
SYSTEM OPTIONS 

General (Genel) 

 

 

 

 

 



Reset All: Tüm ayarları kurulum ayarlarına geri döndürür. 

 

Open Last Document(s) at start up: Program başlatıldığında son açılan dosyanın karşınıza 

gelmesini sağlar. Never seçili ise açmaz. Always seçili ise açar. 

 

Input dimension value: Ölçülendirme sırasında değer girişi için modify spin box’ ın (değer 

giriş kutusu) otomotik olarak görüntülenmesini sağlar. Aksi taktirde değer giriş kutusunun 

görüntülenmesi çift tıklamakla mümkün olur. 

 

Single command per pick: Sketch ve dimension (ölçülendirme) araçlarının her bir kullanımdan 

sonrakapanmasını sağlar.(Çift tıklama ile araçlar ilave kullanımlar için seçili kalır). 

 

Show dimension names: Boyut isimlerini değerleriyle birlikte gösterir. 

 

Show errors every rebuild: Modelde hatalar bulunması durumunda her rebuild işlemi 

sonrası hata mesajı vermesini sağlar. 

 

Maximize document on open: Her bir dökümanı SolidWorks penceresi boyutunda açar. 

 

Use shaded face highlighting: Seçili yüzeyleri katı renk (default olarak yeşil)’ de gösterir. 

Rengin değiştirilmesi Tools,Options, System options, Color, Highlight üzerinden yapılabilir. 

 

Edit design table in a separate window: Dizayn Tablosunu (Design Table) SolidWork penceresi 

ile beraber açmak yerine ayrı bir pencerede açar. Varsayılan olarak bir dizayn tablosu eklendiği 

veya edit edildiği zaman Excel çalışma sayfası SolidWorks penceresi ile beraber açılır. Tablo aktif 

olduğu sürece SolidWork araç çubukları Excel araç çubukları ile yer değiştirir ve aktif hale gelir. 

 

Show thumbnail graphics in Windows Explorer: Windows explorerda SolidWorks ile 

oluşturulmuş parça, montaj yada teknik resim dosyalarının ön izlemeli bir şekilde görülmesini 

sağlar. Bu özellik sistemin performansını büyük ölçüde düşürebilir. 

 

Use system separator for dimensions: Seçili olduğu zaman ondalıklı sayıların gösteriminde 

Windows’ta ayarlı olan ondalık ayırıcısını kullanır. Windows sistem varsayılan ayarlarını 

düzenlemek için Denetim Masası, Bölge ve Dil Ayarları kullanılır. Windows’taki ayracı 

değiştirmeden farklı bir ayraç kullanmak için soldaki kutuyu işaretleyip, sağdaki değer kutusunu 

aktif hale getirip, ayraç olarak kullanılması istenilen sembol girilir. 

 



Use English language menus: SolidWorks programının yüklenmesinde seçilen başka bir dil 

buradan İngilizce’ ye çevrilebilir. Menülerin İngilizce olması sağlanır. (Bu değişimin gerçekleşmesi 

için SolidWorks ayırıcı belirlemek için kullanılması istenilen sembol girilir. Seçili olmadığı zaman 

yan tarafındaki programının restart yapılması gerekir). 

 

Use English language feature and file names: SolidWorks programının yüklenmesinde başka 

bir dil seçildiyse, dosya ve unsur ağacındaki isimlerin de bu dilde olduğu görülür. Daha sonra bu 

isimlerin İngilizce olmasını sağlamak için bu seçenek işaretlenir. Ancak daha önceden oluşturulmuş 

dosyalar üzerinde güncelleme olmaz. İşaretlendikten sonraki dosyalar için geçerli olur. 

 

Enable performance email: SolidWorks firmasına, yazılımı kullanım ve performansınız hakkında 

email gönderir. 

 

Enable confirmation corner: Komutlara girdiğinizde sağ üst köşede çıkan onay kutusunu 

gösterir. 

 

Auto-Show Property Manager: Property Manager’ ı otomatik olarak gösterir. Örnek olarak bir 

sketch üzerinde işlem yapmak için bir unsuru (Feature) seçtiğinizde feature ile ilgili Property 

Manager otomatik olarak ekranın solunda belirir. 

 

Automatically edit macro after recording: Bir makro kaydettikten sonra Makro Düzenleyici 

otomatik olarak açılır. 

 

Custom property used as component description –Malzeme Listesindeki açıklama alanını 

istenilen seçenek ile kontrol eder. Programın varsayılan ayarlarında Description (Açıklama) seçili 

gelir. İstenirse burada değişiklik yapılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drawings (Teknik Resim) 
 

 

 

Automatic place dimensions inserted from model: İşaretlendiğinde modelden teknik 

çizime indirilen ölçüler görünüşteki (Views) geometriden belirli uzaklıklara yerleştirilirler. 

