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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Gemi Yapımı 

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI İki Boyutlu Çizim Uygulamaları 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/28 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye / öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri 

doğrultusunda; serbest elle, çizim takımlarıyla ve 

bilgisayar ortamında iki boyutlu çizim uygulamaları 

yapma ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. CAD programında çizim komutlarını kullanarak 

teknik resim kurallarına uygun olarak iki boyutlu 

çizim yapabileceksiniz. 

2. CAD programında çizim komutlarını kullanarak 

teknik resim kurallarına uygun olarak iki boyutlu 

düzlemde geometrik çizimler yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Endaze çizim laboratuvarı. 

Donatım: Öğretmen ve öğrenci bilgisayarı, çizim 

masaları, CAD tabanlı çizim programları.  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan ve her 

öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile 

kendinizi değerlendirebileceksiniz. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrencimiz,  

 

Gemi ve yat projelerinde CAD programlarının önemi büyüktür. Gemi ölçü olarak 

büyük ebatlarda olduğu için projelerinin kâğıt üzerine elle çizilmesi zor ve zaman alıcıdır. 

 

CAD programı aracılığı ile çizilen gemi ve yat projelerinden kesim resimleri (Nesting) 

oluşturularak gemi ve yata ait yapı elemanları bilgisayar kontrollü (CNC) tezgâhlarda 

kesilerek hem zamandan tasarruf edilir hem de doğru işlem gerçekleştirilmiş olur. 

 

Bu materyal ile CAD programlarına giriş yapmayı, temel komutların kullanımını ve 

dosya kayıt işlemlerini öğreneceksiniz. 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 
 

 

CAD programında çizim komutlarını kullanarak teknik resim kurallarına uygun olarak 

iki boyutlu çizim yapabileceksiniz. 

 
 

 
 

 Meslek alanınızla ilgili hangi çizim programlarının kullanıldığını araştırınız. 

 Bu programların kullanabilen kişiye ve kullanıldığı işletmelere ne gibi katkılar 

sağladığını öğreniniz. 

 

1. İKİ BOYUTLU ÇİZİM KOMUTLARI 
 

1.1. Cad Çizim Programları 
 

CAD programları esnek, rahat ve en önemlisi hızlı ve doğru bir çizim için kullanışlı 

bir menü ve araç çubuğu konfigürasyonu sağlar. Doğru, etkin ve hızlı bir çizim için öncelikle 

menülerin ve araç çubuklarının iyi tanınması gerekir. 

 

Program çalıştırıldığında çizim paftası (alanı) ile beraber araç çubukları ve menüler 

görünür. 

 

Program penceresi beş ana kısımdan oluşur. Bunlar menü çubuğu, araç çubukları, 

çizim alanı, komut penceresi ve durum çubuğudur. 

 

 Menü çubuğu  

 

Çizim penceresinin üst kısmında bulunur.  Windows pencere tarzı alt menüler açılır. 

Menü çubuklarının üstüne fare gelmesiyle aşağı doğru açılır. Açılan bu yeni menü gruplarına 

çek menü denir. Çek menüdeki ifadelerin veya komutların yanında (...) olan bir seçenek 

farenin sol tuşuna basılarak tıklanırsa çizim ekranına bununla ilgili diyalog kutusu 

gelmektedir. 

 

  Araç çubukları 

 

Komutları temsil eden simgeleri içerir. CAD programında her bir komutun bir şekli, 

simgesi bulunur. Böylece ihtiyaç olunan komuta kısa zamanda ulaşılabilir. Hangi araç 

çubuğunun görevinin ne olduğunu anlamak için fareyi üzerinde birkaç saniye tutmak 

yeterlidir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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 Çizim alanı 

 

Çizimlerin yapılacağı boş alandır. 

 

 Komut penceresi 

 

Aktif komutu, komut ayarlarını gösterir. Komutlar buradan da yazıp kullanılabilir. 

Aynı zamanda programın verilen komutlara verdiği karşılık mesajları burada verilir. Çizimde 

hatalar var ise hata mesajlarını görüntüler. 

 

 Durum çubuğu 

 

Çizim modlarını ayarlamak ve seçmek için kullanılır. Örneğin LWT aktif olduğu 

zaman çizgi kalınlıkları aktif olmuş olur. Yani 0,4 çizgi kalınlığı ile çiziilen bir çizgi 0,2 ile 

çizilenden 2 kat kalın görünür. 

 

Şekil 1.1: CAD ekranı 

 

1.1.1. Şablonların Tanıtılması 
 

Teknik resim çizimlerinde çizimden önce çizgi stili, çizgi kalınlığı, ölçü stilleri, kâğıt 

boyutlarına (A4, A3, ...) karar verip çizime bundan sonra başlanır. CAD programı da bu 

değerlerin seçilmesine ve çizimde uygulanmasına olanak verir. 

 

CAD programında her zaman kullanılan ya da kullanılacak ayarları önceden şablon 

olarak yapıp saklama imkânı vardır. Hatta program kullanıcıya bazı hazır şablonlar sunar. 

Bunlar kullanılarak çizime daha hızlı başlanabilir. 
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CAD programında yeni bir proje (çalışma sayfası) açmak için NEW komutu aktif 

edildiğinde aşağıdaki ekran çıkar. 

 

Command (Komut): NEW 

 

Şekil 1.2: Template (şablon) menüsü 

 

İlk açılışta acadiso.dwt şablonu görülür. Devam edilirse bu şablonda çalışılmış 

olunur. Tutorial-Arch şablonu antetli kâğıt şeklinde şablon verir. Bunun gibi birkaç hazır 

şablon bulunur. acadiso.dwt dosyası açılıp içinde istenen düzenlemeler yapılıp saklanırsa bir 

daha her yeni çizim açıldığında yapılan ayarlar ekrana gelir. Ancak xxx.dwt adında bir 

dosya yapılabilir ve yukarıda görülen listenin içine atılabilir. Şablon i l e  aşağıdaki 

özellikler saklanır ve standartlaştırılıp kullanılabilir. 

 LAYER (katman) listesi 

 Çizgi tipleri 

 Ölçü ve yazı stili ayarları 

 Birimlerin ayarı (Units) 

 Çizim limitleri 

 İstenirse antet çizimi 

 

1.1.2. Teknik Özellikler 
 

CAD (bilgisayar destekli tasarım) programları 2 boyutlu ve 3 boyutlu yüzeylerde 

çalışma imkânı veren tasarım ve projelendirme yazılımlarıdır. 

 

Gemi İnşaatı, Mekanik, Makine, Elektrik-Elektronik ve Mimarlık alanlarında tasarım 

ortamı sunar. Her türlü geometrik çizimin yapılması ve bunu da milimetrenin 1/100’üne 

kadar hassas yapma olanağını sunar. 
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Çizimler katmanlar hâlinde tasarlanır ve bu katmanlarda istenen işlemler ve 

düzenlemeler gerçekleştirilebilir. Çizilen her bir nesne için renk, kalınlık, çizgi stili ayarları 

ayrı olarak yapılabilir ve saklanabilir. 

 

Çizilen bir parçanın 3 boyutlu görüntüsü (perspektif) ve 3 görünüşü kolaylıkla 

çıkarılabilir. 

 

Çok büyük paftalarda çalışılabilir. Örneğin geminin genel ve detay projeleri, bir 

şehrin yol, çevre projesi tek bir çizim paftasında tasarlanabilir. 

 

Her türlü nesne çizilebilir ve bunlar yapılırken 10 ana çizim komutu kullanılır (çizgi, 

çember, yay, vb.). 

