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CNC TEZGAHLARI

Günümüzde tarım ve diğer insan iş gücü gereksinimini azaltmak ve seri imalata yani 
fabrikasyona geçebilmek için makinalar ve bu makinalar için takım tezgahları 
tasarlanmıştır. Diğer makina sanayi ve otomotiv sanayinden sonra tarım makinaları 
imalatında da kullanılmaya gereksinim duyulmuştur. Bu tasarımcıların amacı başta da 
değindiğimiz gibi insan gücünü daha hızlı, güvenilir ve verimli aletlerle değiştirmek 
olmuştur. Uzun yıllar bu tezgahlarda köklü bir değişiklikler olmamıştır. Ama sürekli bir 
gelişme kaydedilmiştir. Çağımız bilgisayar teknolojisine bürünmesi, metal kesme 
işlerinde bir çağ açmış olmaktadır. Bu olay genellikle "Bilgisayar Destekli Nümerik 
Kontrol" olarak isimlendirilir. Kısa adlandırılması ise CNC' dır. Bu tür takım tezgahları 
diğer sanayi kollarından sonrada tarım makinaları sanayine sıçramış ve üreticileri bu 
tezgahlara yatırıma sevk etmiştir. Bu sayede tarım makinaları sanayi Avrupa 
standartlarına yaklaşma eğilimi göstermiş ve imalatta seri, hatasız üretime 
başlanmıştır. Bu çalışmamızda CNC 'nin tanıtılması, tezgah çeşitleri ve programlama 
tekniklerine değinilecektir.

CNC TEZGAHLARININ TARİHÇESİ

Nümerik kontrol fikri II. Dünya savaşının sonlarında A. B. D. hava kuvvetlerinin ihtiyacı 
olan kompleks uçak parçalarının üretimi için ortaya atılmıştır. Çünkü bu tür parçaların 
o günkü mevcut imalat tezgahları ile üretilmesi mümkün değildi. Bunun 
gerçekleştirilmesi için PARSONS CORPORATION ve MIT (Massachusetts Instute of 
Tecnnology) ortak çalışmalara başladı. 1952 yılında ilk olarak bir CINCINNATTI-
HYDROTEL freze tezgahını Nümerik Kontrol ile teçhiz ederek bu alandaki ilk başarılı 
çalışmayı gerçekleştirdiler. Bu tarihten itibaren pek çok takım tezgahı imalatçısı 
Nümerik Kontrollü tezgah imalatına başladı. İlk önceleri NC takım tezgahlarında 
vakumlu tüpler, elektrik röleleri, komplike kontrol ara yüzleri kullanılıyordu. Ancak 
bunların sık sık tamirleri hatta yenilenmeleri gerekiyordu. Daha sonraları NC takım 
tezgahlarında daha kullanışlı olan minyatür elektronik tüp ve yekpare devreler 
kullanılmaya başlandı. Bilgisayar teknolojisinde ki hızlı gelişmeler Nümerik Kontrollü 
sistemleride etkilemiştir. Artık günümüzde NC tezgahlarda daha ileri düzeyde 
geliştirilmiş olan entegre devre elemanları, ucuz ve güvenilir olan donanımlar 
kullanılmıştır. ROM (Read Only Memory) teknolojisinin kullanılmaya başlanılmasıyla 
da programların hafızada saklanmaları mümkün oldu. Sonuç olarak bu sistemli 
gelişmeler CNC' nin (Computer Numerical Control) doğmasına öncülük etmiştir. CNC 
daha sonra torna, matkap vb. takım tezgahlarında yaygın olarak kullanılmaya 
başlandı.

CNC NEDİR?

Bilgisayarlı Nümerik Kontrol de (Computer Numerical Control ) temel düşünce takım 
tezgahlarının sayı, harf vb. sembollerden meydana gelen ve belirli bir mantığa göre 
kodlanmış komutlar yardımıyla işletilmesi ve tezgah kontrol ünitesinin (MCU) parça 
programını edebilen sistemdir.



Bilgisayarlı Nümeik Kontrol de tezgah kontrol ünitesinin kompütürize edilmesi sonucu 
proğramların muhafaza edilebilmelerinin yanında parça üretiminin her aşamasında 
programı durdurma, proğramda gerekli olabilecek değişiklikleri yapabilme, proğrama 
kalınan yerden tekrar devam edebilmeve proğramı son şekliyle hafızada saklamak 
mümkündür. Bu nedenle proğramın kontrol ünitesine birkez yüklenmesi yeterlidir. 
Proğramların tezgaha transferleri delikli kağıt şeritler (Punched Tapes) , Manyetik 
Bantlar (Magnetic Tapes) vb. veri taşıyıcılar aracılığıyla gerçekleştirilir.

CNC TAKIM TEZGAHLARI

CNC takım tezgahların dan önce NC takım tezgahlarına özetleyip CNC tezgahlarını 
anlatmaya geçeceği Nümerik Kontrol (NC) metal ve diğer tür malzemelerin talaş 
kaldırmak suretiyle işlenmesinde kullanılan her türlü takım tezgahında yaygın olarak 
uygulanmaktadır. Bu tezgahlardan bazıları şunlardır

Torna tezgahı (lathe Machine)
Freze tezgahı(Miling Machine)
Matkap tezgahı (Drilling Machine)
Delik Büyütme Tezgahı (Borıng Machıne)
Taşlama Tezgahı (Grinding Machine)

Bütün NC takım tezgahlarının kendilerine özgü kapasite, operasyon yetenekleri ve bir 
takım karakteristik özellikleri vardır. Bu nedenle tezgahın sahip olmadığı hiçbir işleme 
özelliği o tezgaha yaptırılamaz.

NC takım tezgahlarında hafıza bulunmadığından bu tür tezgahlarda blok verileri sıra 
ile okunur ve işleme konulur. Bir iş parçasının imalatı esnasında tezgahın kontrol 
ünitesi (Machine Control Unit) bir bloktaki bütün verileri okur ve tezgahta gereken 
işlem operasyonlarını yerine getirir. Operasyonlar tamamlandıktan sonra bir sonraki 
bloka geçirilir. Bu işlem sırasıyla program sonuna kadar devam eder.

Parça programları standart kağıt şerit üzerindeki yer ve diziliş şekillerine göre farklı 
nümerik (sayısal) ve alfa nümerik (alfa sayısal) değer ve anlamları vardır.

