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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Sanat ve Tasarım 

DAL/MESLEK İç Mekân Dekorasyon 

MODÜLÜN ADI Bilgisayarda Geometrik Çizim 

MODÜLÜN 

TANIMI 

Geometrik çizim komutlarını kullanma ve düzenleme 

komutlarını kullanmayı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40 / 32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Bilgisayar paket programlarını kurmak ve çalıştırmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam sağlandığında, bu modül ile geometrik çizim 

komutlarını ve düzenleme komutlarını kurallarına uygun ve 

hatasız olarak kullanabileceksiniz. 

AMAÇLAR 

Amaçlar 

1. Temel geometrik çizimlerini yapabileceksiniz. 

2. Bilgisayar destekli çizim programı ile yapılmış çizimler 

üzerinde düzenleme komutlarını ve düzenleme komutları 

özelliklerini öğrenerek çizimlerin düzenlemelerini 

yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf 

Doanım: A4 fotokopi kâğıdı, kurşun kalem, silgi, bilgisayar, 

tarayıcı (scanner), AutoCAD programı, yazıcı (printer), çizici 

(plotter) 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GİRİŞ 

 

GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

İmalat sanayinde ürünün tasarımından imalatına kadar olan süreçte bilgisayar 

teknolojisi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bilgisayar destekli tasarım (computer aided 

design), bilgisayar destekli üretim(computer aided manufacturing) sistemlerinin bütün 

safhalarında bilgisayar teknolojisinden faydalanılmaktadır.  

 

Bu teknolojilerin tasarım ve üretim sektöründe kullanım alanın genişlemesinin ve 

artmasının arkasında üretimin hızlı ve hatasız olması, bilgilerin istenilen ortama aktarımının 

hızlı ve hatasız yapılabilmesi gelmektedir. Bunun yanı sıra bilgilerin tekrar kullanılmak 

üzere saklanabilmesi verilerin üzerine ek işlemler yapılarak yeni ürünlerin oluşturulabilmesi, 

üretim işlemlerinden önce hata denetimlerinin yapılabilmesi, modelleme ve işleme 

simülasyonlarının yapılabilmesi en önemli özellikleridir. Bilgisayarlı tasarım ve üretim 

işlemlerinde veri saklama yapıları kullanılmaktadır. Bu veriler çeşitli formatlarda kayıt 

edildiğinden her tasarım programının farklı yapısal özelliği olabilmektedir. Sanat ve tasarım, 

üretimin ilk aşamasını oluşturmaktadır. Çizimli yapılan model parçalar malzeme tasarrufu, 

ambalaj kolaylığı, üretim hassasiyeti, veri aktarımı, arşivleme, güncelleme yapma vb. birçok 

rahatlığı beraberinde getirmektedir. 

 

Bilgisayar ve bilgisayar destekli üretimin her geçen gün yaygınlaşması ile günümüz 

endüstrisinde tasarım her meslek dalının bir bölümü hâline gelmiş her imalat dalının bir 

tasarımcıya ihtiyacı vardır. İç mimarlık, çevre düzenleme, inşaat, mobilya ve dekorasyon, 

güzel sanatlar sanat ve tasarım elemanlarının çalıştığı önemli sektörlerdir. Tasarımcılar her 

türlü üretim malzemelerini kullanarak yeni bir ürün elde etmek veya var olan ürünü güncel 

yaşama göre uyarlamaktadırlar. Bugün tasarım ve model yapımlarında CNC takım tezgâhları 

ve bilgisayar destekli modelleme programları da yaygın olarak kullanılmaktadır.  

 

Bu modül ile tarasımın ilk aşaması olan bilgisayar destekli çizim ve modelleme 

programını tanıyacak, bilgisayar destekli çizimi yapabilecek ve bu çizim için gerekli olan 

çizim ve düzenleme komutlarını tanıyacaksınız. Bu modül ile bilgisayar donanımı parça 

elemanları özellikleri, bilgisayar tasarım ve modelleme programları ve bilgisayar destekli 

çizim ve düzenleme komutlarını bulacaksınız. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli atölye ortamı, bilgisayar ve bilgisayar çevre birimi 

elemanları olan yazıcı (printer) veya çizici (plotter), proje çizim kâğıtları hazırlandığında 

bilgisayar destekli çizim programı özelliklerini, geometrik çizim komutları ve bu komutların 

özelliklerini kullanarak temel geometrik çizimlerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çalıştığınız bölgede bulunan sanat ve tasarım alanında faaliyet gösteren sanayi 

kuruluşlarını araştırınız. Bu kuruluşlarda kullanılan çizim ve modelleme 

programlarını araştırınız. 

 İnternet üzerinden sanat ve tasarım ile ilgili sanayi kuruluşlarını, üniversite ve 

eğitim kurumlarını araştırınız. 

 Sanat ve tasarım alanında kullanılan çizim, modelleme, simülasyon, animasyon, 

kaplama ve yüzey modelleme konulu kitaplardan çizim ve modelleme ile ilgili 

kısımları araştırınız ve inceleyiniz. 

 

1. GEOMETRİK ÇİZİMLER 
 

1.1. Programın Amacı 
 

Bilgisayar destekli çizim ve modelleme için piyasada birçok paket program 

bulunmaktadır. Bu paket programların kullanım kabiliyetleri ve özellikleri değişiklik 

göstermekte olup genelde aynı işlemleri yapmaları için tasarlanmışlardır. Bu programların en 

başında AutoCAD” programı gelmektedir. 

 

Resim 1.1: Çizim ve modelleme programı 

AutoCAD, son derece gelişmiş ve yaygın şekilde kullanılan bilgisayar destekli çizim, 

tasarım, modelleme işlemleri için kullanılan paket programdır. AutoCAD’in anlamı 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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bilgisayar destekli çizim demektir. CAD ismini computer aided design kelimelerinin baş 

harflerinden almaktadır. Dünyada ilk kez ABD’de 1982 yılında uluslararası bir firma 

tarafından yazılmış olan AutoCAD programının günümüze kadar birçok sürümleri çıkmış 

olup yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu programın bazı sürümleri AutoCAD 10, AutoCAD 

11, AutoCAD 12, AutoCAD 13, AutoCAD Release14, AutoCAD 2000, AutoCAD 2002, 

AutoCAD 2002 LT, AutoCAD 2003, AutoCAD 2004, AutoCAD 2004 LT, AutoCAD 2005, 

AutoCAD 2006, AutoCAD 2007’dir. Programın yıllar içerisinde çizim ve modelleme 

kabiliyetleri geliştirilerek daha etkin şekilde kullanılması sağlanmıştır. Programın her 

sürümünde farklı ve yeni bir özelliğin yer almasına çalışılmaktadır.  AutoCAD programının 

yanında diğer çizim ve modelleme programları da bulunmaktadır. Fakat gelişmiş özellikleri 

kullanım kolaylığı bakımından AutoCAD tercih sebebi olmaktadır. 

 

AutoCAD programı bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ile hemen hemen her alanda 

kullanılmaktadır. AutoCAD programı sağladığı birçok avantajları sayesinde geniş kullanım 

alanı oluşturmuştur. Bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ile hemen hemen her alanda 

kullanılmakta olup başlıca ve yaygın olarak kullanıldığı meslek alanlarından bazıları 

şunlardır: 

 

 Çevre ve şehir düzenleme (şehir planlayıcısı, peyzaj mimarı, iç mimar) meslek 

alanlarında, 

 Teknik çizim (inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik 

mühendisi) mühendislik alanlarında,  

 İnşaat veya yapı meslek alanında, 

 Tapu-kadastro, yol ve harita mühendislik alanlarında, 

 Mekanik tasarım veya makine ressamlığı alanında, 

 Reklam ve sanat tasarımı alanlarında, 

 Endüstri ürün tasarım ve modelleme alanlarında, 

 Otomotiv tasarım ve üretim alanlarında kullanılmaktadır. 

Bu kadar geniş bir alanda kullanılmasının başında iki boyutlu çizim, üç boyutlu çizim 

ve modellemenin kısa zamanda kolay şekilde yapılabilmesidir. Ayrıca ölçülendirme, 

tolerans, hesaplama yapma, resim ekleme, ışıklandırma, malzeme kaplama, yüzey kaplama 

gibi gelişmiş özellikleri de kullanıcılara sunmaktadır. 

 

1.2. Bilgisayar Programları 
 

Bir bilgisayar, donanım elemanları ve birçok programlar sayesinde çalışmaktadır. 

Fakat bir bilgisayarda standart olarak kurulması olan veya istenilen amaca yönelik kurulan 

programlar olarak iki kısma ayrılmaktadır. Bir bilgisayarda kullanılan programları genel 

olarak sınıflandırmak gerekirse şu şekilde gruplanabilir: 

 

1.2.1. İşletim Sitemleri 
 

İşletim sistemleri bir bilgisayarda bulunması gereken en temel programdır. Bilgisayara 

kurulan diğer bütün programlar bilgisayarda bulunan işletim sistemlerinin üzerine kurularak 

çalıştırılmaktadır. İşletim sistemine kurulmayan programlar veya işletim sisteminin 

çalışmaması durumunda hiçbir programı çalıştırmak mümkün olmamaktadır. Önemli ve en 
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çok kullanılan işletim sistemi programları Windows 98/2000/ME/XP/Vista, Linux, Mac-Os, 

Pardus,  Unix, MS-Dos, Solaris, Novell olarak sıralayabiliriz. 

 

1.2.2. Programlama Dilleri 
 

Programlama dilleri bütün programların yapı taşlarıdır. İşletim sistemleri de dâhil 

bütün programlar programlama dilleri ile yazılmaktadır. Programlama dilleri kodların 

yazılımı ve yorumlanması ile çalışmaktadır. Aslında görsel olarak çalışan bütün 

programların arkasında program kodları satır satır çalışmaktadır. Her programlama dilinin 

kendine has özelliği ve yorumlama kabiliyeti vardır. Önemli ve çok kullanılan programlama 

dilleri Visual C#.NET, Pascal, Visual Basic, Delphi, Java, C++ sayılabilir. 

 

1.2.3. Veri Tabanı Programları 
 

Veri tabanı programları, verilerimizi düzenli bir biçimde tablolar hâlinde saklamamızı 

sağlayan programlardır. Veri tabanları verilerimizi güvenli ve hızlı bir biçimde işlememize 

yardımcı olur. Milyonlarca kayıtlı bilgileri aynı anda içinde barındıran ve birçok gelişmiş 

araçlar sunan veri tabanı programlarına, veri tabanı yönetim sistemleri denir. Veri tabanı 

yönetim sistemleri, tam donanımlı olarak veriler üzerinde her türlü işlemi kolayca ve 

verilerin güvenliğini sağlayarak çalışılmasına izin verir. Örneğin, MS Access bir veri tabanı 

programıdır. Diğer taraftan MS SQL Server, Oracle, Sysbase, DB2 ve İnformiks tam veri 

tabanı yönetim sistemleridir. 

 

1.2.4. Ofis Programları 
 

Ofis programları adında anlaşılacağı gibi her türlü büro işlemlerinde kullanılan tablo, 

resim, metin, sunu, posta, ajanda vb. birçok programı içeren programlar topluluğudur. 

Hemen hemen bütün bilgisayar kullanıcıların bilgisayarlarında kurulu olan ve yazı yazmak, 

tablo hazırlamak, sunu hazırlamak vb. işlemler için kullandığımız programlardır. Bu 

programların en çok kullanılanı Microsoft firmasının çıkarmış olduğu Ofis 97, Ofis 2000, 

Ofis XP, Ofis 2003 ve Ofis 2007 programlarıdır. Bunun yanında Linux İşletim Sistemi 

tabanlı Open Office 2.1, Open Office 2.2, Ashampoo Office 2006, Microsoft One Not 

programları da bulunmaktadır. 

 

1.2.5. Donanım Driver (Sürücü) Programları 
 

Bilgisayar sürücü (driver) programları bir bilgisayarda takılı olan donanım 

elemanlarına (ekran kartı, ses kartı, faks-modem kartı, ağ kartı, TV kartı, yazıcı-printer, 

çizici-plotter, tarayıcı-scanner, klavye, flash disk vb.) ait programlardır. Bu programların 

görevi işletim sistemlerine kendi özelliklerini tanıtarak ses çıkması, görüntü alınması, yazı 

çıktısı vermesi vb. istenilen işlemlerin yapılmasını sağlamaktadırlar. Her donanım 

elemanının kendine has versiyonunda sürücü programları bulunabilir. Bazı programların 

sürücü bilgileri işletim sistemi tarafından otomatik olarak tanınabilir. Normalde yeni çıkan 

her donanım elemanının tam performanslı ve sorunsuz çalışması için sürücü programının 

kurulması gerekmektedir. Örneğin bir TV kartının sürücüsü yüklenmez ise bilgisayar yeni 

donanımı tanır fakat sürücü programı olmadığı için çalıştırmaz. Donanım elemanlarının 
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sürücü programları üretici firmalar tarafından yazılmakta, ücretsiz olarak verilmekte ve 

yayınlanmaktadır. Bazı sürücü programları isimlerini vermek gerekirse Realtek AC’97 ses 

sürücüsü programı, ATİ Catalyst 7.1 ekran kartı sürücüsü programı, Aver Media TV 2.032 

TV kartı sürücüsü programıdır. 

 

1.2.6. Paket Programlar 
 

Paket programlar, bilgisayarda her türlü işlemleri gerçekleştirmek için yazılmış olan 

programlardır. Paket programlar yazılım firmaları ve özel kişiler tarafından bir programlama 

dili ile yazılır. Kullanım alanları aşağı yukarı bütün alanları kapsamaktadır. Özellikle medya 

(müzik, video, ses, grafik, TV vb.) düzenleme, resim düzenleme, çizim ve tasarım yapma, 

ofis işlemleri, hesaplama yapma, internet ve ağ bağlantısı, güvenlik ve virüs, ticari fatura ve 

hesaplama, oyun ve eğlence, dosya düzenleme vb. alanlarında binlerce program 

bulunmaktadır. Paket programlar istenilen amaca göre bilgisayarlara kurularak 

kullanılmaktadır. Piyasada kullandığımız tüketim mallarının birden fazla çeşidi olduğu gibi 

paket programlarının da aynı ve benzer işlemleri yapan birçok çeşidi bulunmaktadır. Paket 

programlar belirli bir ücret karşılığı lisanslı olarak veya bedava olarak satılmakta ve 

yayınlanmaktadır. Bu programlara örnek vermek gerekirse Winamp, AutoCAD, Winrar, 

NOD 32 Antivirüs, Webroot Spy Sweeper, Mozilla Firefox, Adobe Photoshop, MSN 

Mesenger, Download Accelerator, Nero Burning ROM, Need For Speed Carbon, 

MasterCAM, Catia vb. programları gibidir. 

 

Paket programları, bilgisayar çizim, tasarım ve modelleme programları olarak gruplara 

ayırabilir. 

 

Bilgisayarda kullanılmak için çok sayıda çizim ve tasarım programları bulunmaktadır. 

Burada önemli olan yapılacak işleme göre çizim ve tasarım programını kurmak ve 

kullanmaktır.  Bu programlar çizim, modelleme, yüzey kaplama, malzeme atama, 

simülasyon ve hareket verme, kuvvet hesaplaması yapma, kullanıcı kolaylığı, öğrenme 

kolaylığı, dosya özellikleri vb. gibi özelliklerden dolayı tercih edilmektedirler. Bu 

programları yaptıkları işlemlere göre gruplanmaktadır. Bir program birden çok alanda da 

kullanılabilmektedir. Bu programlar bu özelliklerinden dolayı tercih sebebi olmakta ve 

kullanım alanı çok geniş olabilmektedir. 

 

1.2.6.1. Resim Düzenleme ve İşleme Programları 

 

Bu programlar ile dijital ortamlardaki resimlerin belirli veya istenilen kısımları 

kesilebilmekte, değişik formatta kayıt edilebilmekte, resim üzerinde renk ve şekil çizimleri 

yapılabilmekte, yeni çizimler ve modeller oluşturulabilmekte, resim hataları 

düzeltilebilmekte, değişik efekt verilebilmekte vb. yüzlerce işlem yapılabilmektedir. Bu 

programlar çok ileri düzeydeki işlem ve uygulamalar için kullanılmaktadır. Bu programlara 

örnek vermek gerekirse Adobe Photoshop CS/CS2, Paint Shop Pro, Corel Draw, Quark 

Express, ACD See, Ashampoo Photo Commander 
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1.2.6.2. İki Boyulu Üç Boyutlu Çizim ve Tasarım Programları 

 

Bu programlar ile her türlü iki boyutlu ve üç boyutlu çizim ve tasarımlar 

yapılabilmektedir. Programların genel üstünlüğü teknik resim çizme, ölçülendirme, tolerans 

ve yüzey işleme özelliklerinin çok gelişmiş olmasıdır. Bunun yanı sıra üç boyutlu modelleme 

ve kaplama işlemleri de yapmalarıdır. Bu programlarda çizim özellikleri ön plana çıkmakta 

ve bu da tercih sebebi olmalarını sağlamaktadır. Bu programlara örnek vermek gerekirse 

AutoDesk AutoCAD, İntelliCAD, VariCAD 

 

1.2.6.3. Katı Modelleme Programları 

 

Bu programlar ile her şekildeki parçaların iki boyutlu ve üç boyutlu modelleme ve 

görünüşleri oluşturulabilmektedir. Bu programların genel kullanım amaçları üretimi 

amaçlanan tek veya karışık parçaların üç boyutlu modellerini çıkartarak görünüm 

özelliklerinin çıkartılmalarını sağlamaktır. Ayrıca bu programlar bu parçalara sanal hareket 

verilerek çalışma biçimleri ve çalışma koşulları test edilebilmektedir. Amaç hızlı biçimde üç 

boyutlu model tasarlama ve görünüm sağlayarak sanal hareket verme işlemidir. Ayrıca iki 

boyutlu görünüm verme, malzeme ve yüzey kaplama, tolerans, CAM imalat işlemleri vb. 

gibi işlemlerde yapılabilmektedir. Bu programlara örnek vermek gerekirse Auto Mechanical 

Desktop, Solid Works, Catia, Thing Desing, Unigraphics, AutoDesk Inventor, Arcon 

Mimari, Alias Maya, RhinoCeros 
 

1.2.6.4. Katı Model Simülasyon Programları 

Bu programlar ile her şekildeki parçaların iki boyutlu ve üç boyutlu modelleme ve 

görünüşleri oluşturularak parçalara sanal hareket verilebilmektedir. Bu programların özelliği 

üretilecek parçaları sanal ortamda üreterek olabilecek hataları çalışma şartlarını ve güvenliği 

en iyi şekilde sağlamaktadır. Bu sayede malzeme, zaman ve emek kazancı sağlamaktadır. 

Bunun yanında diğer çizim, modelleme, malzeme kaplama özellikleri de kullanılmaktadır. 

Bu programlara örnek vermek gerekirse AutoDesk Inventor, Catia, Mechanical Desktop, 

Unigraphics, Alias Maya, RhinoCeros 
 

1.2.6.5. Analiz ve Hesaplama Programları 
 

Analiz ve hesaplama programları, üretilecek parçaların kuvvet, ısı, gerilim, kesme, 

basma, eğilme vb. dayanım özelliklerini sanal ortamda test etmektedir. Malzeme ve emek 

kaybı olmadan gerçeğe yakın uygulamalı testleri yapabilmektedir. Bu sayede güvenlik, emek 

ve malzeme kazancı sağlamaktadır. Bu programların genel kullanım amaçları üretilecek 

parçaların dirençlerinin matematiksel hesaplamalarını yapmaktır. Bu programlara örnek 

vermek gerekirse Ansys, Ansys Heal, C-Mold 
 

1.2.6.6. Özel Efekt ve Animasyon Programları 
 

Özel efekt ve animasyon programları çok iyi derecede görsel özellik ve kaplama 

sağlayarak gerçek biçimli cisim, canlı ve model oluşturmakta kullanılmaktadır. Bu 

programlar ile oluşturulan nesnelere hareket ve sanal canlandırma özelliği verilmektedir. 

Üretilecek veya modellenecek nesneler gerçeğe yakın göründükleri için çok büyük oranda 

zaman, emek, malzeme kazancı sağlamaktadır. Son zamanlarda bu programlar sinema 
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sektöründe üç boyutlu animasyon filmlerinin yapımında ve normal filmlerin görsel 

efektlerinin hazırlanmasında kullanılmaktadır. Bunun yanında oyun ve eğlence alanında aynı 

şekilde karakter canlandırmasında kullanılmaktadır. Bu programlara örnek vermek gerekirse 

3D Studio Max, Rhino Ceros, TridiMax, Light Wave 3D 
 

1.2.6.7. CNC-CAM Tasarım ve Üretim Programları 
 

Bu programlar bilgisayar destekli üretim (cam)de herhangi bir parçanın tasarlanarak 

üretilmesinde kullanılmaktadır. Bu programlar bilgisayar destekli makineler ile bilgi 

alışverişi yaparak doğrudan üretimi gerçekleştirebilmektedir. Oluşturulan çizim ve 

tasarımların veri dosyaları makineler tarafından okunabilmekte ve tanınabilmektedir. Amaç 

tasarımı bilgisayardan doğrudan üretim makinelerine aktarabilmektir. Diğer tür veya bu 

programlar ile makineye bağlı olmadan tasarım ve modellemede yapılabilmektedir. Ancak 

CAM imalatta her program kullanılmaktadır. Bu programlara örnek vermek gerekirse 

MasterCAM, SurfeCAM, EdgeCAM, Cimatron, Unigraphics, Catia, SolidCAM, Solid 

Works 

1.3. Yazılım ve Donanımın Tanıtılması  
 

1.3.1. Donanım  
 

Bir bilgisayar, donanım ve yazılım olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Donanım 

bilgisayarın kasası içerisinde ve çevre biriminde bulunan gözle görülen elle tutulan mekanik 

ve elektronik parçalardan oluşan bütün elemanlarıdır. Örneğin monitör, işlemci, klavye, TV-

kartı, faks-modem kartı, CD-ROM sürücü, hard disk gibi elamanlar. Yazılım ise donanım 

elemanlarını çalıştıran ve onlara işlem yaptıran, girilen veya depolanmış veriyi istenilen 

şekilde düzenleyip çıktı alınmasını sağlayan komutlar dizisidir. 

 

Resim 1.2: Masaüstü bilgisayar ve temel donanım elemanları 

1.3.2. Yazılım  
 

Yazılımlar belirli kodlarla yazılmış elle tutulamayan manyetik ortamlara yüklenen ve 

saklanan sanal verilerdir. Yazılımları iki şekilde sınıflandırabiliriz. Bunlar birincisi bilgisayar 

donanım elemanlarını birbiri ile tanıtan, hangi işlem ve sıra ile işlem yapılmasını sağlayan, 

diğer yazılımların çalışmasını sağlayan sistem yazılımlarıdır. İşletim sistemleri, donanım 

sürücüleri(drivers), bios yazılımları, ROM bellek yazılımları gibi yazılımlardır. İkinci olarak 

ise ticari ve kişisel kullanımlarda programlamayı, iletişim ve haberleşmeyi, bilgi alışverişi 

gibi çeşitli alanlarda işlem yapmayı sağlayan uygulama yazılımlarıdır. Ofis programları, 
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programlama dilleri, tasarım, çizim, modelleme programları, müzik, ses, video programları, 

fotoğraf düzenleme programları vb. gibi yazılımlardır. 

 

Resim 1.3: Visual basic programlama dili ile buton yapımı ve kod yapısı 

Bir bilgisayarın gücü ve kapasitesini donanım ve buna bağlı olan yazılımlar 

belirlemektedir. Bilgisayarda donanım elemanları ve yazılımlar ortak iş yapmaktadır. Bu iki 

unsur birbirini tamamlayan bütündür. Daha öncede bahsedildiği gibi şu unutulmamalıdır ki 

bilgisayarlar sahip oldukları yazılım (işletim sistemi, program), donanım (mekanik-

elektronik parçalar), yüklü olan bilgiler sayesinde işlem yapabilir. Bilgisayarlar insanlar gibi 

akıl ve mantık yürütme yapamaz. Sadece programlar sayesinde izin verilen işlemleri 

yapabilir. 

 

Tanımadıkları veya içerisinde yüklü olmayan veriler karşısında hiçbir işlem yapmaz 

veya hata şeklinde uyarı verir. Örneğin TV kartı olmayan bir bilgisayarda TV seyredemeyiz. 

Takılı olan TV kartının bilgilerini yani sürücüsünü bilgisayara yüklenmeden ve ayarlarını 

yapmadan yine seyredemeyiz. Aynı şekilde faks-modem veya ağ kartı olmayan bilgisayarda 

internete bağlanılmaz. Yine aynı şekilde sürücüsünün yüklenmemesi ve doğru ayarının 

yapılmaması sonucunda da internete bağlanılmaz. 