 

Çizim paftası JPEG, PDF gibi formatlara kolayca dönüştürülebilir. 

 

1.2. Ana Menü ve Araç Çubukları 
 

Ana menü (pull down) çizim ekranın üstünde 12 adet çekme menü bulunur. Bunların 

alt menüleri de vardır. Komutları buradan seçip kullanmak mümkündür. Bu menüler ve 

görevleri şöyledir: 

 

 File: CAD programının dosya yönetim komutlarının olduğu kısımdır. 

 Edit: CAD programı düzenleme araçlarını içerir. 

 View: Çizim ile ilgili görünümlerin ayarlandığı ve işlendiği kısımdır. 

 Insert: CAD programı ortamında üretilen çizim blokları ve çizimler ile 

başka platformlarda üretilen çizimlerin (3DSMAX) CAD programı ortamında 

değerlendirilmesini içerir. 

 Format: Çalışma araçları için gerekli ayarlamaların yapıldığı ve verilerin 

girildiği alandır. 

 Tools: Sistem değerlerini, araçlarını ve CAD programı için hazırlanmış 

özelleştirme programlarının yüklenme araçlarını içerir. 

 Draw: Her türlü çizim elemanlarını, 2 boyutlu ve 3 boyutlu çizim araçlarını, 

yazı ve tarama fonksiyonlarını içerir. 

 Dimension: Ölçülendirme işlem ve ayarlarının yapıldığı menüdür. 

 Modify: Çizimler ile ilgili düzenlemelerin yapılmasını sağlayan kısımdır. 

 Express: Bazı komut ve işlemlerin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayan 

menüdür. 

 Window: CAD Programı çizim penceresinin görünüm ayarlarının 

yapıldığı kısımdır. 

 Help: Yardım menüsüdür. 

 

 

Şekil 1.3: CAD Ana menü çubuğu 
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1.2.1. Komut Giriş Yöntemleri 
 

Çizim programları çeşitli görevleri yerine getiren komutlardan oluşur. Bu komutlar 

işlevlerine göre gruplandırılmıştır. Örneğin çizim komutları, düzenleme komutları, dosya 

komutları, görüntü komutları. Komutları çalıştırmak için birkaç farklı yol izlenebilir. Hangi 

yolun izleneceği tamamen kullanıcının tercihidir. Bir komut şu yollardan biri ile 

çalıştırılabilir: 

 

 Komutun adını komut satırına yazmak ve Enter tuşuna basmak 

 Komutun kısa yolunu komut satırına yazmak ve Enter tuşuna basmak 

 Ekran menüsünden komutu seçmek 

 Menü çubuğunda komutun bulunduğu sekmeyi tıklayarak açılan menüden 

komutu seçmek 

 Komutu çalıştıran simgeyi araç çubuğunda işaretlemek 

 

1.2.2. Komut Satırı (Command Line) 
 

Programın işlev bakımından sık kullanılan ve en önemli bölümüdür. Tüm komut 

girişleri buradan yapılabilir. Ayrıca komutların kullanıcıdan istediği bazı değerler veya 

seçilmesi gereken seçenekler buradan girilir. Program kullanıcıya hata ve uyarı mesajlarını 

da bu satırlardan iletir. Komut satırları programın kullanıcı ile iletişim kurduğu yerdir. İyi bir 

kullanıcının çalışırken komut satırlarına göz atmayı alışkanlık hâline getirmesi gerekir. 

 

 

Şekil 1.4: Komut satırı 
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Şekil 1.5: Pull Down (Çek) menü 

 

 

Şekil 1.6: Araç çubuğu komut girişi 
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Bazı komutların yanında ► işareti vardır.  Bu işaret bu komutun alt komutları 

olduğunu gösterir. 

 

 

Şekil 1.7: Alt menüsü olan komut 

 

Bazı komutların yanında (…) vardır. 

 

 

Şekil 1.8: Diyalog kutusu açan komut 

 

Bu tür komutlar seçildiğinde bir diyalog kutusu açılır. Her komutun diyalog kutusu 

farklı olup değişken belirleme, değer girişi, sembol seçimi gibi işlemler bu kutular 

yardımıyla yapılır. 
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Şekil 1.9: Diyalog kutusu 

 

1.2.3. Yeni Dosya Oluşturma 
 

 Yeni dosya açma işlemi pull down menüden File alt menüsünden yapılır. 

 Command: New (komut satırından new yazılır.) Enter ya da menüden File, new 

seçilir ya da araç çubuklarından araç çubuğu  seçilir. 

 

Bu komut işlemlerinden herhangi birisi yapıldığında (select template) şablon seçimi 

diyalog kutusu ekrana gelecektir. Yukarıda anlatıldığı gibi bir adet şablon seçilir ve 

(Open) aç düğmesine basılır. Yeni bir sayfa açılır. 

 

1.2.4. Önceden Kaydedilmiş Çizim Dosyasını Açmak 
 

Bilgisayarda ya da diğer kayıt cihazlarında yüklü olan bir dosyayı açmak için File ana 

menüsünde Open komutu kullanılır. 

 

 Command: Open (Komut satırına open yazıp enter tuşuna basarak) 

 File: Open 

 Araç çubuğu:    seçilir. 

 

Bu işlemlerden herhangi biri yapıldığında Select File diyalog kutusu ekrana 

gelecektir. 
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Şekil 1.10: CAD Open komutu dosya seçim diyalog kutusu 

 

Look in kısmından bilgisayarın ya da diğer kayıt aygıtlarının konumu seçilir. File 

name’de ise açılması istenen dosya adı görünür. Open ile açma işlemi tamamlanır. 

 

1.2.5. Dosya Kaydetme ve İsimlendirme 
 

Çalışılan dosyanın bilgisayar ya da diğer hafıza aygıtlarına kaydedilmesi için yapılan 

işlemdir. 

 Command: Save 

 File menü: Save 

 Araç çubuğu: 

 

Bu işlemden sonra ekrana Save Drawing as diyalog kutusu gelir. 

 

 

Şekil 1.11: Save diyalog kutusu 
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Save in: kısmında kayıt yeri seçilir. File name kısmına dosyanın ismi yazılır ve Save 

butonu ile işlem tamamlanır. 

 

1.2.6. Bir Dosyayı Farklı İsimle Kaydetme 
 

 Command: Save As 

 File Menüsü: Save As 

 

Bu işlemlerden herhangi birisi yapıldığında Save işleminde oluğu gibi Save Drawing 

as diyalog kutusu ekrana gelir. File name (dosya adı) kısmına isim yazılır ve Save ile işlem 

tamamlanır. 

 

1.2.7. Programı Kapatma ve Çıkma 
 

 Command: EXIT 

 File Menü: Exit 

 

Çizim tamamlandığında veya çizim sırasında çizim ortamından çıkmak için kullanılır. 

Mevcut çalışma paftası kaydedilmemişse Save Changes to Drawing. dwg? , Çizim, 

Drawing.dwg dosyasına kaydedilsin mi? sorusuna Evet, Hayır, İptal seçeneklerinden biri 

onaylanarak işlem tamamlanır. 

 

Ekranın sağ üst köşesinde bulunan      simgesinden de program kapatılır. 

 

Şekil 1.12: Uyarı mesajı 

 

1.2.8. Araç Çubukları 
 

Komutları başlatmak için araç çubukları üzerindeki komut butonları kullanılır. Araç 

çubukları istendiğinde gizlenebilir, yerleri değiştirilebilir ve içerikleri kullanıcı tarafından 

düzenlenebilir. Araç çubukları üzerinde şu düzenlemeler yapılabilir: 

 

 Herhangi bir araç çubuğunu gizlemek veya görüntülemek 

 

İmleç herhangi bir araç çubuğu üzerindeyken farenin sağ tuşuna basıldığında araç 

çubukları menüsü görünür. Bu menüden görüntülenmek veya gizlenmek istenen araç 

çubukları seçilir.   
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Tik işaretli araç çubukları görünür durumda olanlardır.  