CNC takım tezgahlarının fiziksel tasarım ve konstrüksiyonların NC tezgahların aynıdır. 
Ancak NC takım tezgahlarında yapılmaları pratikte mümkün ve ekonomik olmayan bir 
dizi fonksiyonel özellikler bu tür tezgahlara ilave edilmiştir.

Bu özellikler şunlardır;

Tezgaha yüklenmiş olan parça programları kontrol ünitesi hafızasında saklanabilir, 
buradan çağrılarak defalarca işletilir.
Tezgah kontrol ünitesini besleyen özel bir güç kaynağı mevcuttur. Tezgahın enerjisi 



kesilse bile program vb. veriler muhafaza edilir.
Parça programı üzerinde yapılması düşünülen değişiklikler istenildiği anda ve 
kolaylıkla yapılır. Değiştirilmiş olan program son şekliyle hem işletilir hem de hafızada 
saklanır.

Bazı rutin operasyonlar program içerisinde döngüler (Cycles) şeklinde tanımlanır ve 
gerekli yerlerde kullanılır. (Delik delme, delik büyütme, dikdörtgen cep frezeleme, 
kademeli ve konik tornalama, radyüs tornalama vb. )

Bir iş parçası üzerinde döngüler dışındaki tekrarlanması gereken operasyonların 
programlama ana program (Main Program) içerisinde birkez yazılır ve Alt Program 
(Sub Program) adıyla isimlendirilirler. Ana programın uygulanması sırasında bu alt 
programlar gerekli yerlerde çağrılarak işlem tamamlanır. Buna örnek olarak ADANA 
yazısının programını verebiliriz. Burada A harfi için bir alt program yazılır. Ancak bu 
program farklı X mesafesinde sadece koordinat tanımlamaları yapılmak suretiyle 
uygulanır. Böylece normal program %40 daha kısaltılmış olur

Bir parçanın programı yazıldığında normal olarak belirli tür ve çaptaki kesicilere 
işlenir. Programlama esnasında kesici çapının dikkate alınarak bazı belirli ölçüsel 
kaydırmaların yapılması gerekir. Halbuki kesici telafisi (Cutter Compensation) 
kolaylığı ile bu kaydırmalar CNC kontrol ünitesi (CNC Control Unit) tarafından 
programın işletimi esnasında yapılır. Kullanılan kesici kırıldığında ve aynı çapta 
başka bir kesici bulunamadığı durumlarda farklı çaptaki kesici ile programa kalınan 
yerden devam edebilme kolaylığı sağlar. Kontrol ünitesi yeni kesicinin çapına göre 
gerekli ölçüsel kaydırmaları yapar

Bilgisayar sayesinde konum değiştirmeler, devir sayısı ve ilerlemelerde optimum 
değerlere ulaşır. Bunun sonucu olarak CNC takım tezgahlarında ideal çalışma 
koşulları sağlanmış olur. Alın tornalama işleminde iş parçasının çapı sürekli olarak 
değiştiğinden buna bağlı olarak devir sayısının da değişmesi gerekir (Constant 
Surface Speed). 

Sonuç olarak elde edilen yüzey kalitesi ve hassasiyet konvansiyel tezgahlara 
(Conventional Machines) kıyaslanmayacak derecede iyidir.
CNC kontrol ünitesinde bilgisayar kullanımı sonucu diğer pek çok bilgisayar ve 
sistemleriyle iletişim kurabilme avantajına sahiptir.

Parça imalatınageçilmeden önce görüntü ünitesi (Visual Display Unit) yardımıyla 
grafik olarak parça programının benzetimi mümkündür.
Kesici aletlerin değiştirilmeleri her hangi bir manuel müdahale olmaksızın yapılır. 
Bunun için dönerli taretler (Rotery Turrets) yada paletli kesici magazinleri kullanılır.



CNC TAKIM TEZGAHLARININ AVANTAJLARI

Konvansiyonel tezgahlarda kullanılan bazı bağlama kalıp, mastar vb. elemanlarla 
kıyaslandığı zaman tezgahın ayarlama zamanı çok kısadır.
Ayarlama, ölçü, kontrolü, manuel hareket vb. nedenlerle oluşan zaman kayıpları 
ortadan kalkmıştır.
İnsan faktörünün imalatta fazla etkili olmamasından dolayı seri ve hassas imalat 
mümkündür.
Kalifiye insan ihtiyacına gerek yoktur.
Tezgah operasyonları yüksek bir hassasiyete sahiptir.
Tezgahın çalışma temposu her zaman yüksek ve aynıdır.
Her türlü sarfiyat (elektrik, emek, malzeme vb.) asgariye indirgenmiştir.
İmalatta operatörden kaynaklanacak her türlü kişisel hatalar ortadan kalkmıştır.
Kalıp, mastar, şablon vb. pahalı elemanlardan faydalanılmadığı için sistem daha 
ucuzdur.
Depolamada daha az yere gerek vardır.
Parça imalatına geçiş daha süratlidir.
Parça üzerinde yapılacak değişiklikler sadece programın ilgili bölümünde ve tamamı 
değiştirilmeden seri olarak yapılır. Bu nedenle CNC takım tezgahlarıyla yapılan imalat 
büyük bir esnekliğe sahiptir.

CNC TAKIM TEZGAHLARININ DEZAVANTAJLARI

Her sistemde olduğu gibi CNC tezgah ve sistemlerinin avantajları yanında bazı 
dezavantajları mevcuttur. Bunlar şunlardır
Detaylı bir imalat planı gereklidir.
Pahalı bir yatırımı gerektirir.
Tezgahın saat ücreti yüksektir.
Konvensiyonel tezgahlara kıyaslandığında daha titiz kullanım ve bakım isterler.
Kesme hızları yüksek ve kaliteli kesicilerin kullanılması gerekir.
Peryodik bakımları uzman ve yetkili kişiler tarafından düzenli olarak yapılmalıdır.

CNC'NİN ENDÜSTİRİDEKİ KULLANIM ALANLARI

Günümüzde endüstrinin talaşlı imalat adını verdiğimiz bölümü CNC' nin en yaygın 
biçimde kullanıldığı alandır. Bugünkü CNC'nin doğmasına da bu alanda karşılaşılan 
problemlerin sebep olduğu yukarıda açıklanmıştı. Üç eksenli bir freze tezgahı ilk 
kez 1952 yılında çalıştırıldığında bu tezgah o günkü bazı imalat problemlerinin 
çözümünü sağladığı için çok mükemmeldi. Freze tezgahlarına uygulanan bu 
sistemler daha sonra torna, taşlama vb. takım tezgahlarına da uygulandı. 
Günümüzde imalatın yapıldığı hemen hemen her alanda CNC kullanılmaktadır.



