


AUTOCAD nedir? 

AutoCAD mimari ve endüstriyel alanda kullanılan en yaygın ve dünyanın 

en ünlü tasarım programıdır. 

AUTOCAD vazgeçilmez kılan nedir? 

 Autocad’i vazgeçilmez kılan en büyük özelliği eğitim desteğidir. 

Üniversitelerde mimarlık, İnşaat veya MYO endüstriyel tasarım 

bölümlerinde dizayn programı olarak kullanılmakta.  

 Autocad uzun yıllardır aktif olarak kullanıla bir programdır. 

Yaklaşık 35 yıldır yılların vermiş olduğu tecrübeyle yazılmış bir 

programdır.  

 Öğrenim kolaylığı. Mesela mimari bölümde, endüstriyel tasarım 

bölümünde okumamış olabilirsiniz ancak herhangi bir bilgisayardan 

eğitim kitapları, eğitim kursları yada eğitim videolarından internetten 

öğrenilecek bir programdır. 

 Çok yüksek donanım istememesi. Çok pahalı bilgisayarlarda değil 

de normal bilgisayar kullanıcıları da rahatlıkla bilgisayarlarına kurup 

çalıştırabilmeleri tercih sebepleri arasında gelir. 

 Program içerinde kullanılan terimlerin (komutların) anlaşılır ve 

kolay olması tercih sebepleri arasında yer alır. 



AUTOCAD hangi mesleklerde kullanılır? 

Ana meslekler olarak mimari ve endüstriyel tasarım alanlarında kullanılan 

bir programdır.  

MİMARİ ALANDA 



OTOMOTİV 



MOBİLYA 

DEKORASYON  



METAL ÜRETİMİ 

(MEKANİK) 



ELEKTRİK 

ELEKTRONİK 



Sonuç olarak; 

Autocad, tüm mimar, mühendis, tasarımcı, grafiker ve kısaca tasarım ve 

çizim ile ilgili her disiplin tarafından kullanılacak bir programdır.  

 

Bu gün ülkemizde ve dünyada Makine Mühendisliğinden, Güzel 

sanatlara, Mimarlıktan Tıbba, Şehir planlamadan, Reklamcılığa, 

Haritacılıktan Elektroniğe , Uzay araştırmalarından Denizbilim 

Araştırmalarına kadar her alanda Autocad’den temel tasarım ve çizim 

paketi olarak yararlanılmaktadır. 



Günümüzde kullanılan CAD programlarının değişik türleri vardır. Bunların 

kullanımıyla ilgili yapılan bir anket sonucu şu şekildedir. 2164 kişiden; 

Anket 2164 
kişi 

ArchiCAD 
%4,8 

İde yapı 
%15,02 

İntelliCAD 
%0,8 

Allplan 
%30,23 

3dsMax 
%8,97  

Maya 
%0,63 

AutoCAD 
%30,64 
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Çizimlerde daha kolay ve hızlı değişiklik, daha kaliteli çizimler yapabilme, 

Tasarım hassasiyetinin artması sağlar,  

Çeşitli ölçeklerde hızlı çizim imkanı sağlar,  

Tasarım ve analizin bütünleşmesini sağlar,  

Daha çok tasarım seçeneğini deneyebilme imkanı tanır,  

Montajları denemek için daha gelişmiş yöntemler yapılabilir, 

Tasarlanan ürünü görsel olarak daha iyi algılama imkanı sağlar,  

Geometrik özelliklerin daha kolay hesabı yapılabilir,  

Standart parça kullanımında artış gözlenebilir, 

Kağıt kullanmanın yarattığı sorunlardan uzaklaşma imkanı sağlar,  

Daha hızlı ve doğru teklif hazırlayıp, sunma imkanı sağlar,  

Teknik doküman kalitesinin yükseltilmesini sağlar,  

Müşterinin değişiklik isteklerinin daha kolay yerine getirilmesini sağlar.  



