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Açıklama 
Usta bir kullanıcıdan bol bol tavsiye almak istiyorsanız, o zaman Cadalyst köşe yazarı ve 
Autodesk Teknoloji Gurusu Lynn Allen’ın eğitim programını kaçırmayın. Lynn Allen, günlük 
çizim yapma becerinizi kesinlikle iyileştirecek birçok teknik anlatıyor. Dakika başına 1 tavsiye 
alarak en gizli AutoCAD özelliklerinin bir kısmını keşfedecek, sıkıntılarınızdan kurtulup 
verimliliğinizi kat kat artırıp projelerinizi teslim tarihinde hazır edebileceksiniz. Her zaman olduğu 
gibi Lynn yine daha önceki programlarına katılanların bilmediği yepyeni tavsiyeler sunacak. 

 

Konuşmacı(lar) 
Cadalyst köşe yazarı ve Autodesk Teknoloji Gurusu Lynn Allen, her yıl dünya çapında 20 
binden fazla kullanıcıyla buluşuyor. 25 yıldır Cadalyst dergisinde “Daireler ve Çizgiler” (Circles 
and Lines) aldı köşesinde yazıyor. Cadalyst’in popüler “Lynn Allen ile tavsiyeler ve ipuçları” 
(Tips and Tricks with Lynn Allen) videolarını seslendiren de kendisidir. Lynn, Autodesk® 
yazılımını 25 yıldan daha uzun bir süredir kullanıyor ve Autodesk’e katılmadan önce 13 yıl 
boyunca kurumsal düzeyde ve üniversite düzeyinde eğitimler verdi. Kendine özgü stiliyle çok 
rağbet gören bir konuşmacı olan Lynn, on yıldan uzun süredir en popüler dersi verdiği Autodesk 
University etkinliklerinin daima en takdir edilen eğitmenlerinden biri olmuştur. 21 bin Twitter 
takipçisiyle sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Lynn, en sonuncusu AutoCAD Profesyonel 
Tavsiyeler ve Teknikler (AutoCAD Professional Tips and Techniques) başlığını taşıyan üç 
AutoCAD kitabının da yazarıdır. 

 
 
 
 
 

Not: AutoCAD 2018 sürümüne özgü tavsiyelerin yanında şu ibare yer alır: 

Eğitim Hedefleri 
 
Eğitim Hedefi 1: AutoCAD görevlerini birkaç adımda nasıl tamamlayabileceğinizi 
öğrenin 
Eğitim Hedefi 2: AutoCAD yazılımının son sürümlerindeki yeni özellikleri nasıl 
kullanacağınızı öğrenin 
Eğitim Hedefi 3: AutoCAD’in deneyimli kullanıcılarından gelen ipuçlarını keşfedin  
Eğitim Hedefi 4: AutoCAD ile nasıl daha verimli olabileceğinizi öğrenin 



 

Hızlı Erişim (QA) Araç Çubuğu 
Hızlı Erişim Araç Çubuğuna istediğiniz zaman kolayca erişebilirsiniz. Maksimum verimlilik için 
bu çubuğu sıkça kullandığınız komutlarla özelleştirmeyi unutmayın! 
1) Açılır katman menüsünü, QA araç çubuğuna ekleyin  
Katmanları değiştirmek için her seferinde şeritteki ana sayfa 
sekmesine geri dönmekten yoruldunuz mu? Açılır katman menüsünü 
Hızlı Erişim araç çubuğuna yerleştirin! AutoCAD 2018’de aşağı 
bakan oku tıklayarak açılır katman menüsünü Hızlı Erişim araç 
çubuğuna kolayca ekleyebilirsiniz. 

 
 
 
 

2) QA araç çubuğunu şerit aracılığıyla özelleştirin 
Şerit üzerinde herhangi bir araca sağ tıklayın ve “Add to Quick 
Access Toolbar” (Hızlı Erişim Araç Çubuğuna Ekle) komutunu 
seçerek kolay erişim için istediğiniz aracı QA araç çubuğuna 
ekleyin. 