CNC'nin kullanıldığı başlıca alanlar;

Talaşlı imalat
Fabrikasyon ve kaynakçılık.
Pres ileri
Muayene ve kontrol.
Montaj.
Malzemelerin taşınması.

CNC TAKIM TEZGAHLARI

A- CNC TORNA TEZGAHLARI
B- CNC İŞLEME MERKEZLERİ
C- CNC MATKAP TEZGAHLARI
D- CNC TAŞLAMA TEZGAHLARI
E- CNC PRES VE ZIMBALI DELİCİLER
F- CNC NOKTA KAYNAK MAKİNALARI

DİĞER TÜR CNC TAKIM TEZGAHLARI

Üç boyutlu ölçme ve kontrol tezgahları

Alet bileme tezgahları

Testere tezgahları

Montaj sistemleri

Erozyon tezgahları

Kaplama tezgahları

Malzeme taşıma sistemleri

Lazer kesme tezgahları

Boru bükme makinaları

Sıvama tezgahları



A- CNC TORNA TEZGAHLARI

 

Nümerik kontrollü torna tezgahlarda genelde X ve Z ekseni olmak üzere iki temel 
eksen vardır. Bu tür takım tezgahlarında pek çok profil tornalama işlemlerinin 
yapılabilmesi için doğrusal interpolasyon (Linear Interpolation) ve eğrisel 
interpolasyon (Circular İnterpolation) işlem özelliği yeterlidir. Ayrıca devir sayısı ve 
kesici değiştirme, ilerleme hızının belirlenmesi vb. fonksiyonlara sahiptirler.

İşleme kapasiteleri daha geniş olan CNC torna tezgahlarında eksen sayıları 3 yada 
daha fazla olabilir. Üçüncü eksen tezgah taretinin eksen hareketi olabilir. Özellikle 
endüstriyel tip CNC torna tezgahlarında (Industrial type CNC lathes) tezgahın 
yapısal direncini artırmak, daha hassas imalatı gerçekleştirebilmek ve çıkan talaşları 
kesme bölgesinden uzaklaştırabilmek için yapısal ayrıntılarında bazı dizayn 
değişiklikleri yapılmıştır.

CNC Freze tezgahları operasyon yeteneklerinin çeşitliliği bakımından işleme 
merkezlerinden sonra en çok işlem kabiliyetine sahip olan tezgahlardır.  Bu tür 
tezgahlar en az 3 olmak üzere 4-5 ve daha fazla eksende işlem yapabilme 
özelliklerine sahiptir. Bu tezgahların bütün çeşitleri sürekli iz kontrol (Continuous 
Paht Control) ile donatılmıştır. Otomatik kesici değiştirme (Automatic Tool Change) 



kolaylıkları bir başka özellikleridir. Kesici telafisi (Tool Compensation) özellikle 
eğrisel frezeleme işlemlerinde ve kalıpçılıkta büyük kolaylık sağlar.

Üç boyutlu (3 Dimension) iş parçalarının ideal profil ve optimum özellikte işlenmeleri 
başarıyla gerçekleştirilir. Kullanılan kesiciler, uçları radyuslu ve yüksek kesme hızına 
sahip sert maden ve titanyum kaplı uçlardır. 

B- CNC İŞLEME MERKEZLERİ

Bu tür CNC tezgahları noktasal hareket (Point to Point) ve sürekli iz kontrolü (CPC) 
ile donatılmıştır. Böyle kompleks ve çok sayıda operasyonlara sahip iş parçalarının 
imalatları bir bağlamada gerçekleştirilir.

a- Yatay işleme merkezi
b- Düşey işleme merkezi

 

CNC İŞLEME MERKEZLERİNİN KAREKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Prizmatik iş parçalarının bir bağlanışta 3 hatta 4 yüzeyi aynı anda işlenebilir.
Alın frezeleme, delme delik büyütme rayba ve kılavuz çekme, profil işleme, açılı 
delik delme vb. işlemler yapılabilir.
Kullanılacak olan kesiciler tezgahın magazin kısmına yerleştirilir ve program 
içerisinde gerekli olan işlemlerde kullanılır. Magazinler 10-30-60-80 yada daha fazla 



kesici kapasitesinde sahiptir.
İş parçalarının tezgaha bağlanma ve çözülme işlemlerinde robot kol ve ekipmanlar 
kullanılır. Böylece bu alandaki zaman kayıpları ortadan kaldırılır.

CNC TAKIM TEZGAHLARINDA BAKIM

Belirli peryodik aralıklarla tezgah ve ekipmanlarının gözden geçirilmesi işlemine 
BAKIM denir. CNC takım tezgahlarında kullanılan elektronik devre elemanları 
konvansiyonel tezgahlarda kullanılanlarla kıyaslandığı zaman fazla sayıda oldukları 
görülür. Elektronik elemanlar için titiz kullanım ve sağlıklı çalışma ortamları gerekir. 

Tezgah ve sistemlerinin bu kadar gelişmelerine paralel olarak bakım ve onarımları 
ile ilgili bazı kolaylıklar da geliştirilmiştir. Tezgahta meydana gelebilecek herhangi bir 
arıza (Motorun aşırı yüklenmesi, yağlamanın yetersizliği, filtrelerin pis oluşu, aşırı 
ısınmalar vb.) anında tezgah kontrol panelinde sinyal yada mesaj şeklinde operatöre 
bildirilir.

Her konuda olduğu gibi bakım konusunda da insiyatif operatöre bırakılmıştır. En kısa 
zamanda bakımın yapılması ve olumsuzlukların giderilmesi gerekir. Aksi halde böyle 
bir tezgahta her hangi bir programı çalıştırarak parça imalatı mümkün değildir

CNC TAKIM TEZGAHLARINDA TEMİZLİK VE BAKIMIN ÖNEMİ

Daha öncede belirtildiği gibi CNC sistemleri pahalı sistemler olduğu için meydana 
gelebilecek arızalar anında tespit edilip giderilmelidir. Aksi halde arızalar büyük 
boyutlara ulaştığında giderilmeleri hem masraflı olacak hem de tezgahın imalat dışı 
kalması sonucu üretimde önemli aksamalar meydana gelecektir

Arızaların kısa sürede tespitinde hata teşhisi (Fault Diagnosis) yöntemi uygulanır. Bu 
teşhiste tezgah kontrol ünitesinin yönelteceği sorulara cevaplar verilir. Operatörün 
vereceği cevaplara göre arıza kontrol ünitesi tarafından belirlenir.