 

 

Şekil 1.13: Araç çubukları menüsü 

 

 Araç çubuğunun yerini değiştirmek 

 

İmleç araç çubuğunun kenarındayken farenin sol tuşu basılı tutulursa araç çubuğu 

sürüklenerek ekranın istenilen bir yerine taşınabilir. 

 

 Araç çubuğunun içeriğini değiştirmek 

 

İmleç araç çubuğu üzerindeyken sağ tuşa basıldığında açılan menünün en altındaki 

Customize komutu ile araç çubuğundaki komut butonları çıkarılabilir, yerleri değiştirilebilir 

veya araç çubuğuna yeni komut butonları eklenebilir. 

 

İmleç bir komut butonunun üzerindeyken kısa bir süre beklendiğinde o komuta ait bir 

açıklama (tooltip) görünür.  

 

Bazı komut butonlarının sağ alt köşesinde küçük siyah bir üçgen yer alır. Bu işaret o 

komut butonunun altında birden fazla komut butonu olduğunu gösterir. Bu tür komut 

butonlarına fly out buton denir. Araç çubuğunda fazla yer kaplamaması açısından yararlı 

olan bu tür butonların üzerinde farenin sol tuşu basılı tutulduğunda alt komut butonları 

görünür. İmleç çalıştırılmak istenen komuta kadar sol tuş bırakılmadan götürülerek komut 

çalıştırılır. 



 

13 

 

 

Şekil 1.14: Fly out komut butonları 

 

1.3. Çizim Yardımcıları (Drafting Settings) 
 

Çizim programlarının içinde kullanıcıların daha hızlı ve verimli çalışmalarına 

yardımcı olacak özellikler vardır.  

Genel olarak çizim yardımcıları ve fonksiyonları şunlardır: 

 

Şekil 1.15: Çizim yardımcılarına ait sekmeler 

 

1.3.1. Izgara Özelliği (Grid) 
 

Izgara özelliği ile çalışmak kareli kâğıtta çalışmaya benzer. Çizim alanında yatay ve 

düşey aralıkları kullanıcı tarafından belirlenen noktalardan oluşan bir ızgara görünür. 

Ekranda görünen bu noktalar kâğıtta görünmez. Izgara F7 fonksiyon tuşu veya Grid display 

sekmesi ile açılır ve kapatılır. 

 

1.3.2. Kenetlenme Özelliği (Snap) 
 

İmlecin ızgara noktalarına kenetlenmesi sağlanarak istenmeyen yerlerde durması 

engellenir ve sadece istenen noktalar yakalanarak çalışılır. Bu özelliği çalıştırmak için F9 

fonksiyon tuşu veya Snap Mode sekmesi kullanılır. Kenetlenme ve ızgara özelliklerinin 

birlikte kullanılması daha yararlı olur. 
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1.3.3. İmleç Kısıtlama Özelliği (Ortho) 
 

İmlecin sadece yatay ve düşey hareket etmesi sağlanarak çizimlerde rahatlık ve 

hassaslık sağlanır. Çalıştırmak için F8 fonksiyon tuşu veya Ortho Mode sekmesi kullanılır. 

 

1.3.4. Kutupsal İzleme Özelliği (Polar Tracking) 
 

İmlecin belirlenen açı aralıkları ile hareket etmesi sağlanır. Bu özelliği çalıştırmak için 

F10 fonksiyon tuşu veya Polar Tracking sekmesi kullanılır. 

 

1.3.5. Obje Yakalama Özelliği (Object Snap) 
 

Çalışma sırasında çizilmiş nesnelerin özel noktaları yakalanabilir. Örneğin bir 

doğrunun uç noktası, bir dairenin merkez noktası, iki çizginin kesişme noktası gibi özellikli 

noktaları yakalamak kullanıcılara çalışmalarında büyük rahatlık sağlar. Bu özelliklerin 

detayları çizim ve düzenleme komutları ile birlikte açıklanacaktır. 

 

Çizim yardımcıları ile ilgili değer girişleri, açma-kapatma işlemleri vb. ayarlamalar 

Tools-Drafting settings… Diyalog kutusu üzerinde yapılır. 

 

1.4. Çizim Komutları 
 

Bilgisayar destekli çizim programlarında çizim işlevlerini yerine getiren komutlar 

genellikle Draw menülerinde ve araç çubuklarında toplanmıştır. Menü çubuğunda Draw 

menüsü açıldığında çizimde kullanılan komutlar görülür. 

 

 

Şekil 1.16: Draw menüsü 
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Şekil 1.17: Draw araç çubukları 

 

1.5. Koordinat Sistemi 
 

Çizim programları koordinat sistemi temelinde çalışır. Çizim komutlarının tümünde 

kullanıcının bir nokta tanımlaması istenir. Nokta tanımlamanın yollarından biri noktanın 

koordinatlarını girmektir. İki boyutlu çizimlerde noktalar koordinat sistemindeki (x) ve 

(y) değerleri ile üç boyutlu çizimlerde ise (x), (y), ve (z) değerleri ile tanımlanır. X ve Y 

eksenlerinin kesiştiği nokta ORİJİN NOKTASI olarak tanımlanır ve bu noktada 

koordinatlar (0,0)’dır. İki boyutlu çizimler için aşağıdaki koordinat sistemi incelenmelidir. 

 

Şekil 1.18: Koordinat sistemi 

 

1.6. Çizim Sınırları 
 

Çizim komutları ile çizime başlamadan önce çizim sınırlarının belirlenmesi 

kullanıcılara kolaylık sağlayacaktır. Bilgisayar destekli çizim programlarını kullanmaya yeni 

başlayanların karşılaştıkları ilk sorun ekran görüntüsünü kontrol edememeleridir. Bu sorunla 

karşılaşmamak için ilk yapılması gereken işlem çizim sınırlarını belirlemek ve ekrana bu 

sınırları getirmektir. 
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Çizim sınırlarını belirlemek için: 

 

 Komut satırı-Command: limits 

 Menü çubuğu-Format-Drawing Limits 

 

Yollarından biri ile Limits komutu çalıştırıldığında komut satırına aşağıdaki satırlar 

gelir:  

 

Command: limits 

Reset Model space limits: 

Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>: Bu satırda çizim sınırının 

sol alt köşesinin koordinatlarının belirlenmesi istenmektedir. Herhangi bir değer girilmezse 

< > içindeki değer kabul edilmiş demektir. Enter ile <0.0000,0.0000> değeri kabul 

edilir. 

 

Specify upper right corner <12.0000,9.0000>: < > içindeki değerler ilk açılışta gelen 

varsayılan (default) değerlerdir. A3 boyutlarında bir çizim sınırı tanımlamak için 420,297 

değeri girilir ve Enter ile devam edilir. 

 

Bu yapılan değer girişleri sonucunda aşağıdaki gibi bir çizim sınırı tanımlanmış olur. 

 

Şekil 1.19: A3 boyutlarında tanımlanmış çizim sınırları 

 

Çizim sınırlarını belirlemek bu sınırların dışına çıkılamayacağı anlamına gelmez. 

Kullanıcı kendisini bu sınırlar içinde çalışmak üzere kısıtlamak isterse komutu çalıştırarak: 

Command: limits 

Reset Model space limits: 

 

Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>: ON seçeneğini seçerse 

(klavyeden ON yazarak) çizim sınırlarının aktif duruma gelmesini sağlar.  
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Bu durumda oluşturulan çizim sınırları dışında hiçbir şekilde nokta girişi yapılamaz. 