AutoCAD Tarihi Gelişimi 

 Bir Amerikan şirketi olan Autodesk şirketinin 1980’lerin başından 

beri gelişimine başladığı bir yazılım olan CAD, Bilgisayar Destekli Tasarım  

(CAD: Computer Aided Design) anlamına gelmektedir. Bu yazılım ‘C’ 

programlama dili kullanılarak hazırlanmıştır.  

 Bilgisayar destekli tasarım (CAD) teknik resim çizmek için kullanılan 

diğer yazılımlar gibi vektörel tabanlıdır. (çözünürlükten bağımsız 2 ve 3 

boyutlu geometrik nesnelerin oluşturduğu bir veri kümesi) CAD ilk vektörel 

çizim yazılımlarından biridir. DOS, Windows ve Mac tabanlı bilgisayarlarda 

çalışır. DWG ve DXF biçimlerini işler. 2 ve 3 boyutlu tasarımla beraber, Auto 

USF ve Visual Basic yazılım programlama dillerini de destekler. Farklı alanlar 

için özel sürümleri vardır. (Örneğin; makine ve otomasyon için AutoCAD 

Mechanical, mimari için AutoCAD Architecture gibi…) 



 Autodesk şirketinin GIS, mekanik, inşaat (NETCAD), mimarlık 

medya ve eğlence sektörlerine özel tasarım ürünleri bulunmaktadır.  

 AutoCAD’in ilk sürümü versiyon 1.0(Release 1) Aralık 1982’de 

piyasaya sürülmüş, daha sonra versiyon 1.2(Release 2), versiyon 

1.3(Release 3), versiyon 1.4 (Release 4), versiyon (2.0), (2.1), (2.5), (2.6) 

(Release 5, 6 7, 8) bunları takip etmiş, sonrası Release 9, 10, 11, 12 ,13, 14 

diye sürümler geliştirilmiş ve 21.yy başında da AutoCAD 2000, 2000i, 

AutoCAD 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 

sürümleri bunları takip etmiştir. En son sürüm Mart 2015’de AutoCAD 2016 

olarak piyasaya sürülmüştür.  



http://www.autocadbeyni.com/wp-content/uploads/2013/08/Sekil-0.jpg
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AUTOCAD SÜRÜMLERİ  