Genelde CNC tezgahlarında oluşan arızalar toz, aşırı yağ, rutubet ve ısı gibi basit 
nedenlerden kaynaklanır. Ayrıca titreşim gibi benzer nedenlerle devre elemanlarının 
bağlantı yerlerinde gevşemeler olabilir. Bu bağlantıların kontrol edilerek uygun 
konumda takılmaları çoğu kez yeterlidir.

Konum ölçme sistemlerinin hassas yüzeyleri yağlanmış yada tozlanmış olabilir. 
Genellikle bu kısımların temizlenmeleri arızaların giderilmesi için yeterlidir. Bu 
nedenle mekanik çarpma, kırma, yakma vb. zarar vermeler dışındaki arızalar çok 
basit olan toz alma ve temizleme işlemleri ile giderilir.

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı CNC tezgahlarının bulundukları ortamların 
temizliği son derece önemlidir. Tezgahın eksen hareket bölgeleri temiz ve yeterince 
yağlı bulunmalıdır. 



CNC TEZGAHLARI İÇİN TAKIM SEÇİM

CNC tezgahlarının en önemli özelliklerinden birisi çok yüksek talaş kaldırma 
debilerine sahip olmalarıdır. Bu tezgahlarda, bu işlemleri yapabilecek takımların 
olması oldukça inanılmaz görülmektedir. Buna bir sanayiden daha az olan ayarlama 
süresini ve yaklaşık beş saniye süren otomatik takım değiştirme işini de eklersek, 
üretim mühendislerinin neden nümerik kontrollü işlemede en can alıcı konunun 
takımlar olduğunu düşünmelerini daha iyi anlarız.

TAKIM MALZEMELER

Küçük çaplı delik delme, kılavuz çekme, raybalama, punta deliği ve kama kanalı 
açma gibi işlemlerde yüksek-hız çeliği (HSS) takımlar kullanılmasına rağmen, CNC 
ile işlemede, genellikle sinter karbür (Karbit) takımlar kullanılmaktadır.

Bu tezgahlarda kullanılacak takımlarda aranan fiziksel özelliklerin başında, 600°C'ye 
kadar çıkabilen metal kesme sıcaklığındaki malzemenin sertliği ve tokluğu 
gelmektedir. Yüksek- hız çelikleri, sinter karbür'den daha tok olmasına karşın onun 
kadar sert değildir. 

Bu nedenle, bunlar yüksek hızlardaki talaş kaldırma tekniklerinin şartlarını yerine 
getirebilecek yeni karbür türlerinin geliştirilmesi için yoğun araştırmalar 
yapılmaktadır. Yapılan bu araştırmaların ne kadar başarılı olduğunu anlayabilmek 
için, CNC tezgahlarını çalışırken izlemek yeterlidir.

TAKIM KONTROLÜ

Pahalı olan CNC tezgahlarının verimli kullanımı, oldukça metodik takım kullanımı 
yaklaşımını gerektirir. Tezgahtaki orijinal veya yedek takımın parça programındaki 
takıma karşılık gelmesi gereklidir. Bu nedenle programlamada çalışan kişiler 
arasında yakın bir işbirliği sağlanmalıdır.

Etkili bir takım kontrolü, aşağıdaki fonksiyonları sağlamalıdır;

Aşınmış, hasarlı uçların değiştirilmesi, uygun olduğunda bileme yapılmasını içeren 
iyileştirme,
Boyutlandırma, ön-ayarlamayı içeren hazırlık,
Kullanıma kadar stoklama,
Taşıma,
Tezgahta koruma.



CNC'DE İŞ YÜKLENMESİ VE İŞ BAĞLAMA

Herhangi bir iş bağlama düzeneği aşağıdaki şartları yerine getirmelidir.
İşi sıkı olarak bağlamalı,
Pozitif yerleştirme sağlamalı,
Hızlı olmalı ve kolay kullanılmalı,
Geleneksel tezgahlarda denenmiş, kullanılmış bir çok iş bağlama düzeneği 
vardır;mengene, ayna, pens bunların en bilinen örnekleridir ve bunlar nümerik 
kontrollü tezgahlarda da kullanılmaktadır. Bu iş bağlama düzenekleri, mekanik, 
hidrolik veya pnömatik olarak çalışabilir. Mekanik olarak çalışanlar, iş paçasının 
yüklenmesi ve sıkılmasında el becerileri gerektirir. Bu nedenle, hidrolik ve pnömatik 
sıkma özellikle de ikincisi tercih edilir. Hidrolik ve pnömatik sıkma, tezgah kontrol 
ünitesi tarafından elektronik olarak kolaylıkla kontrol edilir ve hızlı bir çalışma ve 
düzgün sıkma basıncı sağlar. Bu çeşit geleneksel iş bağlama 
düzenekleri;dikdörtgen, köşeli, hegzagonal gibi üniform şekilli stok malzemesi veya 
iş parçasının işlenmesinde daha uygundur. 

Düzensiz şekiller, bazen pnömatik veya hidrolik sıkılama düzenlemeleriyle birlikte 
özet tasarlanmış kolaylıklar ile geleneksel işlemeye uyarlanabilir. Genel bir 
uygulama olarak, iş parçası işleme sırasında hareket etmeyecek şekilde pozitif 
olarak yerleştirilmelidir. 

Her iki durumda, iş parçası sabit çenelere karşı yerleştirilmiştir. Herhangi bir işleme 
sürecinde iş parçasının hareket olanağı, emniyetle ilgili nedenlerle istenmez. 
Nümerik kontrollü işleme sürecinde de az olsa iş parçasının hareket etmesi problemi 
olabilir. Bunun anlamı, iş parçası boyutu işleme sırasında sürekli izlenmediğinden, iş 
parçasının boyutsal hassasiyetinin kaybolmasıdır.

CNC CAD/CAM BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT NASIL YAPILIR?

Bilgisayar destekli tasarım veya daha çok kullanılan kısaltılmış biçimiyle CAD terimi, 
mühendislik tasarımcılarının tasarımlarını geliştirmek, değiştirmek ve son şekle 
sokmak için bilgisayardan ana öğe olrak yararlandıkları bir işlemi tanımlamak için 
kullanılır. Bilgisayar; tasarımcının veriyi analiz ettiği, hesaplamaları yaptığı ve proje 
edilen tasarımın üç boyutlu görüntüsünün hızlı ve verimli olarak bilgisayar grafik 
sistemiyle oluşturulduğu bir terminal olmaktadır. Görüntü ise, döndürülebilmekte, 
farklı açı, kesit, düzlem ve büyüklüklerde incelenebilmektedir.Değişiklikler çok hızlı 
olrak yapılabilmektedir.