 

Bilgisayar donanım elemanları çeşitli şekilde sınıflandırılmaktadır.  

 

1.3.3. Bilgisayar Ana Donanım Elemanları 

 

Şekil 1.4: Bilgisayar ve temel donanım elemanları 
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 Monitör 

 Kasa 

 Klavye 

 Fare(Mouse) 

 

1.3.4. Bilgisayar Kasası Donanım Elemanları 

 

 

Resim 1.5: Bilgisayar kasası ve kasa içi donanım elemanları 

 İşlemci 

 Anakart 

 Hard disk 

 Ekran kartı 

 RAM 

 Ses kartı 

 Faks-modem kartı 

 TV kartı 

 Grafik kartı 

 CD-ROM sürücü 

 CD-RW sürücü 

 DVD-ROM sürücü 

 DVD-RW sürücü  

 CD-RW\DVD-RW sürücü 

 Disket sürücü (Floppy) 

 Güvenlik kartı 

 Ethernet kartı 
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1.3.5. Bilgisayar Çevre Birimi Donanım Elemanları 
 

 

Resim 1.6: Bilgisayar ve bilgisayara bağlanan çevre birimi donanım elemanları 

Bilgisayar Temel Çevre Birimi Elemanları 

 

 Yazıcı (printer) 

 Tarayıcı(scanner) 

 Hoparlör(speaker) 

 Web-cam 

 Çizici (plotter) 

 Mikrofon 

 Kulaklık 

 Joystick 

 GamePad 

 Yazıcı, tarayıcı, scanner 

 Hub (ekran çoklayıcı) 

 Projeksiyon  

 Mouse pad 

 Barkot okuyucu 

 SD-MMC-MC kart okuyucu  

 Işıklı kalem 

 Wireless adaptör 

 Kesintisiz güç kaynağı (UPS) 

 Bluetooth adaptör 

 Flash disk 

 ADSL modem 

 Şekil tabletleri 

Bilgisayar donanım elemanlarını ve özelliklerini bilmeden, tanımadan onları 

kullanmak hatalı işlem yapmayı ortaya çıkarır. Bu nedenle önce donanım elemanlarını ve 

özelliklerini öğrenelim. 
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 İşlemci-CPU (Central Processing Unit-Merkezi İşlemci Birimi) 

 

Resim 1.7: İşlemci 

Bilgisayardaki tüm matematiksel ve mantıksal işlemlerin yapıldığı bölümdür. CPU bir 

bilgisayarın beynidir. Bilgisayarda işlemci olmadan hiçbir işlem yapılmaz. Tüm 

matematiksel işlemler ve mantıksal karar verme durumları burada yapılmaktadır. Bilgisayara 

yüklediğimiz veya yüklü olan bütün resim, yazı, şekil, grafik ve film dosyalarını 0 ve 1 den 

oluşan ikili sayı sistemine dönüştürerek ekrana getirmekte veya hafızasında saklamaktadır. 

Kullanıcının girdiği komut ve yorumları işleyerek sonuçlarını diğer donanım elemanlarına 

bildirir. İşlemcilerin hızı saniyede yaptıkları işlemlere göre sınıflandırılmaktadır. Ayrıca 

işlemciler pin sayılarına, hızlarına, üretici firma türüne, ön bellek miktarına, çekirdek çeşidi 

ve sayısına, model türüne vb. sınıflandırılmakta ve üretilmektedir. Alınacak işlemci pin 

sayısına göre anakart seçilmelidir. 

 

 Anakart (Mother Board) 

 

Resim 1.8: Anakart 

Anakart; işlemci ve ses kartı, ekran kartı, fax-modem kartı, ethernet kartı, güvenlik 

kartı, grafik kartı gibi diğer kartların hepsinin üzerine takıldığı, donanım elemanlarının 

birbiri ile olan haberleşmesini ve bilgi alışverişini sağlayan, bilgisayar donanım elemanları 

bilgilerini üzerinde tutan karttır. 
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Anakart üzerinde slotlar, yongalar, donanım elemanları için yuvalar, transistorlar, 

soketler, bulunan karmaşık ve ince bir devre yapısına sahip olan yaklaşık 25 cm–30 cm 

ebatlarında fiberglastan yapılmış levhadır. 

 

Anakartlar, bilgisayarı oluşturan donanım elemanlarının başında gelmektedir. 

Anakartlar bir bilgisayarda bulunan hard diskler, CD-DVD ROM sürücüler, disket sürücüler, 

flash diskler arasında sürekli bilgi alışverişini yapmakta ve yönetmektedir. Bütün donanım 

elemanlarının anakart ile bağlantısı vardır. Bilgisayara veri girmekte ve yönetmekte 

kullanılan klavye ve fare anakarttaki özel yuvalarına takılmaktadır. Ayrıca USB bağlantılı 

olarak üretilen fare, klavye, yazıcı, tarayıcı, flashdisk, MP3 player, dijital fotoğraf makineleri 

ve hafıza kartları bağlantı noktalarına takılıp veri alışverişi sağlanmaktadır. Anakarta bağlı 

olmayan, bağlantısı eksik veya yanlış yapılan, bozuk donanım elemanları çalışmaz ve işlem 

yapmaz. 

 

 Sabit disk (Hard disk) 

 

Resim 1.9: Hard disk (Sabitdisk) 

Bilgisayarda yazı, resim, müzik, ses, film, grafiklere ait bütün verileri saklamak ve 

depo etmek için işletim sisteminde belirli programları çalıştırmak için kurulan program 

dosyalarını kopyalamak için kullanılan birime sabit disk veya hard disk denilmektedir. 

 

Bir hard diskin genel yapısı çeşitli sayıda manyetik metal plaka ve bu plakaları okuyan 

kafa ve bunları hareket ettiren millerden oluşmaktadır.  

 

Hard diskler bilgisayar kapatıldığında bilgilerin silinmeden ve kaybolmadan 

saklanmasını sağlayan depolama birimleridir. İşletim sistemine kurulmuş olan programlar 

veya kaydedilmiş bütün bilgiler istenildiğinde tekrar okunabilir veya silinebilir. Hard diskleri 

çok çeşitli kapasiteleri olan bir depo veya ambar olarak da düşünebiliriz. Hard disklere sabit 

disk yani taşınamayan disk denilmektedir. Fakat son zamanlarda teknolojinin gelişmesi ile 

birlikte USB bağlantılı çok çeşitli ve büyük kapasitelerde seyyar hard diskler de 

kullanılmaktadır. Sadece sabit değil seyyar hard disklerde bulunmakta ve kullanılmaktadır. 
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 Ekran kartı 

 

Resim 1.10: Ekran Kartı 

Ekran kartı, bilgisayarda bulunan her türlü görsel video sinyallerini monitör 

yardımıyla görmemizi sağlayan donanım elemanıdır. 

 

Kısaca bilgisayarda işlemleri görmemizi sağlayan görüntü elemanıdır. Ekran kartı 

bilgisayar işlemcisi tarafından her türlü görsel ve grafiksel sinyalleri işleyerek monitör 

sayesinde görüntülenmesini sağlar. Ekran kartı bilgisayar donanım elemanlarının en 

önemlilerinden biridir. Ekran kartı olmayan bir bilgisayarda görsel bir işlem yapılamaz. 

İşletim sistemlerinin kurulması ve çalıştırılması, programların yüklenmesi ve çalıştırılması, 

yazı yazılması, grafiksel ve modelleme işlemleri yapılması, film ve video dosyalarının 

izlenmesi, oyun oynanması vb. gibi bütün bu görsel işlemlerin yapılması ekran kartı 

sayesinde olmaktadır. 

 

 RAM (Random Access Memory) 

 

Resim 1.11: RAM 

Rastgele erişilebilir bellektir. Bu belleğe kalıcı olmayan bellekte denir. RAM bellekler 

ana bellek olarak da adlandırılmaktadır. Bilgisayar işlem yaptığı sırada bilgileri bu bellek 

üzerinde tutmaktadır. Bilgisayardaki o anda okunmakta, açılmış, çalışmakta olan bilgileri 

geçici olarak yani kayıt edilene kadar hafızada tutmaktadır. Elektrik kesildiğinde veya 

bilgisayar kapatıldığında RAM bellekteki bilgiler silinir. Kullanıcı işlem yaptığı bilgileri 

kaybetmek istemiyorsa bilgilerini yan bellekte denilen hard disk, disket, flashdisk’ e kayıt 

etmelidir. RAM bellekteki bilgiler yan bellekteki bilgilerden daha hızlı bir şekilde açılmakta 



 

 15 

ve kullanılmaktadır. Bilgisayara bağlı bulunan birimlerdeki bilgileri okumak, değiştirmek, 

silmek, yeniden kayıt etmek için kullanılmaktadır. Bir bilgisayardaki RAM miktarı ne kadar 

fazla ise bilgilere ve işlemler o kadar hızlı ve çabuk yapılır. Tabi işlemci, hard disk, ana 

bellek, cache bellek vs. gibi donanım elemanlarının gücü ve özelliklerine de bağlı olarak 

değiştiğini de unutmamak gerekir. Piyasada pek çok türde ve özellikte RAM çeşitleri vardır. 

EDO Ram, SD Ram, DD Ram, RD, DDR2 Ram, DDR3 Ram bunlara örnek olarak 

verilebilir. 

 

 Monitör (Ekran) 

 

Resim 1.12: Monitör 

Bilgisayarlarla kullanıcılar arasındaki görsel bağlantıyı sağlayan birimdir. Bilgisayar 

işlemcisi tarafından işlenen veriler ekran kartında düzenlenir ve son işlem olarak monitörler 

tarafından görüntülenir. Bilgisayar işlemcisi tarafından 0 ve 1 kodlarına dönüştürülen 

herhangi bir fotoğraf, resim, grafik, video ekran kartı tarafından düzenlenir ve ne şekilde 

gösterileceği düzenlenir. Bu görüntülerin yansıtma ve gözle görünür hâle getirilmesi işlemini 

ise monitörler yapmaktadır. Monitörler ekran kartları ile birlikte çalışmaktadır. Bu iki 

donanım elemanı arasındaki bağlantı, yazılım ve ayar sorunu görüntünün ekrana yansımasını 

etkiler. Monitörler destekledikleri çözünürlük özelliklerine göre görüntü kalitesini 

belirlemektedir. Monitörler görüntü tiplerine (LCD-TFT, CRT), büyüklüklerine (15” İnç-17” 

İnç -19” İnç -21” İnç) gösterdikleri renk sayısına (65556-16.777.216)  ve destekledikleri 

çözünürlük oranlarına(800x600-1024x768-1152x864-1280x1024) göre sınıflanır. Piyasada 

LCD ve CRT olmak üzere iki tip olarak bulunmaktadır. 

 

LCD'lerin çalışma mantığı, arkadan aydınlatmalı LCD monitörlerde ışık RGB 

filtrelerine gelir. Transitörler filtrelere voltaj vererek buradaki sıvı kristallerin açılarını 

değiştirir ve ışığın nasıl yansıtılacağını ya da yansıtılmayacağı belirlenir. Burada önemli bir 

nokta ışığın hiçbir zaman sönmediğidir. 

 

CRT (Cathode Ray Tube) monitörlerde ise ekranda fosfor noktaları vardır ve bu 

noktalar elektron tabancaları ile yatay olarak soldan sağa doğru taranır ve fosforlar 

aydınlatılır. Bu tabancalar ekrana belli bir mesafede durmak zorundadır ve arkaya doğru 

uzanır. Bu nedenle CRT monitörler LCD'lere kıyasla daha büyük olur. Titreme, tarama 

yapılırken ışığın çok kısa bir süre sönmesinden kaynaklanır. LCD'lerde ışık hiç 

sönmediğinden böyle bir titreme sorunu olmaz. Ayrıca ışık düz bir doğrultu izlediğinden 

LCD'lere yandan bakılınca görüntü bozulur. 
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 Ses kartı (Sound card) 

 

Resim 1.13: Ses kartı 

Bilgisayardan ses çıkmasını sağlayan donanım elemanıdır. Donanım elemanlarında bir 

ses kartı olmadan bilgisayar sadece kasaya bağlı küçük bir hoparlör ile bip sesleri ve 

mekanik melodiler çıkarmaktadır. Bilgisayarda müzik dinlemek, film izlemek, TV izlemek, 

sesleri duymak için ses kartlarına veya donanımına ihtiyaç vardır. Ses kartları, karta 

bağlanan hoparlörler aracılığıyla dijital ses elde edilmesini ve ses çıkışını sağlamaktadır. İlk 

yıllarda anakart üzerine harici olarak takılan ses kartları son yıllarda standart olan elemanlar 

arasına girmiş ve anakart üzerinde tümleşik eleman olarak üretilmektedir. Anakart üzerinde 

bulunan ses kartları standart özellikte olup ekstradan çok güçlü veya ayrıntılı dijital 

özellikteki seslerin çıkmasını desteklememektedir. 

 

 Hoparlör (Speaker) 

 

Resim 1.14: Hoparlör (Speaker) 

Bilgisayardaki film, müzik, video, TV seslerinin dışarı duyulması için kullanılan çevre 

birimi donanım elemanıdır. Bu seslerin çıkması için dışarıdan takılan ses kartlarına veya ses 

donanım gereçlerine ihtiyaç vardır.  Bilgisayardan kaliteli ses çıkışı sadece ses kartına bağlı 

değildir. İyi, kaliteli ve güçlü bir ses çıkışını sağlamak için kaliteli ve geniş özellikli 

hoparlörlere gerek vardır. Bu hoparlörler 2+1 , 4+1, 5+1, 7+1 gibi hoparlör sayıları 10 Watt 

RMS, 20 Watt RMS, 70 Watt RMS, 300 Watt RMS gibi ses çıkış güçleri bulunmaktadır. 

 

 Tarayıcı (Scanner) 

 

Resim 1.15: Tarayıcı (Scanner) 
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Kâğıda basılı yazı ve resimleri çeşitli çözünürlük değerinde okuyarak dijital veriler 

olarak bilgisayarlara kayıt edilmesini sağlayan donanım elemanlarıdır. Tarayıcılar bilgisayar 

içerisinde kayıtlı olmayan resim ve yazı verilerini dönüştürmek için kullanılmaktadır. 

 

Tarayıcıların çalışma ilkeleri basittir. Taranacak nesne (kâğıt), üst tarafından alta 

doğru satır satır ışığa duyarlı elektronik elemanlar tarafından taranarak sayısallaştırılır. 

 

Tarayıcının daha iyi yapılabilmesi için nesne, bir ışık kaynağı ile aydınlatılır. 

Taranması istenen görüntü, üzerinden ışık kaynağı geçtikten sonra bir mercek aracılığıyla 

fotoelektrik hücrelerden oluşmuş bir görüntü algılayıcı sensör üzerine düşürülür. Yani ışık 

değerleri ölçülür, ölçüm değerine göre bir voltaj değeri üretilir. Değişen voltajlarda elektrik 

algılayıcı, daha ışıklı ve açık tonlardaki desenleri yüksek voltajla koyu desenleri ise düşük 

voltajla gösterir. Daha sonra bu dosya üzerinde görüntü programları ile işlem 

yapabilmektedir. 

 

Her tarayıcının kendine has maksimum tarama büyüklük limiti (300 DPI, 600 DPI, 

1200 DPI, 2400 DPI) vardır. Bu tarama büyüklüğüne DPI (Dots Per Inches) bir inçteki nokta 

sayısı denilmektedir. Taranan bir resmin DPI değeri ne kadar büyük olursa resmin aynı 

çözünürlükteki ölçü değeri o kadar büyük olur. 

 

 Yazıcı (Prınter) 

 

Yazıcı (printer) bilgisayarda bulunan veya çeşitli programlar kullanarak yazılan 

yazıları, yapılan resimleri, çizilen çizimleri, çizilen grafik ve tabloları kâğıda basmak için 

kullanılan donanım elemanıdır. Yazma biçimlerine göre üç türlü yazıcı bulunmaktadır: 

 

 Nokta vuruşlu yazıcılar 

 

Resim 1.16: Nokta vuruşlu yazıcı 

Nokta vuruşlu yazıcılar gezer bir başlıkta bulunan uç ile karbon kopyalı kâğıt üzerine 

veya karbon şerit altında bulunan kâğıtlara çıktı alınmasını sağlayan yazıcılardır. 

Hassasiyetleri ve yazının çıktı kalitesi çok iyi olmamakla birlikte oldukça ekonomiktir. Bu 

yazıcılar gürültülü ve sesli çalışmaktadır. Daha çok liste düzenleme fiş, fatura ve değersiz 

evrak çıktıları almakta kullanılmaktadır. 
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 Mürekkep püskürtmeli yazıcılar 

 

Resim 1.17: Mürekkep püskürtmeli yazıcı 

Mürekkep püskürtmeli yazıcılar gezer bir başlıkta bulunan siyah ve çeşitli renklerdeki 

mürekkeplerin kartuşların uçlarından çıktı alınacak kâğıtlara püskürtülmesi ile çalışan 

yazıcılardır. Renkli ve siyah beyaz çıktılar alınabilmektedir. Renkli çıktılar almak için her 

renge göre kartuş takılması gerekmemektedir. Yazıcıya üç temel renk olan sarı, kırmızı ve 

mavi renkli kartuşlar takılmaktadır. Yazıcı bu renkleri karıştırarak ara ve diğer renkleri elde 

etmektedir. Siyah çıktı almak için sadece siyah kartuşlu mürekkep takılması yeterlidir. 

 

Bu yazıcılar mürekkep püskürterek çalıştıkları için özellikle yaz aylarında sıcak 

ortamlarda ve uzun dönem aralıklarında mürekkeplerin kartuşların uçlarında donmasını 

önlemek için temizlenmesi veya çıktı alınması gerekmektedir. Yazılan kâğıtlardaki 

mürekkeplerin kuruması için kısa bir süre beklemek ve dağılmasını önlemek için yazı 

üzerlerine dokunulmaması gerekmektedir. Bu yazıcılarda yine DPI kalite oranına göre çıktı 

vermektedir. 

 

 Lazer yazıcılar 

 

Resim 1.18: Lazer yazıcı 

Lazer yazıcılar içlerinde bulunan silindir biçimli tonerlerdeki tozların çıktı alınacak 

kâğıt üzerine düzenli bir biçimde yapıştırılması ile çıktı alınmasını sağlamaktadır. Bu 

yazıcılar fotokopi makinesi gibi çalışmaktadır. Mürekkep püskürtmeli yazıcılara oranla daha 

kaliteli daha hızlı ve daha çok çıktılar alınabilmektedir. Hem renkli hem de siyah beyaz 

çıktılar alınabilmektedir. Kullanım maliyeti mürekkep püskürtmeli yazıcılara göre daha 

ekonomiktir. Bu yazıcılarda yine DPI kalite oranına göre çıktı vermektedir. Bu yazıcıların 

çeşitleri DPI baskı kalitesi büyüklüklerine (300 DPI, 600 DPI, 1200 DPI), renkli ve siyah 

beyaz çıktılara, kâğıt baskı hızı durumlarına göre bulunmaktadır. 
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 Faks-modem kartı 

 

Resim 1.19: Faks modem kartı 

Faks-modem kartı bilgisayarların telefon hatları ve kabloları ile internete bağlanmasını 

ve farklı bilgisayarların bir ağ ile birbirine bağlanarak haberleşmesini ve bilgi alışverişini 

sağlayan donanım elemanlarıdır. 

 

Yine bu donanım elemanları da standart elemanlar olarak tanımlandığı için anakart 

üzerinde birleşik olarak üretilmektedir. Özel veya eski üretim tarihli anakartlarda 

bulunmayabilir. Faks-modem kartları üzerinde ev telefon hatlarının bağlanması için RJ-11 ve 

ADSL kablo bağlantıları içinse RJ-45 giriş portları bulunmaktadır. İnternete girmek veya 

bilgisayarları birbirine bağlamak için bu portlar kullanılmaktadır. Faks-modem kartları hem 

bilgisayar kasası içerisinde anakarta takılı olarak hem de kasa dışarısında harici olarak 

bulunmaktadır. 

 

 ADSL modem 

 

Resim 1.20: ADSL modem 

ADSL modemler faks-modem kartları gibi internetten bilgi alışverişini yüksek hızda 

ve sürekli bir biçimde olmasını sağlayan dış donanım elemanıdır. ADSL ( asimetrik sayısal 

abone hattı ) “Asymmetric Digital Subscriber Line” sözcüklerinin baş harflerinden oluşan 

ADSL, mevcut telefonlar için kullanılan bakır teller üzerinden yüksek hızlı veri, ses ve 

görüntü iletişimini aynı anda sağlayabilen bir modem teknolojisidir. 

 

Geniş bant erişimi sağladığından dünyada internet kullanıcıları tarafından yaygın 

olarak kullanılmaktadır. ADSL’de telefon hattı üzerinde kapasiteyi daha verimli kullanmak 

amacıyla sayısal kodlama teknikleri kullanılır. Asimetrik yapısı nedeniyle internet ya da 

benzer veri kaynaklarına ulaşıp tek yönde veri aktarımı yapmak isteyen müşteriler için en 

elverişli uygulamadır. 
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Özellikle ADSL modemler kasa dışında harici olarak üretilmektedir. Faks-modemler 

hem kablo ile hem de kablosuz bağlantı olarak da bilinen wireless teknolojisi ile de bilgi 

alışverişini sağlayabilmektedir. ADSL modem üzerinde ev telefon hatlarının bağlanması için 

RJ–11 ve ADSL kablo bağlantıları içinse RJ–45 giriş portları bulunmaktadır. İnternete 

girmek ve bilgisayarları birbirine bağlamak için bu portlar kullanılmaktadır. 

 

Bu modem üzerindeki RJ–45 portların sayısı 1X, 4X, 8X, 16X, 24X, 32X 

olabilmektedir. Piyasada hem kablolu hem de Wireless bağlantı özellikli modemler 

bulunmaktadır. 

 

 Çizici (Plotter) 

 

Resim 1.21: Yatay biçimli plotter (çizici) 

Çiziciler (plotter) büyük ebatlardaki kâğıtlara mimari ve teknik çizimlerin çıktılarını 

almak için kullanılan yazıcıların bir çeşididir. Çalışma prensipleri yazıcılara benzer özellikte 

olup büyük ve gelişmiş özelliklere sahiptir. Çizme işlemini iki şekilde yapabilir. Yatay 

boyutlu olan çizicilerde kâğıt, çizicilerin tablasına yatay olarak yerleştirilerek tutturulur. 

Çizici, uç çizicilerdeki renkli veya siyah çizim kalemlerini alarak yatay düzlemde aşağı-

yukarı, sağa-sola hareket ederek çizimleri yapar. 

 

Resim 1.22: Düşey biçimli plotter (çizici) 

Düşey boyutlu çizimleri yapan çiziciler ise şerit ruloda sarılı olan kâğıtların üzerine 

gezici uçlardaki renkli ve siyah renkli mürekkepli kalemleri veya kartuşları kullanarak 

çizimleri yapmaktadır. İşlem sonunda üzerlerinde bulunan kesici kalemlerle kâğıtları 

kesebilmektedir. Bu çiziciler daha çok mimari çizimler, kadastro planları, teknik makine 

çizimleri, proje çizimlerinde, reklâm panoları çıktıları vb. işlemlerde kullanılmaktadır. 
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 Grafik tablet (Dijitiger) 

 

Resim 1.23: Grafik tablet (digitiger) 

Grafik tabletler grafik tasarımcıları ve teknik makine ressamları, teknik mimarlar ve 

ressamlarca kullanılan bilgisayar programlarına ait veya diğer grafik şekilleri bilgisayar 

çizim ekranına(sayfasına) çizmek için kullanılan bilgisayar donanım elemanıdır. Tablette 

bulunan bir grafik şekil butonuna fare(mouse) ile tıklandığında aynen bilgisayar grafik 

ekranında bulunan komut şekline tıklanış gibi işlem görerek çizim yapılmasını sağlar. Daha 

çok eğitim amaçlı ve hızlı çizim yapmak için kullanılmaktadır.  

 

Grafik tabletteki menüler bilgisayar programında bulunan menülerle ilişkili olup aynı 

işlemi yapmaktadır. Kısacası tablet üzerine yerleştirilmiş menüler olarak düşünülebilir. 

Grafik tabletler üzerindeki menüler programa tanıtılmalıdır. Grafik tabletler kare veya 

dikdörtgen biçimli boyutları geniştir. Bu tabletlerdeki komutları kullanmak için kalem 

biçimli algılayıcı uç veya fare biçimli algılayıcılar kullanılmaktadır. 