 

Automatically scale new drawing views: Standart 3 görünüşte, görünüşleri sayfaya otomatik 

olarak bir ölçek atayarak, sayfaya en iyi şekilde sığdırmaya çalışır. 



Show contents while dragging drawing view: Görünüşün sürüklenmesi sırasında çerçeve 

içindeki model de beraber sürüklenir. İşaretin kaldırılması durumunda ise çerçeve içi boş olarak 

sürüklenir. 

 

Smooth dynamic motion of drawing view: Seçildiğinde (Default) dinamik panning ve zooming 

gibi işlemler akıcı (Smoothly) görüntülenir. Çoğu uygulamalarda default tutulmalıdır. Değişik 

boyutlarda ve karmaşık çizimlerin bulunması bu işlemlerin yavaş çalışmasına sebep olabilir.Bu 

gibi durumlarda sadece Smooth dynamic motion of drawing view kutusu kaldırılmalıdır. 

 

Display new detail circles as circles: Seçili olursa detay görünüş dairesel sınırlarla oluşur. 

Seçili olmazsa; sketch profilleriyle oluşur. 

 

Select hidden entities: İşaretlendiğinde arkada kalıp görünmeyen yada manuel olarak 

saklanmış bulunan kenarlar seçilebilir. Pointer saklanmış olan kenarların üzerinden geçirildiğinde 

kenarlar belirir. 

 

Eliminate duplicate model dimensions on insert: İşaretlendiğinde (default), model 

boyutlarının drawing’ e aktarılmasında çift verilmiş boyutlar elenir. 

 

Allow auto-update when opening drawings: Drawing dosyasının açılışta, içerdiği görünüşlerde 

kullanılan modellerde bir güncelleme olup olmadığını kontrol etmesini, varsa güncellemesini 

sağlar. 

 

Detail item snapping when dragging corner: Detay bir elemanın (not veya ölçü gibi) köşesine 

tıklanıp sürüklendiği zaman elemanın köşesi diğer sabit detay elemanların köşesini referans alır. 

 

Detail item snapping when dragging center: Detay bir elemanın (not veya ölçü gibi) köşesine 

tıklanıp sürüklendiği zaman elemanın merkezi diğer sabit detay elemanların merkezini referans 

alır. 

 

Print out-of-sync watermark: İşaretlendiği zaman, çizimin model ile senkronize olmaması 

durumunda RapidDraft çıktıları üzerine, “SolidWorks RapidDraft -Out-of-Sync Print” filigran 

yazılır. Bu filigran teknik çizimde yapılmış olan değişikliğin model üzerine yansıtılmadığını gösteren 

bir yazıdır. 

 

Show Reference Geometry names in drawing: İşaretli olduğu zaman, referans geometriler 

teknik çizime isimleriyle beraber aktarılır. 



 

Automatic hide components on view creation: Assembly’ de gizlenen parçalar, görünüş 

özelliklerine girildiğinde, gizli parçalar listesinde gösterilir. Daha sonra bu listeden adı silinen 

parçalar, rebuild yapıldığında yeniden drawing görünüşünde de görünür. 

 

Display sketch arc centerpoints: Çizilen yay ve dairelerin merkezlerini gösterir. 

 

Display sketch entity points: İşaretli olduğunda çizilen sketch unsurlarının (çizgi, yay, 

dikdörtgen,vs..) uç ve köşe noktaları içi dolu daire şeklinde görünür. Ancak bu sadece Edit Sheet 

Format komutunda geçerli olur. Drawing görünüşlerinde geçerli değildir. 

 

Save tessellated data for drawings with shaded and draft quality views: İşaretli ise, 

drawing dosyasının daha hızlı açılması için görünüş bilgilerini saklar. 

 

Print breaklines in broken view: Kırık görünüşlerde kırığın sınırlarının çıktı alırken görünmesini 

sağlar. 

 

Print out-of-date drawing views with crosshatch: Update edilmemiş görünüşler içeren 

çizimlerin (Automatic view update şıkkı işaretlenmemiş) print edilmesi(yada print preview) 

halinde durumunu belirler.(Eğer Automatic view update şıkkı işaretli ise görünüşler otomatik 

olarak update olur ve taramalar çizim print edildiğinde kaybolur.) 

 

- Prompt(default):Eğer teknik çizim update edilmemiş görünüşler içeriyorsa hatırlatır ve 

nasıl devam edileceğini sorar.Ekranda bir diyalog kutusu belirir. Yes çizimi update 

edilmemiş görünüşleri üzerileri taralı print etmek, No ise taramasız print etmek için 

kullanılır. 

 

- Always: Teknik çizimlerde update edilmemiş görünüşler her zaman üzerileri taralı olarak 

print edilir. 

 

- Never: Teknik çizimlerde update edilmemiş görünüşler üzerindeki taramalar print 

outlarda çıkmaz. 

 

Detail view scaling: Detay çizimlerin ölçeklerini belirler. Ölçeklendirme orjinal çizimin ölçeği 

üzerindendir. 