Karşılaştırma 

Kullanıcı Etkileşimi 

Tasarım 

Dokümantasyon 

Bağlanabilirlik 

Özelleştirme 



KULLANICI ETKİLEŞİMİ 

ÖZELLİKLER AutoCAD 2016 AutoCAD 2015 AutoCAD 2014 AutoCAD 2013 

Çok işlevli tutma noktaları (grip) ✓ ✓ ✓ ✓ 

İlişkili diziler (associative arrays) ✓ ✓ ✓ ✓ 

Nesneleri gizleme ve izole etme ✓ ✓ ✓ ✓ 

Tıklanabilir komut satırı seçenekleri ✓ ✓ ✓ ✓ 

Özellik düzenleme önizlemesi ✓ ✓ ✓ ✓ 

Görüntü alanı değişiklik önizlemesi ✓ ✓ ✓ ✓ 

Akıllı komut satırı ✓ ✓ ✓ 

Dosya sekmeleri ✓ ✓ ✓ 

Başlayın ✓ ✓ 

Yardım içindeki Bul aracı ✓ ✓ 

Koyu renk tema ✓ ✓ 

Menü galerisi ✓ ✓ 

Geliştirilmiş grafikler ✓ ✓ 

Serbest şekil seçim ✓ ✓ 

Komut önizleme ✓ ✓ 

Yeniden boyutlandırılabilir model alanı 

görüntü alanları 
✓ ✓ 

Taşıma/kopyalama performansında artış ✓ 



TASARIM 

ÖZELLİKLER AutoCAD 2016 AutoCAD 2015 AutoCAD 2014 AutoCAD 2013 

Katı nesne, yüzey ve örgü modelleme ✓ ✓ ✓ ✓ 

Autodesk malzeme kütüphanesi ✓ ✓ ✓ ✓ 

Kanvas içi görüntü alanı kontrolleri ✓ ✓ ✓ ✓ 

Yüzey eğrisi çıkarımı ✓ ✓ ✓ ✓ 

İçeriğe duyarlı bas-çek özelliği ✓ ✓ ✓ ✓ 

Kroki çizimi dosyalarını (SKP) içe aktarma ✓ ✓ ✓ 

ReCap point cloud aracı (İngilizce) ✓ ✓ ✓ 

Point cloud yöneticisi, kırpma ve nesne yakalama ✓ ✓ 

3B Yörünge Hedefi ✓ ✓ 

Çokgen nesnelerin merkezini taşıma ✓ 

Yüksek duyarlıklı çizgiler ve eğriler ✓ 

Koordinasyon modeli ✓ 

Point cloud dinamik UCS ✓ 

Point cloud geometri çıkarımı ✓ 

http://www.autodesk.com/products/recap/overview.html
http://www.autodesk.com/products/recap/overview.html
http://www.autodesk.com/products/recap/overview.html
http://www.autodesk.com/products/recap/overview.html
http://www.autodesk.com/products/recap/overview.html
http://www.autodesk.com/products/recap/overview.html
http://www.autodesk.com/products/recap/overview.html


DOKÜMANTASYON 

ÖZELLİKLER AutoCAD 2016 AutoCAD 2015 AutoCAD 2014 AutoCAD 2013 

Parametrik kısıtlamalar ✓ ✓ ✓ ✓ 

Nesne ve katman şeffaflığı ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ana ve yansıtılan görünümler ✓ ✓ ✓ ✓ 