OFF seçeneği ile sınırlar aktif durumdan pasif duruma geçirilir ve istenilen her yerde nokta 

girişi yapılabilir. 

 

1.7. Doğrusal Çizgi Çizmek (Line Komutu) 
 

1.7.1. Koordinatlarla Çizgi Çizmek 
 

Çizim programları ile iki tür çizgi çizilebilir: 

 

1- Doğrusal çizgiler 

2- Eğrisel çizgiler 

 

Şekil 1.20: Doğrusal çizgi 

 

Doğru çizgi çizmekte kullanılan Line komutunu çalıştırmak için 

Komut satırı-LINE veya L 

 Menü çubuğu-Draw-Line 

 Araç çubuğu- 

 

Yollarından biri kullanıldığında komut satırına aşağıdaki satırlar gelir. 

 

Command: L 

LINE Specify first point: Doğrunun ilk noktasının belirlenmesi istenir. Bu işlem için 

üç farklı yol kullanılabilir. 

 

 Mutlak Koordinat Sistemine göre noktanın koordinatları girilerek 

 Farenin sol tuşu ile çizim alanında bir noktaya tıklanarak 

 Object Snap (OSNAP) özelliği ile nokta yakalanarak (daha sonra açıklanacak) 

 

Specify next point or [Undo]: Sonraki nokta belirlenir. 

 

Specify next point or [Close/Undo]: İlk çizilen çizgiye bağlı olarak başka çizgiler 

çizilecekse nokta işaretlemeye devam edilir. Eğer son noktanın hatalı olduğu düşünülüyor ve 

geri alınmak isteniyorsa Undo seçeneği seçilir. (Klavyeden U yazılarak). 
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Yeni nokta işaretlemek yerine başlangıç noktasına dönerek çizimi bitirmek için Close 

seçeneği seçilir. (Klavyeden C yazılarak) 

Çizilecek başka çizgi yoksa nokta işaretlenmeden ENTER tuşu (veya farenin sağ 

tuşu) ile komut bitirilir. 

 

Aşağıdaki örnek uygulama incelenmelidir. 

 

Command: L 

LINE Specify first point: 50,50 

Specify next point or [Undo]: 150,50 

 

50,50 noktasından 150,50 noktasına çizgi çizer. 

 

Şekil 1.21: Koordinat vererek çizgi çizmek 

 

Specify next point or [Undo]: 100,200 

 

150,50 noktasından 100,200 noktasına çizgi çizer. 

 

 

Şekil 1.22: Koordinat vererek çizgi çizmek 

 

Specify next point or [Close/Undo]: u 

Çizilen çizgiyi geri alır. 

Specify next point or [Undo]: 150,200 

150,50 noktasından 150,200 noktasına çizgi çizer. 
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Şekil 1.23: Komutu geri alarak yeni koordinat vererek çizgi çizmek 

 

Specify next point or [Close/Undo]: 100,200 

100,200 noktasına çizgi çizer. 

 

Şekil 1.24: Koordinat vererek çizgi çizmek 

 

Specify next point or [Close/Undo]: c 

Command: 

 

Şekil 1.25: Başlangıç noktasına çizgi çizer ve komutu bitirir. 

 

Çizgi çizmek için her zaman koordinat girmek gerekmez. Çizilecek çizgi hakkında 

bilinenlere göre farklı yollarla da çizgi çizilebilir. 
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1.7.2. Başlangıç Noktası ve Çizginin Uzunluğu Biliniyorsa 
 

Çizilecek çizgi yatay veya düşey konumda ise ortho özelliği yardımıyla fare ile yön 

göstererek çizgi çizilir. Bu en pratik çizgi çizme yöntemidir. Başlangıç noktası belirlendikten 

sonra fare çizginin çizileceği yöne doğru sürüklenir ve klavyeden çizginin uzunluğu girilir. 

 

Command:L 

LINE Specify first point: Başlangıç noktası belirlenir. 

Specify next point or [Undo]: (F8 tuşuna basarak <Ortho on> durumuna getirildikten 

sonra) Fare sağa doğru sürüklenir ve klavyeden 100 değeri girilirse aşağıdaki gibi çizgi 

çizilir. 

 

Specify next point or [Undo]:  

Command: 

 

Şekil 1.26: Başlangıç noktası ve uzunluk girilerek çizilen çizgi 

 

1.7.3. Kutupsal Koordinat Sistemi (Uzunluk ve Açı Girerek) 
 

Çizilecek çizgi yatay ve düşey konumlar dışında bir açıya sahipse başlangıç noktası 

belirlendikten sonra çizginin uzunluğu ve açısı girilerek çizilir. 

Command:L 

LINE Specify first point: Başlangıç noktası belirlenir. 

Specify next point or [Undo]: @100<30 

 

Bu satırdaki @ işareti klavyedeki (alt gr+Q) tuşlarına birlikte basılarak yazılır ve bu 

noktadan başlayarak anlamını taşır. 100 çizginin uzunluğunu ve < işareti kendisinden 

sonra gelen sayının açı değeri olduğunu gösterir. Bu yöntemle çizilen çizgi aşağıda 

görülmektedir. 

Specify next point or [Undo]: 

Command: 

  

Şekil 1.27: Uzunluk ve açı girerek çizgi çizmek 
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Çizim programında açılar aşağıdaki sisteme göre girilir. 

 

Şekil 1.28: Çizim programında açılar 

 

Görüldüğü gibi açılar X ekseninden başlayarak saatin tersi yönünde artmaktadır. Saat 

yönünde açı değeri girilmek istenirse değerin önüne (-) konulmalıdır. 

 

Şekil 1.29: Uzunluk ve açı vererek çizim 

 

Üstteki çizgiyi çizmek için: 

Command:L 

LINE Specify first point: Başlangıç noktası belirlenir. 

Specify next point or [Undo]: @70<124 

Specify next point or [Undo]: 

Command: 

 

1.7.4. Dinamik Veri Girişi (Dynamic Input) 
 

Kullanıcıların daha hızlı çizim yapmalarına yardımcı olmak üzere geliştirilen 

özelliklerden biri de dinamik veri girişidir. Aktif duruma getirmek için ekranın alt 

kısmındaki Dynamic Input sekmesi tıklanır. 
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Şekil 1.30: Dinamik veri girişi sekmesi 

 

Command:L 

LINE Specify first point: Başlangıç noktası belirlenir. 

Specify next point or [Undo]: Ekranda dinamik veri giriş kutuları görünür. Uzunluk 

ve açı değerleri bu kutulardan girilerek çizim yapılır. 

 

 

Şekil 1.31: Dinamik veri girişi ile çizim 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ-1 
 

1) Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün azmini kısaca anlatan aşağıdaki metni 

okuyunuz. 

 

-7 yaşındayken babasını kaybetti ve yetim kaldı.  

-24 yaşında tutuklandı ve 2 ay tek başına bir hücrede hapis yattı. 

-25 yaşında sürgüne gönderildi.  

-30 yaşında amiri, onu kendisinden uzaklaştırmak için başka göreve atanmasını 

sağladı, yeni görevinde fiilen işsiz bırakıldı, aylarca boş kaldı.  

-37 yaşında böbrek hastalığından Viyana’da iki ay hasta ve yalnız hâlde 

yattı, ardından komutan olarak yeni atandığı ordu dağıtıldı.  

-38 yaşında kendisi için tutuklama kararı çıkarıldı ve aynı yıl Kurtuluş Savaşı’nı 

başlattı. 

