
 

 

 

Bir kullanıcı olarak beklide farkında değiliz ama bir uygulama programcısı iseniz, gerçek anlamda 
ziyaret ettiğiniz, baktığınız her yerde farklı programları görebilirsiniz. Bu neden ile geleceğe şekil 
verecek programlar ile gelişip, farklı şekilde bir gelişim göstermekte. Bu özel tip özel programları özel 
eğitimler ile almak, farklı kulvarlarda oldukça etkin şekilde kullanabilmek anlamına da gelmektedir. Bu 
şekilde özellikle AutoCAD Eğitimi en tercih edilen eğitimlerden oluyor. Bu alanda ilk programlardan 
olan AoutoCAD gerçekten başarılı, kendini sürekli güncelleyen, uygulama alanı da geniş olan bir 
uygulamadır. En özel sonuçları sizlere sunan bu özel eğitimler, farklı şekilde ihtiyacınız olan grafikleri, 
ölçümleri ve çizimleri yapmanızı sağlamaktadır. Kullanılan sektörler açısından da neredeyse 
vazgeçilmez bir konumdadır. 
 
AutoCAD Eğitimi Alarak Neler Yapabilirsiniz? 
 
Alanında ilk olan bu uygulama, gerçek anlamda güncellemeleri ile kendini geliştirmiş, kullanıcıların 
beklentilerine en uygun şekilde cevap verebilmiştir. İç mimarlık, makine mühendisliği ve diğer birçok 
alanda kullanılan AutorCAD programı, vektör tabanlı ve ergonomik bir kullanıma sahiptir. Bu bakımdan 
kullanıcıları grafiksel çizimler, normal çizimleri ve üç boyutlu çizimleri rahatlıkla uygulamalarına olanak 
tanımaktadır. AutoCAD Eğitimi aldığınızda başta mimari, mühendislik ve medya alanlardan 
kullanabileceğiniz özel bir yeteneğe sahip olursunuz. Bağımsız, 2 boyutlu ya da 3 boyutlu çizimlerinizi 
etkin şekilde yapabilirsiniz. Her bakımdan kullanıcı dostu olan bu uygulama, çıktığı günden bu yana en 
çok tercih edilen, kullanılan uygulamaların başında yer alır. Bu neden ile farklı beklentileri de en güzel 
şekilde karşılamaktadır. Grafiksel ve özellikle de çizim ile işi olanların kesinlikle bilmesi gereken 
programlar içinde sayılmaktadır. Kariyer planlarınıza katkı sağlamaktan çok daha üst sıralamadadır. Bu 
neden ile eğitimlerin önemi her geçen gün artan talep bakımından da önem kazanıyor. 
DWG dosya biçiminde işlem yapan, dünya genelinde kabul görmüş bu uygulama, alan olarak geniş bir 
kapsama sahip. Etkin bir kullanım yapabilen kullanıcılar bu neden ile en özel sonuçları da alabiliyorlar. 
Her bakımdan sizlere sunulan AutoCAD Eğitimi ile gelecek ve güncel yaşantınız için harika bir bilgi 
birikimi sunulmakta. Programı tam olarak kullanabilmek, etkin şekilde bu uygulamalardan yararlanmak 
elbette ki en özel sonuçları da almamızı sağlıyor. Çizim olarak yapılan her bir işlemin dijitale olması, 
hızlı oynamaların yapılması, farklı şekillerde düzeltmelerin gerçekleşmesi sayesinde, zamandan ve 
çıktılardan da tasarruf sağlanabilir. Bu neden ile bu tarz işlemlerin dijital ortamda yapılması tüm diğer 
uygulamalar gibi bu uygulamada da oldukça etkilidir. Kurumumuzun sizler için sunduğu bu özel 
eğitimler, tüm güncel AutoCAD uygulamalarına hakim olmanız, etkili bir biçimde işlemleri yapabilmeniz, 
en güzel şekilde kullanımları başarmanız anlamına gelecektir. Her zaman sizlere en iyisini sunmayı 
planyan kurumumuz bu neden ile ihtiyaç duyacağınız eğitimlerin başında bu eğitimi de sizlere 
sunmaktadır. 
 