Bölüm ve detay görünümleri ✓ ✓ ✓ ✓ 

Üstü çizili metin ✓ ✓ ✓ ✓ 

Otomatik madde işaretleri ve numaralandırma ✓ ✓ 

Mtext eşleştirme özellikleri ✓ ✓ 

Mtext üst simge ve alt simge araçları ✓ ✓ 

Caps lock algılama ✓ ✓ 

Metin Hizalama ✓ 

Akıllı boyutlandırma ✓ 

Revizyon bulutu geliştirmeleri ✓ 

PDF geliştirmeleri ✓ 

Optimize edilmiş PDF çıktıları ✓ 

Dışa aktarılan PDF dosyalarında aratılabilir metin ✓ 

Dışa aktarılan PDF dosyalarında köprü desteği ✓ 

Dışa aktarılan çok paftalı PDF dosyalarında pafta seti 

desteği 
✓ 

Sadeleştirilmiş, güçlü görselleştirme ✓ 

Xref katman özelliklerini geçersiz kılma ✓ 



BAĞLANABİLİRLİK 

ÖZELLİKLER AutoCAD 2016 AutoCAD 2015 AutoCAD 2014 AutoCAD 2013 

A360 (İngilizce) ile bağlanabilirlik ✓ ✓ ✓ ✓ 

DGN 8 içe aktarma/dışa aktarma/altlık ✓ ✓ ✓ ✓ 

PDF yayınlama/altlık ✓ ✓ ✓ ✓ 

IGES, CATIA, Rhino, pro/engineer ve adım içe aktarma ✓ ✓ ✓ ✓ 

Inventor dosyasını içe aktarma ✓ ✓ ✓ ✓ 

Autodesk 360 çizim depolama ile tasarım besleme ✓ ✓ ✓ 

Coğrafi konum koordinat sistemi ve çevrimiçi haritalar ✓ ✓ ✓ 

Yerel çizim depolama ile tasarım besleme ✓ ✓ 

Autodesk çeviri çerçevesi ✓ ✓ 

http://www.autodesk.com/products/a360/overview


ÖZELLEŞTİRME 

ÖZELLİKLER AutoCAD 2016 AutoCAD 2015 AutoCAD 2014 AutoCAD 2013 

Eylem kaydedici ✓ ✓ ✓ ✓ 

Çevrimiçi lisans aktarımı ✓ ✓ ✓ ✓ 

Çoklu grafik dosyası arama yolları ✓ ✓ ✓ ✓ 

Özelleştirme ve destek dosyası senkronizasyonu ✓ ✓ ✓ ✓ 

Exchange Uygulama yöneticisi ✓ ✓ ✓ 

Göze çarpan uygulamalar menü sekmesi ✓ ✓ ✓ 

Güvenli yükleme ✓ ✓ ✓ 

BIM 360 eklentisi ✓ ✓ 

Autodesk Application Manager ✓ ✓ 

Performans raporlama ✓ ✓ 

LISP/ARX komut dizileri ✓ 

Özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü (CUI) ✓ 

Seçim efekti ✓ 

Sistem Değişkenleri izleyicisi ✓ 



AutoCAD 2012 

AutoCAD 2013 

AutoCAD 2014 

AUTOCAD SÜRÜMLERİ  

DETAYLARI 
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Model dokümantasyon araçları 

Autodesk «ınventor» fusion yazılımı 

Yaygın MCAD formatları için çevirmenler 

AutoCAD WS web ve mobil yazılımı  

DWG dönüştürme aracı  

Komut satırlarında yapılan iyileştirmeler 

Autodesk «Content Explorer, Exchange-AutoCAD» 

Yüzey modelleme, çok fonksiyonlu tutamaklar 

Nokta bulut desteği 

3b ilişkisel dizgi 

Patika üzerinde ilişkisel dizgi 

Dizi kopyalama aracı, kaynaştırma aracı, gösterge okuma geliştirmeleri 

Kanvas içi görünüm alanı kontrolleri, basitleştirilmiş aktarma araçları 



AutoCAD 2012 ile gelen yenilikler 

AutoCAD 2012 Tasarım ve 

Dokümantasyon 

1-Fikirlerinizi yüzey, örgü ve katı 

modelleme araçlarıyla tam olarak keşfedin.  

2-Model dokümantasyon araçlarıyla çok 

çeşitli tasarım uygulamalarından kolayca 

çizimler yaratın 

3-Tasarım prosesinize hızlı bir başlangıç 

yapmak için son durum bilgilerini yakalayın 

ve import edin.  



Model dokümantasyon araçları 

-AutoCAD, Autodesk Inventor ve diğer modeller için akıllı resim görüntülerini 

otomatik biçimde üretin.  

-Mühendislik değişikliği yapıldığı zaman, resim görüntülerinin öğelerini, kenar 

görüntülerini, ölçek ve lokasyonları anında güncelleyin.  

-Çeşitli yazılımlardan model ithal edin.  



Autodesk Inventor Fusion 

-Yerel DWG™ formatında kullanımı kolay 3B’nin sağladığı avantajları 

yaşayın.  

 -Sıkı entegrasyon AutoCAD ve Inventor Fusion ortamları arasında transferin 

hızlı olmasını sağlamaktadır.  

-Neredeyse her türlü kaynaktan gelen modelleri esnek bir şekilde 

düzenleyebilir ve onaylayabilirsiniz.  



İlişkisel Dizgi 

-Bir bina üzerindeki pencereler veya köprü üzerindeki kafes kirişleri gibi dizi 

halindeki nesneler arasında ilişki kurabilir ve bunu muhafaza edebilirsiniz.  

-Nesneleri dikdörtgen veya kutupsal seçeneklerle kısıtlı olmak yerine belli bir 

patika üzerinde dizebilirsiniz.  

- Seçili nesneleri 3B mekanda dizebilirsiniz.  



Nokta Bulut Desteği 

-3B taramalarınıza can verin, zaman alan yenileme ve restorasyon 

projelerinizi kolaylaştırın.  

-İki milyar noktaya varan destek sayesinde taralı nesnelerinizi modelleme 

çalışma alanınızda kolaylıkla görselleştirebilirsiniz.  