-39 yaşında idam cezasına çarptırıldı.  

SONRA NE Mİ OLDU? 

-Bağımsızlığımızı kazandırıp 42 yaşında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 

Cumhurbaşkanı oldu. 

 

2) Atatürk’ ün bu zorluklara karşı verdiği mücadelede kişiliğinin başka hangi 

özelliklerinin etkili olduğunu tartışınız. 

 

3) Aşağıda azimli olma ile ilgili söylenen sözlerden çıkardığınız anlamı kısaca 

yazınız. 

 

 Azim ve sebat, insanların en büyük yardımcısıdır. (Hz Ali r.a.) 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 KazananIar hiç hata yapmayanIar değil, asla vazgeçmeyenlerdir.(Cihan Akyol) 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 Azim, on dokuz kez kaybedip yirmincide başarıya ulaşmaktır. (Juile Andrews) 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 Vazgeçmemek, yapabilmenin yüzde doksan beşidir.(David J. Schwartz) 

……………………………………………………………………………….... 

............................................................................................................................ 

 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-1 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aşağıdaki işlem basamakları ve öneriler 

doğrultusunda iki boyutlu çizim uygulama faaliyetini yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çizim programını bilgisayarınıza kurunuz. 

 Çizim programını çalıştırınız. 

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 

işlem basamaklarını ve önerileri 

uygulamalısınız. 

 Hareketli, sırt destekli bir sandalye 

kullanabilirsiniz. 

 Ekrana bakış uzaklığını 50-70 cm arasında 

ayarlamalısınız. 

 Ekrandan bir kol boyu uzak mesafede 

oturmalısınız. 

 Yasal program kullanmalısınız. 

 Kurulum sırasında uyarı mesajlarına 

dikkat etmelisiniz. 

 Farklı çizim programları kurarak bunları 

karşılaştırmalısınız. 

 Menü çubuğundan Draw-Line komutunu 

 çalıştırınız.  Farklı özellikteki komut türleri arasındaki 

farkları gözlemlemelisiniz. 

 Komutları çalıştırdıktan sonra Esc tuşu ile 

çıkmalısınız. 

 Menü çubuğundan Draw-Arc-3 Points 

komutunu çalıştırınız. 

 Menü çubuğundan Draw-Hatch komutunu 

çalıştırınız. 

 Open komutunu çalıştırınız. 

 AutoCAD2010 programını kullanarak 

Yerel Disk (C:)-Program Files- 

AutoCAD2010-Sample-Design Center- 

Fasteners Metric.dwg dosyasını 

açmalısınız. 

 Bilgisayarınızda kurulu diğer çizim 

programları içindeki örnek çizim 

dosyalarını açmalısınız. 

 New komutunu çalıştırınız. 
 acadiso.dwt şablon dosyasını açmalısınız. 

 Açılan dosyanın ismine dikkat etmelisiniz. 

 Save as komutunu çalıştırınız. 
 Açılmış olan dosyayı deneme.dwg adı ile 

kaydetmelisiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ-1 
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 Verilen şekli çizim programı ile 

çizmelisiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Çizim programı çalıştırıldığında aşağıda verilenlerden hangisi ekrana gelir? 

A) Dosya 

B) Ara yüz 

C) Çizim penceresi 

D) Menü 

E) Araç çubuğu 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi ara yüzün bölümlerinden biri değildir? 

A) Komut satırı 

B) Durum çubuğu 

C) Menü çubuğu  

D) Masaüstü 

E) Çizim penceresi 

 
3. Komutları başlatan butonlar aşağıda verilenlerden hangisinin üzerinde bulunur? 

A) Araç çubuğu 

B) Ekran menü 

C) Diyalog kutusu 

D) Menü 

E) Komut satırı 

 
4. Aşağıdakilerden hangisi çek menülerde yer alan ve sonunda (►) bulunan 

komutların özelliğidir? 
A) Komut satırını düzenler. 

B) Alt seçenekleri vardır. 

C) Doğrudan çalışırlar. 

D) Diyalog kutusu açarlar. 

E) Alt komutları vardır. 

 
5. Aşağıdaki komutlardan hangisi çalıştırıldığında bir diyalog kutusu açılır? 

A) Close 

B) Inquiry  

C) Layer  

D) Circle 

E) Exit 

 
6. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarda kayıtlı bir dosyayı açmak için kullanılır? 

A) New 

B) Open 

C) Save 

D) Exit 

E) Layer 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Bir dosyada yapılan değişiklikleri kaydetmek için aşağıda verilen hangi komut 

kullanılır? 

A) Line 

B) Close 

C) Save 

D) Save as 

E) Menü 

 
8. Bir dosyayı ismini değiştirerek kaydetmek için aşağıda verilen hangi komut kullanılır? 

A) Open 

B) Save 

C) New 

D) Line 

E) Close 

 
9. Aşağıdaki komutlardan hangisi Ctrl+N kısa yolu ile çalışır? 

A) Rename 

B) New 

C) Nearest 

D) Named views 

E) Open 

 

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.  

  



 

28 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

CAD programında çizim komutlarını kullanarak teknik resim kurallarına uygun olarak 

iki boyutlu düzlemde geometrik çizimler yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Geometrik şekillerin isimlerini öğreniniz. 

 Teknik resim örneklerindeki teğet birleştirmeleri inceleyiniz. 

 

2. İKİ BOYUTLU DÜZLEMDE GEOMETRİK 

ÇİZİMLER 
 

2.1. Katman (Layer) Oluşturma 
 

Katmanlar, üzerlerine çeşitli çizimler yapıp üst üste koyulduğunda tek bir çizim 

hâlinde görülen asetatlara benzeyen sistemin CAD Programı versiyonu olarak tanımlanabilir. 

 

Projeler hazırlanırken saydam kâğıtlar üzerine çizim yapıyor gibi düşünülmeli ve her 

bir katmana istenilen özellikler atanarak kontrol edilebilmelidir. Çizgi rengi, çizgi stilleri, 

çizgi kalınlıkları buradan kontrol edilecektir. Örneğin bina duvarları bir katmanda pencere ve 

kapılar diğer katmanda ve elektrik tesisatı ayrı bir katmanda. 

 

Katmanlar üzerinde çalışabilmek için Layers araç çubuğunun aktif edilmesi gerekir. 

 

 

Şekil 2.1: Layers araç çubuğu 

 

Katmanlar üzerinde çalışırken ilgili katmana ait çizgi çeşidi, çizgi stili, rengi gibi 

birçok özelliği tanıtılarak çizimlere yön verilebilir. 

 

2.1.1. Katman Düzenleme 
 

Tüm CAD programı nesnelerinin renk, çizgi tipi ve çizgi kalınlığı özellikleri program 

tarafından varsayılan değer olarak By Layer değerine atanır. Bu da nesneye rengini, çizgi 

tipini ve çizgi kalınlığını katmandan al! anlamına gelmektedir. Kullanıcı her nesneyi ilgili 

katmanda çizer ve renk, çizgi tipi ve kalınlığı için katman özelliklerini değiştirir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Yeni katman oluşturulduktan sonra bu katmana ait çizgi tipi, rengi gibi özellikler 

açılan 

Layer Properties Manager diyalog kutusunda yapılır. 

 

Bu diyalog kutusu ile yeni bir katman oluşturma (new), güncel katmanı değiştirme 

(current), katman silme (delete), detayların gösterilip/gösterilmemesi (show/ hide details), 

filtreleme (filter), oluşturulan katmanın özelliklerini değiştirme gibi işlemler yapılabilir. 