 



Custom property used as Revision: Drawing’te, Revizyon yapıldığında gösterilmesini istediğiniz 

özelliktir. Varsayılan olarak Revision seçili gelir, istenirse daha sonra değiştirilebilir. 

 

Keybord movement increment: Görünüşlerin üzerine tıklanarak ve klavyeden ok tuşları 

kullanılarak yer değiştirildiğinde yapılan öteleme miktarıdır. 

 

Display Style (Görünüş Biçimleri) 

 

Display Style for new views: Sayfaya eklediğiniz görünüşlerin otomatik olarak hangi görünüş 

biçimiyle oluşturulacağını belirler. 

 

- Wireframe: Tüm gizli çizgiler görünür. 

- Hidden lines visible: Gizli çizgiler kesikli çizgi şeklinde görünür. 

- Hidden lines removed: Gizli çizgiler görünmez. 

- Shaded with edges: Hatları belli olarak gerçek görüntü oluşturur. 



- Shaded: Gerçek görüntü oluşturur. 

Tangent edges in new views: Model üzerindeki tanjant yüzeyler gösterilebilir ya da gizlenebilir. 

 

- Visible: Tanjant kenarlar görünür. 

- With font: Tanjant kenarlar eksen çizgileriyle görünür. 

- Removed: Tanjant kenarlargörünmez. 

 

Display quality for new views: Görünüş kalitesini ayarlar. 

 

- High Quality: Yüksek kalite 

- Draft Quality: Düşük kalite 

Area Hatch/Fill (Tarama) 

 

 

Yüzey yada kapalı kontürler üzerine uygulanacak taramaların özelliklerini belirler. Tarama tipi, 

açısı ve ölçek özellikleri ayarlanır, görüntü preview kutusundan izlenir. 

 



Colors (Renkler) 

 

 

System Colors: Sistemin değişik fonksiyonları için belirlenmiş renkler kullanıcının isteğine göre 

system colors kutusu içerisinden seçilip edit seçeneği tıklanması suretiyle değiştirilebilir.  

 

PropertyManager Color & Skin: Property manager rengi ve görünümü de yan taraflarındaki 

listelerden seçilerek değiştirilir. Yapılan tüm değişiklikler Save as Scheme seçeneğinin 

tıklanmasıyla aynı bir başlık altında daha sonra tekrar kullanılmak üzere aşağıdaki şemalar 

listesine eklenebilir. İstenildiği zaman kullanıcı tarafından Current Color Scheme listesinden 

seçilerek aktif hale getirilir. 

 



Reset All to Defaults: Tüm ayarları, ilk kurulumdaki haline geri döndürür. 

 

Use gradient background: System colors kutusundan Top Gradient Color ve Bottom 

Gradient Color için ayrı renkler seçildiğinde ve Use gradient background seçeneği 

işaretlendiğinde, arka plan yukarıdan aşağıya doğru geçişli olarak bir fon oluşturur. Ancak bu 

seçenek bilgisayarın yavaşlamasına neden olur. 

 

Match graphics area and FeatureManager backgrounds: Unsur ağacının da grafik ekranıyla 

aynı renkte olmasını sağlar. İşaretli olmadığında System Colors kutusundan Viewport 

Background’da seçili olan renk geçerli kalır. 

 

Use specified color for Shaded With Edges modes: Shaded with edges yani hatları belli 

olarak gerçek görüntüdeyken dış hatların rengini belirlemek için kullanılır. Rengi ise System 

Colors kutusundan Edges in Shaded With Edges Mode ile belirlenir. 

 

Use specified colors when editing parts in assemblies: Montajda Edit Component komutuna 

girince düzenlenen parçaya özel bir renk atamak için kullanılır. Renk ise System Colors 

kutusundan Assembly, Edit Part ile belirlenir. 

 

Go to Document Colors: Document Properties içindeki ayarlara geçiş yapmayı sağlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sketch 
 

 

 

Use fully defined sketches: Şeçili olduğu zaman sketch’ lerin feature oluşturabilmeleri için 

tamamen tanımlanmış olmaları gerekir. 

 

Display arc centerpoints in part/assembly sketchs: Seçili olduğu zaman yayların merkezleri 

sketch üzerinde görüntülenir. 

 



Display entity points: Seçili olduğu zaman sketch parçalarının bitiş noktaları içi dolu daire 

olarak görünür. Dairenin rengi sketch parçasının statüsünü belirtir. 

(Siyah = Tamamen tanımlı, Mavi = Kısmi tanımlı, Kırmızı = Aşırı tanımlı, Yeşil = Seçili) 

NOT: Aşırı tanımlı ve ve askıdaki (Dangling) noktalar Options düzenine bakılmaksızın her zaman 

gösterilir. 