 
 

3) QA araç çubuğunu Hızlı CUI (Özel Kullanıcı Arayüzü) aracılığıyla özelleştirin 
QUICKCUI’den komutlar da alabilir ve bunları QA araç çubuğuna 
ekleyebilirsiniz. QCUI’ye erişmek için QA araç çubuğu üzerindeki 
açılır listeden “more commands” (daha fazla komut) başlığını 
seçmeniz yeterlidir. Komutu alın ve yerine bırakın. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Maksimum sayıda araç için QA araç çubuğunu şerit 

altına taşıyın 
Bu seçeneği QA araç çubuğu açılır listesi altında bulacaksınız. 

 
 
5) Show Menu Bar (Menü Çubuğunu Göster) 

Biliyorum bir kısmınız eski açılır menüleri özlüyorsunuz… 
İsterseniz QA araç çubuğu açılır menüsünden “Show Menu Bar” 
başlığını seçerek eski yerine getirebilirsiniz. Bunu pek onayladığım 
söylenemez – size sadece nasıl yapacağınızı gösteriyorum! (Şerit 
kullananlara selam olsun!) 



 

 

Kullanıcı Arayüzü (UI) Tavsiyeleri: 
UI’de nasıl gezineceğinizi bilmiyorsanız, bazı verimli akışları kaçırıyorsunuz 
demektir. Size AutoCAD ile mutlu bir yolculuk garantisi sunacak birkaç eski ve 
yeni özelliğe bakalım… 

6) Dosya gezinme iletişim kutuları, sütun sıralama düzeni tercihinizi hatırlar  
AutoCAD 2018’de, sizden dosya seçimlerini isteyen komutlarda sütun sıralama düzenini 
her değiştirdiğinizde AutoCAD sıralama düzenini hatırlayacaktır! Yıllar sonra gelen hoş bir 
ekleme oldu. 

 
7) Insert (Araya ekle) komutunda otomatik tamamlama 

Blok listesinde kaydırma yapmaktan artık usandınız mı? Artık sadece birkaç karakter 
girmeniz yeterli. AutoCAD, otomatik tamamlama (AutoComplete) özelliği sayesinde blok 
seçiminizi çabucak bulacaktır! (Bir dakika 
– kimse söylemeseydi nereden bilebilirdiniz ki?) 

 
 

8) Help’ten (Yardım) kolay bulunan “Find” (Bul) komutları 
Şeritte komut bulmak için dolaşıp durduktan sonra bulamayıp hüsrana uğradınız mı? HELP 
menüsünde yardımınıza koşacak bazı hoş “Find” araçları var! (Artık kafanızı duvarlara 
vurmanıza gerek yok!). İlgili yardım komutunda “Find” butonuna tıklamanız yeter, AutoCAD 
size bu sinir bozucu komutun nerede olacağını gösterecek! (Hayırlı olsun!) 

 
 

9) Uygulama menüsündeki Find komutları 
Komutların Uygulama Menüsündeki şeritte nereye yerleştirildiğini de bulabilirsiniz. 

 

 
10) Son kullanılan dosya sayısını 50 olarak ayarlayın 

Aman Tanrım, son kullanılan dosya sayısı 9 olarak kalmış! Rezalet. Maksimum düzeyde 
esneklik elde etmek için Options=> Open and Save (Seçenekler=> Aç ve Kaydet) 
sekmesine giderek bu rakamı mutlaka 50 olarak değiştirin. Çizim dosyalarınızı aramak için 
çok daha az zaman harcayacaksınız! Bu sizin Start (Başlat) sekmenizde de işinizi 
kolaylaştıracak. 

 



 

11) Maksimum verimlilik için Durum Çubuğunu 
“Hamburger” ile ayarlayın 
Durum Çubuğunda kullanmadığınız araçlar mı var? Bunlardan 
kurtulun! Farklı araçları açıp kapatmak için çizim editörünün sağ 
alt köşesindeki “hamburger” simgesine tıklayın. 

 
 
 
 
 
12) Dock düzeni sekmeleri Durum Çubuğu içine giriyor 

Ekranınızın yer bakımından size cömert davranmasını mı istiyorsunuz? Ben de öyleyim! Düzen 
sekmelerinin gerekenden fazla yer kaplamamasını sağlayın. Bunun için düzen 
sekmelerinden birini sağ tıklayarak “Dock Inline with Status Bar” (Durum Çubuğu İçine 
Yerleştir) komutu verin. (“İçine yerleştirsin”, size yer açsın, değil mi?) 