 

Yeni katman ayarı üç ana aşamada yapılır: Bunlar New Layer ile katman 

oluşturma, katmana isim verme ve ayarlardır. 

 

Şekil 2.2: Katman düzenleme 

 

2.1.2. Katman Seçmek 
 

Çizimde kullanılacak çizgi tipine göre önceden oluşturulan katmanlardan biri 

seçilebilir. 

 

Şekil 2.3: Katman seçimi 

 

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi geminin orta ekseni çizilecekse centerline katmanı 

seçilmelidir. Bu seçimden sonra Line komutu ile çizilen çizginin tüm özellikleri katmanda 

tanımlandığı şekilde olur.  

 

Şekil 2.4: Centerline çizgi tipi ile çizilen çizgi 
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2.2. Çizilmiş Obje Seçme 
 

Biçimlendirme, değiştirme ve düzenleme komutlarının tümü ilk olarak obje 

seçilmesini ister. Çizim alanında var olan her türlü çizgi, sembol, harf, rakam bir objedir. 

Komut çalıştırıldığında komut satırında: 

 

 Select object: İletisi okunuyorsa çizim alanından tek bir obje seçilir.  

 Select objects: İletisi okunuyorsa bir veya birden fazla obje seçilebilir. 

 

Obje seçme aşamasında imlecin görünümü aşağıdaki gibi değişir. 

 

Şekil 2.5: Farklı imleç görüntüleri 

 

Objeler seçme kutusu (pick box) yardımıyla tek tek seçilebileceği gibi çizim alanında 

pencere açarak da seçilebilir. Pencere açmak için çizim alanının boş bir yerine (objelere 

dokunmadan) tıklanır ve fare sağa veya sola doğru sürüklenir. Sağa doğru sürüklenirse açılan 

pencere sadece tamamı içine giren objeleri seçer. Sola doğru açılan pencere ise tamamen 

veya kısmen içine giren tüm objeleri seçer. Seçilen objelere ait çizgiler (…..) biçiminde 

görünür. 

 

Aşağıdaki örnekte aşağıdan yukarıya (soldan sağa) doğru pencere açarak obje seçimi 

görülmektedir. Pencerenin içine tamamen giren 1, 2, 3, 7 ve 8 numaralı objeler seçilmiş, 

kısmen giren 4 ve 6, hiç girmeyen 5 numaralı objeler seçilmemiştir. 

 

 

Şekil 2.6: Sağa doğru pencere açarak obje seçmek 
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Aşağıdaki örnekte ise sağdan sola doğru pencere açarak obje seçimi görülmektedir. 

Pencereye kısmen veya tamamen giren 1, 2, 3, 4, 6, 7 ve 8 numaralı objeler seçilmiş, hiç 

girmeyen 5 numaralı obje seçilmemiştir. 

 

    

Şekil 2.7: Sola doğru pencere açarak obje seçmek 

 

2.3. Çizilmiş Obje Silme (Erase) 
 

Çizilen objeleri silmek için çizim programındaki Erase komutu veya klavyedeki 

Delete tuşu kullanılır. Çizim alanındaki objeler herhangi bir komut verilmeden seçilir ve 

Delete tuşuna basılırsa silinir. 

 

Erase komutunu çalıştırmak için: 

 Komut satırı-E 

 Menü çubuğu-Modify-Erase 

 Araç çubuğu-  

 

Yollarından biri kullanıldığında komut satırına aşağıdaki ileti gelir. 

Command: E  

ERASE 

 

Select objects: Silinmek istenen objeler seçilir, enter veya farenin sağ tuşuna 

basıldığında objeler silinir ve komuttan çıkılır. 

 

Çalışılan dosyadaki tüm objeler silinmek isteniyorsa obje seçme yöntemlerinden birini 

uygulamak yerine klavyeden ALL yazılır ve tüm objeler seçilir. Ancak bu yöntemin sadece 

ekranda görünenleri değil o dosyadaki tüm objeleri seçeceği unutulmamalıdır. 

 

Diğer çizim komutlarına geçmeden önce ekrandaki tüm objeler silinmelidir. 
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2.4. Özellikli Noktaları Yakalamak (Object Snap-Osnap) 
 

Bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için objelerin belirli bir özelliği olan noktalarının 

yakalanması gerekir. Örneğin bir çizginin orta noktası, bir dairenin merkezi, iki objenin 

kesişme noktası gibi noktaları göz kararı yakalamak olanaksızdır. 

 

Osnap özelliği F3 tuşu ile veya ekranın alt kısmındaki  sekmesi tıklanarak aktif 

<osnap on> duruma getirilir. Osnap özelliği aktif duruma geldikten sonra herhangi 

bir komut için nokta belirlenmesi gerektiğinde özellikli noktalar üzerinde semboller (Auto 

Snap Marker) belirir. Sembol görünürken fare ile tıklandığında bu özellikli nokta 

yakalanmış olur. 

 

Osnap noktalarının tümünü aynı anda aktif duruma getirmek kullanıcıların işini 

zorlaştırabilir. En sık kullanılan özelliklerin aktif hâle getirilip diğerlerinin sadece 

gerektiğinde açılması daha doğrudur. 

 

Osnap özelliği ile ilgili tüm belirlemeler; 

 Komut satırı-osnap 

 Menü çubuğu-Tools-Drafting Settings...-Object Snap veya 

 Osnap araç çubuğundaki  butonu ile açılan diyalog kutusu üzerinde yapılır.   

Hangi osnap’lerin aktif   olması   isteniyorsa   yanındaki kutucuğa  işreti 

konur. 

 

 

Şekil 2.8: Object Snap diyalog kutusu 
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 Endpoint: Objelerin uç noktalarını yakalar. 

 Midpoint: Objelerin orta noktalarını yakalar. 

 Center: Daire ve yayların merkez noktalarını yakalar. 

 Node: Point komutu ile konulmuş noktaları yakalar. 

 Quadrant: Daire ve yayların çeyrek noktalarını yakalar. 

 Inresection: Birbirini kesen objelerin kesişme noktasını yakalar. 

 Extension: Uzantısı kesişen objelerin kesişme noktalarını yakalar. 

 Insetion: Yazı ve blokların yerleştirme (insert) noktalarını yakalar. 

 Perpendicular: Bir noktadan  bir objeye dik çizmek için dikme noktası 

yakalar. 

 Tangent: Daire veya yay üzerinde teğet noktası yakalar. 

 Nearest: Objelerin üzerinde bir nokta yakalar. 

 Apparent intersection: Özellikle 3 boyutlu çizimlerde aynı düzlemde 

bulunmasalar da objelerin kesişiyor gibi göründükleri noktayı yakalar. 

 Paralel: Önceden çizilmiş doğrusal bir objeye paralel çizmekte kullanılır. 

Osnap araç çubuğunu açmak için herhangi bir araç çubuğu üzerinde farenin sağ 

tuşu ile açılan menüden Object Snap’i seçmek gerekir. 

 

Şekil 2.9: Object Snap araç çubuğu 

 

Osnap sembollerinin renk ve büyüklük özellikleri Object Snap diyalog kutusundaki 

Options… butonu ile açılan Options diyalog kutusunda Color ve Auto Snap Marker 

Size butonları ile değiştirilir. 

 

Şekil 2.10: Options diyalog kutusu 
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2.5. Daire Çizmek (Circle Komutu) 
 

Daire çizmek için kullanılan komut Circle komutudur. Merkez noktası belirlenerek, 

yarıçap veya çap değeri girilerek, dairenin teğet olacağı noktalar belirlenerek veya dairenin 

geçeceği noktalar belirlenerek daire çizilebilir. 