 

 Projeksiyon (Data show) 

 

Resim 1.24: Projeksiyon 

Projeksiyon (Data show) bilgisayar monitöründeki görüntülerin büyük olacak şekilde 

perde veya duvara yansıtılması için kullanılan çevre birimi elemanıdır. Projeksiyonlar 

içlerindeki mercek ve yansıtıcı mekanizmaları sayesinde monitör ekranındaki görüntülerin 

çok büyük bir şekilde projeksiyon perdesine veya düz bir duvara yansıtılmasını 
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gerçekleştirir. Sinemada film görüntüsünün oluşmasına benzer çalışma sistemleri vardır. 

Genelde görüntü büyüklükleri 1-4 metre boyutlarında olabilmektedir. 

 

 

Resim 1.25: Projeksiyon perdesi 

Projeksiyonun çok kullanışlı olmasından dolayı gün geçtikçe kullanım alanları 

genişlemektedir. Özellikle toplantı, sunum, konferans, eğitim, eğlence vb. alanlarda çok 

kullanılmaktadır. Birden çok kişiyi aynı anda görsel ve sesli olarak bilgilendirdiği için tercih 

sebebi olmaktadır. Yansıtıldıkları alanlar düz, pürüzsüz ve açık renkte (beyaz, kirli beyaz, 

açık gri, açık mavi vb.) olmalıdır. Projeksiyonlar içlerindeki çok güçlü ve özel ampuller 

sayesinde ışığı yansıttıklarından bu ampullerin kullanım ömürleri saat olarak belirtilmiştir. 

Bu cihazların özellikleri, ampul ömürleri, mercek ve netlik ayarları, görüntü çözünürlük 

özelliği, ışığı yansıtma mesafesi, yansıtıcı ampul ışık gücü, görüntü yansıtma tipi, gün 

ışığında görüntü kaliteleri, bilgi aktarımı, multimedya vb. özelliklere göre belirlenmektedir. 

Cihazların ortalama ampul ömürleri 2000–4000 saat değişmektedir. Bu cihazlar masaüstünde 

veya özel aparatı ile tavana monte edilerek kullanılabilir. Bağlantıları ise bilgisayarın ekran 

kartı çıkışına yapılmaktadır. Ayrıca wireless veya bluetooth gibi kablosuz bağlantı ile bilgi 

alışverişi yapanları da mevcuttur. 

 

 Kasa 

 

Resim 1.26: Kasa 
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Kasa, bilgisayar donanım elemanlarının birleştirildiği, bağlantılarının yapıldığı ve 

saklandığı ana donanım elemanıdır. Bilgisayarın ana bileşenleri olan işlemci, anakart, ekran 

kartı, hard disk, RAM, CD-DVD sürücü, disket sürücü, TV kartı vb. donanım elemanlarının 

saklandığı ve birleştirildiği dikdörtgen biçimli donanım elemanıdır.  

 

Resim 1.27: ATX tower kasa içi görünümü 

İçinde kendine ait güç kaynağı, elektrik bağlantı soketleri, donanım elemanlarını 

bağlamak için çelik raflar, ızgaralar ve vidalı bağlantı noktaları, USB bağlantıları, 

havalandırma boşlukları, açma, kapatma, resetleme butonları, elektrik ve donanım elemanları 

bağlamak için giriş çıkış yuvaları bulunmaktadır. 

 

Resim 1.28: Kasa güç kaynağı 

Bir bilgisayar kasasında en önemli öge elektrik güç kaynağının güçlü ve kaliteli 

olmasıdır. Bunun nedeni bilgisayardaki donanım elemanları çok küçük ve hassas elektrik 

voltajlarında çalıştıklarından zarar görmelerini önlemek, elektrik voltajını sabit tutmak, kasa 

içindeki sıcak havayı soğutmak ve dışarı atmak, donanım elemanlarına ve fanlara elektrik 

vermek vb. çok önemli görevleri bulunmaktadır. Ayrıca elektrik dalgalanmalarında ve 

yüksek elektrik voltajlarında pahalı ve hassas donanım elemanlarını koruması 

gerekmektedir. Diğer bir görevi ise bütün sürücülere, fanlara, harici donanım elemanlarına 
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ve daha sonra takılan donanım elemanlarına enerji verebilmesi için güçlü olması 

gerekmektedir. 

 

Genel olarak kasalar 250 Watt, 300 Watt, 350 Watt, 400 watt, 450 Watt, 550 Watt vb. 

güçlerde üretilmektedir. Bilgisayar kasaları güç kaynağı, USB port giriş sayıları ve yeri, 

soğutma fan biçim ve boyutları, görünüş biçim ve şekli, donanım araçları giriş portları, 

güvenlik, kullanıcı kolaylığı vb. özelliklere bağlı olarak tercih edilmektedir. 

 

Bilgisayar kasaları çok değişik tarz ve tasarımda üretilmektedirler. Genelde üç çeşidi 

bulunmaktadır: 

 

 ATX tower kasa 

 Yatay ATX kasa 

 Mini ATX kasa 

 

Resim 1.29: ATX tower kasa 

ATX tower kasalar otomatik kapanan, dikey biçimli büyük kasalardır. İç hacimleri 

geniş olup rahat bir şekilde ve birçok donanım elemanı bağlanabilir. İç hacimleri geniş 

olduğundan kasa içerisinin ısınması daha zordur. İçerisindeki donanım elemanlarının 

birbirine temas etmesi zordur. Kasa alınacaksa bu kasaların kaliteli olanları tercih 

edilmelidir. 

 

 

Resim 1.30: Yatay kasa 

ATX kasalar yatay biçimli olup genelde bilgisayar monitörünün altına konulan 

kaslardır. Bu kasalardaki anakart yatay biçimde durmaktadır. Genelde ticari işletmelerde 

masaüstünde az yer kapladığı için ve küçük olduklarından tercih edilmektedir. 
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Resim 1.31: Mini tower kasa 

Mini ATX kasalar en küçük kasalardır. Yükseklikleri çok az olup donanım elemanları 

birbirine çok yakın yerleştirilmiştir. Bu kasalar dar alanlarda kullanılıp taşınmasındaki 

kolaylıklardan dolayı tercih edilmektedir. İç alanları dar olduğundan ısınmaları daha 

kolaydır. İçerisindeki donanım elemanlarının boyutları küçük olmakla beraber sökülmeleri 

ve takılmaları daha zordur. 

 

 Klavye (Keyboard) 

 

 

Resim 1.31:Klavye (keyboard) 

Klavye, bilgisayara komut vermek, program ve bilgi girebilmek; bilgisayarı ve 

programları yönetebilmek için harf, rakam, özel karakter ve fonksiyon tuşları bulunan 

daktiloya benzeyen donanım elemanıdır. 

 

Klavye bilgisayarın dört temel ana elamanlarından birisidir. Bilgisayara bilgi girmek 

ve programları yönlendirmek için kullanılan en yaygın bilgi giriş elemanıdır. Sadece klavye 

olarak değil yeri geldiğinde hareket kolaylığı ve hız sağlayan fare(mouse)nin yerine de 

kullanılmaktadır. Genel görünüşü bir daktiloya benzemektedir. Üzerindeki tuş sayıları 

bilgisayar ve programlama teknolojilerinin gelişimi ile birlikte artmaktadır. 

 

Klavyenin çalışması şu şekilde özetlenebilir: Klavyenin içerisinde basit bir işlemci ve 

tampon bellek bulunmaktadır. Klavye üzerindeki her tuş ASCII karakter tablosundaki bir 

koda karşılık gelmektedir. Klavyedeki herhangi bir tuşa basıldığında tuşun bağlı olduğu 

devredeki bilgi bilgisayar işlemcisine iletilir. Bilgisayar işlemcisi bu bilgileri 0 ve 1’den 

oluşan ikili sayı sistemine göre işler. İşlenen koda karşılık gelen bilgi veya karakter 

bilgisayar işlemcisi tarafından ekrana yansıtılır veya tuşların sahip olduğu kod görevleri 

diğer donanım elemanlarına iletilir. Örneğin pencerelerin kapatılması, bir programın 
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açılması, kapatılması, bilgisayarın kapatılması, herhangi bir harfin, rakamın, şeklin bir yazı 

dosyasına yazılması gibi işlemler yapılabilir.  

 

Resim 1.32: F ve q klavye tuş tanıma 

Klavyeler yapılış biçimlerinden farklı olarak tuş diziliş biçimine göre de 

değişmektedir. Bir klavyenin F klavye mi Q klavye mi olduğunu anlamak için klavyenin sol 

üst tarafındaki ilk harfe bakılır. Yani klavyenin ilk harfi Q ise Q klavye, F ise F klavyedir. F 

klavye ile Q klavye yapı olarak aynıdır fakat tuş dizilişleri farklıdır. Bilgisayar işletim 

sistemlerinde bir klavyeyi F veya Q olarak tanıtmak için gerekli program ve yazılım 

mevcuttur.  

Klavyeler, kullanıcıya kolaylık sağlaması açısından çok farklı biçim, şekil ve değişik 

tuş diziliş yapısına göre üretilmektedir. Bunun nedeni ise dünyada yaşayan farklı milletlerin 

farklı dil, alfabe ve kültür yapısından kaynaklanmaktadır. Klavyeler, genelde yapılış türü ve 

tuş diziliş şekline göre sınıflandırılmaktadır. Multimedya(çoklu ortam) klavyeler ise çoklu 

medya yani ses, müzik, video, internet veya bazı programları kısa sürede yönetmek için 

yapılmıştır. Multimedya(çoklu ortam) klavyeler aslında 104 veya 105 tuşlu windows tuşlu 

klavyelerdir. Bu klavyeler bilgisayar donanım elemanlarını ve bilgisayarda yüklü olan bazı 

programları kontrol etmek ve yönetmek için eklenmiştir. 
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 Fare(Mouse) 

 

Resim 1.33: Fare (Mouse) 

Bilgisayara bilgi girmek, pencereleri yönetmek, butonları kullanmak, imlecin (kursör) 

ekran üzerindeki hareketlerini kontrol etmek için kullanılan donanım elemanıdır. Fare 

(mouse) bilgisayarın en temel elemanlarından birisidir. Bilgisayarı hızlı bir biçimde 

kullanmak ve bilgileri girmek için bilgisayara en son eklenen temel donanım elemanıdır. İlk 

kullanılan bilgisayarlarda fare bulunmamaktaydı. Bir kablo ile bilgisayara bağlanan küçük 

bir araç olan fare, düz bir yüzey üzerinde istenilen yönde hareket ettirilerek kullanılır. 

Farenin altında konulan kare biçimli bu düz ve temiz yüzeylere altlık (pad) denilmektedir. 

Bu yüzeyde yapılan hareketler, benzer şekilde imlecin ekranda serbestçe hareket etmesini 

sağlar. Böylece imleç istenen nesne üzerine getirilebilir. 

 

Fare, toplu (mekanik) ve optik fare olmak üzere iki çeşit olarak üretilmektedir. Toplu 

fareler içerisinde bulunan küre biçimli topun yuvarlanıp buna teğet olarak bağlı millerin 

hareket etmesi ile çalışan sisteme sahiptir. Bu farelerin hareket kabiliyeti tam hassas olmayıp 

yüzey üzerindeki engel, pislik ve kirlerden çok çabuk etkilenmektedir. Işıklı (optik lazer) 

fareler ise içerisindeki ışık kaynağının yüzey üzerine yansıtılması ile çalışmaktadır. Fare 

istenilen yönde hareket ettiğinde ışık yüzeyi ve yansıma hareket edecek. Bu şekilde imleç 

istenilen yönde kayma miktarını hassas olarak algılayabilmektedir. Çok kullanışlı ve hassas 

bir faredir. Özellikle çizim ve modelleme işlemlerinde optik fareler tercih edilmelidir. 

Bağlantı çeşidine göre ise fareler seri port, PS2, USB, kablosuz (bluetooth, wireless) olarak 

üretilmektedir. Fareler bilgisayarın vazgeçilmez donanım elemanı için çeşitli tasarımda ve 

modelde üretilmektedir. Üzerlerine iki adet fonksiyon tuşları bulunmakta olup fazladan 

fonksiyon tuşları, buton ve tekerlek (scrool) bulunan çeşitli modelleri de bulunmaktadır. 

 

 Web kamera (Web-cam) 

 

Resim 1.34: Web kamera (web-cam) 

Web kamera internetin yaygınlaşması ve hızlanmasıyla internet ağı üzerinden 

görüntülü konuşma ve iletişimi sağlayan küçük bilgisayar çevre birimi elemanıdır. Bu 
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donanım elemanlarının özelliği dünyanın her yerinden bilgisayar ağı ile görüntülerin kişisel 

olarak izlenebilmesi ve alınmasını sağlamaktadır. Daha çok görüntülü, sesli sohbet için 

kullanılan bu donanım araçları güvenlik, reklam, tanıtım, izleme vb. amaçlar içinde 

kullanılmaktadır. Web kamera görüş alanlarındaki görüntüleri bilgisayar monitöründen 

izlenmesini veya internet ağı ile iletilmesini de sağlamaktadır.  Çözünürlük görüntü kalitesi 

dijital fotoğraf makinesi kadar olmasa da yüksek çözünürlüklü olanlar görüntü kalitesi 

bakımından tercih edilmektedir. Ayrıca web kamera özellikli dijital fotoğraf makineleri de 

web kamera olarak kullanılabilmektedir. Bu araçlara paket programlar yüklenerek güvenlik 

kamerası olarak kullanılıp görüntüler bilgisayara kaydedilebilir. Web kameralar değişik tipte 

ve özellikte üretilmektedir. Fakat çözünürlüğe, görüntü kalitesine, resim çekme özelliğine, 

kayıt sensör tipine (CMOS, CCD), görüntü kayıt hızına, program ve yazılım desteğine göre 

tercih edilmektedir. 

 

 CD/ DVD sürücüler 

 

Resim 1.35: DVD sürücü 

Bilgisayar kasasına takılan CD ve DVD medyaları okuyabilen veya yazabilen 

donanım araçlarıdır. Bu sürücüler bir bilgisayarın olmazsa olmaz araçlarından bir tanesidir. 

Bilgisayara format atma, işletim sistemi kurma, her türlü program kurma ve kaldırma, her 

türlü CD/DVD medyayı okuma yazma, her türlü dosyayı bilgisayara kayıt etme vb. işlemleri 

yapmaktadır. CD /DVD sürücüler içlerindeki optik göz (okuyucu) sayesinde CD/DVD 

medya üzerindeki bilgileri okumakta veya yazmaktadır. Çok dikkatli kullanılması gereken 

araçlardandır. Özellikle yazma ve okuma yaptırılacak CD/DVD medya üzerinde derin 

çizikler, izler, kir ve çatlaklar bulunmamalıdır. Bu sürücülerin içlerindeki CD/DVD 

medyalar dönerek çalıştıkları için sarsıntısız çalışmalıdır. CD / DVD sürücüler okuyucu ve 

yazıcı (RW) olarak ayrı ayrı üretilmektedir. Fakat DVD-RW sürücüler hem CD medya hem 

de DVD medya okuyup yazabilmektedir. CD medya okuyup yazabilen ve DVD okuyan 

combo sürücü tipleri de bulunmaktadır. Bu sürücüler medya türü (CD/DVD), okuma yazma, 

tekrar yazma hızı( 24X, 48X, 52X), marka ve kalite, okuma, veri iletme hızı, harici(seyyar) 

gibi özelliklere göre üretilmektedir. 

 

 Disket sürücü (Floppy) 

 

Resim 1.36: Disket sürücü (floppy) 

Bilgisayara bilgi girişini ve çıkışını yapmak için kullanılan en temel ve ilk 

sürücülerden olan donanım elemanıdır. Disket sürücüler çok büyük bir ilerleme 
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sağlayamamışlardır. Şu an kullanılan disket sürücüler 3 ½ inçlik sürücülerdir. Fakat ilk 

üretilen ve eski bilgisayarlarda kullanılan disket sürücüler ise 5 ¼ inçliktir. Bu sürücüler 

kendileri için üretilen 700 Kb, 1.44 MB, 10 MB (özel), 20 MB (özel) kapasitedeki 

disketlerde bulunan bilgileri okumakta veya kayıt etmektedir. Son derece sınırlı ve küçük 

boyutlu bilgilerin alınması ve taşınması için kullanılmaktadır. Bir CD’nin 500 adet, en küçük 

boyutlu bir DVD ise 3200 adet disketteki bilgiyi almaktadır. Disket sürücüler çok kullanışlı 

olmayıp çok çabuk bozulabilmektedir. Son zamanlarda bilgi taşıma işlemleri son derece hızlı 

ve yüksek kapasiteli flash diskler ile yapılmaktadır. Günümüzde disket sürücülerin yerlerini 

flash diskler almaktadır. Dâhili disket sürücüler olduğu gibi harici olarak (seyyar) kullanılan 

disket sürücüler de bulunmaktadır. 

 

 Güvenlik kartı 

 

Resim 1.37: Güvenlik kartı 

Güvenlik kartı bilgisayarın açılması, kullanılması, bilginin kaydedilmesi ve çıkışını 

kontrol eden donanım elemanıdır. Özellikle bilgi kaydının ve güvenliğinin önemli olduğu 

bilgisayarlarda kullanılmaktadır. Bu kart diğer donanım elemanları gibi PCI yuvalarına 

takılarak kullanılmaktadır. Özellikle internetin yaygın olarak kullanılması ve internetten 

bulaşan virüs, trojan, spam, spy, toolbaar, cookies vb. programlara karşı %100 güvenlik 

sağlamaktadır. Bilgisayar hard disklerinin istenilen kısımları güvenlik altına alınabilir. 

Güvenlik altında tutulan bu bölümlere bilgisayar açık olduğu sürece geçici bellek 

kullanılarak istenilen bilgiler normal bir biçimde kaydedilebilir, yazılabilir ve aktarılabilir 

fakat bilgisayar kapatılıp açıldığında veya yeniden başlatıldığında kullanıcı istemediğinde 

hiçbir bilgi kaydedilemez. Bilgisayar ilk açıldığı duruma ve ayarlara dönmektedir. Özellikle 

eğitim ve bilgisayar laboratuvarları ve internet kafe işletmelerinde, ortak kullanılan 

bilgisayarlarda işletim sisteminin veya programların çökmesini önleyerek uzun süreli 

kullanılmasını sağlamaktadır. 

 

 Flash disk (Flash memory) 

 

Resim 1.38: Flash disk (flash memory) 
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Flash diskler, güç kesintisinde bile içerdiği bilgileri kaybetmeyen ve tekrar tekrar 

yazılıp silinebilen bir bilgi depolama donanım elemanıdır. Flash disklerdeki belleklerin 

yapısı RAM'lere, kullanımı hard disklere benzer. Flash diskteki belleklerin yapısı mekanik 

değildir, elektroniktir. İçerisinde hareket eden bir parça yoktur. Bu donanım elemanlarında 

kullanılan bellekler flash disklerde, MP3 playerlarda, cep telefonlarında, el bilgisayarlarında, 

dijital fotoğraf makinelerinde ve dijital görüntü aygıtlarında yaygınca kullanılır. Flash diskler 

eskiden bilgi taşıma ve aktarmada kullanılan disketlerin yerlerini almıştır. İlk üretilen 

modelleri az kapasiteliyken son yıllarda çok büyük kapasiteli flash diskler üretilmiştir. 

Günümüzde 512 MB- 64 GB kapasite arasında çok çeşitli üretimleri mevcuttur. 

 

Resim 1.39: Flash memory kartları 

Flash diskler çok küçük boyutlu (1,5 cm x 4cm), hafif, hızlı, sağlam olma 

özelliklerinden dolayı kullanım alanları gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Bu bellekler 

compact flash, securedigital (SD),  multimedia card (MMC), memory stick (MS),  smart 

media (SM) vb. çeşitli isimlerde, biçimlerde, boyutlarda ve özelliklerde üretilmektedir. Bu 

bellekler flash kart olarak da bilinmektedir fakat flash bellek teknolojisini kullandıklarından 

çalışma sistemleri aynıdır. 

 

Flash kartları bilgisayarda flash bellek olarak kullanmak için USB kart okuyucuları 

veya kasa üzerinde SD-MMC kart yuvaları bulunmalıdır. Aynı veri yolunda normal bir 

mekanik ve motorlu bir hard diskten yüz kat daha hızlı bilgi iletebilmektedir fakat flash 

disklerin üretimleri ileri teknoloji ve emek gerektirdiğinden büyük kapasiteli olanları çok 

pahalı ve masraflı olmaktadır. Ekonomik olarak üretildiklerinde mekanik motorlu hard 

disklerin yerini alacaklardır. 

 

Flash diskler bilgisayarlara USB (Unıversal Serial Bus)  veri yolu ile bağlanmakta ve 

bilgi alışverişi sağlamaktadır. USB (Unıversal Serial Bus) bağlantı noktaları yeni ve en çok 

kullanılan bağlantı noktalarındandır. Son dönemlerde üretilen birçok harici veya çevre birimi 

donanım elemanları USB bağlantılı olarak üretilmektedir. Özellikle yazıcılar, tarayıcılar, 

klavye, fare, flash disk, harici CD-ROM, DVD-ROM sürücü, harici hard disk, birleşik ofis 

cihazlar, dijital video kameralar, web cam vb. birçok çevre birimi donanım elemanı 

bağlanmakta ve başarılı şekilde kullanılmaktadır. 
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Resim 1.40: USB port simgeleri 

USB portlar veya bağlantı noktaları USB 1.1 ve USB 2.0 olarak ikiye ayrılmaktadır. 

USB 1.1 bağlantı noktaları 1.5 MB/sn bilgi akışı yapmaktadır. Bu hız harici sabit diskler, 

flash diskler ve yüksek hızlı CD/RW’ler için yeterli olmadığından USB 2.0 geliştirilmiştir. 

USB 2.0 bağlantı noktaları 60 MB/sn bilgi akışı yapmaktadır. USB 2.0 portlar yüksek hızlı 

(hight speed) portlar olarak da bilinir.  

 

Şu andaki anakartlar USB 2.0 destekli üretilmektedir. USB 2.0’dan önce üretilen 

anakartlar USB 1.1’i desteklemektedir. Windows XP işletim sistemi USB 1.1 veri transferini 

desteklemektedir. Fakat USB 2.0 desteği Windows XP Servis Pack 1 ve Servis Pack 2 ile 

işletim sistemine eklenmiştir. Microsoft firmasının çıkardığı son işletim sistemi olan 

Windows Vista USB bağlantı noktaları ile uyumludur. USB bağlantı noktaları sayısı anakart 

üreten firmaların ürünleri ve anakart modellerine göre değişiklik göstermektedir.  

 

Resim 1.41: USB port simgeleri 

Genelde anakartlarda 2, 4, 5, 6, 8 vb. adet USB portu bulunabilmektedir. USB portu 

bulunmayan veya az bulunan anakartlar ve kasalara USB port kartları takılarak kullanılabilir. 

Bu kartlar bilgisayardaki anakart üzerindeki PCI yuvalarına normal kart gibi takılmalı ve 

sürücüsü kurulmalıdır. USB flash bellekler kullanım özelliği (MP3 player, radio), kapasite 

miktarı, boyutu, veri aktarım özelliği, boot özelliği, kilit özelliği, çeşitli marka ve modellerde 

üretilmektedir. 
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1.4. Programının Özelliği 

 

Resim 1.42: Ana görünümü 

Bilgisayar teknolojisinin çizim ve tasarım alanında kullanılması ile birlikte birçok 

çizim ve tasarım programı yazılmıştır. Bu programların içerisinde en yaygın ve güçlü 

bilgisayar destekli çizim programı AutoCAD’dir. AutoCAD çizim ve tasarım programı geniş 

çizim komutları, zengin arşivi, gelişmiş yorumlama ve kavrama kabiliyeti ile her türlü 

tasarım ve çizimi yapmak mümkündür. 

 

AutoCAD, tüm çizimleri istenilen ölçü biriminde, gerçek ölçüsünde ve 1:100.000.000 

hassasiyetinde çizilebilir. El yöntemi ile çizilen klasik çizimlerde birçok sorun çıkmaktaydı. 

Bunlardan en önemlisi çizimlerin en doğru ölçüde ve hassasiyette çizilmemeleriydi. Ayrıca 

büyük projeleri elde çizmek çok yorucu olup hata miktarını da artırmaktadır. Klasik el 

yöntemi ile çizilen çizimler de silinti, kazıntı, köşe birleştirme, teğet çizim hataları, sabit ve 

aynı ölçüde olmayan çizgi kalınlıkları vb. birçok hata bulunabilir. Klasik el yöntemi ile 

çizilen çizimlerde her çizimin bir orijinal nüshasının bulunmasıdır. İkinci bir kopyayı 

hazırlamak için tekrar çizim yapılması veya kopyasının ozalit veya fotokopi ile çoğaltılması 

gerekmektedir. 