 
 
13) Sık kullanılan paletlerinizi daraltın (doklayın) 

Çabucak erişmek için favori paletlerimin bir kısmını ekranımın 
sol tarafında daraltılmış bir şekilde tutarım (Sheetset Manager, 
Layer Manager ve Properties). Daraltma yapmak için paletin 
yan çubuğunu sağ tıklamanız yeterlidir. Sol kısımda daraltın ve 
sonra ikonları veya metinleri (hangisini isterseniz) belirleyin. 
Benim tercihim hep İkon kullanmak olmuştur! Ben “Auto-hide” 
(Otomatik gizle) özelliğine de bayılıyorum. 

 
 

14) Sık kullanılan panelleri ayırın 
Eğer şeritteki belirli bir paneli (örneğin boyutlandırma) bir süre kullanacaksanız, bunu 
kullanışlı hale getirmek için neden ayırıp ekranda ayrı bir yerde tutmayasınız ki? Alın, 
sürükleyip şeritten çıkarıp ve ekranda tercih ettiğiniz yere bırakın. Paneli yeniden şeride 
taşımak için sağ üst köşedeki aracı tıklayın. 

 
 
 
 
 
 

15) Lastik bant satırının rengini kontrol edin  
Pekala…Sanırım bunu talep edenler olmuş ki, bu özellik AutoCAD 2018’e eklenmiş! Artık 
günlük modunuza uygun hale getirmek için lastik bant satırının rengini değiştirebilirsiniz. 
Options=>Display=>Colors (Seçenekler=>Ekran=>Renkler) sırasını izleyin. 

 



 
16) Ekranda panlama veya zumlama yapsanız dahi seçilen nesneler seçim setinde 

kalıyor  (SELECTIONOFFSCREEN) 
Bu AutoCAD 2018’deki harika bir yeni özellik! Artık nesne seçerken panlama ve zumlama 
yapabilir ve bunları seçim setinizde tutabilirsiniz. Nihayet! Eğer bir nedenle bu yeni özellik 
ilginizi çekmiyorsa SELECTIONOFFSCREEN seçeneğini 0’a getirebilirsiniz. 

 
17) CLOSEALLOTHER komutu 

Şu an kullandığınız dışında diğer tüm çizimlerinizi kapatmak 
istiyorsanız, bu pratik komutu kullanabilirsiniz (merak etmeyin 
– çizimlerinizi kapatmadan önce kaydetme şansınız olacak).  
Bu komutu, dosya sekmelerinde sağ tıklama menüsünde de 
bulabilirsiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SYSVARMONITOR 
System Variable Monitor (Sistem Değişkeni İzleyici), favori sistem değişkenleri setinizi 
istediğiniz ayarlarda tutmanıza yardımcı olan en gizemli AutoCAD komutudur. Değişiklik 
yapıldığı zaman sizi büyük bir memnuniyetle uyaracak ve ayarları istediğiniz duruma 
kolayca geri çevirmenizi sağlayacaktır. 

 
 
18) İstediğiniz Sistem Değişkeni ayarlarınızı kaydedin 

Bunu şeritte bulamayacağınız için (size gizemli 
olduğunu söylemiştim), komut isteğinden 
SYSVARMONITOR komutunu çalıştırmanız gerekecek. 
Burada favori sistem değişkenlerinizi Edit List (Listeyi 
düzenle) seçeneği ile mevcut listeye kolayca 
ekleyebileceksiniz. SYSVARMONITOR, Autodesk Ürün 
Destek ekibinin önemli olduğunu düşündüğü bazı temel 
sistem değişkenleriyle önceden doldurulmuş olarak 
gelir. (Destek ekibi sürekli talep gelmesinden artık 
bıktığı için de eklemiş olabilir). : ) 



 

19) Değişiklikler hakkında uyarı almak için Bildirim ayarlayın 
Tercih ettiğiniz ayarlardan herhangi birinin değiştirilmesi halinde bir baloncuk bildirimi, 
komut satırı mesajı ve Durum Çubuğu aracı (AutoCAD 2018) gösterilmesini 
sağlayabilirsiniz. 

 

20) Durum Çubuğunda yeni Sysvarmonitor aracı  
AutoCAD 2018’de bir sistem değişkeninde her değişiklik yapıldığında durum çubuğunda 
bir SYSVARMONITOR aracı görüntülenir. 