Komutu çalıştırmak için: Komut satırı-CIRCLE veya C 

Menü çubuğu-Draw-Circle 

Araç çubuğu-  

yollarından biri kullanıldığında komut satırında şu ileti okunur: 

Command: C 

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: Çizilecek 

dairenin merkez noktası fare ile tıklanarak, koordinatları girilerek veya Object Snap 

özelliği ile yakalanarak belirlenir. 

Specify radius of circle or [Diameter]: Çizilecek dairenin yarıçap değeri girilerek 

daire çizilir. Dairenin çap değeri girilmek istenirse D yazılarak 

Specify diameter of circle: Çap değeri girilerek daire çizilir. 

 

 

Şekil 2.11: Yarıçap ve çap 

 

Komut satırında görülen diğer daire çizme yöntemleri şunlardır: 

 

Şekil 2.12: Daire çizimi komut satırı 

 

3P: Çizim alanında 3 nokta işaretlenir. Program bu 3 noktadan geçen bir daire çizer. 

(şekil 2.15) 

2P: Çapı çizim alanında işaretlenen iki nokta arasındaki mesafe kadar olan bir daire 

çizer. (şekil 2.15) 

Ttr: Önceden çizilmiş iki objeye teğet olan ve yarıçapı girilen daire çizer. Sırasıyla 

teğet olması istenen objeler gösterilir ve yarıçap değeri girilir 
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Şekil 2.13:3P, 2P ve Ttr ile daire çizmek 

 

Aşağıdaki daireler incelenerek hangi yöntemlerle çizilebileceği bulunmalı ve 

bilgisayarda çizilmelidir. 

 

Şekil 2.13: Daire çizimi uygulamaları 

 

2.6. Dikdörtgen Çizmek (Rectangle Komutu) 
 

Dikdörtgen çizmek için: 

 Komut satırı-RECTANG VEYA REC 

 Menü çubuğu-Draw-Rectangle 

 Araç çubuğu-  
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Yollarından biri kullanılarak Rectangle komutu çalıştırıldığında 

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 

Çizilecek dikdörtgenin ilk köşe noktası işaretlenir. 

Specify  other  corner  point  or  [Area/Dimensions/Rotation]: Diğer  köşe  noktası 

işaretlenerek dikdörtgen çizilir. 

 

Şekil 2.14: İki köşe noktası ile dikdörtgen çizmek 

 

İlk köşe noktasını işaretlemeden C yazılarak Chamfer seçilirse: 

 

Specify first cahmfer distance for rectangles <0.0000>: Dikdörtgenin köşelerine 

kırılacak pahın ilk ölçüsü girilir (Örneğin 5 girilirse). 

 

Specify second chamfer distance for rectangles<5.0000>: İlk girilen değerin ikinci 

pah ölçüsü olarak uygulanması isteniyorsa Enter ile farklı bir değer verilecekse bu değer 

girilerek (Örneğin 10 girilirse) devam edilir. 

 

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 

Çizilecek dikdörtgenin ilk köşe noktası işaretlenir. 

 

Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: Diğer köşe noktası 

işaretlenerek aşağıdaki dikdörtgen çizilir. 

 

 

Şekil 2.15: Köşelerine pah kırılmış dikdörtgen 
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İlk köşe noktasını işaretlemeden F yazılarak Fillet seçilirse: 

 

Specify filet radius for rectangles <0.0000>: Dikdörtgenin köşelerine uygulanacak 

kavis yarıçap değeri girilir (Örneğin 5 girilirse). 

 

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 

Çizilecek dikdörtgenin ilk köşe noktası işaretlenir. 

 

Specify  other  corner  point  or  [Area/Dimensions/Rotation]: Diğer  köşe  noktası 

işaretlenerek aşağıdaki dikdörtgen çizilir. 

 

 

Şekil 2.16:Köşeleri kavisli dikdörtgen 

 

2.7. Çokgen Çizmek (Polygon Komutu) 
 

Teknik resim çizimlerinde sık karşılaşılan geometrik elemanlardan biri çokgenlerdir. 

Çokgen kenar uzunlukları ve iç açıları eşit olan, kenar sayısına göre isimlendiren geometrik 

şekillerin genel adıdır.  

Çizim programları çokgen çizimini gerçekleştirirken genel olarak iki yöntem 

kullanır. 

 

 Dairenin içine (veya dışına) çokgen çizmek 

 Bir kenarından yararlanarak çokgen çizmek 

 

Çokgen çizmekte kullanılan Polygon komutunu çalıştırmak için 

 

 Komut satırı-POLYGON veya POL 

 Menü çubuğu-Draw-Polygon 

 Araç çubuğu    

Yollarından biri kullanılır. 
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2.7.1. Dairenin İçine/Dışına Çokgen Çizmek 
 

Komut çalıştırıldıktan sonra 

 

POLYGON Enter number of sides <4>: Çokgenin kenar sayısı belirlenir. 3 ile 1024 

arasında bir sayı girilmelidir. Örneğin 6 girilirse: 

 

Specify center of polygon or [Edge]: Çokgenin merkez noktası belirlenir. 

 

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle]<I>: Çokgenin 

dairenin içine mi, dışına mı çizileceği belirlenir. Dairenin içine çizilecekse geçerli seçim <I> 

ile devam edilir. 

Specify radius of circle: Dairenin yarıçap değeri girilir. Örneğin 25 girilirse şekil 

çokgen çizilir. 

 

Şekil 2.17: Dairenin içine çizilen çokgen 

 

Enter an option  [Inscribed in  circle/Circumscribed  about  circle]<I>: Çokgen 

dairenin dışına çizilecekse C ile devam edilir. 

Specify radius of circle: Dairenin yarıçap değeri girilir. Örneğin 25 girilirse aşağıdaki 

çokgen çizilir. 

 

Şekil 2.18: Dairenin dışına çizilen çokgen 
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2.7.2. Bir Kenarından Yararlanarak Çokgen Çizmek 
 

Komut çalıştırıldıktan sonra; 

 

POLYGON Enter number of sides<4>: Çokgenin kenar sayısı belirlenir. Örneğin 6 

girilirse: 

Specify center of polygon or [Edge]: Çokgeni kenarından yararlanarak çizmek için E 

ile devam edilir. 

Specify first endpoint of edge: Kenarın ilk noktası belirlenir. 

Specify  second  endpoint  of  edge:  Kenarın  ikinci  noktası  belirlenir.  Kenar 

uzunluğu girilmek isteniyorsa fare istenilen yöne sürüklenir ve uzunluk değeri girilir. Bu 

sırada <ortho on> durumunda olmasının çokgenin düzgün konumda çizilmesini sağlayacağı 

unutulmamalıdır.  

 

 

 

Şekil 2.19: Kenar uzunluğu ile çizilen çokgen 

 

2.8. Elips Çizmek (Ellipse Komutu)  

 

Şekil 2.20:Elips elemanları 

 

Elips çizmek için kullanılan Ellipse komutunu çalıştırmak için: 
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 Komut satırı-ELLIPSE veya EL 

 Menü çubuğu-Draw-Ellipse ► 

 Araç çubuğu-  

 

Yollarından biri kullanılır. Komut çalıştırıldığında: 

 

Command: ELLIPSE veya EL 

Specify axis endpoint of elipse or [Arc/Center]: Elipsin esas ekseninin (major axis) 

ilk uç noktası belirlenir. 

Specify other endpoint of axis: Esas eksenin diğer uç noktası belirlenir. 

Specify distance to other axis or [Rotation]: Diğer eksendeki mesafe değer girilerek 

veya nokta işaretlenerek belirlenir. 