 

AutoCAD ile çizim programının özellikleri hemen hemen bütün çizim sorunlarını 

ortadan kaldırabilmektedir. En önemlisi hata yapıldığında bilgisayar ortamında sanal olarak 

çizim yapıldığı için birkaç tıklama ile çizimde istenilen kısma dönülebilmesi ve istenilen 
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işlemlerin iptal edilmesi sağlamaktadır. Çizimlerin kopyaları istenildiği kadar çoğaltılabilir, 

büyük ölçüde el ve tecrübe gerektiren kalem tutma ve kalemle çizim yapma, pergel 

kullanma, cetvel ve şablonlarla geometrik çizimler yapma, standart şekilde ve aynı 

büyüklükte metin yazma vb. uygulamalar ortadan kalkmaktadır. AutoCAD ile çizim yapmak 

için gerekli olan iyi bir teknik resim bilgisi, temel bilgisayar kullanımı ve AutoCAD çizim 

programını tüm özellikleri ile kullanmaktır. Eski yöntem ile çizim yapmak yıllarca tecrübe 

gerektirirken AutoCAD ile çizim yapma işlemini birkaç ayda öğrenmek mümkündür. 

 

AutoCAD programı çizim ve modelleme konusunda bir teknik elemanın bütün 

ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Çizim alanı son derece geniş olup istenilen büyüklükte 

çizim yapılabilir. Katman (layer) özelliği ile bir teknik makine veya mimari proje çiziminin 

ana çizimden farklı olarak ölçülendirme, tolerans, yüzey işaretleri, antet, elektrik tesisatı, 

iletişim tesisatı, atık su tesisatı, ısıtma tesisatı vb. uygulamalar ayrı ayrı katmanlara 

çizilebilir. Bu şekilde istenilen uygulama yani katmanın görüntüsü yerleştirilerek açık ve net 

şekilde karışıklığa neden vermeden renkli olarak görüntülenebilir ve çıktısı alınabilir. 

 

Teknik çizim ve modelleme programlarının özellikleri artıkça avantajlar da 

artmaktadır. Bu güncellemeler o kadar hızlı olmaktadır ki her yıl programların yeni 

sürümleri çıkmaktadır. Bilgisayar destekli çizimin avantaj ve kolaylıklarını sıralamak 

gerekirse aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

 

 Teknik çizimler çok kolay ve hızlı şekilde yapılabilmektedir. 

 Yanlış yapılan çizim ve uygulamalar kısa sürede düzeltilebilmektedir. 

 Sınırsız denilebilecek kadar geniş bir çizim alanında kullanılabilmektedir. 

 Programın kullanımı ve öğrenimi çok kolaydır. 

 Her türlü uygulama için çizgi kalınlıkları ve stilleri bulunmaktadır. 

 Çizimler üç boyutlu olarak çizilebilir ve istenilen açı ve eksende görüntüsü 

alınabilir. 

 Teknik çizimler çok hassas ve doğru olarak çizilebilir. 

 Tasarlanan modellere istenilen yüzey görüntüsü veya malzeme kaplaması 

yapılabilir. 

 Modellerin her türlü ışık ve ortamında görüntüleri ayarlanabilir. 

 Modellerin kütle ve hacim ölçüleri gibi her türlü hesaplamalar yapılabilir. 

 Çizimler sanal ortamda olduğundan emek, malzeme ve zaman verimi sağlar. 

 Çizimler internet ortamı ile dünyanın her tarafına gönderilebilir. 

 Teknik çizimler dijital bilgi olarak istenilen CAD/CAM tezgâhına aktarılarak 

üretimin yapılması sağlanabilir. 

 Tasarım ve modellere simülasyon verilerek gerçek davranışları gözlemlenebilir. 

 Teknik çizim ve modellemeler dijital bilgi olarak saklandıklarından bozulma ve 

kaybolmaları söz konusu olmayıp gelecek uygulamalar için üzerlerine ekleme 

yapılabilir. 

 İstenilen ölçekte ve düzende kâğıt çıktıları alınabilir. 

 Katman (layer) özelliği ile üst üste görünüm ve çizim eklenmesi 

sağlanabilmektedir. 

 Farklı meslek alanları için çizim şablonları, çizim arşivi ve kütüphanesi 

bulunmaktadır. 
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AutoCAD bilgisayar ortamında çalışan teknik bir modelleme ve tasarım programı 

olduğu için normal ofis uygulamalarından daha çok performansı yüksek bilgisayar ve iyi 

görüntü özelliklerine sahip donanım araçları istemektedir. Çizim ve tasarım işlemi görsellik 

taşıdığı için normalden daha iyi görüntü özelliklerine sahip, ekran çözülürlüğü yüksek, 

büyük boyutlarda ve göz sağlığına uygun gerçek LCD ince ekranların kullanılmasında fayda 

vardır. 

 

AutoCAD çizim ve tasarım programının birçok sürümü bulunmaktadır. Her sürümün 

özelliği ve kurularak kullanıldığı bilgisayarın performans değerleri aynı değildir. Genelde 

son çıkan sürümler daha performanslı bilgisayar donanımları istemektedir. AutoCAD 2007 

programının kurulması için bir  bilgisayara ait donanım özellikleri aşağıda açıklanmıştır: 

 

Kurulum için gerekli minimum özellikli bilgisayar donanımı 

 

 Intel® Pentium® IV, eş değer veya üst model işlemci 

 Microsoft® Windows® XP Professional veya Home Edition (SP1 veya SP2), 

Windows XP Tablet PC Edition (SP2) veya Windows 2000 (SP3 veya SP4) 

işletim sitemi 

 512 MB RAM 

 750 MB veya daha fazla boş hard disk alanı 

 1024x768 VGA özellikli renkli ekran kartı 

 Microsoft® Internet Explorer 6.0 (SP1 veya daha yüksek sürümü) 

 

Performansı yüksek ve avantaj özelliklerini kullanmak için gerekli bilgisayar 

donanımı 

 

 Intel® Pentium 3.0 GHz, eş değer veya daha üst model işlemci 

 Windows XP Professional (SP2) veya daha yeni işletim sistemi 

 2 GB RAM veya daha fazla 

 2 GB veya daha fazla boş hard disk alanı 

 1280x1024 32-bit renkli ekran kartı (gerçek renk) 

 128 MB veya daha fazla, OpenGL®, eş değer yazılım destekli ekran kartı 
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1.5. Menülerin Tanıtılması 

 

Resim 1.43:Araç çubukları 

AutoCAD programı kullanıcı arayüzü (ana görünüm) tasarımı olarak diğer 

programlara benzemektedir. Ana görünüm olarak program başlık (isim) çubuğu, menü 

çubuğu, standart araç çubuğu, kaydırma çubuğunun yapısı aynı olup butonlar, simgeler ve 

menülerinin isimlerinde farklıdır. AutoCAD çok geniş özellikli bir çizim ve tasarım 

programı olduğu için birçok araç çubuğuna sahiptir. Özellikle program ana menüsünde 

birçok araç çubuğu, koordinat göstergesi, sekmeler, görev bölmeleri bulunmaktadır. 

AutoCAD ana ekranda görüntülenen araç çubuklarından başka onlarca araç çubuğu 

bulunmaktadır. Bu araç çubukları kullanıcının yaptığı işleme ve çizim özelliklerine göre 

çizim ekranına eklenerek görevi bittiğinde kapatılmaktadır. Ekrandaki araç çubuklarının 

fazlalığı çizim ekranını küçülmesine ve karmaşıklığa yol açmaktadır. Kullanıcı isteğine göre 

standart ve çok kullanılan araç çubuklarının ekranda bulunması daha yararlı ve kullanışlı 

olacaktır. 

 

1.5. 1. Başlık (İsim) Çubuğu 

 

Resim 1.44: Başlık çubuğu 

Başlık (isim) çubuğu diğer programlarda olduğu gibi program penceresinin en üst 

kısmında yer alan renkli kısımdır. Bu kısmın sol tarafında kullanılan programın 
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simgesi(ikonu) bulunmaktadır. Bu ikondan sonra kullanılan programın ismi yer almaktadır. 

En son kısımda ise programın kayıt yeri ve çizim dosyasının ismi bulunmaktadır. 

 

1.5. 2. Menü Çubuğu 

 

Resim 1.45: Başlık çubuğu 

Menü çubuğu program penceresinde ikinci sırada yer alan çubuktur. İsminden de 

anlaşıldığı gibi bu menülerde simge bulunmayıp yan yana isimler yer almaktadır. Ayrıca bu 

menülerin altında baş kısmında simgeler olan alt menülerde yer almaktadır. Menü 

çubuğunda yan yana menüler programın ana çatısını oluşturmakta olup bütün komut ve alt 

komutlar yer almaktadır. Bu menülerde bulunan bütün komut ve uygulamalar yaptıkları 

işlemlere göre gruplandırılmıştır. Örneğin düzenleme (modify), çizim (draw), araçlar (tools), 

ölçülendirme (dimension) vb. Bu gruplama istenilen komutun kolay ve hızlı biçimde 

bulunmasını sağlamaktadır. Bu menüdeki isimlerin üzerine farenin (mouse) sol tuşuna 

tıklanır. Aşağı doğru açılan komutlardan istenilen seçilir ve üzerine yine sol tıklanarak 

komut aktif duruma getirilir. 

 

1.5.2.1. Dosya (File) Menüsü  

 

AutoCAD’de çizim dosyalarıyla ilgili işlemlerin yapıldığı menüdür. Temel dosya 

uygulamaları için komutlar ve pencereler bulunmaktadır. 
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 New: Yeni bir çizime başlamayı sağlar. 

 Open: Mevcut çizim dosyasını ekrana getirmeyi sağlar. 

 Save: Çizim dosyasını bir isim vererek kaydetmeyi sağlar. 

 Save As: Çizimi farklı bir isimle kaydetmeyi sağlar. 

 Export: AutoCAD dosyalarının export data diyalog kutusu yardımıyla *.wmf,  

*.3ds,  *.bmp... vs. uzantılı olarak çıkışını sağlar. 

 Page setup: Çıktısı alınacak AutoCAD tasarımının ayarlarını yapmak için 

kullanılır. 

 Plot preview: Çizimin yazıcıdan nasıl çıkacağını görüntülemek için kullanılır. 

 Plot: Çizimin kâğıda aktarılmasını sağlar. 

 Exit: AutoCAD’den çıkmak için kullanılır. 

 

1.5.2.2. Düzeltme (Edit) Menüsü 

 

Temel düzeltme işlemlerinin yapılmasını sağlayan menüdür. Bu menü üzerinde 

farenin sağ tuşuna basılarak düzeltme işlemleri yapacak komut seçilir ve aktif duruma 

getirilir. 

 

 Undo: Birbiri ardına yapılan bir dizi işlemin aynı düzende geri alınmasını 

sağlar. 

 Cut: Pencere içine alınan çizim objelerini yapıştırma işlemi için keser. 

 Copy: Pencere içine alınan çizim objelerini “Windows Clipboard”una 

kopyalamayı sağlar.  

 Paste: Windows Clipboard’una kopyalanmış nesneleri AutoCAD ortamına 

kopyalamayı sağlar 

 Clear: Seçilen çizim ekranındaki öğelerin silinmesini sağlar. 

 Select All: Çizim ekranındaki bütün öğelerin seçilmesini sağlar. 

 Find: Çizim içerisindeki kelimelerin bulunmasını ve düzenlenmesini sağlar. 
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1.5.2.3. Görüntü (View) Menüsü 

 

AutoCAD çizim alanındaki görüntü işlemlerini gerçekleştiren menülerdir. Çizim 

alanındaki çizimlerin yenileme, büyültme, küçültme, çizim ekranı ayarları ve sayıları, 

görüntü kaydırma gibi işlemler yapılmaktadır. 

 

 Zoom: Çizim şekilleri istenilen boyutta büyültülüp küçültülebilir.  

 Pan: Görüntünün ekran üzerinde el yardımı ile istenilen şekilde kaydırılmasını 

sağlar.  

 Aerial view: Çizimi kuş bakışı pencerede gösterir, zoom ve pan işlemleri 

uygulanabilir.  

 Viewports, named views, 3D views: Görüntü işlemlerinde (isim verme, 

kaydetme, ekranı bölme, iki ve üç boyutlu görüntü kontrolleri,... vb. ) alt 

menüleriyle birlikte kullanılır.  

 3D orbit: Üç boyutlu bir çizimin aktif görünüşte görünmeyen çizgilerinin 

saklanarak türetilmesinde kullanılır. 

 Render: Üç boyutlu çizimleri boyama işlemlerinde shade, kaplama 

işlemlerinde render kullanılır. 

 Toolbars: Araç çubuklarının ekrana getirilmesi ve kaldırılması ve düzenlenmesi 

işlemlerinde kontrolünde kullanılır. 

 Hide: Çizim alanındaki üç boyutlu modellerin görüntülenmesi istenilmeyen 

arka kısımlarını gizlemek için kullanılmaktadır. 

 Camera: Çizim ekranındaki herhangi bir noktadan görüntü alınması işlemini 

gerçekleştirmektedir. 
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1.5.2.4. Ekle (Insert) Menüsü 

 

AutoCAD’de veya başka çizim programlarında hazırlanmış çizim dosyalarının çizime 

eklenmesini sağlayıp düzenlemekte kullanılmaktadır. 

 

 Block: Daha önce blok hâline getirilmiş standart çizim dosyalarını çizime 

eklemeye yarar. 

 External Reference: AutoCAD’de yeni tasarım yaparken select reference file 

diyalog kutusu yardımıyla blok olarak drawing dosyası eklemeye yarar. 

 Raster Image: AutoCAD çizim ortamına select ımage file diyalog kutusu 

yardımıyla image dosyaları türünde dosya eklemeye yarar. 

 3D Studio: AutoCAD çizim ortamına 3D studio file ımport diyalog kutusu 

yardımıyla *.3ds uzantılı dosya açmaya yarar. 

 Hyperlink: Windowsun bütün özelliğini kullanan, internet araçlarını içeren ve 

bu araçlar ile nesnelere dokümanların bağlanabildiği bölümdür. 

 Windows Metafile: AutoCAD çizim içerisine “MS Office” programında da 

bulunan .wmf  uzantılı vektör şekilli küçük resimlerin eklenmesini 

gerçekleştirir. 

 

1.5.2.5. Düzen (Format) Menüsü 

 

AutoCAD çizim işlemlerindeki renk, katman, yazı, çizim alanı, stil vb. için değişik 

ayarların yapıldığı kısımdır. 



 

 40 

 

 Layer: Katman ayarları ve özelliklerini düzenlemek için kullanılır.  

 Color: Çizim içerisindeki renk ayarlarını yapmakta kullanılır.  

 Linetype: Çizgi tipi ayarları yapılır.  

 Text style: Çizim içerisindeki kullanılan yazı ayarları yapılır.  

 Dimension style: Çizim içerisindeki ölçülendirme ayarları yapılır.  

 Point style: Çoklu çizgi tipi ayarları yapılır.  

 Multiline style: Kalın ve parelel tümleşik çizgilerin çizildiği çizgi çizme 

ayarları yapılmaktadır. 

 Units: Kullanılan birim sistemi ayarlanır.  

 Thickness: Varsayılan değeri sıfır olan çizgi kalınlığını arttırmada kullanılır. 

 Drawing Limits: Yapılacak olan çizimin ekran sınırları düzenlenir. 

 Rename: Rename diyalog kutusu yardımıyla bloks dimension style, layers, vb. 

niteliklerin yeniden adlandırılmasında kullanılır. 

 

1.5.2.6. Tools (Araçlar) Menüsü 

 

AutoCAD içinde dışarıdan bazı programların kullanımını sağlar. 
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 Spelling: Yazı denetimini sağlar. 

 Inquiry: Çizimdeki mesafe, alan, katı cisim özellikleri,... gibi niceliklerin 

araştırıldığı kısımdır. 

 Properties: AutoCAD ekranındaki aktif çizimin genel özellikleri (renk, katman, 

çizgi tipi,...) ile çizici stili, görünüş,... vb. özelliklerinin değiştirilmesini sağlar. 

 AutoCAD desing center: AutoCAD tasarım merkezi ile blokları, katmanları,... 

vb. çizim verilerini mevcut kayıtlı dosyadan, internet ortamından, aktif çizim 

içine transferinin yapılmasında kullanılır. 

 Load Application: AutoCAD destek dosyalarının “C++, programlar” aktif 

AutoCAD ortamına yüklenmesini sağlar. 

 Run Script: Script dosyalarının “AutoCAD ortamında slayt oluşturulmuş ise” 

çalıştırılmasında kullanılır. 

 Auto LISP: Load application fonksiyonunu load ile yapmasının yanı sıra visual 

LISP tekst editörüne erişimi sağlar. 

 Named UCS, orthographic UCS, move UCS, new UCS: Kullanıcı koordinat 

sistemi user coordinate system (UCS) işlemleri için kullanılır. 

 Drafting settings: Bu diyalog kutusu yardımıyla çizim ayarlarının, snap ve grid 

değerlerinin atanması, Auto track ayarlarının denetlenmesi ve kenetlenilecek 

kritik nokta tayininin yapılmasında kullanılır. 
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 Customize Menus: Kullanılan menülerin ihtiyaca göre düzenlenmesini sağlar. 

 Options: Kullanım ayarlarının yapılmasını sağlar. 

 Tablet: Çizim işlemlerinde kullanılan tablet (dijitizer) donanım elemanının 

kullanım ayarlarını belirlemek için kullanılmaktadır. 

 Macro: VBA ve exel tabanlı programlar ile yapılmış proje ve uygulamaların 

eklenmesi için kullanılmaktadır. 

 Clean Screen: Çizim penceresini menü çubuğu hariç temizleyerek ekranın 

büyütmek için kullanılmaktadır. 

 

1.5.2.7. Çizim (Draw) Menüsü 

 

AutoCAD programında temel geometrik çizimlerin yapıldığı komutları içeren 

menüdür. Genelde pencerenin sol tarafında bulunan çizim (draw) araç kutusundaki çizim 

komutları bulundurmaktadır. 
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 Line: Düz çizgi çizme komutudur. 

 Ray: Tek bir yönde sonsuza giden çizgi çizme komutudur. 

 Construction line: İki yönde sonsuza giden çizgi çizme komutudur. 

 Multiline: Çoklu ve kalın paralel çizgilerin çizdirildiği komuttur. 

 Polyline: İki boyutlu bileşik çizgi ve eğrileri çizdirme komutudur. 

 3D polyline: Üç boyutlu bileşik çizgi ve eğrilerin çizdirme komutudur. 

 Polygon: İstenilen ölçüde içten ve dıştan teğet çemberlerden herhangi birine 

göre çokgen çizdirme komutudur. 

 Rectangle: Dikdörtgen çizdirme komutudur. 

 Helix: Helis çizme komutudur. 

 Arc: Yay ve yay parçası çizdirme komutudur. 

 Circle: Daire (çember) çizdirme komutudur. 

 Donut: İçi dolu veya rondela şeklinde daire çizme komutudur. 

 Spline: Spiral şekilli eğriler çizme komutudur. 

 Ellipse: Elips çizme komutudur. 

 Block: Çizilerek elde edilen temel şekillerin blok (simge) olarak kayıt 

edilmesinin yapıldığı komuttur. 

 Point: Çizimlere nokta oluşturma komutudur. 

 Hatch: Kesitleri ve kaplamaları değişik desenlerde, tarama işlemleri yapan 

komuttur.  

 Text: Çizimlere her türlü yazının yazdırılabildiği komuttur. 

 Modeling: Üç boyutlu temel şekillerin oluşturulmasını sağlayan komuttur. 

 Region: İki boyutlu kapalı alanlı cisimler için bölgesel alan oluşturulduğu 

komuttur. 

 Revision cloud: Farenin eğrisel hareketleri ile bulut şeklinde çizim çizme 

komutudur. 

 Boundary: Daha önce çizilmiş çizgilerin sınırlarından alan oluşturmak için 

kullanılır. 

 

1.5.2.8. Ölçülendirme (Dimension) Menüsü 

 

Çizimlerdeki şekilleri her türlü ölçülendirmek için komutlarının yer aldığı bölümdür. 
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 Linear: Doğrusal yatay ve dikey ölçülendirme yapmak için kullanılan 

komuttur. 

 Aligned: Hizalı yani açılı ölçülendirme yapmak için kullanılan komuttur. 

 Ordinate: Ordinat değerlerinin tespitinde kullanılan komuttur. 

 Radius: Daireleri yarıçap olarak ölçülendirme komutudur. 

 Diameter: Daireleri çap olarak ölçülendirme komutudur. 

 Angular: Açıya sahip iki doğruyu ölçülendirme yapma komutudur. 

 Jogged: Daireleri yarıçap ölçüsü olarak ölçülendirme yapan komuttur. 

 Baseline: Belirli bir tabana göre ölçülendirme yapmak için kullanılan komuttur. 

 Continue: Bir referansa göre sürekli parçalı ve arka arkaya ölçülendirme 

yapmak için kullanılır. 

 Leader: İşaret çıkmalı ölçülendirmelerin yapıldığı komuttur. 

 Obligue: Ölçülendirme çizgilerini istenilen açı değeri kadar eğmek için 

kullanılan komuttur. 

 Tolerance: Geometrik toleransların yapıldığı komuttur. 

 Center mark: Daire ve yay merkezi işaretleme ekleme komutudur. 

 Dimension style: Ölçülendirme yapılmış ölçüleri düzenleme yapma 

komutudur. 

 

1.5.2.9. Düzenleme (Modify) Menüsü 

 

Çizime ait nesneleri görünüm, renk, stil, biçim vb. olarak düzenleme komutlarının 

bulunduğu bölümdür.  
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 Properties: Araçlar (tools) menüsündeki pencere özelliklerini açar. 

 Match properties: Bir objenin Properties özelliklerini başka bir objeye transfer 

etmede (özellik eşlemede) kullanılır. Örneğin, word(kelime işlemci) biçim 

boyacısı aynı işi yapar. 

 Erase: Seçilen öğeleri silme komutudur. 

 Copy: Seçilen öğeleri tekli veya çoklu olarak kopyalama komutudur. 

 Mirror:  Çizimlerin simetrik (aynalama) görüntüsünü komutudur. 

 Offset: İstenilen mesafede çizimleri içe veya dışa çerçeve biçimli kopyalama 

komutudur. 

 Array: Çizimleri istenilen satır ve sütün sayısında matriks biçimde veya açısal 

olarak kopya dizileri oluşturma komutudur. 

 Move: Çizimi ekran üzerinde istenilen yere taşıma komutudur. 

 Rotate: Çizimi istenilen açıda döndürme komutudur. 

 Scale: Çizimi istenilen ölçek değerine göre büyültüp küçültme işlemini yapan 

komuttur. 

 Stretch: Çizimin istenilen kısmını soldan sağa seçme yaparak uzatıp kısaltmaya 

yarayan komuttur. 

 Lengten: Çizimin boyu ile ilgili işlemlerin yapılmasında kullanılan komuttur. 
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 Trim: Çizimde istenilen kısımları ve uzantıları budamaları yapmak için 

kullanılan komuttur. 

 Extend: Çizimdeki istenilen nesneleri hedef noktaya kadar uzatılmasını 

sağlayan komuttur. 

 Break: Çizimdeki istenilen obje arasında boşluk oluşturmak için kullanılır. 

 Chamfer: Keskin köşeli kısımlara 45 derecelik açısal pah kırma komutudur. 

 Fillet: Keskin köşelere yarım daire şeklinde kavis verme komutudur. 

 3D operation: Üç boyutlu çizimlerin düzenleme işlemleri yapılır. 

 Solids Editing: Üç boyutlu çizimlerde kullanılan çıkarma, birleştirme, ...vb. bir 

dizi işlemin yapılmasında kullanılır. 

 Explode: Birleşik çizimleri, tek parça düz doğru çizim öğelerine ayırma ( 

patlatma) komutudur. 

 

1.5.2.10. Ekspres Araçlar (Express) Menüsü 

 

AutoCAD çizimlerinde ekstradan uygulama için kulanılmaktadır. Katmanlar, bloklar, 

yazı, ölçülendirme, seçim araçları, düzenleme, internet erişimi vb. konularda ekstradan 

uygulamalar bulunmaktadır. 

 

 Blocks: Blok özellikleri ve nesne düzenleme komutları bulunmaktadır. 

 Text: Yazı (metin) işlemleri düzenlemek için ekstra komutlar bulunmaktadır. 

 Dimension: Ölçülendirme sitilleri ekleme, çıkarma ve düzenleme komutları 

bulunmaktadır. 

 Modify: Taşıma, kopyalama, döndürme, sünerek uzatma, bloklama işlemleri 

için düzenleme komutları bulunmaktadır. 