Tasarımcı, tasarımın ayrıntılarını yeterli bulduğunda bu bir çizim istasyonu olan ikinci 
bir terminale gönderilir. Burada teknik ressamlar, orjinal tasarımı bir dizi mühendislik 
teknik resmine dönüştürür. Burada da iş parçası döndürülerek, kesit alınarak, 
ölçeklendirilerek orjinal tasarımın modifikasyonu sağlanır. Bu işlem bittiğinde ise tam 
olarak boyutlandırılmış çizimler, sisteme bağlı bir yazıcı veya çizici ile çıkartılır veya 



daha sonra kullanım amacıyla bu bilgiler nümerik veri olarak saklanabilir.

Bilgisayar destekli imalat veya CAM ise, bilgisayar destekli imalat işlemlerini 
tanımlamak için kullanılır. BUnun en önemli imalat işlemlerinden birisi talaş 
kaldırmadır. Talaş kaldırma ise bilgisayar destekli imalat işlemlerinin yalnızca bir 
örneğidir. Bunun uygulandığı diğer imalat işlemlerine örnek olrak; kaynak, alevle 
kesme, pres işleri, elektro deşarj işlemi, parça birleştirilmesi vs. verilebilir.

Yukarıda listelenen tüm işlemler gerçek imalat işlemleridir. Yani sonuç bir iş parçası 
veya iş parçası komplesi olmaktadır. Aynı zamanda tüm sistem içinde önemli rol 
oynayan diğer hayati fonksiyonlarda vardır. Malzemelerin ve takımın sağlanması, 
parça programlama ve iş kontrollü atölye ile ilgili diğer fonksiyonlardır.Bütün bu 
fonksiyonlar bilgisayarlı imalat sistemi oluşturacak şekilde bilgisayar kontrollü 
gerçekleştirilebilir.

Geçmişte CAM'in imalat elemanı olan CAD ve CAM iki farklı etkinlik olarak 
gelişmiştir. Bilgisayarların imalat işlemlerine uygulanmasıyla CAM, CAD'in biraz 
önünde gitmiştir. Şu anda ise küçük şirketlerde bile bu, birbiriyle ilgili iki fonksiyonun 
bir "entegre fonksiyon" olarak geliştiği görülmektedir.Şimdiden oldukça gelişmiş 
tasarım ve çizim sistemleri, parça program aracılığı ile imalat işlemlerine 
bağlanmıştır. İmalat konusu tasarım aşamasında düşünülmekte ve tezgah kontrol 
programları doğrudan tasarımla ilgili verilerden alınmaktadır. Bu işlem aynı zamanda 
geleneksel teknik çizimleri ortadan kaldırmaktadır. Kısacası, toplam nümerik 
mühendislik oluşmuş ve bunun uygulama hızı özellikle büyük şirketlerde daha fazla 
görülmektedir.

Bilgisayar Destekli Parça Programlama

Nümerik kontrollü işleme operasyonları için bir program derlenirken programcı, 
istenen parçayı işlernek için gerekli doğru takım yörüngelerini sağlayacak tezgah 
hareketlerini nümerik olarak tanımlamak zorundadır. çoğu düzgün şekilli iş 
parçalarında, özellikle düz çizgi hareketi gerektirenlerde bu iş oldukça basittir. Fakat 
zaman zaman programcı, takım yolarının tanımlanmasının oldukça zor olduğu iş 
parçalanyla da karşılaşabilir. Bu durum çoğu zaman, teknik çizimlerin nümerik 
kontrollü işleme süreçlerine göre boyutlandınlmadığı durumlarda ortaya çıkar.

Bilgisayar destekli programlamanın ilk örnekleri, genel amaçlı bir işlemcinin ve özel 
geliştirilmiş APT (otomatik programlanmış takım) denilen bir programlama sisteminin 
kullanımını gerektirmekteydi. APT sistemi, programcıya "Pidgin-ingilizcesinin" bir 
şeklini kullanarak ilgili nokta, çizgi ve eğri serisiyle iş parçası profilinin 
tanımlanmasını sağlamaktaydı. 

Bu kesici takımın üzerindeki bir konumda programcının kendini hayal gücü ile ve 
istenen yol boyunca bir dizi talimatla bunu yönlendirmesiyle yapıldı. Bu ta1imat1arın 



girilmesiyle bilgisayar kullanılan takım çapının toleransını da göz önüne alarak, 
gerekli tüm hesapları yapıp uygun takım yolunu belirleyecek veriler oluşturulur. Bu 
veriler ise bir ön işlemci ile her bir tezgah kontrol ünitesine uygun bir formda, parça 
programında bulunması için gönderilir.

Son Yıllarda bilgisayar destekli parça programlama alanında birçok gelişme 
olmuştur. Şu anda ilk sistemlerin aksine merkezi sistem bilgisayar kullanımını 
gerektirmeyip mini veya mikro bilgisayarla çalışan, kullanımı olduk ça basit olan 
sistemler vardır. 

Bilgisayar destekli parça programlama sistemleri ya "dil" ya da "grafik' temelli 
olabilmektedir. Her iki kavram arasındaki farklar aşağıda verilmiştir Fakat hangi 
sistem kullanılırsa kullanılsın bilgisayar destekli parça programlama işlemindeki 
basamaklar (genellikle CAPP olarak isimlendirilir) aşağıda.ki gibi verilebilir:

1. Bilgisayar ekranında, iş parçasımn geometrik ayrıntısının oluşturulması,

2. İlerleme hızları, kesme hızları ve takım ayrıntılarını içeren kullanılacak işleme 
operasyonlarının sırasını belirlemek için, teknolojik verinin girilmesi,

3. Takım yerleşimi veri kütüğünün oluşturulması ve takım yolunun belirlenmesi için 
bu verilerin işlenmesi,

4. Kullanılacak tezgah kontrol sistemlerinin kabul edeceği bir form ve ya dilde bu 
verilerin ileri düzeyde işlenmesi

İş parçasının geometrik aynntılarının oluşturulması için, iş parçası ilk önce noktasal, 
dairesel ve çizgisel elemanlara ayrılır. Her bir eleman daha sonra ya özel bir dil 
kullanan klavye girişi ile veya bilgisayar ekranında klavye girişi ve "körsır" gerektiren 
taslak projesi ile oluşturulur. Bunu yapabilmek için programcının spesifik 
programlama dili veya diğer veri giriş tekniklerini bilmesi gerekmektedir.