 

21) İstediğiniz ayarlara geri dönmek için Tümünü Sıfırlayın 
Sistem değişkenlerini durum çubuğundan istediğiniz ayarlara sıfırlamak kolaydır (System 
Variable Monitor aracında sağ tıklayın (AutoCAD 2018) veya SYSVARMONITOR komutunu 
kullanın). 

 
 

Birkaç Kullanışlı CUI Tavsiyesi 
 
 
 
22) Favori araçlarınızı Şerit panellerinin en üstüne getirin 

Favori aracınız, şerit panellerinden varsayılan olarak görüntülenen araçlar arasında yer 
almıyorsa, aracınızı kümenin üst kısmına getirebilirsiniz. CUI komutu çalıştırın, Şeridi ve 
Sekmeleri seçin, ardından istediğiniz sekmeyi ve paneli bulun. Değiştirmek istediğiniz aracı 
tıklayın. 

 

 

Favori aracınızı yukarı doğru sürükleyerek, “Primary Command” 
(Birincil Komut) başlığının hemen altına gelecek şekilde en üste 
taşıyın. Sağdaki resimde, 3 noktalı daireler şerit üzerinde bir Daire 
çizerken artık varsayılan seçenek olarak görüntülenecektir. 

 
 
 

23) Kısayol tuşlarını özelleştirin 
Becerikli bir klavye kullanıcısıysanız, çizim işlerinizi hızlandırmak için klavyeye kendi 
kısayollarınızı ekleyebilir veya mevcut olan klavye kısayollarında değişiklikler 
yapabilirsiniz. 
CUI’de Keyboard Shortcuts’ı (Klavye Kısayolları) genişletin ve Shortcut Keys’i (Kısayol Tuşları) 
genişletin. Komut listesinden bir komut 



 

seçin ve bunu Kısayol Tuşları altında bir yere sürükleyin. 
 

Komutu seçtikten sonra Properties (Özellikler) altında sağ tarafta Key(s) (Tuş(lar)) 
için bir seçenek göreceksiniz (aşağıdaki resim). Üç noktayı seçin, sonra istediğiniz 
kısayol tuşu kombinasyonunu bularak basın. 

  
 
24) Roll-over tool tips (Yuvarla aracı tavsiyeleri) özelleştirin 

İmleci bir nesne üzerine getirdiğiniz Roll-over tips görünür. Burada varsayılan olarak çok 
sınırlı miktarda özellik bilgisi verilir. CUI üzerinden AutoCAD iletişime geçip, kapalı bir 
devamlı çizginin alanı veya uzunluğu gibi ilave değerli bilgiler gösterilmesini 
sağlayabilirsiniz. Rollover Tooltips’i seçin, istediğiniz nesneye gidin ve görüntülemek 
istediğiniz özellikleri seçin. 

 

 
25) Double-click actions (Çift tıklama eylemleri) 

AutoCAD’de nesneleri çift tıkladığınızda komutlar çalıştırılır. CUI’de ilgili komutlar üzerinde 
sınırsız kontrol kapasiteniz vardır. Varsayılan olarak bunları çoğu Quick Properties’e (Hızlı 
Özelliklere) getirilmiştir. Eminim daha iyi bir seçenek bulabilirsiniz! Tercih ettiğiniz komutu 
ilgili nesneye sürükleyip bırakmanız yeterlidir. 



 

 
 

26) Buton Menüleri 
Faremizin üzerindeki butonlardan, çok kolay erişilmelerine 
rağmen pek az yararlanırız! Fareniz için komut 
atayabileceğiniz dört tane (evet dört!) menü vardır! Pick 
(seç) butonu (buton 1) dışındaki butonları 
yapılandırabilirsiniz! Aynı öncesindeki gibi – favori 
komutunuzu sürükleyip yerine bırakın. 

 
 
27) Buton Menüleri – Shift+Click 

 
28) Buton Menüleri – Ctrl + Click 

 
29) Buton Menüleri – Shift + Ctrl+Click! 

ÇOK koordineli oldu! 

 
 
 
 
 

XREF Tavsiyeleri! (AutoCAD 2018 sayesinde) 
Hepimiz XREF’lerle sevgi-nefret ilişkisi kuruyoruz… İşlerini yaptıkları zaman seviyor, 
bu gıcık bağlantılar bozulduğu zaman onlardan nefret ediyoruz! AutoCAD 
2018’de XREF’ler açısından büyük adımlar atıldı. Yazılım başlangıçta bu bozuk 
bağlantıların önlenmesine ve aynı zamanda bozuldukları zaman kolayca 
onarılmalarına yardımcı oluyor. Yani terapiye döktüğünüz tüm paralar artık 
cebinizde kalacak! 
30) XREF’ler artık göreceli ayarına varsayılan olarak ayarlı olduğundan, bozuk yollar azalıyor. 