Çok Fonksiyonlu Tutamaklar 

Tutamaklar çizgiler, yaylar, eliptik yaylar, ölçüler (dimensions), gösterge okları 

(mleaders), 3B yüzler, kenarlar ve köşeler dâhil olmak üzere daha çok 

AutoCAD nesnesini içerecek şekilde genişletilmiştir.  



Yüzey Modelleme Araçları 

-3B tasarımda en geniş esneklik ve kontrolü deneyin.  

-Pürüzsüz yüzeyleri ve yüzey geçişlerini daha kolay yaratabilirsiniz.  

-Yüzeyler ve yüzey ilişkisi arasındaki ilişkileri muhafaza edebilirsiniz.  

-Farklı yüzeyler arasındaki devamlılığı anlamanıza yardımcı olacak yüzey 

analiz araçlarını kullanabilirsiniz.  



AutoCAD WS 

Tasarımlarımıza internet üzerinden veya mobil cihazınızdan erişin.  

Tasarımlara doğrudan AutoCAD 2012 kullanıcı ara yüzüyle erişin.  
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Yeni kullanıcı etkileşimli karşılama ekranı 

AutoCAD Help(yardım) menüsü yenilikleri 

Komut satırı geliştirmeleri 

İn-Canvas özelliklerine önbakış düzenlemesi 

Array komutu geliştirmeleri 

Layout ve model viewportları yenilikleri 

Quick view drawings ve hatch editor düzenlemesi  

Keşfet point cloud desteği yeniliği  

Presspull düzenlemesi 

Surface Curve Extraction(yüzey eğri çıkarılması) yeniliği 

Doküman düzenlemesi, Model dokümantasyonu yeniliği  

Detay görünümler, view symbol sketch (görünüm sembol taslak) modu 

Otomatik görüntü güncellemesi ve autodesk 360 bağlanabilirliği  



Kullanıcı Etkileşimi Karşılama Ekranı Düzenlemesi  

AutoCAD 2013’ü başlattığınızda bir karşılama ekranı belirir. Bu ekrandan 

çizimlere, eğitim araçlarına ve online(çevrimiçi) içeriğe kolayca erişebilirsiniz. 

“Work Panel”inde (çalışma panosunda) yeni çizimler oluşturabileceğiniz gibi, 

mevcut çizimlerinizi ve örnek dosyaları açabilirsiniz  

“Learn Panel”(Eğitim panosu) AutoCAD 2013’teki yeni işlevlerle ilgili bir ön 

bakış sunar. Ayrıca AutoCAD 2013 kullanmaya başlamanıza yardımcı olacak 

video linkleri ve diğer online eğitim kaynaklarına erişim sağlar. 

“Extend Panel”indeki (Genişletme 

panosu) Autodesk Exchange Apps 

üzerinden farklı uygulamalar indirebilir, 

Autodesk 360 ve Facebook, Twitter gibi 

AutoCAD sosyal medya kaynaklarına 

ulaşabilirsiniz. 



AutoCAD Help(yardım) Menüsü Düzenlemesi 

AutoCAD ‘in online yardım sistemi daha hızlı ve arama tabanlı sonuçlara 

erişimi sağlamak için yeniden yapılandırıldı. AutoCAD Help sistemine 

InfoCenter’daki Help ikonundan ulaşabilirsiniz. Online help penceresi 

varsayılan şekilde görüntülenir. 

Eğer çevrimiçi değilseniz ya da Options diyalog kutusunun Sistem 

sekmesinden online içeriği kapattıysanız Online Help görüntülenmeyecektir. 



Komut Satırı Geliştirmeleri 

AutoCAD 2013’te komut satırı arayüzü, renk, şeffaflık ve geçmiş komutlara 

ulaşımı gösterecek şekilde gelişmiş bir esnekliğe sahiptir. Komut satırını 

AutoCAD penceresinin üstüne veya altına yerleştirebilirsiniz, ya da çizim 

alanınızı maksimize etmek için ekranda hareketli durmasını sağlayabilirsiniz. 