KAYNAKLAR :  
http://www.mudinmakine.com/cnc+nedir.html
http://www.mudinmakine.com/cnc+tezgahlari.html
http://www.mudinmakine.com/cnc+cadcam+imalat.html

http://www.mudinmakine.com/cnc+nedir.html
http://www.mudinmakine.com/cnc+cadcam+imalat.html
http://www.mudinmakine.com/cnc+tezgahlari.html


CNC FREZEDE PROGRAMLAMA 

CNC Program Yapısı 

Bir  makine  parçasının  tam  olarak  işlenebilmesi  için  gerekli  olan  bilgileri 
içeren komutlar bütününe program denir. Bu belge genellikle bilgisayar 
yardımıyla tezgâhın kontrol ünitesine gönderilir. Program, yan yana yazılan 
bir takım harf, rakam, matematiksel işleç ve noktalama işaretlerinden oluşur. 
Yan yana yazılan ve “;” işaretine kadar olan bu satıra blok denir. 

Aşağıdaki satır bir bloku ifade eder. 

N01 G90 G00 X100. Y26. Z50. ; 

Endüstride   çeşitli   programlama   prensipleri   kullanılmaktadır.   Bunlar 
FANUC,SIEMENS,   BOSCH,   MAZATROL,   OKUMA,   HEIDENHAIN, 
MITSUBISHI   gibi programlardır. 

Bu kodlamalar arasında özellikle çevrimlerde farklılıklar görebiliriz. Ancak 
temel  olarak  programlama  mantığı  aynıdır.  Göreceğimiz  kodlar  ISO 
(International Standardization  Organization-Uluslararası  standartlar 
organizasyonu)  sistemine  dayanır. FANUC kontrol ünitesini  esas alarak 
inceleyeceğiz. 

İŞ TABLALARI 

Tabla  üzerinde  “X”  ekseni  doğrultusunda  açılmış  “T”  kanallar 
bulunur.  Đş  parçaları  tablalara  direkt  olarak  “T”  somun  ve 
saplamalarla basit aparatlar yardımıyla bağlanırlar. 

TAKIM DEĞİŞTİRME ELEMANLARI 

CNC  torna  tezgahlarında  takım  değiştirme  işini  takım  revolveri 
yaparken  CNC  işleme  merkezlerinde  bu  işi  takım  magazinleri 
yapmaktadır. 

Takım revolveri: 

Genel olarak bunlara taret adı verilir. Üzerinde her kesicinin  bağlanacağı istasyon 

ve bu istasyon numaralarını gösteren rakamlar vardır. Taretlerin kesici kapasiteleri 8-

10-12-24 arasında değişir. 

Magazin 

CNC freze tezgahlarında takımların üzerine yerleştirildiği ve gerektiğinde takımın 
değiştirilmesini  sağlayan  düzeneklere  magazin  denir.  Kesici  takım  değiştirme  işlemi 



otomatik  kesici  değiştiriciler  (ATC)  tarafından  gerçekleştirilir.  Üzerinde  her  kesicinin 
bağlanacağı istasyon numaraları  vardır  .Bunların  kesici kapasiteleri 20-32-50-70-120-
180 arasında değişir 

 



CNC  DİK  İŞLEME  MERKEZİNDE  ÖRNEK  CAM 
UYGULAMALARI

SIGMA 3 A İŞLEME MERKEZİNDE

• PARÇAYI CAD DE 3 BOYUTLU OLUŞTURMA 
• CAM MODÜLÜNE PARÇAYI YÜKLEME 
• MAKİNA SEÇİMİ
• KÜTÜK SEÇİMİ
• KABA İŞLEME 
• FİNİSH İŞLEMLERİ
• KOD ÇIKARMA
• G KODLARININ ANALİZİ



ÖRNEK UYGULAMA 

İŞ PARÇASI KÜTÜK MALZEMESİ VE ÖLÇÜLERİ: INOX 
X190Y110Z45

1.2 BOYUTLU TEKNİK RESİMDEN YARARLANARAK İŞ PARÇASININ 3 
BOYUTLU HALİ CAD PROGRAMI YARDIMIYLA OLUŞTURULUR



2.CAM MODÜLÜNDE AÇILAN SAYFADAN Makine SEÇİMİ YAPILIR

3.CAD MODÜLÜNDEKİ PARÇA CAM MODÜLÜNE AKTARILIR VE 
KÜTÜĞÜN MALZEME SEÇİMİ YAPILIR



4.KÜTÜĞÜN VERİLEN BOYUTLARI PROGRAMA GİRİLİR

5.YÜZEY İÇİN KESİCİ TAKIM SEÇİLİR



6.YÜZEYİN KABA İŞLEMESİ YAPILIR

7.KONTÜR İŞLEME YAPILIR



8.DELİK DELME İŞLEMLERİ YAPILIR

9.KODLARI ÇIKARMA



CAM UYGULAMA ÖRNEKLERİ

1.UYGULAMA 

Ölçüleri verilen iş parçasının CAD ve CAM işlemlerini yapın. G kodlarını 
çıkarın, kodların analizini yapın.

KÜTÜK MALZEME VE ÖLÇÜLERİ : INOX X160Y90Z55



2.UYGULAMA 

Ölçüleri verilen iş parçasının CAD ve CAM işlemlerini yapın. G kodlarını 
çıkarın, kodların analizini yapın.

KÜTÜK MALZEME VE ÖLÇÜLERİ : INOX X120Y120Z55



3.UYGULAMA 

Resmi verilen iş parçasının CAD ve CAM işlemlerini yapın. G kodlarını çıkarın, 
kodların analizini yapın.