XREF eklerken, varsayılan dosya yolu tipinin artık göreceli olduğunu göreceksiniz (eskisi gibi 



 

tam yol değil). Bu daha en baştan o korkunç bozuk bağlantı sorunlarını engellemiş olacak! 
Eğer kullanmak istemezseniz varsayılan ayarı REFPATHTYPE ile değiştirebilirsiniz. 
REFPATHTYPE = 1, göreceli için; (2, Tam yok için; 0, Yol yok için) 

 
 
 
31) Harici olarak referans yapılan dosyalarda çok sayıdaki bozuk yolu kolayca onarın 

Bozuk bağlantılı bir XREF için yeni bir yol seçtiğinizde AutoCAD artık size aynı yolu aynı 
dizin içindeki diğer bozuk bağlantılı referanslara da uygulamak isteyip istemediğinizi 
soracak! Tek başına bu bile size bir sürü vakit kazandıracak! 

 
 
32) Göreceli bir yolu, isimlendirilmemiş bir ana çizime atayın 

Eskiden, ana çizimi kaydetmeden önce ekli bir XREF’yi göreceli yapmaya çalıştığınızda, 
AutoCAD’in elinden bir şey gelmeyebilirdi! AutoCAD 2018 buna da olanak tanıyor ve 
– ana çizime müsait olduğunuzda bir isim atamanız için sabırla bekliyor. 

 
33) Yeni Find and Replace (Bul ve Değiştir) seçeneği, bozulan bağlantıların çoğunu tek seferde 

onarıyor 
Sağ tıklama menüsündeki (XREF yöneticisinde) yeni kullanışlı “Find 
and Replace” seçeneği, sinir bozucu bozuk bağlantıların pek çoğunu 
tek seferde onarmanıza da yardım eder! 

 
 

34) Referans yapılmamış (şimdi tabiriyle öksüz) XREF’ler TreeView’de düzgün bir şekilde 
görünüyor 
Ebeveynlerini bulamayan şu zavallı öksüz XREF’ler! Ana 
çizim TreeView’de görünmüyorsa onlara nasıl yardım 
edebilirsiniz ki? AutoCAD 2018 sizi ebeveyn çizimi gösterdiği 
için sorunu çözebiliyorsunuz (ve aileyi yeniden bir araya 
getirebiliyorsunuz!) 

 
 
35) SAVEAS bağlantıları kaydedebilir ve referansları Göreceli olarak değiştirebilir 

Xref’leri olan çizimleri farklı bir dizine kaydettiğimiz zaman sıklıkla bağlantıların 
bozulmasıyla karşı karşıya kalırız. Bunu nedeni bazı referansların Göreceli olarak 
ayarlanmamış olmasıdır. AutoCAD 2018’deki dahili koruma, kendimizi bu korkunç beladan 
korumamızı sağlar! 



 

 
 

36) AutoCAD 2018 yüklenmemiş referansları açabilir 
Eskiden yüklenmemiş bir Xref’i açmak katiyen düşünülemezdi… AutoCAD ise açmadan 
önce sizden ısrarla önce Xref’i yüklemenizi istiyor. Bu tüm bıktırıcı ekstra adımlardan 
nefret etmemiş miydiniz? 
İşte AutoCAD 2018 imdadınıza yetişti! 

 
37) XREF yöneticisi dışında yeniden adlandırılan referanslar otomatik olarak güncelleniyor 

Eğer daha önce bir referansı External References Manager (Harici Referanslar Yöneticisi) 
dışında yeniden adlandırmışsanız, Xref Yöneticisinin adı güncellemek için zaman ayırdığını 
biliyorsunuz demektir. AutoCAD 2018’de Xref Yöneticisinin güncelleme yapması için başka 
numaralar yapmanız gerekmeyecek, her şey kendiliğinden hallolacak! 