 

Elipsi merkez noktasını işaretleyerek çizmek için: 

Command: el 

ELLIPSE 

Specify axis endpoint of elipse or [Arc/Center]: C ile devam edilirse: 

Specify center of elipse: Elipsin merkez noktası belirlenir. 

Specify endpoint of axis: Eksenin uç noktası belirlenir. 

Specify distance to other axis or [Rotation]: Diğer eksendeki mesafe değer girilerek 

veya nokta işaretlenerek belirlenir. 

Elips yatay veya düşey konumda değilse yatayla yaptığı açıyı girerek çizmek için R 

yazılarak Rotation seçeneği seçilir. 

Eliptik yay çizmek isteniyorsa A yazılarak Arc seçeneği seçilir. 

 

2.9. Eğri Çizmek (Spline Komutu) 
 

Belirlenen noktalardan geçen eğri çizmek için Spline komutu kullanılır. 

Komutu çalıştırmak için: 

 Komut satırı-SPLINE veya SPL 

 Menü çubuğu-Draw-Spline 

 Araç çubuğu  

 

Yollarından biri kullanılır. 

Aşağıda spline komutu ile çizilen eğrinin elemanları gösterilmiştir. 

 

Şekil 2.21: Spline ile çizilen eğri 
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YGULAMA FAALİYETİ 

Aşağıdaki uygulamaları verilen öneriler doğrultusunda yapınız. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Şeklin dış çizgilerini çiziniz. 

 Ortho özelliğini On durumuna 

getirmelisiniz. 

 Gerekli olacak osnapleri aktif duruma 

getirmelisiniz. 

 Şekildeki yatay ve düşey çizgileri fare 

ile yön göstererek ve uzunluk girerek 

çizmelisiniz. 

 Şekildeki açılı çizgileri (uzunluk ve açı) 

girerek çizmelisiniz. 

 Şeklin iç doğru çizgilerini çiziniz. 
 Şeklin iç doğru çizgilerini osnapleri 

kullanarak çizmelisiniz. 

 Şekildeki daireleri çiziniz. 

 R10 daireyi Circle-Radius ile 

çizmelisiniz. 

 Ø30 daireyi Circle-Diameter seçeneği ile 

çizmelisiniz. 

 Altıgeni çiziniz. 
 Altıgeni Polygon komutu ve inscribed 

seçeneğini kullanarak çizmelisiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-2 
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Çizim komutlarına menü çubuğundan ulaşmak için aşağıda verilen hangi sekme 

tıklanmalıdır? 

A) Modify 

B) File 

C) Edit 

D) Draw 

E) Pline 

 

2. Düz çizgi çizen komut aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Pline 

B) Spline  

C) Line 

D) Polygon 

E) Circle 

 

3. Command:L 

Specify first point: 30,30 

Specify next point : @50<90 

Yukarıdaki satırlar ile çizilebilecek çizgi aşağıda verilenlerden hangisidir? 

A) 30,30 noktasından 80,90 noktasına düz çizgi 

B) 30,30 noktasından yatay doğrultuda 50 uzunluğunda çizgi 

C) 30,30 noktasından 30,80 noktasına çizgi 

D) 30,30 noktasından 80,30 noktasına çizgi 

E) 30,30 noktasından 90,80 noktasına çizgi 

 

4. (20,20) noktasından (-30,20) noktasına çizgi çizmek için specifiy next point . 

sorusuna karşılık aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 

A) @50<180 

B) @50<90 

C) @50<50 

D) @180<50 

E) @180<90 

 

 

5. Komut satırındaki Select objects iletisi ile kullanıcının ne yapmasının istendiği 

aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 

A) Değişiklikleri kaydetmesi 

B) Objeleri sayması 

C) Objeleri silmesi 

D) Objeleri seçmesi 

E) Objeden çıkması 

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
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6. Sağdan sola doğru açılan pencere aşağıda verilen hangi objeleri seçer? 

A) Ekrandaki tüm objeleri 

B) Tamamen içine giren objeleri 

C) Tamamen veya kısmen içine giren objeleri 

D) Dosyadaki tüm objeleri 

E) Sadece dairesel objeleri 
 

7. Bir çizim dosyasındaki tüm objeleri silmek için select objects: iletisine karşılık 

aşağıda verilenlerden hangisi yapılmalıdır? 

A) Sağdan sola pencere açılmalıdır 

B) File menüsünden Delete seçilmelidir 

C) Klavyeden all yazarak Enter tuşuna basılmalıdır 

D) Soldan sağa pencere açılmalıdır 

E) Klavyeden F7 tuşuna basılır. 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi objelerin özellikli noktalarından biri değildir? 

A) Uç noktası 

B) Orta noktası 

C) Kenar noktası 

D) Teğet noktası 

E) Alt noktası 

 

9. Bir dairenin merkezinden bir çizgiye dik çizmek için aşağıda verilen hangi osnapler 

kullanılır? 

A) Center-Perpendicular 

B) Quadrant-Endpoint 

C) Endpoint-Perpendicular 

D) Center-Midpoint 

E) Center-Endpoint 
 

10. Circle komutunun aşağıda verilen hangi seçeneği ile iki objeye teğet daire çizilir? 

A) Center/Radius 

B) Center/Diameter 

C) 3P 

D) Ttr 

E) Center/Midpoint 
 

11. Spline komutu ile eğrinin son noktası işaretlendikten sonra F seçeneği ile 6 değeri 

girilirse aşağıda verilen hangi eğri çizilir? 

A) 6 noktadan geçen bir eğri çizer. 

B) İşaretlenen noktaların en fazla 6 birim uzağından geçen eğri çizer. 

C) Her nokta arasında 6 birim boşluk bırakarak eğri çizer. 

D) Başlangıç ve bitiş noktaları arasında 6 birim boşluk olan eğri çizer. 

E) 6 noktadan geçen bir dik çizgi çizer. 
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12.  butonu ile aşağıda verilen ne tür çizgi çizilir? 

A) Düz çizgi 

B) Eğri çizgi 

C) Karışık çizgi 

D) Yatay çizgi 

E) Çok parçalı çizgi 

 

13. Bir çizgi üzerinde eşit aralıklarla nokta işaretlemek için aşağıda verilen hangi komut 

kullanılır? 

A) Segment 

B) Divide 

C) Measure 

D) Point 

E) Spline 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru modül değerlendirmeye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
İki boyutlu çizim uygulamaları ile ilgili yaptığınız çalışmaların sonucunu aşağıdaki 

kontrol listesine göre değerlendiriniz. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri 

Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır 

1. CAD program ara yüzü ile ilgili uygulamaları yaptınız mı?   

2. CAD program Araç Çubuklarını kullandınız mı?   

3. Yeni dosya açtınız mı?   

4. Dosya kayıt işlemini yaptınız mı?   

5. Ana menü içindeki alt menüleri incelediniz mi?   

6. Komutları farklı giriş yöntemlerini kullanarak aktif hâle getirdiniz mi?   

7. Çizim yardımcılarını kullandınız mı?   

8. Koordinat sistemlerini kavradınız mı?   

9. Çeşitli çizim komutları kullanarak geometrik çizimler yaptınız mı?   

10. Katmanlar oluşturdunuz mu?   

11. Obje seçme işlemlerini yaptınız mı?   

12. Objeleri silme ve geri alma işlemlerini yaptınız mı?   

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

Evet ise bir sonraki bireysel öğrenme materyaline geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 D 

3 A 

4 E 

5 C 

6 B 

7 C 

8 D 

9 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 C 

4 A 

5 D 

6 C 

7 C 

8 E 

9 A 

10 D 

11 B 

12 E 

13 B 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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