KÜTÜK MALZEME VE ÖLÇÜLERİ : INOX X310Y310Z90



TEMEL  ISO G , M, T, S, F ... KODLARININ GENEL ANALİZİ

O 0001 (UYGULAMA 6)

O FANUC İŞLETİM SİSTEMİ
0001 NOLU PROGRAM
İŞLEM ADI UYGULAMA 6 DEMEKTİR

N1 G0 G40 G80 G90 G98 G49

SATIR NO1
G0 KODU İLE BOŞTA HIZLI İLERLEME YAP
G40 KODU İLE KESİCİ TAKIM YARIÇAP TELAFİSİ
İPTAL ET
G80 KODU İLE DELİK DELME ÇEVRİMLERİ İPTAL
ET
G90 KODU İLE MUTLAK ÖLÇÜLENDİRME METODU
SEÇİLDİ
G98 KODU İLE KESİCİ TAKIMIN PARÇA İÇİNDE
İLERLEME HIZI mm/dak CİNSİNDEN BELİRLENDİ
G49 KODU İLE KESİCİ AKIM BOYU TELAFİSİ İPTAL
ET

N3 T1 M6

T1 KODU İLE MAGAZİNDE Kİ 1 NOLU TAKIMI
M6 KODU İLE DEĞİŞTİR

N4 M3 S8000

M3 KODU İLE KESİCİ TAKIMIN BAĞLI OLDUĞU İŞ
MİLİNİN DÖNÜŞ YÖNÜNÜ SAAT YÖNÜ OLARAK
SEÇ VE
S8000 KODU İLE İŞ MİLİNİN DEVRİNİ 8000 dev/dak
OLARAK BELİRLE

N5 G0 G54 X107.25 Y-15.9

G0 KODU İLE TAKIMI BOŞTA HIZLI HAREKETLE
G54 KODU İLE X EKSENİNDE 107.25 VE Y
EKSENİNDE EKSİ 15.9 mm KONUMUNDA BULUNAN
İŞ PARÇASI REFARANS ( İŞ PARÇASI SIFIRINA )
NOKTASINA GÖNDER



N6 G43 Z10. H1 M8

G43 KODU İLE KESİCİ TAKIM BOYU TELAFİSİ ARTI
YÖNDE YAP
Z10 KODU G43 TE BELİRTİLEN TELAFİ
MİKTARININ Z ARTIDA 10 mm OLACAĞININI
BELİRLER
H1 KODU İSE BU TELAFİ İŞLEMİNİN 1 NOLU
TAKIMDA YAPILACAĞINI BELİRLER
M8 KODI İSE İŞLEM SIRASINDA SOĞUTMA SIVISINI
AÇAR VE AÇIK TUTAR

N8 G1 Z-4.5 F7500

G1 KODU İLE PARÇA İÇİNDE TALAŞ KALDIRARAK
İLERLEME YAPILIR
Z-4.5 KODU İLE PARÇA İÇİNE 4.5 mm
GİRELECEĞİNİ BELİRLER
F7500 KODU İSE PARÇA İÇİNDE KESİCİ TAKIMIN
İLERLEME HIZINI DAHA ÖNCE G98 KODU İLE
BELİRLENMİŞ OLAN mm/dak CİNSİNDEN 7500
mm/dak OLARAK BELİRLENDİĞİNİ GÖSTERİR

N38 G2 X-.144 Y13. R9.5

G2 KODU İLE PARÇA İÇİNDE KESİCİ TAKIMIN
SAAT DÖNÜŞ YÖNÜNDE EĞRİSEL HAREKET
YAPARAK TALAŞ KALDIRACAĞINI BELİRLER
X-.144 VE Y13 KODU İSE BU EĞİRİSEL TALAŞ
KALDIRMANIN X VE Y DEKİ KONUMLARINI İFADE
EDER
R9.5 KODU İSE X VE Y KONUMUN EK OLARAK BU
EĞRİSELLİĞİN YARIÇAPININ 9.5 mm OLDUĞUNU
BELİRLER

N39 G3 X1.199 Y20.099 R9.5

G3 KODU İLE PARÇA İÇİNDE KESİCİ TAKIMIN
SAAT DÖNÜŞ YÖNÜNÜN TERSİNE EĞRİSEL
HAREKET YAPARAK TALAŞ KALDIRACAĞINI
BELİRLER
X1.199 VE Y20.099 KODU İSE BU EĞİRİSEL TALAŞ
KALDIRMANIN X VE Y DEKİ KONUMLARINI İFADE
EDER
R9.5 KODU İSE X VE Y KONUMUN EK OLARAK BU
EĞRİSELLİĞİN YARIÇAPININ 9.5 mm OLDUĞUNU BELİRLER



N85 M98 P0002

M98 KODU İLE ALT PROGRAM ÇAĞRILIR
P KODU ALT PROGRAM İÇİN BEKLE DEMEKTİR
0002 KODU İSE M8 İLE ÇAĞRILAN ALT
PROGRAMIN ADIDIR

N139 M2

M2 KODU PROGRAMI SONLANDIRIR

N10 M99

M99 KODU ALT PROGRAMI SONLANDIR VE ANA
PROGRAMA KALDIĞI YERDEN DEVAM ET
DEMEKTİR



CNC KONTROL PANELİ





FANUC OI MATE TD KONTROL PANELİ

BİLGİSAYAR PANELİNDE BAZI TUŞLARIN GÖREVLERİ



CNC TEZGAHLARDA KOORDİNAT SİSTEMİ

CNC tezgah ve sistemlerde takım yolları bir koordinat sistemi referans alınarak 
matematiksel bağıntılarla ifade edilir. bu nedenle gerek programlamada 
gerekse tezgahların çalışmasında koordinat sistemi önemli yer tutar. Koordinat 
sistemi tek bir düzlemi ifade eden iki eksenli veya üç düzlemi gösteren üç 
eksenli olabilir. İki eksenli koordinat sisteminin eksenleri (x,y), (y,z) veyan(x,z) 
üç eksenli sisteminin eksenleri (x, y, z) şeklinde ifade edilir. CNC sistemlerde 
koordinat sisteminin orijinine sıfır noktası denir. Bunun yanı sıra iki düzlemde, 
nokta konumunu uzunluk ve açı ile veren polar; üç boyutlu sistemlerde 
silindirik ve küresel koordinat sistemleri kullanılır. 



CNC tezgah ve sistemlerde; tezgah, parça ve takım olmak üzere üç ayrı 
koordinat sistemleri vardır. Bu koordinat sistemlerinin orijinlerine; tezgaha 
ait  olanına  tezgah  sıfır  noktası;  parçaya  ait  olanına  parça  sıfır  veya 
program referans noktası; takıma ait olanına takım sıfır noktası denilir. Bu 
noktaların yanı sıra genellikle parçadan en uzak noktada bulunan takım 
değiştirme noktası ve genel bir referans noktası bulunur. Bu son noktalar 
sadece nokta  olup esasen belirli  bir  koordinat  sisteminin orijinini  temsil 
etmezler. Bir çok sistemde referans noktası ile takım değiştirme noktası 
aynı  noktadır.