 
 

Nesne Seçim Tavsiyeleri 
İstatistikler AutoCAD’de gerçek çizime kıyasla nesneleri düzenlemeye daha 
fazla vakit harcadığımızı söylüyor, bu nedenle size zaman kazandırmak için 
nesne seçimiyle ilgili birkaç tavsiye veriyoruz! 

38) Seçilen Nesneyi Ekle 
Var olan nesne ile tamamen aynı özellikleri taşıyan başka bir nesne eklemeniz 
gerektiğinde, tembellik yapın ve sağ tıklama menüsünü kullanarak “Add Selected Object” 
(Seçilen Nesneyi Ekle) başlığını seçin. Bu seçimle, geçerli olan katman, satır tipi, vb. 
değiştirilmeden tamamen aynı özellikleri taşıyan aynı tipte nesne oluşturulacaktır. Benim 
gibi üşengeç AutoCAD Kullanıcılar için ideal bir seçenek!  Ayrıca diğer kişilere ait, ayarları 

hakkında hiçbir fikir sahibi olmadığınız çizimler üzerinde çalışırken de ideal bir seçenektir… 

39) Boyutları ve Metni Çoğalt 
Boyutlar ve metinler hakkında stil, geçersiz kılma, yükseklik, vb.’ni belirlemek için bir keşif 
turuna girişmenizin hiç gereği yok. Aynı stil, geçersiz kılma, vb.’ne sahip benzer başka bir 
nesneyi kolayca eklemek için var olan boyut veya metin dizisini tıklamanız yeterli. 

 
40) Select Similar (Benzerini Seç) 

Aynı tip, katman, renk, vb. özelliklerine sahip nesneleri seçmeniz gerektiğinde, Select 
Similar seçeneği biricik yoldaşınız olur! Sağ tıklama menüsünde bulunan bu seçenekte, bir 
nesne üzerine tıklamanız yeterlidir. AutoCAD, çizimde, seçilen nesne ile eşleşen diğer tüm 
nesneleri bulacaktır. 

 



 

41) Select Similar Settings (Benzerini Seç Ayarları) 
Select Similar ile eşleşen ayarları istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. Komut isteğinden 
Selectsimilar komutunu çalıştırın ve Settings’i (Ayarlar) seçerek seçiminizi yapın (bu 
arada Name, “Type” olmalıdır!) 

 
 
42) Selection Cycling (Seçim Çevrimi) 

Sıkışık çizimlerde, yakın aralıktaki nesnelerin seçimi için seçim çevrimini kullanmak 
pratiklik sağlayabilir. Bu ayrıca ince çizgi desenleri gibi birbirinin üzerine binen nesnelerin 
ve bunların kenarlarının seçiminde pratiklik sunar. Seçim Çevrimini Açmak/Kapatmak için 
durum çubuğu üzerindeki aracı veya Ctrl+W tuşunu kullanın. 

 

 
 
 
Zaman kazandıranlar 

 
43) Çizgileri çabucak uzatmak/kısaltmak için CHANGE (değiştir) komutunu kullanın 

Eski ama hala işe yarar bir tavsiye… Değiştirmek istediğiniz nesneleri seçin, sonra 
çizgileri uzatmak veya kısaltmak istediğiniz noktayı seçin. Ortho’nun açık olduğundan 
emin olun! 

 
44) Ctrl ile Arkı Ters Çevirin 

Hala arkın sadece saat yönüne gitmek istediğini düşünenlerden misiniz? Tekrar düşünün! 
Ctrl Kontrol tuşunu kullanarak arkların yönünü tersine çevirebilirsiniz. 

 
45) Oops 

ERASE (Sil) komutu verdikten sonra kaç adım geçmiş olursa olsun, OOPS’yi kullanarak 
silmiş olduğunuz en son nesne grubunu geri getirebilirsiniz (tüm işi geri almaktan çok 
daha iyi!) 

 
46) Undo Mark (İşarette Kadar Geri Al) 

Denemeler yaptığınızı düşündüğünüz zamanlarda AutoCAD’de bir işaretleyici ayarlayın, 
dolayısıyla kolayca bu işaretleyiciye kadar “Geri al” (undo back) komutu verebilirsiniz. 

 
47) Undo Back (Belirli Bir Yere Kadar Geri Al) 

Çiziminizin başlangıç kısmına geri dönmek için zilyon kere U tuşuna basmaya artık bir dur 
diyebilirsiniz! Undo Back komutu 



 

işinizi halleder. Bir İşaretleyici eklemişseniz, Undo Back komutuyla sadece o İşaretleyiciye kadar geri 
alabilirsiniz. 