 Draw: Kalp grafiği şeklinde kırık çizgi çizme, resimli ve desenli, bloklu süper 

tarama işlemleri için kullanılmaktadır. 
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 File tools: AutoCAD çizim dosyaları için kaydetme, kapatma, değişik 

formatlara dönüştürme komutları bulunmaktadır. 

 Web tools, web links: İnternet araçları ve internet sayfası ile ilgili komutlar 

bulunmaktadır. 

 

1.5.2.11. Pencere (Window) Menüsü 

 

AutoCAD’de çizim yapılan aktif pencere veya açılmış olan diğer pencerelerin 

görünüm ayarlarının değiştirildiği, düzenlendiği bölümdür. 

 

 

 Close: Aktif çalışma penceresini kapatır. 

 Colose all: Çalışılmakta olan bütün pencereleri kapatır. 

 Lock location: Araç çubuklarını ekrana kilitlemek, sabitlemek için kullanılır. 

 Cascade: Aktif çalışma penceresinin ekran içerisinde boyutlarını küçültmek 

(minimize etmek) için kullanılır. 

 C:\ Document and set: Bu bölümde AutoCAD ekranında açık olan tüm 

pencereler ve isimler yer almaktadır. Aktif ekranda olan pencerede tamam 

işareti vardır. 

 

1.5.2.12. Yardım (Help) Menüsü 

 

AutoCAD yardım menülerinin ve teknik bilgi asistanlarının bulunduğu bölümdür. 

AutoCAD yardım menüsünde kelime aratılarak istenilen konu ve komut hakkında bilgi 

edinilebilir. 
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 Help: AutoCAD yardım menüsüdür. F1 tuşuna veya yardım (help) sekmesine 

tıklanarak da çalıştırılır. Açılan penceredeki “Search”, araştır bölümüne 

istenilen kelime yazılarak ilgili konuların yardım penceresinde listelenmesi 

sağlanır. Burada AutoCAD çizim komutları ve işlevleri hakkında bilgiler 

okunarak kullanıcı bilgilendirilir. 

 Info palette: Diğer bir yardım menüsüdür. Contol+5 tuşlarına beraber basılarak 

çalıştırılır.  Palet şeklinde açılan yardım menüden bilgi alınır. 

 Diğer seçeneklerden internet üzerinden bilgi veya yardım alınmaktadır. 

 

Resim 1.46: Komutla ilgili bir diyalog kutusu 

Bazı çek menü komutlarının yanında yan yana üç nokta ( ... ) bulunmaktadır. Bu nokta 

işaretleri komutla ilgili bir diyalog kutusunun olduğunu belirtmektedir. 
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Bazı çek menü komutlarının yanında yön işareti (►) bulunmaktadır. Bu sağa doğru 

yön işareti windows işletim sistemi programlar menülerinde olduğu gibidir. Bu işaret alt 

seçenek veya seçeneklerin olduğunu belirtir. 

 

Bazı ikonların da alt seçenekleri bulunmaktadır. Bir ikonun alt ikonlarının olduğunu 

anlamak için ikonun sağ alt köşesine bakılır. İkonun sağ alt köşesinde aşağıya doğru küçük 

bir yön işareti varsa alt seçeneklerinin bulunduğunu göstermektedir. Bazılarında sadece 

ikonlar çıkarken bazılarında ise pencere diyalog kutusu çıkabilmektedir. Bu alt seçenekleri 

seçmek için farenin sol tuşu ile ikonun üzerine tıklanarak bir saniye sol tuş basılı tutulur. 

Standart araç çubuğundaki zoom ikonunu buna örnek olabilir. 

 

1.6. Geometrik Çizim Komutlarının Tanıtılması 

 

Resim 1.47: Draw araç çubuğu 
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AutoCAD temel çizim komutları draw araç çubuğunda bulunmaktadır. Bu araç 

çubuğu temel araç çubuğu olduğundan çizim ekranında bulunmaktadır. Fakat draw araç 

çubuğu ekranda yok ise araç çubuklarının bulunduğu boş kısma sağ tıklanır. ACAD 

menüsünden draw çubuğu işaretlenerek ekrana getirilir. Buradan ekranın istenilen kısmına 

draw çubuğu yatay veya dikey yerleştirilebilir. 

 

1.6.1. Çizgi (Line) 

 

Line (çizgi, doğru) komutu çizgi, düz ve açılı doğrular çizmekte kullanılmaktadır. Bu 

komutun çalıştırmak aktif hâle getirmek için üç değişik yol kullanılabilir. Bu komutla çizim, 

fare hareketleri veya klavyeden komut satırına değer girilerek yapılabilir. 

 

 Komut satırına yazılarak Command: Line veya L 

 Draw menüsünün altında yer alan line ikonu: Draw menüsü / Line 

 Ekranda draw çizim araç çubuğundaki yer alan line simgesi tıklanır. 

Bu komutla doğru çizmek için doğrunun başlangıç ve bitiş değerlerinin belirtilmesi 

gerekmektedir. Bu noktalar değer girilerek veya fare ile ekranda istenilen nokta tıklanarak 

belirtilebilir. 

 

Şekil 1.1: Line komutu ile çizilmiş şekiller 

Çizgi), başlangıç noktası ile (line specify first point) bitiş noktaları (specify next point/ 

end point) atanarak doğrular çizilir. 

 

Line komutu verilerek doğrunun (line specify first point) başlangıç noktası verildikten 

sonra klavyeden değer girilerek o değer kadar yatay, düşey veya herhangi bir açıda doğru 

çizmek mümkündür ki bu hızlı çizim yapmak açısından çok önemlidir. Komut enter veya 

farenin sağ tuşu ile sonlandırılır. Klavyeden koordinat sistemlerine bağlı olarak çok değişik 

şekillerde düz doğrular veya açılı doğrular çizilebilmektedir. Line komutuyla çizim yaparken 

son çizgiyi silerek bir önceki noktaya dönmek veya iptal etmek için “UNDO” işlemi 

yapılmalıdır. 

 

1.6.2. Belirli Bir Noktadan Sonsuz Çizgi (Ray) 
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Ray (Tek yönlü ışın komutu) belirli bir noktadan sonsuz ışın çizmek için 

kullanılmaktadır. Işının bir ucu sabit bir noktadan başlayıp ışının diğer ucu ise sonsuza kadar 

uzanır. Bu komut draw araç çubuğunda bulunmayıp iki farklı yöntem kullanılarak çizilebilir. 

 

 Komut satırına yazılarak Command: Ray 

 Draw menüsünün altında yer alan ray ikonu: Draw menüsü / Ray 

 

Şekil 1.2: Ray komutu ile çizilmiş ışın demeti 

Ray komutu ile fare kullanılarak istenilen açısal değerlerde ışınlar da 

çizilebilmektedir. İstenilen açı değeri ve açı hareketi imleç göstergesinden okunarak çizim 

ekranına tıklanır ve ışın çizilir. 

 

1.6.3. İki Yönlü Sonsuz Doğru  (Construction Line / X Line) 

 

Construction line veya X line komutu belirli bir noktadan geçen veya belirli bir 

düzlemde iki yönlü sonsuz ışınlar çizmek için kullanılmaktadır. Ray komutunun yaptığı 

işlemi iki yönlü olarak yapmaktadır. Kısaca iki yönlü sonsuz çizgiler çizmektedir. Bu komut 

ta yine üç farklı şekilde aktif edilerek çizim yapılabilir. 

 

 Komut satırına yazılarak command: X lıne veya XL 

 Draw menüsü / Constrution line 

 Draw araç çubuğu construction line simgesine fare ile tıklanarak çizim yapılır. 

 

Şekil 1.3: Construction line komutu işe çizilmiş ışın demeti 

Bu komut aktif hâle getirilip çalıştırıldığında beş farklı çizim yönteminden bir 

uygulama seçilmesi istenecektir. XLINE Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset] 

 

 Specify a point: Varsayılan bu seçenek seçilirse veya otomatik olarak yüklenen 

seçenek iki noktadan geçen ışın çiziminde kullanılır. 

 Hor: Yatay sonsuz çizgi çizmek için kullanılır. 

 Ver: Düşey sonsuz çizgi çizmek için kullanılır. 
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 Ang: Belirtilen açıda sonsuz çizgi çizmeyi sağlar. İki alt seçeneği vardır. 

 Enter angle: istenilen değerde açı girilerek ışın çizimi 

 Reference: Bir referansun paralel alarak sonsuz ışın çizimi 

 Bisect: Açıortaydan geçen sonsuz çizgi çizmek için kullanılır. 

 Offset: Seçilen bir çizgiye kaydırma miktarı verilerek sonsuz çizgi çizmek için 

kullanılır. 

 

1.6.4. Çoklu Paralel Çizgi (Multiline) 
 

Multiline birbirine paralel ve istenilen ayar aralığında çoklu çizmek için 

kullanılmaktadır. Kısaca çift çizgi çizme işlemi yapmaktadır. Bu çizgilerin biçimi, aralığı ve 

çizgiler için koordinat merkezini ayarlamak gerekmektedir. Bu komut iki şekilde aktif 

edilebilir. 

 

 Komut satırından Command: MLINE / ML 

 Draw menüsü / Multiline 

 

Şekil 1.4: Multiline komutu ile çizilmiş çizgi ve şekil 

Yukarıdaki komut girme işlemlerinden herhangi birisi yapıldığında ekrana şu 

seçenekler çıkacaktır: 

 

Current settings: Justification = Top, Scale = 1.00, Style = “STANDARD” bu değerler 

sabit olan otomatik değerlerdir. 

 

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: Bu değerleri değiştirmek için uygun 

seçenek girilir. 

 

 Justification: Çoklu çizginin hedef noktaya, hangi noktasından tutulacağı 

belirlenir. Üst (top), merkez (zero) ve  alt (bottom) seçeneklerinden birisi 

seçilebilir. 

 Scale: Çoklu çizginin çizgi kalınlığını ayarlamak için kullanılır. 

 Style: Çizgi stillerini değiştirmek ve belirlemek için kullanılır. Daha önceden 

hazırlanmış olan çizgi tipinin adı bilinmiyorsa soru işareti “ ?” ile çizgi isimleri 

listelenir. 
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1.6.5. Bileşik Şekilli Çizgi (Pline) 

 

Pline komutu ile birbirine birleşik ve tek parça hâlinde art arda çizgi ve eğri çizmek 

için kullanılmaktadır. Sıra ile hangi geometrik şekil çizilecekse ona geçilmelidir. Eğri ve 

doğrular bu komutun altında aktif hâle getirilmektedir. Yine bu komutta üç değişik şekilde 

aktif hâle getirilebilir. 

 Komut satırından Command: Plıne veya PL 

 Draw menüsü / Polyline 

 Draw araç çubuğu pline simgesine tıklanarak şekil çizilir. 

 

Şekil 1.5: Polyline komutu ile çizilmiş şekil ve çizgi 

Pline komutuyla çizilen bütün çizimler bir bütün olarak kabul edilir. Doğrulara ve 

yaylara istenilen çizgi kalınlığı verilebilir. Bu kalınlığın çizim boyunca aynı olması 

gerekmez, çizgilerin başlangıç ve bitiş noktalarındaki kalınlık değerleri bile farklı olabilir. 

 

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] 

 

 Arc: Bu seçenek, yay çizmek için kullanılır.  

 Close: Girilen ilk nokta ile son noktayı birleştirmede kullanılır.  

 Halfwidth: Çizginin yarı genişliğini ayarlamada kullanılır. 

 Length: Bir önceki nesnenin doğrultusunda, belirtilen uzunlukta doğru parçası 

çizilir. Nesne yay ise bu yaya teğet olan bir doğru çizilir. 

 Undo: Geriye doğru nesneleri birer birer silmek için kullanılır. 

 Width: Çizgi genişliğini vermek için kullanılır. 

 

1.6.6. Çokgen (Polygon) 
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Polygon komutu 3 ile 1024 adet kenarı olan herhangi bir çokgeni çizmek için 

kullanılabilir. Kendi simgesi beşgene benzese de 1024 adet kenar sayısına sahip çokgen 

çizilebilir. 

 

 Komut satırından Command: Polygon veya Pol 

 Draw menüsü / Polygone 

 Draw araç çubuğu polygone simgesine tıklanarak çizilir. 

 

Şekil 1.6: Polygon komutu ile çizilmiş çeşitli çokgenler 

Çokgenler iki şekilde çizilebilir. 

 

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

 

 Çokgenin kenar uzunluğu ile sayısı verilerek çizilir. 

 Çokgenin merkezini ve iç teğet çemberinin ya da çevresel çemberinin yarıçapını 

vererek çizilir. 

 

1.6.7. Dikdörtgen (Rectangle) 

 

Rectangle dikdörtgen biçimli şekilleri çizmek için kullanılan komuttur. Bu komut ile 

sadece dörtkenarlı şekiller çizilmektedir. Bu komut üç şekilde aktif hâle getirilebilir. 

 

 Komut satırından Command: Rectangle veya Rec 

 Draw Menüsü / Rectangle 

 Draw araç çubuğu rectangle simgesine tıklanarak çizilir. 

 

Şekil 1.7: Rectangle komutu ile çizilmiş değişik dikdörtgenler 
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Bu komut girme işlemlerinden herhangi birisi yapıldığında ekrana şu seçenekler gelir: 

 

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

 

 Chamfer: Bu seçenek ile köşelerine pah kırılmış dikdörtgenin çizilir. 

 Elevation: Üç boyutlu çizimde, tanımlanan elevation, çalışma düzlemi 

yüksekliğinde dikdörtgen çizmek için kullanılmaktadır. 

 Thickness: Belirli bir kalınlıkta dikdörtgen yani dikdörtgen prizması çizmek 

için kullanılır. 

 Fillet: Yuvarlak köşeli dikdörtgenin çizmek için kullanılır. 

 Width: Dikdörtgen çizimi çizgi kalınlığını değiştirmek için kullanılır. 

 

1.6.8. Yay (Arc) 

 

Arc (yay) komutu yay veya yay parçası çizmekte kullanılmaktadır. Bu komut ile on 

bir değişik şekilde yay çizmek mümkündür. Çizilecek yöntem ve parça durumuna güre 

seçilebilir. Bu komut üç şekilde aktif hâle getirilebilir. 

 

 Komut satırından Command: ARC 

 Draw menüsü / Arc (Alt menü on bir yöntem bulunmaktadır) 

 Draw araç çubuğu arc simgesine tıklanarak çizilir. 

 

Şekil 1.8: Arc komutu ile çizilmiş çeşitli yaylar 

Bu komut birinci veya üçüncü yolla aktif hâle getirildiğinde üç noktadan geçen arc 

(yay) çizme yöntemi seçili olarak ekrana gelecektir. Diğer yollarla yay çizmek için Draw 

Menüsü / Arc menüsünden seçilmelidir. 

 

 Üç Nokta (3 Points): Üç noktadan geçen yay çizilir. 

 Start, center, end(Başlangıç, merkez, bitiş): Yayın başlangıç noktası, merkezi 

ve bitiş noktası verilerek yay çizilir. 

 Start, center, angle (Başlama, merkez, yay açısı): Başlama noktası, merkez 

noktası ve yay açısı verilerek yay çizilir. 
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 Start, center, length (Başlangıç merkez, kiriş uzunluğu): Başlangıç noktası, 

merkez noktası ve yayın iki ucunu birleştiren doğru uzunluğu “kiriş” verilerek 

yay çizilir. 

 Start, end, angle(Başlangıç, bitiş yay açısı): Başlangıç noktası, bitiş noktası, 

kaç derecelik yay olduğu verilerek yay çizilir. 

 Start, end, direction (Başlangıç, bitiş, yay doğrultusu): Başlangıç noktası, 

bitiş noktası ve yayın başlangıç noktasının kaç derecelik doğruya teğet olacağı 

verilerek yay elde edilir. 

 Start, end, radius (Başlangıç, bitiş, yarıçap ): Başlangıç noktası, bitiş noktası, 

yay yarıçapı verilerek yay çizilir. 

 Center, start, end (Merkez, başlangıç, yay açısı): Yay merkezi, başlangıç 

noktası ve bitiş noktasını vererek yay çizilir. 

 Center, start, angle (Merkez, başlangıç, yay açısı): Yayın merkezi, başlangıç 

noktası ve kaç derecelik yay olacağı verilerek yay çizilir. 

 Center, start, length (Merkez, başlangıç, kiriş uzunluğu): Yayın merkezi, 

başlangıç noktası ve yayın iki ucunu birleştiren doğru uzunluğu “kiriş” verilerek 

yay çizilir. 

 Continue: Son çizilen çizim nesnesinin ucuna yay eklemek (çizmek) için 

kullanılır. 

 

1.6.9. Daire (Circle) 

 

Çember (circle) komutu çember yani içi boş daire çizmek için kullanılmaktadır. 

İstenilen çap, yarıçap veya çokgenler içerisine daire çizilebilir. Bu komut üç şekilde aktif 

hâle getirilebilir. 

 

 Komut satırından Command: Cırcle veya C 

 Draw Menüsü / Circle (Alt menüde altı yöntem bulunmaktadır.) 

 Draw araç çubuğu circle simgesine tıklanarak çizilir. 

 

Şekil 1.9: Circle komutu ile çizilmiş değişik çember çizimleri 
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Bu çizim aktif hâle getirildiğinde komut satırında aşağıdaki uyarı satırı ekrana 

gelecektir. 

 

Cırcle specify center point for circle or [3P/2P/Tr (tan tan radius)] 

Çember çizme komutu aktif edildiğinde ve çember merkezi seçildiğinde çemberin 

yarıçapı veya tam çapı girilmesi istenilecektir. Bu işlem için fare ile herhangi bir nokta veya 

uzaklıkta tıklanarak serbest seçim yapılabilir. 

 

 Center, radius (Merkez, yarıçap): Dairenin merkezini ve yarıçapını vererek 

çember çizme işlemidir. 

 Center, diameter (Merkez, çap): Çemberin merkezini ve yarıçapını vererek 

çember çizme işemidir. 

 

Bu işlemlerden farklı olarak aşağıdaki çember çizme seçenekleri de seçilebilir: 

 

 İki nokta (2 Points): İşaretlenen veya koordinatları verilen iki noktadan geçen 

çemberi çizilir. 

 Üç nokta (3 Points): İşaretlenen veya koordinatları verilen üç noktadan geçen 

çemberi çizilir. 

 Tan, tan, radius (Teğet, teğet, yarıçap ): Çizilmiş iki nesneye teğet olan ve 

yarıçapı verilen çemberi çizilir. 

 Tan, tan, tan (Teğet, teğet, teğet ): Çizilmiş üç nesneye teğet olan ve yarıçapı 

verilen çember çizilir. 

 

1.6.10. Halka (Donut) 

 

Donut komutu ile içi dolu daireler veya rondela (Pul) şeklinde halkalar çizilmektedir. 

Bu komut iki şekilde aktif hâle getirilir. 

 

 Komut satırından command: Donut veya “DO” 

 Draw menüsü / Donut 

 

Şekil 1.10: Donut komutu ile çizilmiş değişik halkalar 

 Donut komutu çalıştırılarak aktif hâle getirildiğinde komut satırından aşağıdaki 

uyarı satırları ekrana gelecektir. 
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 Specify inside diameter of donut <10.0000>:  Donut iç çapı giriniz. 

 Specify outside diameter of donut <20.0000>: Donut dış çapı giriniz. 

 Specify center of donut or < exit>: Donut merkez noktasını giriniz veya 

belirtiniz. <Çıkış> 

 

1.6.11. Serbest Eğri (Spline) 

 

Spline ile serbest şekilli eğriler çizmek için kullanılmaktadır. Fare yardımı ile çok 

çeşitli eğriler çizmek mümkündür. Bu komut üç şekilde aktif hâle getirilebilir. 

 

 Komut satırından Command: Spline veya “SPL” 

 Draw menüsü / Spline 

 Draw araç çubuğu spline simgesine tıklanarak çizilir. 

 

Şekil 1.11: Spline komutu ile çizilmiş çizgi ve şekil 

Bu komut aktif edildiğinde spline için başlangıç noktası istenir (specify first point). 

 

Eğriyi veya eğrileri oluşturmak için diğer nokta istenir (specify next point). 

 

Bu şekilde istenilen biçimde ve sayıda eğriler içeren spline çizilebilir. Bu komutun 

özellikleri aşağıdaki ayarlardan yapılmaktadır. 

 

 Close: Çizilen eğrinin ilk noktası ile son noktası birleştirilerek kapalı bir eğri 

oluştulur. 

 Fit tolerance: Bu seçenek ile eğrinin tolerans değeri değiştirilir. 

 

1.6.12. Elips (Ellipse) 

 

Elipse komutu ile tam daire biçimli olamayan elipsleri çizmek için kullanılan 

komuttur. Daire yani biçimli yüksekliği ve genişliği aynı olan elipslerde çizilebilmekte fakat 

daire olarak tanımlanmamaktadır. Bu komut üç şekilde aktif hâle getirilebilir. 
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 Komut satırından Command: Ellıpse veya EL 

 Draw menüsü / Ellipse 

 Draw araç çubuğu ellipse simgesine tıklanarak aktif hâle getirilir. 

 

Şekil 1.12: Elips komutu ile çizilmiş değişik şekilli elipsler 

Elipse komutu aktif hâle zaman komut satırında aşağıdaki uyarı görülecektir. Burada 

çizilecek olan elipsin çember veya yay şeklinde mi çizileceği sorulmaktadır. 

 

Ellipse Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center] 

 

 Center: Elipsin merkezi, X genişliği ve Y yükseklik mesafeleri verilerek 

çizilebilir.  

 Axis, end: Elipsin başlama noktası X genişliği ve Y yüksekliği girilerek çizilir.  

 Arc: Elipsi yay parçası olarak çizme şeklidir. Elipsin başlama noktası X 

genişliği, yükseklik değeri, açı başlama ve açı bitiş değerleri girilerek çizilir. 

 

1.6.13. Nokta (Point) 

 

Point (nokta) komutu ile çizim içerisinde istenilen yerlere konulabilir. Özellikle 

mesafe belirleme veya pencere çerçevesi ve referans nokta almak için kullanılabilir. Çizim 

içerisinde + şeklinde boyutsuz olarak görünür. Bu komut üç şekilde aktif hâle getirilebilir. 

 

 Komut satırından Command: Poınt veya PO 

 Draw menüsü / Point 

 Draw araç çubuğu point simgesine tıklanarak aktik hâle getirilir. 

 

Şekil 1.13: Point komutu ile çizilmiş nokta ve görünümü 
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1.6.14. Serbest Elle Çizim (Sketch) 
 

AutoCAD’de serbest elle çizim yapmaya yarayan komuttur. Özellikle kısmi kesit alma 

ve uzun parçaların uç kesme işlemlerinde kullanılır. Bu komut, komut satırından çalıştırılır. 

Komut satırından command: Sketch 

Record increment <1,0000> : Çizim için kırık çizgi oran değeri 1’dir. İstenilen değer 

yazılabilir. 

Çzim başlama noktası seçildikten sonra komut satırına aşağıdaki uyarı gelecektir. 

 

“Sketch. Pen eXıt Quit Record Erase Connect” 

 

 Recard increment: Çizim hassasiyeti. Varsayılan değer <1,0000> dir. 

 Sketch: Çizim işlemini (mouse) fare ile gerçekleştirilir. 

 Pen: Sketch çizim işleminin yaptırılmasını sağlar. 

 Record: Çizim sırasında yeşil renkli olarak çizilen kısımları siyah renge(çizim 

rengine) dönüştürür. 

 Exit: Yapılan kırık şekilli çizimleri kaydederek komuttan çıkar. 

 Quit: Yapılan kırık şekilli çizimleri, kaydetmeden komuttan çıkar. 

 Erase: Çizime kaydedilmemiş çizgileri siler. 

 Connect: Son çizilen uç noktadan tekrar çizime devam edilir. 

 

Şekil 1.14: Sketch komutu ile çizilmiş eğriler 

 

1.6.15. Tarama (Hatch) 

 

Tarama (Hatch) komutu sınırları kapalı (kapalı alan) nesnelerin ( kare, dikdörtgen, 

altıgen, serbest alan vb.) içlerine değişik şekil ve desenlerde taramak için kullanılmaktadır. 

Sınrları kapalı olmayan bölgelere tarama işlemi yapılamaz. Özellikle kesit alma ve yüzey 

deseni oluşturma işlemlerinde kullanılmaktadır. Bu komut üç şekilde aktif hâle getirilebilir. 



 

 61 

 Komut satırından Command: Hatch / H 

 Draw menüsü / Hatch 

 Draw araç çubuğu hatch simgesine tıklanarak aktif hâle getirilir. 

 

Şekil 1.15: Hatch komutu ile değişik tarama örnekleri 

Bu komut çalıştırıldığında hatch penceresi açılacak ve tarama için bölge, desen, ölçü 

ve özellik seçiminin yapılması istenecektir. Bu pencerede iki sekme bulunmaktadır. 