Prompt to close sketch:Açık profilli bir sketch ile Extrude Boss işlemi yapmak üzere model 

kenarıyla kapanabilmesi söz konusu olduğunda sistem “ Close Sketch to Model? “ mesajı içeren 

bir diyalog kutusu çıkarır. Model kenarları profili seçilen yönde kapamak için kullanılabilir. 

 

Create sketch on new part: Yeni bir parça penceresi açıldığında sketch alanı ve sketch tool’ ları 

da beraberinde aktif olarak açılır. 

 

Override dims on drag: Sketch elemanları sürüklendiğinde boyutlar önemsenmez. Sürüklenme 

tamamlandığında boyutlar update olur. 

 

Display plane when shaded: Gölgeli(shaded) modda ve taneli (grid) gösterimle bir sketch 

üzerinde işlem yapılacağı zaman sketch düzlemi de gölgeli olarak görünür. 

 

Display virtual sharps: İki elemanın harici olarak kesiştiği yerde bir nokta yaratır. Gerçekte 

kesişme noktası var olmadığı halde boyutlandırma ve ilişkilendirmeler bu nokta kullanılarak 

yapılabilir. (Fillet, pah kırma işlemleriyle köşelerin kaldırılmasında olduğu gibi). 

 

Line lenght measure between virtual sharps in 3d: 3 boyutlu sketchlerde keskin köşeler 

arasındaki çizgi uzaklığının measure (mezura) ile ölçülmesini sağlar. 

 

Enable Spline Tangency and Curvature handles: Spline çiziminde tanjantlık ve eğriliğin 

düzenlenebilmesi için kontrol noktalarını gösterir. 

 

Show spline control polygon by default: Spline’ın keskinliğini kontrol etmek için kontrol 

noktalarını gösterir. 

 

Over defining dimensions 

- Prompt to set driven state:Aşırı tanımlanmış boyut eklendiği zaman 

boyutun çalışmaya zorlanıp zorlanmamasını soran bir diyalog kutusu 

çıkar. 

Set driven by default: Aşırı tanımlanmış boyut eklendiğinde otomatik 

olarak default olarak çalışmaya zorlanır. 



Relations/Snaps (İlişkiler ve Yakalama Noktaları) 
 

 

 

Go to Document Grid Settings: Doküman Grid ayarlarına geçiş yapar. 

 

Enable snapping: Yakalama noktalarını kullanımda olmasını sağlar. 

 

Snap to model geometry: Kenarlar gibi modele ait geometrileri yakalama imkanı tanır. 

 



Automatic relations: İşaretlendiğinde, sketch elemanları eklendikçe otomatik olarak geometric 

ilişiklikler kurar. 

 

Sketch Snaps: Sketch çizerken kullanılan yakalama noktaları: 

- Endpoints and sketch points: Çizgilerin uç noktaları ve sketchlerin noktaları 

- Center points: Dairelerin merkez noktaları 

- Mid-points: Çizgilerin orta noktaları 

- Quadrant points: Dairelerin çeyrek noktaları 

- Intersections: Kesişimler 

- Nearest: En yakın nokta 

- Tangent: Tanjant olarak değen nokta. 
- Perpendicular: Dik 

- Parallel: Paralel 

- Horizontal/vertical lines: Yatay ve dikey çizgiler 

- Horizontal/vertical to points:Yatay ve dikey noktalar 

- Length: Uzunluklar 

- Grid: Izgara görünümü. Sketch açık olduğunda ve Display Grid işaretli olduğunda tüm grid 

noktalarını algılar. 

Snap only when grid is displayed: işaretli olduğunda, sketch içinde, arka planda gridler 

görünse bile bu noktaları yakalamaz, sadece sağ tuş, quick snaps menüsünden, Grid Snap açık 

olduğunda yakalar. 

 

Angle: işaretli olduğunda grid yakalama açısı aktif olur. 

Snap angle: Grid yakalama açısını belirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Display and Selection 
 

 

 

Hidden edges displayed as: Parça ve montaj dosyalarında saklanmış çizgilerin hangi çizgilerle 

gösterileceğini belirler. 

- Solid: Düz çizgiler 

- Dashed: Kesikli çizgiler 

 

 



Selection of hidden edges: 

- Allow selection in wireframe and HLV modes: Saklı kenarlara ve köşelere Wireframe 

ve Hidden Lines Visible modlarında seçilebilme imkanı sağlar. 

- Allow selection in HLR and shaded modes: Saklı kenarlara ve köşelere Hidden Lines 

Removed ve Shaded modlarında seçilebilme imkanı sağlar. 

 

Part/Assembly tangent edge display: Hidden Lines Removed ve Hidden in Gray modunda 

tanjant kenarların nasıl görüntüleneceğini belirler. 

- As visible: Tanjant kenarlar görünür. 

- As phantom:Tanjant kenarlar Phantom çizgi tipinde görünür. 

- Removed:Tanjant kenarlar görüntelenmez 

 

Edges displayed in shaded mode: Parçanın gölgeli (shaded) modda iken kenarların nasıl 

görüneceğini belirler. 