In – Canvas Özelliklerine Önbakış  

AutoCAD 2013’te nesne özelliklerini uygulamadan önce değişikliklere ön 

bakış atma olanağınız bulunmaktadır. Örnek olarak, nesneleri seçip ardından 

renk değiştirmek için Özellikler paletini kullanırsanız, seçilen nesnelerin 

renkleri dinamik olarak, imleci renk listesi üzerinde ya da Select Color diyalog 

kutusunda hareket ettirdikçe  değişir. 



Array Geliştirmeleri  

AutoCAD 2013’teki gelişmiş array işlevleri, daha önce hiç olmadığı kadar hızlı 

ve kolay bir şekilde nesneler yaratmanıza yardımcı olur. 

 

Diktörgen bir array seçtiğinizde, anında üç satır – dört sütunluk bir tabloda 

görüntülenir. Bir polar array yaratılırken, seçilen nesneler bir merkez noktası 

belirlediğiniz anda görüntülenir. Nesneler ve bir yol arrayi seçildikten sonra 

nesneler anında tüm path boyunca eşit şekilde görüntülenir.  



Layout ve Model Viewportları yenilikleri 

Ribbondaki viewport paneli Model viewportları ve Layout viewportlarına özel 

olacak şekilde yeniden adlandırılmıştır. Model viewportlarına view ribbon 

sekmesinden ulaşılır ve model uzayında viewportlar yaratılırken kullanılır. 

Standart model uzay viewport ayarlamaları aşağı iner bir menu ile kolayca 

yapılır. 



Quick View Drawings ve Hatch editör özellikleri 

Quick View Drawings 

thumbnaillerindeki bold 

yazılar ve renkli 

çerçeveler mevcut 

aktif görünümü 

iyileştirmeye yardımcı 

olur. 

AutoCAD 2013 çoklu hatch 

objelerini daha hızlı ve daha 

kolay editlemek konusunda 

geliştirilmiştir.  Bağlamsal  

Hatch Editor ribbon sekmesi, 

birden fazla hatch objesini 

seçtiğinizde bile otomatik 

olarak görüntülenir.  



PressPull özelliği  

PressPull aracı, Home ribbon sekmesinin Modeling panelinde bulunur. 

AutoCAD 2013’te daha esnek ve içerik duyarlı şekilde yenilenmiştir.  

Yeni Multiple seçeneğini ya da Shift tuşunu kullanarak çoklu objeleri tek bir 

işlem ile bastırmak ya da çekmek için kullanabilirsiniz. 



Surface Curve Extraction (Yüzey eğri çıkarılması) özelliği  

Surface ribbon sekmesinin Curves panelindeki yeni Extract Isolines aracı 

mevcut bir yüzeyden ya da bir katı yüzeyinden isoline eğriler çıkartmanızda 

kolaylık sağlar. 

Extract Isolines aracındaki seçenekler, isolineların yönünü değiştirmeye, bir 

isoline zinciri seçmeye ve özel oyuk noktaları ile eğimli yüzeyde oyuklar 

çizmenize yarar. 



Doküman ve Model Dokümantosyonu  

Model dökümantasyon işlevi AutoCAD 2013’te büyük oranda geliştirilmiştir. 

Model dökümantasyon araçlarını çizim layout ve görüntüleri yaratıp yönetmek 

için yeni Layout sekmesinde bulabilirsiniz.  Görüntü yaratma panosunda, 

çizim görüntülerini oluşturmak için yeni ve gelişmiş araçlara ulaşabilirsiniz. 

Base View aracı (Temel görüntü 

aracı) yeni bir Select seçeneği 

içerir. Bu seçenek ile hangi 3B 

objelerin temel görüntüde 

sunulacağını belirleyebilirsiniz.  