 

 Hatch sekmesi 

 Type and pattern bölmesinde tarama türü ve taranacak desen seçilir. 

 Angle and scale bölmesinde taranacak desenin ölçü büyüklüğü ve hangi 

açıda döşeneceği seçilir. 

 Hatch origin bölmesinde taraması veya döşemesi yapılacak desenin ilk 

başlanacağı referans noktası belirlenir. 

 Boundaries bölmesinde taranacak veya döşenecek kapalı alanı belirleme 

yöntemi seçilir. 

 Options bölmesinde tarama deseni ile sınır çizgileri veya alanı arasındaki 

bağıntı şekli seçilir. 

 

 Gradient sekmesi 

 Color bölmesinde renk çeşidi ve renk sayısı ayarlanır. 

 Orientation bölmesinde renk veya renklerin gölge içerisindeki açısal ve 

merkezi yerleşimi ayarlanır. 

 Boundaries bölmesinde taranacak veya döşenecek kapalı alanı belirleme 

yöntemi seçilir. 

 Options bölmesinde tarama deseni ile sınır çizgileri veya alanı arasındaki 

bağıntı şekli seçilir. 

 Islands bölmesinde iç içe olan kapalı alanların durumu ayarlanır. 

 Boundary Retention bölgesinde kapalı alan veya bölge oluşum tipi seçilir. 

 Boundary set bölgesinde taranacak alan seçimi türü belirlenir 

 Gap tolerans bölmesinde tolerans değeri belirlenir. 

 Inherit options bölgesinde tarama alanının orijin seçimi ayarlanır. 
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1.6.16. Metin Yazma (Multiline Text) 

 

AutoCAD çizimlerine yazı yazmak için kullanılmaktadır. Bir çizim ne kadar şekille 

çizilirse çizilsin yazı olmadan tam manası ile açıklanamaz. Özellikle açıklama yapma ve her 

türlü antet doldurma kısımlarında yazı yazmak gerekmektedir. Bu komut üç şekilde aktif 

hâle getirilebilir. 

 

 Komut satırından command: Multiline text / Mline text 

 Draw menüsü / Text 

 Draw araç çubuğu multilinetext simgesine tıklanarak aktif hâle getirilir. 

 

 

Şekil 1.16: Multiline text komutu ile yazılmış örnek yazı 

Bu komut aktif hâle getirildikten sonra komut satırında standart yazı yüksekliği değer 

ölçüsü belirtilerek yazı yazılacak bölümün ilk köşe noktasının seçilmesi istenir. Yazı için 

başlangıç noktası seçildikten sonra komut satırına aşağıdaki uyarı metni gelecektir. 

 

“Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width]” 

 

 Height: Yazının yükseklik değerini belirler. 

 Justify: Yazılan yazının tespit edilen kutu içerisindeki yerleşim planı belirlenir. 

 Line spacing: Yazılacak yazının satır özellikleri işlemleri yapılır. 

 Rotation: Yazılacak yazının X ekseni yatayla yaptığı açı değeri belirlenir. 

 Style: Yazılacak yazının yazı sitili belirlenir. 

 Width: Yazı alanının genişliğinin ayarlanması yapılır. 
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1.6.17. Revizyon Bulutu (Revision Cloud) 

 

Bulut şeklinde çizimleri yapmak için kullanılmaktadır. Bu komut farenin ekran 

üzerinde hareket ettirilmesi ile çizim yapmaktadır. Bu komut üç şekilde aktif hâle 

getirilebilir. 

 

 Komut satırından command: Revcloud 

 Draw menüsü / Revision cloud 

 Draw araç çubuğu revision cloud simgesine tıklanarak aktif hâle getirilir. 

 

 

Şekil 1.17: Revision cloud komutu ile çizilmiş şekiller 

Bu komut aktif hâle getirildiği zaman komut satırına aşağıdaki uyarı mesajı gelecektir. 

“Specify start point or [Arc length/Object/Style]" 

 

 Arc length: Revizyon bulutunu oluşturan yayların ölçüsü belirlenir. 

 Object: Seçilen nesnelerin bulut şekline düz veya ters olarak dönüştürülmesini 

sağlar. 

 Style: Bulut yaylarının çizgi kalınlıklarını inceden kalına doğru çizmesini 

sağlar. 
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1.7. Mouse Tuşlarının Tanıtılması 

 

Şekil 1.48: Fare (mouse) ve tuşları 

Fare üzerinde standart olarak iki tuş bulunmaktadır. Bu tuşlar sağ veya sol tuş olarak 

bilinmektedir. Bu tuşların yerleri sol elini kullanan kişiler için yer değiştirme işlemi 

yapıldığından tam tersi olarak bilinmektedir. 

 

Fare sol tuşu (1) genellikle eylem tuşu olarak bilinmektedir. Bu tuş program ve işletim 

sistemlerinde aktif pencere üzerindeki butonlara tıklamada, seçme ve onaylama işaretlerini 

doldurmada, yazı metin işlemlerinde klasörü konumlandırmada, aktif pencereleri 

konumlama ve yönetmede, seçme, taşıma vb, birçok işlemlerde kullanılmaktadır. Kısaca 

bilgisayarı yöneten ve kumanda eden tuş olarak da bilinmektedir. 

 

Fare sağ tuşu (2) ise menü ve seçenek tuşu olarak bilinmektedir. Program ve aktif 

durumdaki pencerelerde bulunan farklı seçenekleri ve uygulamaları seçmek için 

kullanılmaktadır. Uygulama esnasında yapılan işlemin tipine göre farklı seçenek menüleri 

açmaktadır. Her yapılan işlem veya uygulama için menü seçenekleri değişecektir. Örneğin 

masaüstüne sağ tıklama ile açılan menü ile masaüstündeki bir klasörün üzerine sağ tıklama 

işleminde açılan menü aynı değildir. Fare sağ tuşu seçilen veya görev atanan her nesne için 

bir menü seçeneği açar veya kullanıcıya sunar. Bu tuş, sağ tuş ile seçilen görevler için menü 

seçeneği sunduğu ve çok kullanılan bir tuş olduğu için klavye üzerinde sağ tuş görevini 

yapan bir klavye tuşu bulunmaktadır. Bu tuş klavyede sağ tarafta kontrol tuşunun yanında 

bulunan üzerinde menü ve fare ok işareti bulunan tuştur.  

 

Her fare üzerinde bulunmasa da son zamanlarda üretilen bütün farelerin üzerinde 

tekerlek (Scroll) (3) bulunmaktadır. Tekerlek açılan bir pencere içerisindeki ekranı 

kaydırmak için kullanılmaktadır. Bir fare üzerinde bir tekerlek bulunduğu gibi iki adet de 

bulunmaktadır. Bu tekerlekler pencereleri kaydırma çubuğu görevini yerine getirerek 

tekerleğin hareketine göre aşağı veya yukarı ikinci tekerlek var ise bu da sağa veya sola 

kaydırma işlemi yapmaktadır. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Temel geometrik çizimlerini yapınız. 

İşlem basamakları Öneriler 

 Bilgisayarı çalıştırınız. 
 Bilgisayarı güç düğmesine basarak 

çalıştırınız. 

 Bilgisayarın donanım elemanları 

özelliklerini inceleyiniz. 

 Masaüstündeki bilgisayar simgesinin 

üzerine sağ tıklayıp özellikler 

bölümünden denetim masası /sistem 

/donanım / aygıt yöneticisi 

bölümünden donanım özelliklerine 

bakınız. 

 AutoCAD programının bilgisayarda kurulu 

olan sürümünü inceleyiniz. 

 AutoCAD başlık çubuğundan veya 

AutoCAD programı help menüsü 

/About bölümünden bilgisayarda 

kurulu olan sürümüne bakınız. 

 AutoCAD programını çalıştırınız. 

 AutoCAD programını başlat 

simgesindeki programlardan ya da 

programın masaüstündeki 

simgesinden çalıştırınız. 

 AutoCAD programı ana menüyü 

inceleyiniz. 

 AutoCAD programı ilk açılan çizim 

ekranının kısmı olduğunu 

unutmayınız. 

 AutoCAD programı menülerini araç 

çubuklarını inceleyiniz. Menü komutlarını 

inceleyiniz. 

 

 AutoCAD programı standart araç 

çubuğunun üstünde ve başlık çubuğu 

altındaki isimlerin kısmı olduğuna 

dikkat ediniz. 

 AutoCAD geometrik çizim araç çubuğunu 

ve komutlarını inceleyiniz. Komutları 

çalıştırınız. 

 View menüsü / Toolbars bölümünden 

bakınız. 

  Araç çubukları kısmında boş alana 

sağ tıklama yapılarak ACAD 

seçeneğinden DRAW sekmesi 

tıklanıp araç çubuğunun ekrana 

getirilebildiğine dikkat ediniz. 

 DRAW çizim araç çubuğundaki komutları 

çalıştırarak temel şekilleri çiziniz. 

 Geometrik şekiller çizim 

komutundaki örnekler ve yapılış 

yöntemlerinden faydalanmaya özen 

gösteriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Kullanılacak araç ve gereçler 

 

 Bilgisayar donanımı 

 Bilgisayarlı çizim programı (AutoCAD) 

 

Yukarıdaki AutoCAD çizim örneğini, menü çubukları, araç çubukları, çizim araç 

çubuğu ve temel geometrik çizim komutlarını kullanarak çiziniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 67 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi temel bilgisayar programları arasında yer almaz? 

A) İşletim sistemleri 

B) Programlama dilleri 

C) Ofis programları 

D) MS word programı 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi bir çizim ve modelleme programı değildir? 

A) Intelli CAD 

B) MS Paint 

C) AutoCAD 

D) SolidWoks 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar donanım elemanları arasında yer almaz? 

A) Anakart 

B) İşlemci 

C) MS Windows İşletim Sistemi 

D) Harddisk 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar yazılım elemanları arasında yer almaz? 

A) İşletim Sitemi 

B) Driver (sürücü) Yazılımları 

C) ADSL Modem 

D) Paket Programlar 
 

5. Bütün kartları, işemciyi ve diğer donanım elemanlarının bağlantılarını sağlayan ve 

üzerinde bulunduran kart hangisidir? 

A) Anakart  

B) ADSL Modem 

C) Ekran Kartı 

D) TV Kartı 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Bilgisayarda işlemlerin görsel olarak görüntülenmesini sağlayan iki donanım elemanı 

hangisidir?  

A) İşlemci- Hard disk 

B) RAM- Anakart 

C) İşlemci- Modem 

D) Ekran Kartı- Monitör 
 

7. Menü çubuğunda aşağıdaki menülerden hangisi bulunmaz? 

A) View 

B) Help 

C) Express 

D) Line 
 

8. Aşağıdaki komutlardan hangisi draw menüsünde yer almaz? 

A) Copy 

B) Multiline 

C) Text 

D) Circle 
 

9. Aşağıdaki komutlardan hangisi modify menüsünde yer almaz? 

A) Ofset 

B) Arc 

C) Array 

D) Filet 
 

10. Aşağıdaki komutlardan hangisi çember çizme komutudur? 

A) Circle 

B) Chamfer 

C) Arc 

D) Elips 
 

11. Aşağıdaki komutlardan hangisi çizgi çizme komutudur? 

A) Line 

B) Multiline 

C) Point 

D) Arc 
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12. Aşağıdaki komutlardan hangisi ile dairesel kavis çizimi yapılmaz? 

A) Circle 

B) Arc 

C) Elips 

D) Rectangle 
 

13. Aşağıdaki komutlardan hangisi kesit alınan ve yüzey döşemesinde kullanılan 

komuttur? 

A) Ray 

B) Donut 

C) Hatch 

D) Spline 
 

14. Beşgen, altıgen, sekizgen gibi çokgenleri çizmek için kullandığımız komut 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Helix 

B) Revision cloud 

C) Construction line 

D) Rectangle 
 

15. Aşağıdaki komutlardan doğru çizmekte kullanılmaz? 

A) Multiline 

B) Spline 

C) Construction line 

D) Ray 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Evet, 

kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz. 

Değerlendirme ölçütleri Evet Hayır 

1. Programı çalıştırabildiniz mi?   

2. Menü çubuğunu kullanabildiniz mi?   

3. Araç çubuklarını tanıma işlemini yaptınız mı?   

4. Geometrik çizim komutlarını kullanıdınız mı?   

5. Draw araç çubuğunu komutları çalıştırdınız mı?   

6. Draw Menüsü komutlarını kullanarak çizim yaptınız mı?   

 

DEĞERLENDIRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Bilgisayar destekli çizim programı ile yapılmış çizimler üzerinde, düzenleme 

komutlarını ve düzenleme komutları özelliklerini öğrenerek çizimlerin düzenlemelerini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çalıştığınız bölgede bulunan Sanat ve Tasarım alanında faaliyet gösteren sanayi 

kuruluşlarını araştırınız. Bu kuruluşlarda kullanılan çizim ve modelleme 

programlarını araştırınız. 

 İnternet üzerinden sanat ve tasarım ile ilgili sanayi kuruluşlarını, üniversite ve 

eğitim kurumlarını araştırınız. 

 Sanat ve Tasarım alanında kullanılan çizim, modelleme, simülasyon, 

animasyon, kaplama ve yüzey modelleme konulu kitaplardan çizim ve 

modelleme ile ilgili kısımları araştırınız ve inceleyiniz. 

 

2. DÜZENLEME KOMUTLARI  
 

AutoCAD çizim ve modelleme programında düzenleme, daha önceden çizilmiş 

çizimler üzerindeki nesnelerde değişiklik yapma ve farklı özellikler uygulama işlemidir. Bu 

değişiklikler genellikle modify I ve modify II düzenleme araç çubukları üzerindeki komutlar 

ile yapılmaktadır. Bu işlemler genellikle fazlalıkları silme, çizim üzerine eklemeler veya 

çıkarmalar yapma, biçim özelliklerini değiştirme, kavis veya pah kırma, büyütme, küçültme, 

uzatma, kesme, budama vb. birçok işlemlerdir. 

 

Resim 2.1: Modify araç çubuğu 

Modify araç çubukları ekranda yok ise araç çubuklarının bulunduğu boş kısma sağ 

tıklanır, ACAD menüsünden modify çubuğu işaretlenerek ekrana getirilir. Buradan ekranın 

istenilen kısmına yatay veya dikey yerleştirilebilir. 

 

Resim 2.2: Modify II araç çubuğu 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1. Hareket Ettirme, Kontrol Noktası Ekleme-Kaldırma, Düzeltme 

Komutları 
 

2.1.1. Düzenleme İçin Nesne Seçme 
 

Nesne düzenlemesi yapmak için çizim içerisindeki düzenlemesi yapılacak nesne veya 

nesneler seçilmelidir. Düzenleme komutlarından herhangi biri aktif duruma getirildiğinde 

komut satırında “select objects” uyarı mesajı gelecektir. Seçilen komutun yeteneği, 

yapabildiği işlemler ve uygulanabilirliğine göre komut satırındaki uyarı mesajları kullanıcıyı 

yönlendirecek ve gerekli uyarı işlemlerini sıralayacaktır. Seçme işlemi herhangi bir komut 

aktik durumda değilken imleç ile nesne üzerine tıklanarak da yapılabilir. Daha sonra 

herhangi bir düzenleme komutuna tıklandığında nesne seçili durama geçecektir. İlk işlemin 

tersi bir uygulamadır. 

 

AutoCAD programında nesne seçme genellikle fare yardımı ile yapılmaktadır. Fakat 

Edit/Select all sekmesi ile de bütün çizimi seçme işlemi yapılabilir. Nesne seçme işlemleri; 

 

 Fare ile program seçme işareti ile tek tek üzerine tıklanarak seçme, 

 Fare yardımı ile aşağıdan yukarı veya yukarıdan aşağı pencere içine alarak 

 Edit/Select all sekmesini kullanarak bütün çizimi seçme, 

 Tools / Quick select tıklandığında ekrana nesne seçim penceresi açılacaktır. Bu 

pencerede çizim içerisindeki hangi nesne ve o nesneye ait özellikler belirlenerek 

karmaşık ve büyük boyutlu çizimlerdeki nesneleri hızlı bir biçimde seçme 

işlemi yapılır. 

 

2.1.1.1. AutoCAD Nesne Seçim Komutları 

 

Bu komutlar nesne seçme işlemlerinde kullanılmaktadır. Bu komutları kullanmak için 

öncelikle komut satırına select “nesne seç” komutu girilerek aktif edilmelidir. Bu komutlar 

select komutunun alt komutları olarak çalışmaktadır. 

 

 Command: Select 

 

all / remove / window / crossing / wpolygon / cpolygon / fence / last / previous 

 

 Select /all: Aktif pencere içerisindeki bütün çizimi seçmek için kullanılır. 

 

Şekil 2.1: Select/all seçme işlemi 
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 Select / Remove veya R: Seçilmiş nesnelerden istenilenleri, seçilmemiş duruma 

almak için kullanılır.  

 

             Erase ile hepsi seçildi.            Remove komutu ile geri alınmayan kısım silindi. 

Şekil 2.2: Select/Remove seçme işlemi 

 Select / Window veya W: Nesne seçim penceresi açılır, bu seçim penceresi 

içine, tamamı giren objeler seçilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.3: Select/Window seçme işlemi 

Pencere ile seçilme  Sadece pencerenin içine tam giren kenar seçilir. 

Pencere (window) 

Nesne 

Seçilen nesne  
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 Select / Crossıng veya C: Nesne seçim penceresi açılır, bu seçim penceresi 

içine temas eden bütün objeler seçilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.4: Select/Crossing seçme işlemi 

 

 Select / Wpolygon veya WP: İşaretçisiyle nesne seçim çokgeni açılır. Bu 

seçim çokgeni içine tamamen giren bütün objeler seçilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.5: Select/WPolygon seçme işlemi 

 Select / Cpolygon veya CP: İşaretçisiyle nesne seçim çokgeni açılır. Bu seçim 

çokgeni içine temas eden bütün objeler seçilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 2.6: Select/Cpolygon seçme işlemi 

Pencere (window) 

Polygon pencere 

Polygon pencere 

Nesne 

Nesne 

 

Seçilen nesne  

Seçilen nesne  

Seçilen nesne  
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 Select / Fence veya F: İşaretçisiyle nesne seçim çizgisi çizilir. Bu çizime temas 

eden yani çizginin üzerinden geçtiği bütün objeler seçilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.7: Select/Fence seçme işlemi 

 

 Select / Last veya L: Çizim işleminde en son çizilen obje seçilir. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Şekil 2.8: Select/Last seçme işlemi 

 

 Select / Prevıous veya P: Çizim işleminde en son seçilen obje seçilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.9: Select/Previous seçme işlemi 

 

Seçilen bütün nesneler kesik çizgi şeklini alacaktır. Kesik çizgi hâlini almayan 

nesneler veya çizimler seçilmemiş olanlardır. 

 

Line nesnesinin temas 

ettiği kısımlar 

Seçilmiş nesne 

Son seçilen kısım  

 

Son çizilen kısım  
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2.1.2. Autocad Nesne Yakalama ve Nesne Kenetleme 
 

AutoCAD’de proje çizimi yapılırken değişik nesnelerin üzerinde bulunan başlangıç, 

bitiş, teğet, dik, orta nokta, merkez nokta vb. çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu noktların 

hızlı bir şekilde yerlerinin bulunması çizime başlanması ve düzenleme yapılabilmesi için 

referans noktası oluşturmaktadır. Nesne yakalama (snap object) komutlarının seçimi ve 

ayarları  dört değişik şekilde yapılabilir. 

 

 Komut satırı: Command: “OSNAP” veya OS 

 Tools menüsü / drafting setting / object snap sekmesi 

 Shıft + fare sağ tuş ikili tuş  

 Object snap araç çubuğu / snap settings simgesi 

 

 

Resim 2.3: Object snap araç çubuğu 

 

Resim 2.4: Drafting setting penceresi 

Çizim işlemi sırasında herhangi bir nesnenin üzerine gelindiğinde fare imlecinin 

üzerinde nesneye ait referans noktalarının otomatik olarak belirlenmesi ayarlanabilir. Bu 
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işlem için nesne yakalama (snap object) araç çubuğu kullanılmaktadır. Ayrıca çizim ekranı 

üzerinde fare imlecindeki otomatik nesne yakalama simgelerinin gösterilmesi ve ayarlanması 

işleminin yapıldığı özellikler pencereside bulunmaktadır. Bu özellikler penceresi tools 

menüsü / drafting setting / object snap sekmesinde bulunmaktadır. 

 

Çizim sırasında bu pencere ve araç çubuklarından başka nesne yakalama (snap object) 

komutları “SHIFT + FARE SAĞ TUŞ” ikili tuş görevi ile de aktif hâle getirilerek istenilen 

nesne yakalama komutu açılabilir. 

 

2.1.2.1. Nesne Yakalama (Object Snap) Komutları 

 

 Nesne yakalama (object snap) komutları herhangi bir çizim yapma veya özellik 

değiştirme komutu değildir. Bu komutlar sadece kullanıcılara hızlı seçme ve çizim kolaylığı 

sağlaması bakımından yol ve öneri sunmaktadır. 

 

Bu komutların çalışabilmesi için öncelikle nesne yakalama (object snap) araç 

çubuğunun aktif edilmesi gerekmektedir. Öncelikle çizim ekranına herhangi bir çizim 

yapılmalıdır. Bu çizim üzerindeki herhangi bir nesne üzerine çizim yapma veya nesne 

düzenleme işlemlerinden biri yapılmak istendiğinde nesne yakalama (object snap) 

seçenekleri otomatik olarak fare imlecinde belirecektir. Bu seçeneklerden uygun olan 

kullanıcı tarafından seçilerek çizim komutunun kenetlenmesi sağlanır. Yine aynı şekilde 

çizime devam ederken ikinci referans veya üçünçü referans noktası olarak seçenekler 

sunmaktadır. 
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Object Snap Seçenekleri ve Anlamları 

 

 Endpoint: Son (Uç) nokta 

 Midpoint: Orta nokta 

  Center: Merkez nokta 

 Node: Bölüm noktası, 

 Quadrant: Çeyrek nokta 

 Intersection: Kesişim noktası 

 Exstansion: Uzantı kesişim noktası 

 Intersion: Ara kesişim noktası 

 Perpendicular: Dik nokta 

 Tangent: Teğet nokta 

 Nearest: En yakın nokta (serbest seçim noktası) 

 Apparent Intersection: Dikdörtgen merkez nokta 

 Parallel: Paralel nokta 

 

Object snap araç çubuğunda, object snap (nesne yakalama) komutlarına ilave olarak 

özel nokta yakalama komutları da bulunmaktadır. Bu komutların anlamları: 

 

 Temporary track point: Hayali iki nokta kesişimi 

 Snap From: Belirli bir noktadan istenilen mesafe kadar yakalama 
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2.1.3. Autocadde Özel Nokta Yakalama ve Nesne Kenetleme Komutları 

  Temporary track point: Bu işlem için seçilen iki noktadan dik olarak 

uzayan hayali doğruların kesişimi olan nokta yakalanır. 

 

Şekil 2.10: Temporary track point nesne kenetleme işlemi 

  From: Belirli bir noktadan izafi bir koordinat kadar uzaklığı 

yakalamak için kullanılır. 

 

Şekil 2.11: From nesne kenetleme işlemi 

  Endpoint: Bir çizgi ya da yayın işaretleyiciye en yakın uç noktasına 

kenetlenmek için kullanılır. Ucu açık nesnelerin her uç noktası end point 

durumundadır. İstenilen uç nokta seçilir. 

 

Şekil 2.12: Endpoint nesne kenetleme işlemi 
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  Midpoint: Bir çizginin veya yayın orta noktasına kenetlenmek için 

kullanılır. 

 

Şekil 2.13: Midpoint nesne kenetleme işlemi 

  Intersection: Çizim nesnelerinin (çizgi-çizgi, yay-çember, çember-

çember, yay-yay,... vb.) kesişimlerine kenetlenmek için kullanılır. 

 

Şekil 2.14: Intersection nesne kenetleme işlemi 

  Apperant Intersect: Kesişmeyen veya paralel olmayan iki çizginin 

zahiri kesişim noktasına kenetlenmek için kullanılır. 

 

Şekil 2.15: Apparent Intersect nesne kenetleme işlemi 

  Extension: Nesnenin hayali uzantısından yani kesişiminden 

kenetlenir. 
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Şekil 2.16: Extension nesne kenetleme işlemi 

  Center: Bir yayın veya daireden merkezini kenetlenmek için 

kullanılır. 

 

Şekil 2.17: Center nesne kenetleme işlemi 

  Quadrant: Bir yayın veya dairenin quadrant, çeyrek (0
0 

,90
0
, 180

0
, 

270
0
) noktalarından kenetlenmek için kullanılır. 