- HLR edges: Hidden Lines Removed modunda görünen kenarlar Shaded modunda da 

görünür 

- Wireframe edges: Wireframe’ de olduğu gibi Shaded modunda da tüm kenarlar 

görünür. 

 

Assembly transparency for in context edit: Edit component komutu içindeyken, seçtiğiniz 

transparanlık türlerine ait transparanlık miktarını belirler. 

 

Highlight all edges of features selected in graphics view: Tıklandığında unsurun tüm 

kenarları parlar. 

 

Dynamic highlight from graphics view: Sketch, model, yada çizim üzerinde kursör hareket 

ettirildiğinde model yüzey, kenar yada köşelerinin parlamasını sağlar. 

 

Show open edges of surfaces in different color: Açık kenar ve yüzeyleri farklı renklerde 

gösterir. 

 

Anti-alias HLR edges in shaded and fast HLR/HLG modes – Köşelerin keskin ve hatalı 

görünmesini engeller. 

 

Display shaded planes – Düzlemler (plane) shaded (katı görünüm) olarak gösterilir. (Pro/E da 

olduğu gibi) 

 



Enable selection through transparency – Sayddam (Transparent) parçalar fare ile seçilemez 

ve bu parçaların arkasında kalan parçalar seçilir. 

 

Display reference triad – Ekranın sol alt köşesinde koordinat eksenini gösterir. 

 

Display dimensions flat to screen: Parça yada montaj ortamındaki verilen ölçülendirmelerin 3 

boyutlu değil, ekrana dik olmasını sağlar. 

 

Projection type for four viewport: Ekranı 4 pencereye böldüğünüzde standart 3 görünüşün 

hangi sıraya göre geleceğini belirler. 

- Third Angle: Amerika standartlarına göre dizilim. 

- First Angle: Avrupa standartlarına göre dizilim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Performance 
Performansla ilgili sistem özellikleri düzenlenir. 

 

 

Verification on rebuild: Rebuild işleminin sağlamasını yapar. Çoğu uygulamalarda seçili 

olmaması yeterli olup rebuild işlem hızını artırır. 

 

Ignore self-intersection check for some sheet metal features: Bazı sac komutlarında verilen 

uyarı mesajlarının verilmesini engeller. 

 



Transparency: Şeffaflık düzeyini belirler. 

- High quality for normal view mode: Parça yada montaj sabitken şeffaflık yüksek kalitededir. 

Dönme ve hareket esnasında özellikle kompleks parça ve montajlarda hareketin daha hızlı olması 

için uygulama düşük kalitede şeffaflığa geçer. 

- High quality for dynamic view mode: Dönme ve hareket esnasında yüksek kalitede şeffaflık 

yürürlüktedir. Grafik kartına bağlı olarak performans düşüklüğü olabilir. 

 

Curvature generation: 

- Only on demand: Başlangıç eğim gösterimi yavaştır ancak düşük hafıza kullanır. 

- Always (for every shaded model): Eğim gösterimi ilk gösterimde hızlıdır fakat ekstra 

hafıza (RAM ve disk) oluşturulan yada açılan her parça için daima kullanılır. 

 

Level of Detail: Detay seviyesini belirler. Detay artarsa hız azalır. Detay azalırsa hız artar. 

 

Assemblies 

- Automatically load parts lightweight: Bu şık, montaj yada montaj teknik resim 

dokümanı açık değil iken değiştirilebilir. Seçili iken montaj içindeki tüm parçalar lightweight 

olarak yüklenir. Alt montajlar (sub-assembly) hariç içerdiği tüm parçalar lightweight olur. 

- Always resolve sub-assemblies: Montajlar lightweight olarak açıldığında, alt montajlar 

lightweight olarak açılmaz. Ancak alt montaja dahil olan parçalar lightweight olarak açılır. 

 

Check for out-of-date lightweight components: Güncellenmemiş lightweight montaj 

elemanlarının yüklenme şeklini belirler. 

- Don’t check: Montaj elemanlarının güncellenme olup olmadığını kontrol etmeden yükler. 

- Indicate: Montajın patlatılmadığı zaman da dahil olmak üzere güncellenmemiş parçaları 

kırmızı bir işaretle belirtip yükler. 

- Always resolve: Yükleme esnasında tüm güncellenmemiş montajlar çözülür. 

 

Resolve lightweight parts: Bazı işlemeler lightweight yükleme ile yüklenmemiş belirli model 

dataları gerektirebilir. Seçenek lightweight parçalar içeren montajlarda bu tarz işlemleri yaparken 

ne olacağını belirler. 

- Always: Lightweight parçalar otomatik olarak çözülür. 

- Promt (varsayılan): Bu tür işlemler yapmak istendiğinde lightweight parçaları çözmek 

gerektiğini hatırlatır. Diyalog kutusundan yes seçildiği taktirde çözülme gerçekleşir. 