Connect(bağlantı) Autodesk 360 bağlanabilirliği  

AutoCAD 2013’te, dosya paylaşımı, kendinize özel dosya senkronizasyonu ve 

daha birçok işlem için Autodesk 360 hesabınıza kolayca bağlanabilirsiniz. 

InfoCenter araç çubuğundan Autodesk giriş adınız ve şifreniz ile 

bağlanabilirsiniz. Eğer henüz bir hesabınız yoksa, yeni bir tane 

yaratabilirsiniz. 
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AutoCAD çalışma ortamı ile Etkileşim 

Komut satırı düzenlemeleri  

Yardım sistemi düzenlemeleri  

Autodesk 360 hesabı düzenlenmesi 

Çizim dosyası sekmeleri yenilikleri  

Taslak geliştirmeleri  

Autodesk AutoCAD Design Suite bölümü  

Autodesk Product Design Suite bölümü  

Autodesk Factory Design Suite bölümü  

Autodesk Building Design Suite bölümü  

Autodesk Infrastructure Design Suite bölümü  

Autodesk Plant Design Suite bölümü  

Autodesk Entertainment Design Suite bölümü  

Autodesk Subscription Design Suite bölümü  



AutoCAD Çalışma Ortamı İle Etkileşim  

Çizim dosyalarını açacağınız veya kaydedeceğiniz, komutları başlatacağınız 

veya sadece yardıma bakacağınız zaman, kesinlikle AutoCAD çalışma 

ortamı ile etkileşime girersiniz. 

http://www.autocadbeyni.com/


Komut satırı düzenlemeleri  

AutoCAD programının en benzersiz özelliklerinden bir tanesi komut satırıdır. 

Bir komutu çalıştırmak için, birçok Windows tabanlı programdan farklı olarak, 

şeriti, araç çubuklarını, aşağı açılan menüleri veya diğer kullanıcı arayüzü 

elemanlarını kullanma zorunda değilsiniz. Şayet henüz AutoCAD ‘de komut 

kısa yollarını keşfetmediyseniz, AutoCAD ‘in en verimli özelliklerinden bir 

tanesinden mahrumsunuz demektir. Şayet komut kısa yollarını 

kullanıyorsanız, komut satırı iyileştirmeleri (geliştirmeleri) size daha verimli 

kılacaktır. 

http://www.autocadbeyni.com/
http://www.autocadbeyni.com/
http://www.autocadbeyni.com/
http://www.autocadbeyni.com/wp-content/uploads/2013/08/Sekil-11.jpg
http://www.autocadbeyni.com/wp-content/uploads/2013/08/Sekil-2.jpg
http://www.autocadbeyni.com/wp-content/uploads/2013/08/Sekil-3.jpg


Yardım sistemi düzenlemesi 

AutoCAD 2011 ile çevrimiçi Yardıma “online” Help” geçiş yapıldıktan sonra, 

Yardım “Help” sistemi müşteri (kullanıcı) geri bildirimleri esas alınarak 

geliştirilmeye devam ediliyor. AutoCAD 2014 Yardım “Help” sistemi 

ilgilendiğiniz bilgi tiplerini bulmayı kolaylaştırmak için bazı yeni özellikler 

sunuyor ve yeni kullanıcılar için özel olan bazı yeni içerikleri ekliyor. 

http://www.autocadbeyni.com/
http://www.autocadbeyni.com/


Çizim dosyası sekmeleri  

Önceki sürümlerde, AutoCAD ortamında açık çizimler arasında geçiş yapma 

Görüntü “View” şerit sekmenize gitmenizi ve Pencereler arasında Geçiş yap 

“Switch Windows“ aşağı açılır menüsünü kullanmanızı veya Ctrl+Tab klavye 

kısa yolunu kullanmanızı gerektiriyordu. AutoCAD 2014 çizim dosyası 

sekmeleri ile açık çizimler arasında geçiş yapmayı kolaylaştırıyor. 

http://www.autocadbeyni.com/
http://www.autocadbeyni.com/
http://www.autocadbeyni.com/wp-content/uploads/2013/08/Sekil-9.jpg


Autodesk AutoCAD Design Suite 

Autodesk® AutoCAD® Design Suite, Autodesk® AutoCAD® yazılımına ek 

olarak, güçlü bir raster-vektör dönüştürme aracı olan AutoCAD® Raster 

Design gibi ilave tasarım yazılımlarını içerir. 