 
48) Cycle Viewports (Görüş Kapısı Çevrimi) için Ctrl+R 

Başka bir görüş kapısı içerisinde bulunan bir görüş kapısının içine girememek sizi deli 
etmiyor mu? Ctrl+R ile görüş kapılarınızda dolaşıp giriş yapabilirsiniz! 

 
Hoş Sistem Değişkenleri 

 

49) PEDITACCEPT 
PEDIT komutunda karşınıza çıkıp duran asırlık “Object selected is not a polyline, do you 
want to turn it into one?” (Nesne seçimi devamlı çizgi değil, tek bir çizgiye çevirmek istiyor 
musunuz?) sorusunu yanıtlamaktan artık gına geldi değil mi? Bana da öyle! Bu yüzden 
PEDITACCEPT’i 1 olarak ayarladım! Artık bu soruyu bir daha cevaplamanız 
gerekmeyecek. 

 
50) TRAYNOTIFY 

Sistem tepsisinden açılıp da faydalı bilgiler sunan bu kullanıcı dostu baloncukları seviyor 
musunuz? Cahil kalmakta ısrarcıysanız bunları TRAYNOTIFY ile kapatabilirsiniz. 

 
 
51) MTJIGSTRING 

Artık kabul edelim – AutoCAD’teki örnek dizi metni çok sıkıcı 
(abc)…Hor hor hor! Örnek diziyi ruh halime uygun şekilde 
özelleştirmeyi seviyorum. MTJIGSTRING’yi kullanarak örnek 
metin dizisini özelleştirebilirsiniz (en fazla 10 karakter) 

 
52) Sistem değişkenleriyle çalışmanın rahat yolu…SYSVDLG 

Express Tool SYSVDLG, sistem değişkenleriyle çalışmanın rahat bir yoludur. Her sistem 
değişkeni için, bu değişken kayıt defterinde kayıtlı olsun veya olmasın, diğer değerli 
bilgilerle birlikte size varsayılan ayarları gösterir. İpucu: Özel değişkenleri bulmak için joker 
karakterler kullanın. 

 
 
53) Sistem değişkenlerinizi bir dosyaya kaydedin 

SYSVDLG’yi kullanarak değerli sistem değişkeni ayarlarınızı bir dosyaya (.SVF dosyası) 
kaydedin. Sonra eğer işler ters giderse (hadi kabul edelim, bu hep olur), “Read…” seçeneği 
ile sistem değişkenlerinizi kolayca favori ayarlarınıza geri getirebilirsiniz! 



 
Çizimlerinizi Temizleyin! 
Hadi itiraf edin! Çizimleriniz çift nesneler, ekstra köşe noktaları ve yanlış 
boyutlarla dolup taşıyor. Birkaç pratik temizleme komutuyla bunları süpürün 
gitsin! 
 
54) Eğrileri tamamlamak için BLEND komutu 

Bu az bilinen komut, kâbusumuz olan teğetsel PEDIT gerekmeden 
eğrileri tamamlamak için harikadır. Bunu şerit üzerinde Ana sayfa 
sekmesinde FILLET komutu altında saklanmış halde bulacaksınız. 

 
55) Nesneleri tek bir devamlı çizgide birleştirmek için JOIN (Birleştir) komutu 

Ekstra nesne demek, daha büyük bir veri tabanı ve nihayetinde daha yavaş ilerleyen 
bir çizim demektir. Join komutuyla olabildiğince fazla sayıda nesneyi bir araya getirerek 
çizimlerinizi hızlandırın! Sadece birkaç saniyenizi alır. 

 
56) OVERKILL ile Çift Nesneleri Silin 

Bu pratik komut (eskiden bir Express Aracı idi), çizimlerinizi çift nesnelerde, ekstra 
köşe noktalarından, vb. kurtarmanın harika bir yoludur. 

 
 
 
57) DIMREASSOC ile geçersiz kılınan boyutları onarın 

CAD kullanıcılar boyut değerlerini geçersiz kıldığında asabınız bozulmuyor mu? Bir çizimde 
boyutların doğru olup olmadığına sadece bakarak söylemek mümkün değildir (ve yanlış 
boyut değerlerinin sonucu vahim olabilir!). DIMREASSOC’u kullanarak bu sinir bozucu 
geçersiz kılınan boyutları bulun ve sonra bunları gerçek değerlerine geri çevirin. Sonrasında 
ise yanlış yapan CAD kullanıcısına kendinizi şöyle bir göstermeye gidebilirsiniz! Not: Bu 
komutu, tamamen farklı bir komut olan DIMREASSOCIATE 
– ile karıştırmayın! 