 

Rebuild assembly on load: Montajların açıldığında güncellenmemiş parçalarını güncellemek 

üzere yeniden (rebuild) yapılandırma işlemini belirler. 



- Never: Parçaları rebuild yapmadan açar. 

- Always: Her zaman rebuild yaparak açar. 

- Prompt: Açılırken rebuild işlemi yapılıp yapılmayacağını sorar. 

 

Mate animation speed: Montaj (mate) animasyonunu olanaklı kılar ve animasyon hızını kontrol 

eder. Birleştirme işleme yapıldıktan sonra PropertyManager’ dan Preview yada OK tıklandığında 

birleşme animasyonu görülür. 

 

Update mass properties while saving document:Seçili olduğu zaman dokümanlar 

kaydedilirken kütle özellikleri de yeniden hesaplanır(rebuild).Daha sonra kütle özelliklerine 

girildiğinde yeniden hesap yapılması gerekmez.Bununla birlikte güncelleme performansı 

yavaşlatır. 

 

Use shaded preview: Oluşturulacak unsurların katı olarak ön izlemesini yapar. Katı ön izleme 

esnasında döndürme, pan, zoom ve standart görünüş işlemleri yapılabilir. 

 

Use Software OpenGL: Ekran kartının hardware OpenGL desteği yok ise bu seçenek 

işaretlenerek program software openGL desteği ile kullanılabilir. Ancak çoğu ekran kartı için 

performansı yavaşlatabilir. 

 

No preview during open (faster): Solidworks dosyalarını açarken ön izleme yapmamasını 

sağlar. Bu; daha hızlı çalışma imkanı verir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Assemblies (Montajlar) 
 

 

 

Move components by dragging: Mouse ile sürükleyerek parçaların yerlerinin değiştirilmesini 

sağlar. İşaretli olmalıdır.  

 

 

 

 



Large Assemblies 

Use Large Assembly Mode to improve performance whenever working with an assembly 

containing more than this number of components: Montaj performansınızı arttırmak için 

burada belirtilen sayının üzerindeki parça sayısına sahip montajları lightweight olarak açar. 

 

When Large Assembly Mode is active: Large Assembly Mode aktifken: 

 

Automatically Load Components Lightweight: Parçaları otomatik olarak Lightweight modunda 

yükler. 

 

Do not save auto recover info: Otomatik yedekleme için montajı kaydetmez. 

 

Hide all planes, axes, sketches, curves, annotations, etc.: Bütün düzlemleri, eksenleri, 

sketchleri, eğrileri, detaylandırmları vs. gizler. 

 

Do not display edges in shaded mode: Hatları belli olarak gerçek görüntü olarak göstermez. 

 

Suspend automatic rebuild: Montaj elemanlarından birisi üzerinde değişiklik yapıldığında 

hemen otomatik olarak güncellenir. Bu seçenek işaretli olduğunda otomatik Rebuild etme işlemini 

geçici olarak durdurur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



External Referances (Dış Referanslar) 
 

 

External References 

Dış referanslı parça, montaj yada teknik çizim dosyalarının açılışını ve yönetiminin şeklini 

belirler. 

 

Open referenced documents with read-only access: Tüm dış referanslı dokümanları 

varsayılan ayar olarak salt okunur açar. 

 



Don’t prompt to save read-only referenced documents (discard changes): Ana bir 

doküman kaydedildiği yada kapatıldığı zaman onun salt okunur ve referanslı dokümanlarının 

kaydolması için bir girişimde bulunulmaz. 

 

Allow multiple contexts for parts when editing in an assembly: Montaj ortamında parça 

düzenlerken, montaj içinden birden fazla referans alınmasına izin verir. 

 

Load referenced documents: Dış referanslı parçaların (türetilmiş parçalar gibi) açıldığı zaman 

referans dokümanların yüklenip yüklenmemesini belirler. 

- Prompt: Her bir referans dosyası için ayrı ayrı sorar. Yes yada No ile istek 

doğrultusunda işlem yapılır. 

- All: Referans dokümanların hepsini açar. 

- None: Referanslı dokümanları açmaz. 

- Changed Only: Yalnızca orijinal dokümanı açtığınız günden itibaren değişiklik görmüş 

dokümanları açar. 

 

Search file locations for external references: Referansların güncelleme işlemi için öncelikle 

doküman klasör listesinin araştırılmasını belirler. Bu işaret konulduğuna System Options, File 

Locations bölümündeki listeyi araştırarak hareket edecektir. 

 

Update out-of-date linked design tables: Design table kullanılarak oluşturulmuş bir dosya 

üzerinde değişiklik olduğunda ve güncelleme yapılacağı zaman design table mı yoksa parça 

dosyasının mı değişeceğini belirler. 

- Prompt: Parça dosyası ile tasarım tablosu (design table) farklılık olduğunu söyler ve hangisini 

değiştirmek istediğinizi sorar. 

