartışılması, 

02.01.2019-31.01.2019 

3 İş dünyasının ihtiyaç duyduğu yetkinliklerin 
değerlendirilmesi, 01.02.2019-28.02.2019 

4 Mevcut ve potansiyel çalışanların iş verimliliklerinin 
artırılması için gerekli önlemlerin tartışılması,  01.03.2019-29.03.2019 

5 İş dünyasının rekabet edebilmesini artırmak için mesleki 
eğitimin katkısı ile ilgili piyasa araştırmalarının görüşülmesi,  01.04.2019-30.04.2019 

6 Sektörde ortaya çıkan yeni programlar, makine ve 
teçhizatların ne olduğunun araştırılması ve tanıtılması, 01.05.2019-31.05.2019 

7 Sektörün sorunlarının değerlendirildiği makale ve yazıların 
değerlendirilmesi, 03.06.2019-28.06.2019 

8 Bir sonraki yıl düzenlenecek fuar, konferans ve kongrelerin 
tanıtımı, 01.07.2019-31.07.2019 

9 İmalat sanayi ile mesleki eğitim kurumları arasında yeni 
işbirliklerinin değerlendirilmesi, 01.08.2019-30.08.2019 
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5. KAYNAKÇA

Makine İmalat Sanayiinde Yeterliliklerin ve İşbirliklerinin Geliştirilmesi 
Projesi başvuru formu

Özelleştirilmiş Araç Setleriyle AutoCAD 
https://www.penta.com.tr/markalar/autodesk/urunler/autocad/autocad-
nedir-/

Unigraphics (Siemens) Nx Nedir 
http://ersinakgun.blogspot.com/2014/12/unigraphics-siemens-nx-nedir.
html

SolidWorks Nedir? Ne İşe Yarar?
http://www.teknikicerik.com/solidworks-nedir-ne-ise-yarar.html

Cimatron Kalıp İmalatçıları için En Kapsamlı CAD/CAM çözümü
http://www.tekyaz.com/urunler/cimatron/

FANUC Tarihçe Çok uzun bir yol katettik
https://www.fanuc.eu/tr/tr/who-we-are/fanuc-history

Elektrik, elektronik ve otomasyon alanında dünya devi Mitsubishi Electric 
http://www.makinastore.com/-1-9133-elektrik-elektronik-ve-otomasyon
-alaninda-dunya-devi-bir-marka-mitsubishi-electric.html

Günümüzde HEIDENHAIN 
https://www.heidenhain.com.tr/tr_TR/�rma/guenuemuezde-heidenhain

Düzce Yetkinlik Değerlendirme ve Belirleme Ölçeği Sonuç Raporu 2018
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İletişim

(0380) 524 25 50

info@duzcetso.org.tr

http://makimsanpro.com