 

İş Arkadaşınıza İşkence Etme Yolları 
Pekâlâ… Benden bu sözcükleri duymadınız... Ve size iş arkadaşınıza 
GERÇEKTEN işkence etmenizi önermiyorum (size zorbalık 
yapmadıkları sürece… çünkü o zaman durum ahmakların intikam 
kapışmasına döner). Ama bazen CAD dostlarınıza şakayla takılmak da 
eğlencelidir…(Ben her şeyi reddedeceğim!) 

58) “Erase” (Sil) komutunu Çift Tıklama Eylemlerine Atayın 
Başlarda size CUI içinde çift tıklama eylemlerini nasıl özelleştirebileceğinizi göstermiştim. 
İş arkadaşlarınızla kafa bulmak için “Erase” komutunu daha popüler olan komutlardan 
birine veya birkaçına atayın (Metin, Çizgi, vb.). İş arkadaşınız bunlar üzerinde çift 
tıkladığında kaybolacaklar! Ha-Ha! 

 
59) Copy (Kopyala) ve Paste (Yapıştır) komutlarını değiştirin 

Size öncesinde kısayol tuşlarını nasıl özelleştireceğinizi de göstermiştim. Kopyala ile 
Yapıştır’ın yerlerini değiştirerek iş arkadaşlarınıza işkence edin! 

 
60) Cursortype’ı 1’e getirin 

AutoCAD imlecini Windows imleci ile değiştirin! Yaşasın! 
 
61) Zoomwheel’i 1’e getirin 

ZOOMWHEEL’i 1’e getirerek Zumlama yönünü tersine çevirin. 
 
62) Zoomfactor’ü 3’e getirin 

ZOOMFACTOR komutu, farenizle çiziminiz üzerinde yakınlaştırma/uzaklaştırma yapma 
hızınızı kontrol eder. ZOOMFACTOR’ü 3’e getirerek her şeyi yavvvvaşşşşşlaaatıııın. 

 
63) FILEDIA’yı 0 yapın 

Bir dosya seçmeniz her istendiğinde dosya seçmek için kullanıcı dostu bir iletişim 
kutusuna kim ihtiyaç duyar ki? Ben duyarım! Siz duyarsınız! Ama belki arkadaşınızın 
buna ihtiyacı yoktur… ; ) 

 
64) ModeMacro 

Durum Çubuğuna iş arkadaşınız için süblimal bir mesaj yerleştirin ve bundan nasıl 
kurtulacağını arayıp dururken siz de izleyin! 

 
65) UNDEFINE 

Bu en sevileni! Bu güçlü komutla bir veya daha fazla AutoCAD komutunu tanımsız hale 
getirin. CUI içinde bununla eğlenin! Komutları geri getirmek için Redefine (Yeniden tanımla) 
komutunu kullanın (veya AutoCAD’i öyle bırakın ve çıkın…). Bu iş arkadaşlarınızı 
delirtmenin tam anlamıyla şeytanca bir yolu! 

 
66) Uyarı 

İş arkadaşlarınıza ufak tefek oyunlar oynamak için 
AutoLISP bilmeniz gerekmez. Komut satırındaki (veya 
bir menü öğesindeki) söz dizimi şöyle bir şeydir (siz 
biraz da yaratıcı olun!) 

 
(Uyarı “Sabit disk formatlanıyor… Lütfen bekleyin”) 



 

 

İşte bu kadar! 60 Dakikada 60 Tavsiye Lütfen tüm sorularınızı hiç çekinmeden bana e-
posta ile gönderin: lynn.allen@autodesk.com . Veya başka tavsiyeler almak için 
Twitter’da @Lynn_Allen hesabımı takip edin. 

 

Cadalyst web sitesindeki videolarımı izleyin: www.cadalyst.com 
 

En son AutoCAD Tavsiyeleri ve İpuçları kitapçığını şu adresten indirin: 
www.autodesk.com/autocadtips 

 
 
 
 
 