- Model: Desing table modeldeki ölçülere göre güncellenir (değiştirilir). 

- Excel File: parça desing tabledaki ölçülere göre güncellenir (değiştirilir). 

 

Assemblies (Montajlar) 

 

Automatically generate names for referenced geometry: İşaretli olduğunda; montaj 

ortamında parçalar arasında ilişki verirken kullandığınız yüzeylerin yada montaja referanslı olarak 

çizdiğiniz parçaların, sketchlerini oluşturmak için seçtiğiniz yüzeylerin otomatik olarak bir kopyası 

oluşturulur. Ve seçtiğiniz yüzeye ait parçadan bağımsız, yeni oluşturulan bir yüzey ile çalışmış 

olursunuz. Bu seçenek varsayılan ayar olarak seçili gelmez. Ancak replace components yada 

replace mate entities komutları ile yeni bir parça yada yeni bir ilişki kullanmak isterseniz 

seçmeniz gerekir. Bunun dışında genellikle seçili olmaması gerekir. 



 

Update component names when documents are replaced – Bu özellik açıldığında bir parça 

değiştirilir veya yenilenirse bu değişiklik unsur ağacında da aynen gösterilir. Özellik kapalıyken 

unsur ağacında rename komutuyla yeniden adlandırabilirsiniz. 

 

Do not create references external to the model: Bu opsiyon açık haldeyken montaj ortamına 

referanslı olarak yaptığınız çizimlerde external (dış) referans alınmaz. Örneğin in-place mate’i 

yada parçalardan alına referanslar (Convert Entities, Ofset Entities, Up to Vertex… gibi) bu 

seçenek aktifken oluşturulmayacaktır. (Edit Part komutunda iken No External Referances 

seçeneği işaretli iken çizim yapılmış gibi olacaktır.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Default Templates (Varsayılan (Hazır) Templateler) 

 

 

 

Programın kurulumu ile birlikte gelen ayarlarda parça, montaj ve teknik resim dosyaları için birer 

tane hazır template (şablon) vardır. Yeni düğmesine basıldığında açılan penceredeki düğmelere 

basıldığında burada yolu belirtilen şablonlar açılır. Kendi oluşturduğunuz şablonlarınız varsa 

yandaki düğmelerden yerini gösterebilirsiniz. 

 

Örnek olarak başka bir uygulamadan dosya import edildiği yada türetilmiş (derived) parça 

yaratıldığı zaman default olarak belirlenmiş template yeni doküman olarak kullanılır. Prompt user 

to select document template seçeneği işaretlendiği zaman ise kullanılacak template kullanıcıya 

sorulur. 



 

File Locations (Dosya Konumları) 
 

 

 

Referans dokümanların yerleşim konumunu belirler. Klasörler Show folders for listesindeki 

sıraya göre araştırılır. 

 



Add: Değişik çeşitlerdeki datalar farklı klasörlere kaydedilebilir. Bu özellik taşınabilir data 

kütüphanelerinin yerlerini belirtmek gerektiğinde (dosyaların bir ağ üzerinden alınması 

gerekebilir.) işe yaramaktadır. 

 

Delete: Mevcut bir klasörü silmeye yarar. Cancel’a  basıp geri dönebilirsiniz.   

 

Move Up – Move Down: Dosya klasörlerinin sırasını değiştirebilirsiniz. 

 

NOT: SolidWorks’ü kaldırıp baştan kuracağınız zaman, yedeklemeniz gereken dosyaların 

dizinlerine bu menüden ulaşabilirsiniz. Veya yüklemeden sonra antet, profil, şablon gibi dosyalar 

için bilgisayarınızda alternatif dizinler oluşturabilirsiniz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FeatureManager 
 

 

 

Unsur ağacına bağlı olan varsayılan sistem özelliklerini düzenler. 

 

Scroll selected item into view: Grafik alanda seçilen öğelerin bağlı olduğu unsurları otomatik 

olarak unsur ağacında genişleterek gösterir. Kompleks parça veya montajlarda sürekli bu işlemin 

yapılması istenmeyebilir. Bu durumda seçeneğin işareti kaldırılıp mouse sağ tıklayarak çıkan 

menüden Go To Feature (in Tree) seçilerek aynı işlem özel olarak yapılabilir. 



 

Name feature on creation: İşaretli olduğunda; parça üzerinde yeni bir işlem yapıldığında unsur 

ağacında yapılan işleme bir isim vermek üzere metin kutusu hazır bekletilir. Buradan kendi 

belirlediğiniz isimleri girebilirsiniz. 

 

Arrow key navigation: Normalde bu seçenek işaretli değildir. Bu nedenle klavyedeki sağ, sol, 

aşağı yukarı tuşları ile sadece grafik ekranındaki parçaları hareket ettirirsiniz. Bu seçenek işaretli 

iken unsur ağacında tıkladıysanız aşağı, yukarı tuşları ile unsur ağacı içerisinde hareket edebilir. 