 

 

Şekil 2.18: Quadrant nesne kenetleme işlemi 

  Tangent: Bir çember veya yaya teğet oluşturacak noktalardan en 

yakınına kenetlenmek için kullanılır.  

 

Şekil 2.19: Tangent nesne kenetleme işlemi 
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  Perpendicular: Son seçilen noktadan bir çizgiye, yaya veya çembere 

dik kenetlenmek için kullanılır. 

 

Şekil 2.20: Perpendicular nesne kenetleme işlemi 

  Parallel: Çizilen nesneye paralel olacak şekilde kenetlenir. 

 

Şekil 2.21: Paralel nesne kenetleme işlemi 

  Node: Point komutu ile çizilen noktalara veya divide, measure 

komutları ile bölümlenmiş noktalara kenetlenmek için kullanılır. 

 

Şekil 2.22: Node nesne kenetleme işlemi 

  Nearest: Nesnenin herhangi bir yerinden kenetlenir. Serbest seçim ile 

rastgele seçilen noktadır. 
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Şekil 2.23: Nearest nesne kenetleme işlemi 

  Insert: Bir şeklin, yazının veya bloğun yerleştirme noktasına 

kenetlenmek için kullanılır. 

 

Şekil 2.24: Insert nesne kenetleme işlemi 

  Osnap settings: Bu komut simgesi AutoCAD’de penceresine tools 

menüsü / drafting setting / object snap sekmesi penceresini açmaktadır. Buradan 

istenilen ayarlar yapılabilir. 

 

  Snap to none: Osnap özelliğini kapatır. 
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2.2. Orta, Değiştirme, Yapıştırma, Kesme, Budama Komutları  
 

2.2.1. Sil (Erase) 
 

 Çizim işleminde seçilen nesneleri veya çizimin tamamını silmek için 

kullanılmaktadır. Bu komut üç şekilde aktif hâle getirilebilir. 

 

 Komut satırından command: Erase veya E 

 Modify menüsü / Erase 

 Modify araç çubuğu erase simgesine tıklanarak aktif hâle getirilir. 

 

Bu komut aktif hâle getirildiğinde nesne seçme komutları ile istenilen seçme işlemi 

yaparak gerekli silme işlemleri yapılır. Komut çalıştırıldığında “Select Objects” uyarı mesajı 

gelir. Bu komutun alt seçme işlemlerinden istenilen komut uygulanarak seçme işlemi yapılır. 

Seçilen nesneler kesik çizgi hâlini alacaktır. 

 

Şekil 2.25: Erase(silme) işlemi 

2.2.2. Son Silme İşlemini İptal (Oops) 
 

Bu komut silinen son nesneyi iptal etmek için kullanılır. Son yapılan işlemi bir adım 

geri alma işlemini yapmaktadır. İkinci bir geri alma işlemini yapmaz. Bu komut, komut 

satırına yazılarak aktif hâle getirilir. 

 

Şekil 2.26: Son işlemi geri alma (oops) işlemi 
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2.2.3. Nesne Uzatma (Extend) 
 

 Bu komut bir nesneyi hedef bir nesneye bağlamak yani uzatmak için kullanılır. 

Kısa olan çizgiler veya birleşmeyen çizimleri hedef nesneye kadar uzatılır. Bu komut üç 

şekilde aktif hâle getirilebilir. 

 

 Komut satırından command: Extend veya EX 

 Modify menüsü: / Extend 

 Modify araç çubuğu: Exdend simgesine tıklanarak aktif hâle getirilebilir. 

 

Bu komut aktif hâle getirildiğinde komut satırına aşağıdaki uyarı mesajı gelecektir. 

 

 Select objects: Uzatılacak nesne için hedef nesne seçilir. 

[Fence/Crossing/Project/Edge/Undo] 

 Fence: Nesneleri uç noktalarından seçerek ve sürükleyerek uzatma 

 Crossing: Nesnelerin uzatılacak kısmını yön belirleyerek hedef noktaya uzatma 

 Project: Nesne uzatımı yapıldığı zaman, AutoCAD’in kullandığı projeksiyon 

modu belirlenir. 

 Edge: Bir nesneyi, başka bir nesnenin uzantısı olan noktaya kadar uzatmak için 

kullanılır. 

 Undo: Hatalı uzatılan çizimleri geri almak için kullanılır. 

 

Şekil 2.27: Nesne uzatma (extend) işlemi 

2.2.4. Geri Alma (Undo) 
 

Geri alma (undo) işlemi çizim esnasında yapılan işlemleri geri almak için 

kullanılmaktadır. Bilerek veya yanlışlıkla yapılan hataları veya ön izleme niteliğinde olan 

çalışmaları görmek için kullanılmaktadır. Kayıtlı bir çizime başlama noktasına veya ilk 

yapılan işleme kadar adım adım geri alma işlemi yapılabilir. Bu komut dört şekilde aktif hâle 

getirilebilir. 

 

 Komut satırından command: Undo veya U 

 Edit menüsü / Undo 

 Standart araç çubuğu undo simgesine tıklanarak, 

 Klavyeden ctrl + Z ikili tuş görevine basılarak aktif hâle getirilir. 
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Şekil 2.28: Geri alma (undo) işlemi 

2.2.5. İleri Alma (Redo) 
 

Undo komutu ile geri alınan işlemleri iptal ederek geri getiren veya işlemi eski hâline 

döndüren komuttur. Undo komutunun tersi işlemini yapmaktadır. Yapılan işlemlerde undo 

komutu ile geri gidildiğinde redo ile adım adım tekrar ilerleme yönünde gidilir. Bu komut 

dört şekilde aktif hâle getirilebilir. 

 

 Komut satırından command: Redo veya R 

 Edit menüsü / Redo 

 Standart araç çubuğu redo simgesine tıklanarak, 

 Klavyeden ctrl + Y ikili tuş görevine basılarak aktif hâle getirilir. 

 

Şekil 2.29: İleri alma (Redo) işlemi 

2.2.6. Budama (Trım) 
 

 Budama (trim) komutu seçilen nesneleri (doğru, daire, yay, elips, çokgen,… 

 vb.) seçilen sınır veya bölgeye kadar budama işlemi için kullanılır. Çizimlerdeki 

uzantıları veya çizim için gerekli olan kısımları oluşturmakta kullanılır.  Bu komut üç şekilde 

aktif hâle getirilebilir. 

 

 Komut satırından command: Trım veya TR 

 Modify menüsü / Trim 

 Modify araç çubuğu trim simgesine tıklanarak aktif hâle getirilir. 

 

Bu komut aktif hâle getirildiğinde komut satırına aşağıdaki ileti (mesaj) gelecektir. Bu 

işlemde trim yani budama işlemini yapacak nesneler (makas) seçilir. Bir nesne seçildiği gibi 

birden çok nesne de seçilebilir. Budaması yapılacak nesne ile makas görevi görecek 



 

 87 

nesnelerin kesişmesi yani birleşik olması gerekmektedir. Bazı budama seçeneklerinde 

kesişme olmasa da(edge) budama işlemi yapılabilir. 

 

 Current settings: projection=none, edge=extend 

 Select cutting edges 

 Select objects or <select all>: Kesme işlemi yapacak nesneyi veya nesneleri 

seçiniz. 

 

Kesme işlemi yapacak nesne veya nesneler seçildikten sonra Enter tuşu veya Fare sağ 

tuşu ile onaylanır. Bu işlemden sonra budanacak kısımlar yani gereksiz, silinecek yerler 

seçilerek silinir. 

 

Select object to trim or shift-select to extend or [fence/ crossing/ project/ edge/ erase/ 

undo] 

 

 Fence: Budanacak uzantıların başlangıç ve bitiş noktalarını seçerek budama 

 Crossing: Budanacak kısımları makasa göre iç ve dış bölge olarak üzerine 

tıklayarak budama 

 Project: Farklı düzlemlerde konumlanan çizim öğelerini budama işlemleri 

ayarlanır. 

 Edge: Kenar doğrusu üzerindeki uzantıları istenilen bölge olarak budama işlemi 

yapar. 

 Erase: Budama işleminde nesnelerin silinmesini yapar. 

 Undo: Yapılan budamaları veya hatalı budama işlemleri geri alır. 

 

 

Şekil 2.30: Trim (budama) işlemi 
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2.2.7. Nesne Kırma (Break) 
 

 Nesne kırma (break) komutu nesnelerin belirli bölgelerini silme veya iki 

kısma ayırmak için kullanılmaktadır. Birleşik nesnelerde belirli kısımları iptal etmek 

için kullanılır. Bu komut üç şekilde aktif hâle getirilebilir. 

 

 Komut satırından command: Break veya BR 

 Modify menüsü / Break  

 Modify araç çubuğu break simgesine tıklanarak aktif hâle getirilir. 

 

Bu komut aktif hâle getirildiğinde komut satırına aşağıdaki uyarı mesajı gelecektir. 

 

Command: _break Select object: Kırılacak nesneyi seçiniz. İlk tıklanan yer yani 

nesne seçme işlemi yapma birinci nokta olacaktır. 

 

Nesne seçme işlemi yapıldıktan sonra komut satırına aşağıdaki uyarı mesajı gelecektir. 

 

 Specify second break point or [first point]: Rastgele serbest kırma işleminde 

kırılacak ikinci noktayı belirtiniz. 

 Specify second break point or [First point]: f 

 Specify first break point: Birinci kırma noktasını seçiniz. 

 Specify second break point: İkinci kırma noktasını seçiniz veya ikiye bölmek 

için / @ girilir. 

 First point: Kırma işleminde nesne seçme yapmada ilk kırma noktası olarak 

belirtilen yer geçersiz sayılarak kırma işlemi için birinci ve ikinci noktaların 

belirtilmesi veya değer girilerek kırılmasını yapar. Nesneyi silmeden ara boşluk 

bırakmadan iki eşit parçaya bölerek kırmak için ikinci nokta seçiminde seçme 

işlemi veya değer yerine @ simgesi girilmelidir. 

 

Şekil 2.31: Break (nesne kırma) işlemi 

2.2.8. Noktasal Kırma (Break At Poınt) 
 

 Noktasal kırma işlemi çok kullanıldığından ve yapılan işlemleri hızlandırmak 

için Break at Point noktasal kırma komutu kullanılmaktadır. Bu komut break kırma 

komutunu ile aynı işlemi yapmakta olup sadece ikiye bölme işlemlerini yapmaktadır. Bu 

komut iki şekilde aktif hâle getirilebilir. 

 

 Komut satırından command: Break at point 
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 Modify araç çubuğu break at point simgesine tıklanarak aktif hâle getirilir. 

 

Bu komut aktif hâle getirildiğinde komut satırına aşağıdaki uyarı mesajı gelecektir. 

 

 Command: _break select object: Kırılacak nesneyi seçiniz. 

 Specify second break point or [First point]: f 

 Specify first break point: Kırılacak noktayı (bölme noktasını) belirleyiniz. 

 Specify second break point: @ 

 

 

Şekil 2.32: Break at point (noktasal nesne kırma) işlemi 

2.2.9. Döndürme (Rotate) 
 

 Döndürme (Rotate) komutu ile nesneler ve çizimler belirli bir açıya veya 

referansa göre istenilen yönde döndürülür. Döndürme işlemi saat yönünde (CW) veya saat 

yönü tersi istikametinde (CCW) yapılabilir. Rotate çok kullanılan komutlardan olup bu 

komut üç şekilde aktif hâle getirilebilir. 

 

 Komut satırından command: Rotate veya RO 

 Modify Menüsü / Rotate 

 Modify araç çubuğu rotate simgesine tıklanarak aktif hâle getirilir. 

 

Bu komut çalıştırıldığında komut satırına aşağıdaki uyarı mesajı gelecektir. 

 

 Command: rotate 

 Current positive angle in UCS: “ANGDIR”=counterclockwise 

“ANGBASE”=0 

 Select objects: Döndürülecek nesne veya nesneleri seçiniz. 

 Specify base point: Döndürülecek nesneler için etrafında dönecek merkez 

noktasını seçiniz. 

 Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: Nesne için döndürülecek açı 

değerini giriniz. 

 Copy: Döndürülen nesnenin kopyasını oluşturarak kopyanın döndürülmesini 

sağlar. Orijinal nesne sabit kalır. 

 Reference: Döndürülecek nesne belirli bir açıdaki veya konumdaki başka bir 

nesnenin açısına ve konumuna göre döndürme işlemi yapılır. 
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Şekil 2.33: Rotate (döndürme) işlemi 

 

2.2.10. Ölçek (Scale) 
 

 Ölçek (scale) komutu, çizilen nesne veya çizimlerin istenilen oranda 

büyültülüp küçültülmesini yapmaktadır. Çok kullanışlı bir komut olup bu komut üç şekilde 

aktif hâle getirilebilir. 

 

 Komut satırından command: Scale veya SC 

 Modify menüsü / Scale 

 Modify araç çubuğu scale simgesine tıklanarak aktif hâle getirilir. 

 

Bu komut çalıştırıldığında komut satırına aşağıdaki uyarı mesajı gelecektir. 

 

 Command: scale 

 Select objects: Ölçeklenecek (büyültme veya küçültme yapılacak) nesneyi 

seçiniz. 

 Specify base point: Büyültme işlemi için ana noktayı (başlangıç noktasını) 

belirleyiniz. 

 Specify scale factor or [Copy/Reference] <1.0000>: Büyültme oranını sayısal 

olarak giriniz. 

 

1’den büyük rakamlar büyütme (2; 3; 4.75; 2.5; 4.25) ve 1’den küçük değerler (0.5; 

0.25; 0.1; 0.9) küçültme işlemi yapacaktır. Varsayılan otomatik değer 1’ dir. 

 

 Copy: Büyültme veya küçültme işlemi yapılan nesnenin kopyasına işlem yapar, 

orijinal parça sabit kalır. Kopya üzerinde işlemler yapılır. 

 Reference: Büyültme veya küçültme işlemi yapılan nesnenin ölçekleme değeri 

verilmeden üzerinde seçilen referans noktalarına göre hedef noktaya kadar 

büyültülmesini sağlar. Hedef nesne veya noktalara göre ölçekleme işlemi 

yapılmaktadır.  
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2.2.11. Taşıma (Move) 
 

 Taşıma (move) komutu ile seçilen bir veya birden çok nesne veya çizimler 

bulundukları yerden başka yere taşımak için kullanılmaktadır. Çok kullanılan bir komut olup 

bu komut üç şekilde aktif hâle getirilebilir. 

 

 Komut satırından command: Move veya M 

 Modify menüsü / Move 

 Modify araç çubuğu move simgesine tıklanarak aktif hâle getirilir.  

 

Bu komut çalıştırıldığında komut satırına aşağıdaki uyarı mesajı gelecektir. 

 

 Command: move 

 Select objects: Taşınacak nesne veya nesneleri seçiniz. 

 Specify base point or [Displacement] <Displacement>: Nesneyi veya 

nesneleri taşımak için tutma noktasını belirleyiniz. 

 Specify second point or <use first point as displacement>: Nesneyi veya 

nesnelerin taşınacağı noktayı belirleyiniz. 

 Displacement: Taşıma işleminin sayısal değer olarak girilen koordinat 

noktasına yapılmasını sağlar. 

 

Şekil 2.34: Taşıma (move) işlemi 

2.2.12. Kopyala (Copy) 
 

 Kopyalama (copy) komutu ile seçilen nesne veya nesneler istenildiği kadar 

istenilen yere kopyalanabilir. Copy komutu ile orijinal şekil kendisini korur, isteğe göre bir 

veya birden fazla kopyalama işlemi yapılabilir. Çok kullanılan bir komut olup bu komut üç 

şekilde aktif hâle getirilebilir. 

 

 Komut satırından command: Copy veya CO 

 Modify menüsü / Copy 

 Modify araç çubuğu copy simgesine tıklanarak aktif hâle getirilir. 
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Bu komut aktif hâle getirildiğinde komut satırına aşağıdaki uyarı mesajı gelecektir. 

 

 Command: copy 

 Select objects: Kopyalanacak nesne veya nesneleri seçiniz. 

 Specify base point or [Displacement] <Displacement>: Kopyalanacak 

nesnenin tutma noktasını seçiniz. 

 Specify second point or [Exit/Undo] <Exit>: Aynı nesne veya nesneleri 

kopyalamak için diğer noktayı belirleyiniz. 

 Displacement: Kopyalanacak nesne tutuş yerinden itibaren girilen koordinat 

noktasına kopyalama yapma 

 Exit: İstenildiği kadar kopyalama yaptıktan sonra komuttan çıkmayı sağlar. 

 Undo: Son yapılan kopyalama işlemini iptal eder. 

 

 

Şekil 2.35: Break (nesne kırma) işlemi 

2.2.13. Offset (Paralel Copya) 
 

 Offset komutu, seçilen nesne veya nesnelerin istenilen mesafede paralel 

kopyasını çizmek için kullanılmaktadır. Seçilen ana nesnenin durumuna göre içine dışına, 

aşağıya yukarıya, sağına soluna vb. çok kolay paraleller çizilir. Bu komut üç şekilde aktif 

hâle getirilebilir. 

 

 Komut satırından command: Offset veya O 

 Modify menüsü / Offset 

 Modify araç çubuğu offset simgesine tıklanarak aktif hâle getirilir. 

 

Bu komut aktif hâle getirildiğinde komut satırına aşağıdaki uyarı mesajı gelecektir. 

 

 Command: offset 

 Current settings: Erase source=No Layer=Source OFFSETGAPTYPE=0 

 Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <15.0000>:  < Through >: 

Nesne kopya paralel mesafesini belirleyiniz. (mesafe / serbest, fare tıklama ile)  
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 Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: Paralel kopyası oluşturulacak 

nesneyi seçiniz. 

 Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: Paralel 

kopyası oluşturulacak yeni nesnenin hangi taraftan paralel olacağını belirtiniz.  

 Through: Paralel kopya mesafesi ve yeri serbest fare tıklaması ile seçilir. 

 Erase: Paralel kopyası oluşturulacak ana nesne silinirken yeni paralel kopya 

kalır. 

 Layer: Katman özelliğine göre paralel kopya oluşturma 

 Multiple: Arka arkaya çoklu biçimde paralel kopya oluşturma 

 Undo: Son yapılan paralel kopyayı iptal etme 

 Exit: Paralel kopya işleminden çıkma 

 

 

Şekil 2.36: Offset (içe ve dışa paralel kopya) işlemi 

2.2.14. Pah Kırma (Chamfer) 
 

 Pah Kırma (Chamfer) komutu ile kesişen veya uzantıları kesişen iki doğrunun 

birleşme noktasına istenilen ölçüde kenar pahı kırmak için kullanılmaktadır. Keskin köşelere 

belirli ölçüde kenar pahı kırma işlemidir. Bu komut üç şekilde aktif hâle getirilebilir. 

 

 Komut satırından Command: Chamfer veya CHA 

 Modify menüsü / Chamfer 

 Modify araç çubuğu chamfer simgesine tıklanarak aktif hâle getirilir. 

 

Bu komut aktif hâle getirildiğinde komut satırına aşağıdaki uyarı mesajı gelecektir. 

 

 Command: chamfer 

 (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 10.0000, Dist2 = 10.0000 

 Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: 

 Specify first chamfer distance <10.0000>: 

 Specify second chamfer distance <10.0000>: 

 Undo: Kırılan pahı geri alır. 

 Polyline: Tek parça özelliği olan çokgen (polygon), dikdörtgen (rectangle) veya 

polyline biçimli çizgilerin bütün köşelerine aynı anda çoklu pah kırma 

 Distance: Kırılacak pahın birinci ve ikinci doğru için mesafesi belirlenir. 
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 Angle: Mesafe yerine açı değeri ile pah kırma işlemi yapmadır.  Birinci ve 

ikinci doğru için ayrı ayrı açı değeri girilmeli ve bu açıların toplamı 90 derece 

olmalıdır. 

 Trim: Pah kırdıktan sonra köşedeki fazlalıkların silinip silinmeyeceği belirlenir. 

 Method: Açı veya mesafeye göre mi pah kırılacağı seçilir. 

 Multiple: Normalde bir adet pah kırılırken diğer köşelere arka arkaya sıra ile 

pah kırma işlemini yapar. 

 

 

Şekil 2.37: Pah kırma (chamfer) işlemi 

2.2.15. Kavisli Köşe (Fillet) 
 

 Kavisli köşe (Fillet) komutu ile kesişen veya uzantıları kesişen iki doğrunun 

birleşme noktasına istenilen ölçüde dairesel kavis yapmak için kullanılmaktadır. Keskin 

köşelere belirli ölçüde yuvarlak yapma işlemidir. Bu komut üç şekilde aktif hâle getirilebilir. 

 

 Komut satırından command: Fillet veya F 

 Modify menüsü / Fillet 

 Modify araç çubuğu fillet simgesine tıklanarak aktif hâle getirilir. 

 

Bu komut aktif hâle getirildiğinde komut satırına aşağıdaki uyarı mesajı gelecektir. 

 

 Command: fillet 

 Current settings: Mode = TRIM, Radius = 5.0000 

 Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: Kavis 

yapılacak ilk nesneyi seçiniz. 

 Select second object or shift-select to apply corner: Kavis yapılacak ikinci 

nesneyi seçiniz. 

 Undo: Yapılan kavisi geri almak için kullanılır. 

 Polyline: Tek parça özelliği olan çokgen (polygon), dikdörtgen (rectangle) veya 

polyline biçimli çizgilerin bütün köşelerine aynı anda kavis kırma 

 Radius: Kırılacak kavisin yarıçap değeri belirlenir. 

 Trim: Kavis kırdıktan sonra köşedeki fazlalıkların silinip silinmeyeceği 

belirlenir. 
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 Multiple: Normalde bir adet kavis yapılırken diğer köşelere arka arkaya sıra ile 

kavis yapma işlemini yapar.  

 

 

Şekil 2.38: Kavisli köşe (fillet) işlemi 

2.2.16. Dizili ve Sıralı Nesne Kopyalama (Array) 
 

 Dizili ve sıralı nesne oluşturma (array) komutu, seçilen nesne veya çizim 

modellerinin istenilen mesafede ve istenilen sayıda doğrusal matriks veya dairesel yörünge 

üzerinde kopyalarının oluşturulmasını sağlamaktadır. İstenilen şekilde sıralı dizinler 

oluşturulabilir. Bu komut üç şekilde aktif hâle getirilebilir. 

 

 Komut satırından command: Array veya AR 

 Modify menüsü / Array 

 Modify araç çubuğu array simgesine tıklanarak aktif hâle getirilir. 

 

Resim 2.5: Rectangular array düzenleme penceresi 
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Array komutu bu seçeneklerden biri ile aktif hâle getirildiğinde yani çalıştırıldığında 

ekrana aşağıdaki seçenek penceresi gelecektir. 

 

Bu pencerede düzgün bir hat üzerinde satır ve sütunlar üzerine matris şeklinde 

(rectangular array) dizin oluşturulma seçenekleri bulunmaktadır. 

 

 Rectangular array (Satır ve sütunlar üzerine matris şeklinde dizin oluşturulma 

biçimi) 

 Select objects: Nesne veya nesneleri seçiniz. 

 Rectangular Array: Satır ve sütunlar üzerine matris şeklinde dizin 

oluşturulma biçimi 

 Polar Array: Dairesel bir çember etrafına yörünge biçiminde dizin 

oluşturma 

 Rows: Satır sayısı 

 Column: Kolon (sütun) sayısı 

 Row offset: Satırlar arasındaki mesafedir. Yanındaki fare seçme 

butonuna tıklanarak çizim üzerinde serbest satır yerleşim mesafesi 

ayarlanabilir. Koordinat yerleşim bölgesine dikkat edilmelidir. I. bölge 

için fare aşağıdan yukarı mesafe seçilmelidir.  

 Column offset: Kolonlar (sütunlar) arasındaki mesafedir. Yanındaki fare 

seçme butonuna tıklanarak çizim üzerinde serbest sütun yerleşim 

mesafesi ayarlanabilir. Koordinat yerleşim bölgesine dikkat edilmelidir. I. 

bölge için fare soldan sağa mesafe seçilmelidir. 

Hem satır hem de sütun yerleşiminin ikisini birlikte seçmek için fare ile 

ilk yerleşim noktasına tıklanarak fare sürüklenir. Dikdörtgen veya kare 

biçimli diğer çapraz köşe noktası işaretlenek matris mesafesi seçilir. 

 Angle of array: Dizinleri oluştururken hangi açıda yerleştirileceği açı 

miktarıdır. Düz yerleşim 0 derecedir. 

 Okey: Verilen ayarlara göre satır ve sütunlar üzerine matris şeklinde 

dizin oluşturulur. 