Autodesk Entertainment Creation Suite 

Autodesk® Eğlence Yaratım Suitleri, ekonomik bir uçtan-uca yaratım çözümü 

elde etmenize yardımcı olur. Görsel efektler, 3B oyun geliştirme ve diğer 3B 

animasyon üretimi alanlarında çalışan öncü sanatçıların kullandığı araçlarla  

donatılmıştır. Tek adımda başlatılabilen müşterek iş akışları ve ortak görünüm 

ve his kazandıran öğeler aracılığıyla entegre edilen Autodesk Eğlence 

Yaratım Suitleri iletişim trafiğinin daha etkili hale gelmesine, verimin artmasına 

ve daha ileri düzeyde yaratıcı fırsatlar yakalanmasına yardımcı olur. 



Autodesk Product Design Suite 

Autodesk® Product Design Suite; elektrik mühendisliği, simülasyon, araç 

oluşturma ve proje yönetimi desteğiyle geliştirilmiş 3B tasarım ve taslak 

oluşturma çözümü sunar.  



Autodesk Factory Design Suite 

Autodesk® Factory Design Suite, sayısal fabrika modeli kurarak en etkili 

düzeni yaratmanıza ve tartışmanıza yardımcı olmak üzere özel olarak 

tasarlanmış olan fabrika düzeni ve optimizasyonu çözümüdür. 



Autodesk Building Design Suite 

Autodesk® Building Design Suite, BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) ve CAD 

araçlarını birleştirerek, çok daha etkili bir şekilde tasarım, görselleştirme, 

simülasyon ve kurulum yapabilmenize yardım eden kapsamlı bir yazılım 

portföyüdür 



Autodesk Infrastructure Design Suite 

Autodesk® Infrastructure Design Suite, projenin hayata geçirilme sürecinin 

tamamında ve nakliye, arazi, su ve altyapı projelerinin  tüm ömrü boyunca 

daha erişilebilir ve uygulanabilir fikirler  üretmenize yardımcı olmak üzere 

akıllı ve model tabanlı araçları  birleştiren altyapı odaklı bir Yapı Bilgi 

Modellemesi çözümüdür. 



Autodesk Plant Design Suite 

Autodesk® Plant Design Suite 2014, daha etkili tasarımlar yapabilmenizi 

sağlayan, proje programına ve bütçeye sadık kalmanıza yardım eden, tek bir 

ekonomik pakette sunulan kapsamlı bir tesis tasarım, modelleme ve inceleme 

çözümüdür. AutoCAD yazılımı ve Autodesk® 360 bulut tabanlı* hizmetlerinin  

gücünü arkasına alan Autodesk Plant Design Suite içinde daha verimli 

olmanıza ve daha iyi proje koordinasyonu kurmanıza yardımcı olacak, 

tesislere özel içerik ve işlevsellikler bulunur. 



Autodesk Entertainment Creation Suite 

Autodesk® Eğlence Yaratım Suitleri, ekonomik bir uçtan-uca yaratım çözümü 

elde etmenize yardımcı olur. Görsel efektler, 3B oyun geliştirme ve diğer 3B 

animasyon üretimi alanlarında çalışan öncü sanatçıların kullandığı araçlarla  

donatılmıştır. Tek adımda başlatılabilen müşterek iş akışları ve ortak görünüm 

ve his kazandıran öğeler aracılığıyla entegre edilen Autodesk Eğlence 

Yaratım Suitleri iletişim trafiğinin daha etkili hale gelmesine, verimin artmasına 

ve daha ileri düzeyde yaratıcı fırsatlar yakalanmasına yardımcı olur. 