Sağ, sol tuşları ile de yanında artı işareti olan unsurları açabilir ve kapayabilirsiniz. 

 

Dynamic highlight: Unsur ağacı üzerinde Mouse hareket ettiğinde, üzerinden geçtiği elemanların 

grafik alanda yanıp sönmezini sağlar. 

 

Display Warnings: Gerek bir komut verirken, gerekse sketch çizerken Solidworks her daim size 

çeşitli sarı uyarılarla yardımcı olmaya çalışır. 

- Never: Bu uyarıları kapatır. 

- Always: Bu uyarıları almaya devam eder. 

- All but top level: Uyarılar en üst seviyede verilmez, unsur ve mate düzeyinde verilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spin Box Increments 
 

 

 

Değer kutusu artış miktarını belirler. 

 

Length Increments: Değer kutusu yanındaki küçük oklara her basıldığında doğrusal boyutlara 

verilecek artış ve azalma miktarını belirler. Birim sistemine göre ayar verebilirsiniz. 

 

Angle Increments: Değer kutusu yanındaki küçük oklara her basıldığında açısal değerlere 

verilecek artış ve azalma miktarını belirler. 

 



View Rotation 
Grafik ekranındaki modellerin döndürülmesi ile ilgili sistem ayarlarını düzenler. 

 

 

Arrow keys: Modeli çevirmek için klavyedeki ok tuşları kullanıldığında her bir hareketteki dönüş 

açısını belirler. 

 

Mouse speed: Model yada montajın fare ile döndürülme hızını belirler. Gösterge üzerinde 

oynanarak hız seviyesi belirlenir. 

 



View animation speed: Parça ve montaj dokümanlarında görünüş pozisyonları değişimleri 

arasındaki animasyona olanak kılar. Eski görüntüden yenisine geçiş hareketli bir şekilde 

gerçekleşir. Animasyon hızı gösterge üzerinde oynanarak ayarlanabilir. 

 

 

Backups (Yedekleme) 
 

Dosyaların yedek kopyalarının oluşturulma sıklığını ve yerini belirler. 

 

 



 

Save auto recover info every <n> changes: Kutu içinde belirlenen değer kadar yapılan 

değişiklik sonrası otomatik olarak yedek kopya dosya oluşturulur. 

 

Number of backup copies per document: Oluşturulan yedek kopyaların adetini belirler. En az 1 

en fazla 10 tane olabilir. 

 

Save backup files in the same location as the original: Yedek kopyalarını asıl dosyanın 

bulunduğu yerde “Backup of ...” olarak kaydeder. Varsayılan ayar olarak işaretli değildir. 

 

Save backup copies in directory: Yedek kopyaların yerleştirileceği klasörler belirlenir. 

Varsayılan ayar olarak Local Settings de TempSWBackupDirectory klasörü ayarlı gelir. 

İstenirse başka bir klasör belirtilebilir. 

 

Not: Bu yedeklerin alındığı klasörü SolidWorks programının daha iyi bir performans ile çalışması 

için düzenli aralıklarla temizlemeniz önerilir. (Kısa yoldan bu klasöre ulaşmak için; Başlat, Çalıştır 

komutuna girin. %temp% yazın.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data Options (Bilgi Seçenekleri) 
 

 

 

Toolbox içinde kullanılan standartları içerir. 

 

Edit Standarts Data: Bu düğme ile kayıtlı standartlar ve bunların parçaları üzerinde farklı 

ayarlamalar yapabilir, kendi standartlarınızı oluşturabilirsiniz. 

 

 



File Explorer 
 

SolidWorks Explorer’da görünmesini istediğiniz kısa yolları buradan işaretlersiniz. 

 

 

 

 

 

 

 



Collaboration (İşbirliği) 
 

 

 

Enable multi-user environment: Çoklu kullanıcıya izin verir. Bu seçenek işaretli olduğunda 

aşağıdaki iki seçenek de aktif olur. 

 

Add shortcut menu items for multi-user environment: Grafik ekranı üzerinde yada unsur 

ağacı üzerinde sağ tuşa tıklanıldığında açılan menüde Make Read-Only (Salt okunur yap) ve Get 

Write Access (Yazma hakkı elde et) seçenekleri belirir. 



 

Check if files opened read-only have been modified by other users: Başka biri açtığınız 

dosyayı daha önce açmış ise üzerinde değişiklik yapma yani yazma hakkı onundur. Siz açtığınızda 

salt okunur olarak açmış olursunuz ve üzerinde değişiklik yapmaya izin vermeyecektir. 

Bu  seçenek işaretli iken; siz de aynı parça ile çalışırken, diğer kişinin yaptığı değişiklikleri görür, 

diğer kişi dosyayı kapattığı zaman da yazma hakkını elde etmiş olursunuz. 

 

Check files every <n> minutes: Burada belirlediğiniz süre kadar aralıklarla değişiklik olup 

olmadığını kontrol eder. 