G90- Mutlak koordinatları

Mutlak programlama yönteminde iş  parçası  üzerinde herhangi  bir  nokta 
orijin  yani  referans  noktası  alınır.  Her  bir  pozisyonun  hareketi  için  bu 
referans  noktasına  göre  koordinatları  girilir.  CNC  Freze  tezgahlarında 
tornalarda  olduğu  gibi  mutlak  programlama  yapılırken  X,  Y  ve  Z 
koordinatlarını tek başlarına kullanmak yetmez. Bu koordinatların mutlak 
olduğunu  tezgaha  bildirmek  için  programlarda  önce  G90  kodunu 
kullanmamız gerekir.  G90 kodundan sonra girilecek olan tüm X, Y ve Z 
koordinat  ölçüleri  mutlak  olarak  tezgah  tarafından 
algılanacaktır.Mutlakprogramlamada  ölçüler  bir  referans  noktasına 
göreverilir.Referans noktası  genelde parçanın  sol  alt  köşesi  kabul  edilir, 
simetrik parçalarda da bazen parçanın orta noktası referans noktası olarak 
kullanılır.



Şekilde eklemeli ölçülendirme:
1 numaralı yerin koordinatı : (X100, Y0)
2 numaralı yerin koordinatı : (X100, Y40)
3numaralı yerinkoordinatı:(X80, Y40)
4numaralıyerinkoordinatı:(X80, Y50)
5numaralıyerinkoordinatı:(X70, Y50)
6numaralıyerinkoordinatı:(X70, Y60)
7numaralıyerinkoordinatı:(X10, Y60)
8numaralıyerinkoordinatı:(X0, Y50)
görüldüğügibiölçüleriş sıfırnoktasına göre verilmiştir.

Cnc Freze G Kodları
CNC FREZE G ve M KODLARI (FANUC)

HAZIRLAYICI FONKSİYON KODLARI ( G KODU )

G00 = Hızlı doğrusal hareket

G01 = İstenilen ilerleme hızında doğrusal hareket

G02 = Saatin dönüş yönünde dairesel hareket

G03 = Saatin tersi dönüş yönünde dairesel hareket
G04 = Bekleme 

G05 =  Yüksek hızlı frezeleme

G09 =  Tam durdurma

G10   Ofset ayarlama

G11   Ofset ayarlamanın iptali

G15 = Polar koordinat İPTALİ

G16 = Polar koordinata geçiş



G17 = X – Y Çalışma düzlemi seçimi

G18 = X – Z Çalışma düzlemi seçimi

G19 = Y – Z Çalışma düzlemi seçimi

G20 = Ölçülerin (“) inch birimiyle verilmesi

G21 = Ölçülerin (mm) metrik sistemle verilmesi

G24 = Dikdörtgen Cep boşaltma çevrimi  

G25 = Dairesel Cep boşaltma çevrimi

G27=   Referansa gitme kontrolü

G28 = Tezgâh referans noktasına dönüş 

G29 =  Referansa geri gitme

G30 =  İkinci Referans noktası

G31=   Atlama fonksiyonu

G33 =  Diş çekme

G34 = Çember Üzerine Eşit Aralıklı Delik Delme Çevrimi 

G39 =  Köşede dairesel interpolasyon

G40 = Kesici çap telafisinin İPTALİ 

G41=   Soldan yarıçap telafisi

G42 =  Sağdan yarıçap telafisi

G43 =  Takım boy telafisi + yönde



G44 =  Takımboy telafisi – yönde

G49 = Kesici boy telafisi İPTALİ

G50 = Ölçeklendirme çevrimi İPTALİ

G51 = Ölçeklendirme çevrimi (Büyültme-Küçültme)

G54 = 1. İş parçası referans noktası tanımlama

G55 = 2. İş parçası referans noktası tanımlama

G56 = 3. İş parçası referans noktası tanımlama

G57 = 4. İş parçası referans noktası tanımlama

G58 = 5. İş parçası referans noktası tanımlama

G59 = 6. İş parçası referans noktası tanımlama

G68 = Döndürme çevrimi

G69 = Döndürme çevrimi İPTALİ

G73 = Derin delik delme çevrimi

G74 = Sol kılavuz çekme Çevrimi

G76 = Delik büyütme çevrimi

G80 = Delik delme çevrimi İPTALİ

G81 = Kademesiz delik delme çevrimi

G82 = Delik sonunda beklemeli delik delme çevrimi

G83 = Derin delik delme çevrimi

G84 = Sağ Kılavuz çekme çevrimi



G85 = Delme-Raybalama çevrimi (Yavaş girip çıkarak)

G86 = Delik büyütme çevrimi ( Hızlı İlerleme ile uzaklaş)

G87 = Alttan delik büyütme çevrimi

G88 = Delik büyütme (El tamburu ile uzaklaşma) çevrimi

G89 = Delik büyütme (Delik sonunda beklemeli) çevrimi

G90 = Mutlak programlama sisteminin seçilmesi

G91 = Artışlı programlama sisteminin seçilmesi 

G92   Parça sıfır yeri tanıtılması

G94 = İlerlemenin mm/dakika birimiyle verilmesi

G95 = İlerlemenin mm/devir birimiyle verilmesi

G98 = Delik çevrimlerinde başlangıç noktasına geri dönüş

G99 = Delik çevrimlerinde emniyet mesafesine geri dönüş

YARDIMCI FONKSİYON KODLARI ( M KODU )

M00 = Programı, iş milini, soğutma sıvısını ve eksen hareketlerini geçici 
durdurur.

M01 = Programı, iş milini, soğutma sıvısını ve eksen hareketlerini
 isteğe bağlı olarak geçici durdurur.

M02 = Program sonu. Programı, iş milini, soğutma sıvısını ve eksen 
hareketlerini durdurur, program başa dönmez.

M03 = İş milini saat yönünde döndürür.

M04 = İş milini saatin tersi yönünde döndürür.



M05 = İş milini durdurur.

M06 = Takım değiştirme komutu.

M08 = Soğutma sıvısını açar.

M09 = Soğutma sıvısını kapatır.

M13 = İş milini saat yönünde döndür Soğutma sıvısını aç

M14 = İş milini saat ters yönde döndür. Soğ. sıvısını aç.

M15 = İş milini durdur. Soğutma sıvısını kapat.

M30 = PROGRAM SONU. Programı, iş milini, soğutma sıvısını ve eksen 
hareketlerini durdurur, program başa döner.

M98 = Alt program çağırma.

M99 = Alt program sonu.
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