İçerik 
BAŞLANGIÇ 
 
Bilgisayarın açılması 
İşletim sisteminin anlatılması 
Masaüstünün tanıtılması 
Klasör oluşturma mantığı 
Başlat menüsü 
Bilgisayarın kapatılması 
 
SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 
 
AutoCad programı ile ilgili ön bilgiler 
AutoCad’in tarihçesi 
AutoCad programının kullanıldığı alanlar 
Gerekli donanım 
 
 
 



 

 

 
AUTOCAD ‘E GİRİŞ 
 
Ekranın, menülerin tanıtılması 
Araç çubuklarının tanıtılması, ekrana getirilmesi ve kaldırılması 
Komut satırının ekrana getirilmesi ve kaldırılması 
 
DOSYALAMA İŞLEMEMLERİ 
 
Yeni bir çizime girmek (NEW) 
Mevcut olan çizimi açmak(OPEN) 
Çizimi kaydetmek (SAVE) 
Çizimi başka bir isimle kaydetmek(SAVE AS) 
Dosya alış(IMPORT) 
Dosya veriş(EXPORT) 
AutoCAD’den Çıkmak(EXIT) 
 
ÇİZİME BAŞLARKEN 
 
Drawing Limits 
Drawing Units 
Options (AutoCAD Configürasyonu) 
 
GÖRÜNTÜ KONTROL KOMUTLARI 
 
Redraw 
Regen 
Regen all 
Zoom 
Aerial view 
Viewers 
Clear screen 
 
KOORDİNAT SİSTEMLERİNE GİRİŞ 
 
Line komutu 
Kartezyen koordinatlar ile nokta girişi 
Açısal koordinatlar ile nokta girişi 
Relative nokta girişi 
 
2D OBJE ÇİZİM KOMUTLARI 
 

Rectangle, Circle, Polygon, Arc, Ellipse, Polyline,Donut, Point,Point style, Spline, Multiline, Multiline 
style, Construction, Sketch, Region, Boundray, Wipeout, Revision Cloud 

 
SORGULAMA KOMUTLARI 
 

Distance,Area,Region / Mass properties,List,Locate point,Time,Status,Set variable 

TEMEL YARDIMCILAR 
 
Drafting settings 
Object snap araç çubuğunun tanıtılması, Ortho,lwt 
Renk, çizgi stili ve çizgi kalınlığının değiştirilmesi(properties), Display 
Kısayollar(f1,f2,f3,f6,f7,f8,f9,f10,f11,12) 



 

 

 
SEÇİM KOMUTLARI 
 
Nesne seçme yöntemleri 
All(all), Crossing(c), Cpolygon(cp), Window(w), Wpolygon(wp), Fence(f), Last(l), Prewious(P), Undo(u), 
Remove(r), Add(a), Group(g) 
 
2D OBJE DÜZENLEME KOMUTLARI 
 
Undo, redo 
Erase, Match properties,Trim,Copy,Move,Scale,Rotate,Break,Offset 
,Mirror,Array,Explode,Divide,Mesure,Stretch,Lengthen,Chamfer,Fillet 
Align 
 
ÇİZİMLERİN DÜZENLENMESİ 
 
Layer,Layer Group, Layer Filter 
Hatch,Super Hatch 
Block,Design Center,tool palettes,Attributes,block editor,dynamic block defination,Purge 
External refance(xref kullanma) 
Ole object,Clip,Field ,Raster image,Ole object,Markup,Hyperling 
 
DÜZENLEME AREÇLARI 
 
Properties 
Edit hatch 
Edit polyline 
Edit multiline 
Edit text 
Grip 
Rename 
Group oluşturma 
Block Editor 
 
TEXT (YAZI) 
 

Single line text,Text style,Multiline text 

 
DIMENSION (ÖLÇÜLENDİRME) 
 
Quick dimension,Linear,Aligned,Arc length,Ordinate,Radius,Jogged,Daimether,Angular,Baseline 
Countinue,Leader,Tolarance,Center mark,Obligue,Align text 
Dimension Style,Ovverride,Uptadate 
 
ÇIKTI ALAMA 
 
Plot (2d+3d) 
(3D) View 
Visual Styles 
Orbit 
3D Navigation 
 
 
 
 



 

 

 
PARAMETRİK OBJELER İLE ÇASLIŞMA 
 
Polysolid ,Box,Wedge,Cone,Sphere,Cylinder,Torus,Pyramid 
Helix,Planar surface,Extrude,Prespull,Sweep,Revolve,Loft 
 
3D OPARATİON 
 
3D Move,3D Rotate,3D Array,3D Mirror,3D Align,Slice 
Thicken,Convert to solid,Convert to surface,Extract Edges 
UCS Ucs,Display ucs,Ucs previous,World ucs,Object ucs,Face ucs 
View ucs,Origin ucs,X aksis rotate,Y aksis rotate,Z aksis rotate 
Appyly ucs 
 
KATI DÜZENLEME KOMUTLARI 
 
Union,Subtract,Intersection,Extrude face,Move face,Offset face 
Delete face,Rotate face,Taper face,Copy face,Color face,Copy edge,Color 
edge,Imprit,Clean,Separate,Shell,Check,Check 
 
DASHBOARD 
 
Section view 
Flatshot 
 
RENDER 
 
Hide 
Render 
Lights 
Light list 
Materials 
Planar Mapping 
Render Environment 
Advenced Render Settings 
 
Animasyon 
 