 Preview: Çizim ekranına ön izlemesi gösterilerek yerleşimin nasıl olduğu 

görüntülenir. Bu esnada ekrana bir uyarı penceresi gelir. Bu pencerede 

accept (tamam-anlaştım) veya tekrar düzenlemek için tekrar düzenleme 

(modify) veya iptal (cancel) biri seçilerek işleme devam edilir. Nesne 

seçilmediği takdirde ön izleme (preview) butonu aktif olmayacaktır. 

 

 Polar array (dairesel bir çember etrafına yörünge biçiminde dizin oluşturma) 
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Resim 2.6: Polar array düzenleme penceresi 

 Center Point: Yerleşim yapılacak çemberin merkez noktası 

 X: Çemberin koordinat X mesafe değeri 

 Y: Çemberin koordinat Y mesafe değeri 

 Method: Çember etrafına doldurulacak nesnelerin yerleşim metodu 

o Total number of items & angle to fill: Verilen açı içerisine 

istenilen sayıda nesne yerleştir. Çember etrafına yerleştirilen iki 

nesne arasındaki açı miktarı otomatik ayarlanır. 

o Total number of items & angle between items: Çember etrafına 

yerleşecek nesneleri iki nesne arasında verilecek açıya göre veya 

parça sayısına göre açı mesafesini ayarlar. Burada toplam yerleşim 

açı değeri otomatik ayarlanır. 

 

 Angle to fill & angle between items: Verilen yerleşim açı miktarı kadar ve iki 

nesne arasındaki açı mesafesi arasında parça yerleştirilir. Burada çember 

etrafına yerleşecek parça sayısı otomatik oluşturulur. 

 Total number of items: Çember etrafına oluşturulacak toplam parça 

sayısı 

 Angle to fill: Çemberin yerleşim için toplam açı değeri (Tam yerleşim 

360 derecedir) 

 Angle between items: Çember etrafına yerleşecek nesnelerin ikisi 

arasındaki açı miktarı 

 Ratate items as copied: Çember etrafına yerleştirilecek nesnelerin 

yerleştirme esnasında yerşelim merkez çemberine bağlı olarak 

döndürülüp döndürülmeyeceğidir. Seçili yani aktif ise parça döndürülerek 

yerleştirilir. 
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Şekil 2.39: Array rectangular ve polar sıralı dizin oluşturma işlemi 

 

2.2.17. Ayna Görüntüsü (Mirror) 
 

 Ayna görüntüsü (mirror) komutu ile nesnelerin veya çizimlerin belirlenen 

eksene göre ayna görüntüsünün (ters yarım görüntüsünün) çıkarılması sağlanır. Ayna 

görüntüsü içerisindeki bütün nesne, yazı veya çizimlerin görüntüleri ters oluşacaktır. Sistem 

değişkeni mirretxt, <0> ise yazı simetriği normal, <1> ise yazı simetriği ters olur. Bu komut 

üç şekilde aktif hâle getirilebilir. 

 

 Komut satırından command: Mırros veya MI 

 Modify menüsü / Mirror 

 Modify araç çubuğu mirror simgesine tıklanarak çalıştırılır. 

 

Bu komut aktif hâle getirildiğinde komut satırına aşağıdaki uyarı mesajı gelecektir. 

 

 Command: Mirror 

 Select objects: Ayna görüntüsü oluşturulacak nesne veya nesneleri seçiniz. 

 Specify first point of mirror line: Ayna görüntüsü oluşturulacak eksen 

doğrusunun ilk noktasını belirtiniz. 

 Specify second point of mirror line: Ayna görüntüsü oluşturulacak eksen 

doğrusunun ikinci noktasını belirtiniz. 

 Erase source objects? [Yes/No] <N>: Ayna görüntüsü oluşturulduğunda 

orijinal ana nesne silinsin mi? 

 Yes<Y>: (Evet ana orijinal parça silinsin.). Tek görüntü oluşur. 

 No<N>: (Hayır. Ana orijinal parça silinmesin. Aktif olan seçenektir.) Birbirine 

bakan iki görüntü oluşur. 
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Şekil 2.40: Mirror (ayna görüntü) işlemi 

 

2.2.18. Sündürme (Stretch) 
 

  Sündürme (stretch) komutu seçilen nesne veya nesnelerin istenilen bir kısmını 

sündürerek uzatmak veya kısaltmak için kullanılmaktadır. Sündürülecek nesnenin bir tarafı 

sabit kalırken diğer tarafı belirli bir mesafe veya noktaya kadar sündürülür. Uzatma (Extend) 

komutunun diğer bir türüdür. Bu komut üç şekilde aktif hâle getirilebilir. 

 

 Komut satırından Command: Stretch veya S 

 Modify menüsü / Stretch 

 Modify araç çubuğu stretch simgesine tıklanarak aktif hâle getirilir. 

 

Nesne seçme işlemi yaparken varsayılan seçim modu kullanılıyorsa ekranda sağdan 

sola doğru seçim penceresi açılmalıdır veya crossig  “C” nesne seçme yöntemi 

uygulanmalıdır. Bu komut aktif hâle getirildiğinde komut satırına aşağıdaki uyarı mesajı 

gelecektir. 

 

 Command: stretch 

 Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon 

 Select objects: Sündürülecek nesneyi seçiniz. 

 Select objects: Specify opposite corner: 1 

 Specify base point or [Displacement] <Displacement>: Sündürme için tutma 

noktasını belirleyiniz. 
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Şekil 2.41: Stretch (sündürme) işlemi 

2.2.19. Patlatma (Explode) 
 

  Patlatma (explode) komutu birleşik çizgi özelliği olan yani tek parça hâlinde 

görünen pline şekilli çizimleri, dikdörtgen (rectangle), çokgen (polygon) biçimli beşgen, 

altıgen, yedigen bir bloğu vb. elemanlarına patlatarak parça parça çizgi biçimine 

dönüştürmeye yarar. Bu komut üç aktif hâle getirilebilir. 

 

 Komut satırından command: Explode 

 Modify menüsü / Explode 

 Modify araç çubuğu explode simgesine tıklanarak aktif hâle getirilir. 

 

Bu komut aktif hâle getirildiğinde komut satırına aşağıdaki uyarı mesajı gelecektir. 

 

 Select objects: Patlatılacak birleşik özellikli nesneyi seçiniz. Eğer birleşik 

özellikli bir nesne seçilmez ise nesne seçme işlemi gerçekleşmeyecektir. Bu 

durumda komut satırına aşağıdaki uyarıyı verecektir. Patlatılacak nesne veya 

nesneler seçildikten sonra enter işlemi ile patlatma işlemi tamamlanır. 

 

Was not able to be exploded: Tek parça hâlindeki nesneler patlatılamaz. 

 

Şekil 2.42 Explode (patlatma) işlemi 
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2.2.20. Eşit Parçaya Bölme (Divide) 
 

Eşit parçaya bölme (Divide) komutu ile çeşitli nesneler (yaylar, çember, doğrular vb.) 

istenilen sayıda eşit parçaya bölünür. Bu bölme işlemi explode (patlatma) veya kırma (break) 

işlemi gibi parçaları ayırma işlemi değildir. Divide komutu ile parçalar sanal bölünerek 

üzerine point (nokta) simgesi yerleştirilir. Bölünen parçalar özelliğini korur. Bu komut, 

komut satırından aktif hâle getirilebilir. 

 

 Command: divide 

 Select object to divide: Eşit parçaya bölünecek nesneyi seçiniz. 

 Enter the number of segments or [Block]: Bölünecek sayıyı giriniz. 

 

Şekil 2.43: Divide (eşit parçaya bölme) işlemi 

2.2.21. Eşit Uzunluğa Bölme (Measure) 
 

Eşit uzunluğa bölme (measure) komutu ile çeşitli nesneler (yaylar, çember, doğrular 

vb.) istenilen sayıda eşit uzunluğa parçaya bölünür. Eşit uzunluğa bölünen parçanın son 

kısmında artık kısımlar kalabilir. Aynı şekilde bu eşit uzunluğa bölme işlemi explode 

(patlatma) veya break (kırma) işlemi gibi parçaları ayırma işlemi değildir. Measure komutu 

ile parçalar sanal bölünerek üzerine point (nokta) simgesi yerleştirilir. Bölünen parçalar 

özelliğini korur. 

 

Bu komut komut satırından aktif hâle getirilebilir. 

 

 Command: measure 

 Select object to measure: Eşit parçaya bölünecek nesneyi seçiniz. 

 Specify length of segment or [Block]: Her bölünen parça için uzunluk 

mesafesini giriniz. 

 Block: Blok seçeneği seçilirse bölünme yerlerine istenilen blok şekili 

yerleştirilebilir. 
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Şekil 2.44: Measure (eşit uzunluğa bölme) işlemi 

2.2.22. Nesne Hizalama ve Kenetleme (Align) 
 

Nesne hizalama ve kenetleme (Align) komutu ile aynı açıya sahip olmayan şekiller 

veya birbirinden ayrı olan parçalar hizalanır veya birleştirilerek kenetleme işlemi yapılabilir. 

Bu komut iki şekilde aktif edilebilir. 

 

 Komut satırından command: Align veya AL 

 Modify menüsü / 3D operation / Align 

 

Bu komut aktif hâle getirildiğinde komut satırına aşağıdaki uyarı mesajı gelecektir. 

 

 Command: align 

 Select objects: Yerleştirilecek parçayı seçiniz. 

 Specify first source point: Yerleşecek parça ilk merkezleme noktasını 

belirtiniz. 

 Specify first destination point: Sabit parça için ilk karşılık merkezleme 

noktasını belirtiniz. 

 Specify second source point: Yerleşecek parça ilk merkezleme noktasını 

belirtiniz. 

 Specify second destination point: Sabit parça için ilk karşılık merkezleme 

noktasını belirtiniz. 

 Specify third source point or <continue>: (İstenirse üçüncü merkezleme 

noktasına tanımlanabilir.) 

 Scale objects based on alignment points? [Yes/No] <N>: N 
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Şekil 2.45: Nesne kenetleme (align) işlemi 

2.2.23. Lengthen (Nesne Uzunluklarını Değiştirmek) 
 

Nesne uzunluklarını değiştirme komutu (Lengthen) ile doğruların uzunlukları, 

yayların uzunluklarını değiştirilebilir. Nesnelerin boyutlarını küçültmek için eksi yani negatif 

değer girilmelidir. Bu komut iki şekilde aktif hâle getirilebilir. 

 

 Komut satırından command: Lengthen veya LEN 

 Modify menüsü / Lengthen 

 

Bu komut aktif hâle getirildiğinde komut satırına aşağıdaki uyarı mesajı gelecektir. 

 

 Command: lengthen 

 Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: Uzunluğu değiştirilecek 

parça için değiştirme yöntemini seçiniz. 

 Delta: Seçilen köşe veya noktadan sonra girilen değer kadar nesne boyutsal 

olarak değişir. 

 Percent: Nesnelerin boyutunu girilen % değeri kadar değiştirir. 

 Total: Seçilen nesnenin boyutsal değeri girilen değer kadar olur. 

 DYnamic: Seçilen nesne fare ile uzatılarak serbest olarak istenildiği kadar 

uzatılır. 

 

Şekil 2.46: Uzunluk değiştirme (Lengthen) işlemi 
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2.2.24. Birleştir (Join) 
 

  Birleştir (Join) komutu ile birbirinden ayrı şekilde duran aynı düzlem ve 

doğrultu, eksen, kavis üzerinde birleşik veya arasında boşluk bulunan nesneler birleştirilerek 

tek parça hâline getirilir. Bu komut üç şekilde aktif hâle getirilebilir. 

 

 Komut satırından command: Join veya J 

 Modify menüsü / Join 

 Modify araç çubuğu join simgesine tıklanarak aktif hâle getirilir. 

Bu komut aktif hâle getirildiğinde komut satırına aşağıdaki uyarı mesajı gelecektir. 

 

 Command: Join select source object: Birleştirme için nesneleri seçiniz. 

 Select lines to join to source: Birleştirme için ilk nesneye eklenen toplam 

nesne sayısı 

 

 

Şekil 2.47: Birleştir (Join) işlemi 

2.2.25. Birleşik Çizgilerin Düzenlenmesi (Pedit) 
 

  Birleşik çizgileri düzenleme (Pedit) komutu, polyline ve pline özellikli 

nesneler üzerinde yapı, renk, tip birleştirme vb. çeşitli değişiklikleri yapmak için 

kullanılmaktadır. Birbiri ile bitişik olan ve pline (tek parça özelliği) olmayan nesneleri 

de birleştirme işlemi yapmaktadır. Birleştirme işlemi özellikle üç boyutlu katı model 

oluşturma işlemlerinde çok kullanılmaktadır. Bu komut üç şekilde aktif hâle 

getirilebilir. 

 

 Komut satırından command: Pedıt veya PE 

 Modify II menüsü / Edit polyline 

 Modify II araç çubuğu edit polyline simgesine tıklanarak aktif hâle getirilir. 

 

Bu komut aktif hâle getirildiğinde komut satırına aşağıdaki uyarı mesajı gelecektir. 
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 Command: pedit select polyline or [Multiple]: Polyline özellikli nesneyi 

seçiniz. 

 Multiple: Çoklu polyline çizgisi seçmek için kullanılmaktadır. 

 

Polyline özellikli çizgi seçildikten sonra komut satırına veya farenin sağ tuşuna 

aşağıdaki seçenek menüsü gelecektir. 

 

 Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype 

gen/Undo]: 

 Close: Pline ile çizilmiş çoklu nesneden oluşan bir çizimin başlangıç noktası ile 

son noktasını birleştirir. 

 Join: Pline olmayan yani tek çizği özelliği taşımayan parçalı nesneleri, pline 

hâline getirir. 

 Width: Pline ile çizilmiş değişik kalınlıklı nesnelerin tamamına yeni bir 

kalınlık vermek için kullanılır. 

 Edit vertex: Plinenin herhangi bir ucunu seçip bu uç ve bunu izleyen parçalar 

üzerinde çeşitli düzeltme işlemleri yapmayı sağlar. 

 Fit: Seçilen plinenin bütün kesişim noktalarından uygun bir eğri oluşturur. 

 Spline: Fit gibi eğri oluşturma seçeneğidir. Spline modunun farkı eğriyi 

oluşturan yaylar plinenin başlangıç ve bitiş noktaları dışındaki diğer noktalardan 

geçer. 

 Decurve: “Fit ya da “Spiline” ile eğri uydurulmuş “pline”nı eski hâline geri 

döndürmeye yarar. 

 Ltype gen: Kesikli bileşik çizgilerin köşe durumlarını kontrol eder. 

 Undo: Yapılan son çizim işlemi geri almak için kullanılır. 

 Exıt: Edit polyline aktif komuttan çıkmak için kullanılır. 

 

 

Şekil 2.48: Çizgi düzenleme (pedit) işlemi 

2.2.26. Özellik Değiştirme (Change) 
 

Değiştirme (Change) komutu, seçilen nesne veya nesnelerin yapısal ve biçimsel 

özellikleri, geometrilerini değiştirmek için kullanılır. 

 

Bu komut klavyeden komut satırına CHANGE veya CH yazılarak aktif hâle getirilir.  

 

 Command: Change 

 Select objects: Özelliği değiştirilecek nesne veya nesneleri seçiniz. 

 Specify change point or [Properties]: P 



 

 106 

 Enter property to change 
[Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness/Material]: Özelliği 

değiştirilecek grubu veya alanı seçiniz. 

 Color: Seçilen nesnelerin rengisini değiştirmek için kullanılır. Ana renk 

grubundaki (red, yellew, green, ...)  renklerin kood numaraları girilerek veya 

AutoCAD’deki numara karşılığı (1,2,3, ...) yazılarak renk değişikliği 

sağlanabilir. 

 Elev: Üç boyutlu çizimde seçilen nesne grubunun Z ekseni yönünde, verilen 

değer kadar mesafadeki bir düzleme yerleştirilmesini sağlar.  

 LAyer: Seçilen nesne veya nesnelerin katmanlarını (layerlerini) değiştirmek 

için kullanılır. 

 LType: Seçilen nesne veya nesnelerin çizgi tiplerini değiştirmek için kullanılır. 

 LWeight: Seçilen nesne veya nesnelerin çizgi kalınlıklarını değiştirmek için 

kullanılır. 

 Thickness: Üç boyutlu çizimde seçilen nesne gurubuna Z ekseni yönünde, 

verilecek değer kadar bir yüksekli kazandırmak için kullanılır. 

 Metariel: Nesne veya nesnelerin yapısal özelliklerini ayarlamak için kullanılır. 

 

Resim 2.7: Özellikler (properties) penceresi 

Nesne veya nesnelerin özellikleri değiştir (change) komutu ile değiştirildiği gibi 

modify / properties penceresinin bölümlerindeki özellikler değiştirilerek de ayarlanabilir. 

 

Şekil 2.49: Özellik değiştirme (change) işlemi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Bilgisayar destekli çizim programı ile yapılmış çizimler üzerinde düzenleme 

komutlarını ve düzenleme komutları özelliklerini öğrenerek çizimlerin düzenlemelerini 

yapınız. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Modify araç çubuğunu açınız. 

 Araç çubukları kısmında boş alana sağ 

tıklama yapılıp ACAD seçeneğinden 

MODIFY sekmesi tıklanarak araç 

çubuğu ekrana getirilebilir. 

 Modify araç çubuğunu komutlarını 

inceleyiniz. 

 Modül notları modify bölümüne 

bakınız. 

 Modify II araç çubuğunu açınız. 

 Araç çubukları kısmında boş alana sağ 

tıklama yapılıp ACAD seçeneğinden 

MODIFY sekmesi tıklanarak araç 

çubuğu ekrana getirilebilir. 

 Modify II araç çubuğunu komutlarını 

inceleyiniz. 

 Modül notları modify II bölümüne 

bakınız. 

 Object snap araç çubuğunu açınız.  

 Object snap araç çubuğunu komutlarını 

inceleyiniz. 

 Modül notları Object Snap (nesne 

yakalama) bölümüne bakınız. 

 Nesne seçme komut ve alt komutlarını 

çalıştırınız. 

 Komut satırına “select” yazarak 

çalıştırınız. Alt seçenekler belirecektir. 

Gerekli açıklamalar için modül 

notlarına bakınız. 

 Nesne seçme (select), nesne yakalama 

(object snap), nesne düzenleme (modify) 

komutlarını kullarak uygulama yapınız. 

 Modül notları ve örneklere bakarak 

uygulama yapınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdaki komutlardan hangisi modify (düzenleme) komutları arasında yer almaz? 

A) Mirror 

B) Move 

C) Circle 

D) Array 

 

2. Aşağıdaki komutlardan hangisi Modify II komutları arasında yer alır? 

A) Copy 

B) Scale 

C) Polyedit 

D) Offset 

 

3. Aşağıdaki komutlardan hangisi köşelere dairesel kavis vermek için kullanılmaktadır? 

A) Chamfer 

B) Fillet 

C) Copy 

D) Offset 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar yazılım elemanları arasında yer almaz? 

A) İşletim sitemi 

B) Driver (sürücü) yazılımları 

C) ADSL modem  

D) Paket programlar 

 

5. Aşağıdaki komutlardan hangisi matris şeklinde sıralı dizinler oluşturmak için 

kullanılmaktadır? 

A) Scale 

B) Stretch 

C) Move 

D) Array 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi çizim uç fazla ve gereksiz kısımlarını budamak için 

kullanılmaktadır? 

A) Trim 

B) Change 

C) Ofset 

D) Copy 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 109 

7. Aşağıdaki komutlardan hangisi nesneleri eşit parçaya bölmek için kullanılmaktadır? 

A) Measure 

B) Divide 

C) Explode 

D) Pedit 

 

8. Aşağıdaki komutlardan hangisi nesneleri kopyalayarak çoğaltılır? 

A) Copy 

B) Offset 

C) Break 

D) Join 

 

9. Aşağıdaki komutlardan hangisi bütün nesneleri seçmek için kullanılır? 

A) Select / window 

B) Select / all 

C) Select / crossing 

D) Select / fence 

 

10. Aşağıdaki komutlardan hangisi son çizilen nesneyi seçer? 

A) Select / remove 

B) Select / all 

C) Select / last 

D) Select / wpolygon 

 

11. Aşağıdaki komutlardan hangisi nesnelerin uç noktasını yakalamak için kullanılır? 

A) Midpoint 

B) Center 

C) Endpoint 

D) Tangent 

 

12. Aşağıdaki komutlardan hangisi nesnelerin orta noktasını yakalamak için kullanılır? 

A) Midpoint 

B) Quadrant 

C) Intersection 

D) Extension 

 

13. Aşağıdaki komutlardan hangisi nesnelerin kesişim noktasını yakalamak için kullanılır? 

A) Center 

B) Parallel 

C) Intersection 

D) Node 
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14. Aşağıdaki komutlardan hangisi nesneler üzerinde serbest nokta yakalamak için 

kullanılır? 

A) Perpendicular 

B) Nearest 

C) Insert 

D) Parallel 

 

15. Aşağıdaki komutlardan hangisi nesnelere belirli uzaklıkta mesafe yerleşmek için 

kullanılır 

A) Insert 

B) Tangent 

C) From 

D) Apperant intersect 



 

 111 

UYGULAMALI TEST 
 

Kullanılacak araç ve gereçler 

 

 Bilgisayar donanımı 

 Bilgisayarlı çizim programı (AutoCad) 

 

Şekil 2.50: Düzenleme yapılmış örnek çizim. 

Yukarıdaki AutoCAD çizim örneğini geometrik çizim komutları (draw), nesne seçme 

komutları, nesne yakalama komutları (object snap), nesne düzenleme komutları (modify) ve 

modül açıklama konularını kullanarak çiziniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Evet, 

kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme ölçütleri Evet Hayır 

1. Geometrik çizim komutlarını kullanarak çizimi yaptınız mı?   

2. Object snap (nesne yaklama) komutlarını kullandınız mı?   

3. Nesne seçme komutlarını kullandımız mı?   

4. Modify (nesne düzenleme) komutlarını kullandınız mı?   

5. Nesne düzenleme komutlarını örneklere uyguladınız mı?   

6. Örnek üzerinde düzenleme çalışmaları yapıtınız mı?   

 

DEĞERLENDIRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
1. Aşağıdaki donanım elemanlarından hangisi bilgileri ikili sayı sistemine göre işleyip 

dijital verilere dönüştüren donanım elemanlarıdır? 

A) Anakart 

B) İşlemci 

C) ADSL modem 

D) Ekran kartı 
 

2. Aşağıdaki programlardan hangisi bir ofis programı değildir? 

A) MS Office 2007 

B) Ashampoo Office 2005 

C) Open Office 2.2 

D) MS Media Player 
 

3. Aşağıdaki programlardan hangisi temel çizim ve modelleme programıdır? 

A) Catia 

B) Solid Works 

C) AutoCAD 

D) Alias Maya 
 

4. Aşağıdaki nesne seçme komutlardan hangisi fare pencere içerisine alan nesneleri 

seçer? 

A) Select / All 

B) Select / Fence 

C) Select / Last 

D) Select / Crossing 
 

5. Aşağıda bulunan komutlardan hangisi yay çizmek için kullanılmaktadır? 

A) Circle 

B) Elips 

C) Helix 

D) Arc 
 

6. Aynı eksen üzerinde bulunan kopuk çizimleri birleştirmek için hangi komut kullanılır? 

A) Strech 

B) Join 

C) Break 

D) Explode 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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7. “Line” komutunun araç çubuğu simgesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  

B)  

C)  

D)  
 

8. “Mirror” komutunun araç çubuğu simgesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  

B)  

C)  

D)  

9.  “Offset” komutunun simgesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  

B)  

C)  

D)  
 

10. “Multiline” komutunun simgesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  

B)  

C)  

D)  
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UYGULAMALI TEST 

 

Şekil 3.1: Düzenleme yapılmış örnek çizim 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme  

Gözlenecek Beceriler 
Değer Ölçeği 

 Rakamla Yazıyla 

1. Bilgisayar donanım elemanlarını tanıma 20 Puan   

2. Nesne seçme komutlarını kullanma 20 Puan   

3. Temel çizim komutlarını kullanma 20 Puan   

4. Temel düzenleme komutlarını kullanma 20 Puan   

5. Nesne yakalama komutlarını kullanma 20 Puan   

Toplam Puan 100 Puan   
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 C 

4 C 

5 A 

6 D 

7 D 

8 A 

9 B 

10 A 

11 A 

12 D 

13 C 

14 D 

15 B 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 C 

3 B 

4 C 

5 D 

6 A 

7 B 

8 A 

9 B 

10 C 

11 C 

12 A 

13 C 

14 B 

15 C 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 D 

3 C 

4 D 

5 D 

6 B 

7 B 

8 C 

9 B 

10 C 
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