
16. Kesit ve Cephe Aracı 
 

 

Bu Konuda Öğrenilecekler: 
 

• Kesit/cephe bilgi kutusu ile çalışmak 
• Kesit/cephe oluşturmak 
• Kesit/cephe geçerli ayarlarıyla çalışmak 
• Kesit/cephelere erişmek ve değiştirmek 
• Kesit/cephelerin değişikliklere göre güncellemek 
• Kesit/cephe çizgisi üzerinde değişiklik yapmak 
• Üç boyutlu kesit almak 

 
 
Araç Kutusu üzerindeki  simgesi ile ulaşılan bu araç, planlardan kesit 
ve cepheler yaratmak amacıyla kullanılır. Yaratılan kesit ve cepheler, aynı 
dosya içinde, planlar ile ilişkili, ancak ayrı model pencerelerinde yer alırlar. 
Bir plandan kesit veya cephe alındığında ekran üzerinde bir kesit/cephe 
işareti ve kesit ile tanımlayıcı bilgiler yer alır. Kesit alırken kesit/cephe çizgisi 
yapının içinden geçerken, cepheler için bu çizgi yapının dışında oluşturulur. 
 
KESİT/CEPHE BİLGİ KUTUSU İLE ÇALIŞMAK 
 

 

Kesit ve cephe meydana getirmek için 
gerekli tüm araçlara Bilgi Kutusu’ndan 
ulaşılabilir. 
 

1-ID 31 karaktere kadar uzunlukta olabilen, 

ancak genellikle birkaç karakterden oluşan 
kesit tanımlayıcısıdır. Ad, yine ID gibi 31 
karaktere kadar uzayabilen, kesit/cepheyi  biz 
özelliği ile (örneğin yönü) daha açıklayıcı 
tanımlayan bilgidir. ID veya Ad numara 
içerdiğinde bir sonraki kesit veya cephe bu 
numaranın ardından gelen numara ile devam 
eder. 
 

1 
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4 
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2-Burada kesit/cephe için yapılandırma metotları bulunur. Bunlar sınırsız, 
sınırlı ve sıfır derinlik şeklindedir. Biraz sonra bu metotlar detaylı olarak 
incelenecektir. 
 
3-Bu alan düşey düzlemde hangi katların kesite/cepheye gireceğini 
tanımlamaya yarar. Simge pasif olduğu yapının tüm katları kesite/cepheye 
girer. Simge, üzerine tıklandığında aktif olur ve ardından bir yükseklik 
aralığı tanımlanır. Tanımlanan yükseklik aralığına giren tüm katlar ve yapı 
elemanları kesite/cepheye dahil olur. Örnek: 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

simge pasif 
sonsuz düşey kesit 

simge aktif ve aralık tanımlı 
sınırlı düşey kesit 

 
4-Onay işareti olmayan kutu tarafında, kesit işareti gözükmez. 
 
5-Kesit çizgisinin yer alacağı kat planlarını tanımlar. 
 

• Hepsi: Tüm katlarda kesit/cephe çizgisini gösterir.  
• Çalışılan Kat: Kesit/cephe işaretini sadece kesit/cephe çizgisinin 

oluşturulduğu katta gösterir. Alttaki iki seçenek kesit için düşey bir 
sınırlayıcı tanımlandığında kullanılırlar. 

• Tamamı Aralıkta: Tanımlı düşey aralığa tamamı giren katlarda 
kesit çizgisini gösterir.  

• Bir Kısmı Aralıkta: Tanımlanan düşey aralığa bir kısmı giren 
katlarda kesit çizgisini gösterir. 
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KESİT/CEPHE OLUŞTURMAK 
 

 
Sınırsız kesit/cephe metodu: Bu yöntemde 
kesit/cephenin baktığı yönde yakın veya uzak 
tüm bilgiler gösterilir. 

 
Kesit çizgisi istenilen noktalardan geçirilir. Bu düz uzun bir çizgi şeklinde 
olabildiği gibi (örnek 1), girintili bir biçimde kesitte görülmek istenen tüm 
alanlardan geçecek şekilde düşey ve yatay çizgilerle meydana getirilebilir 
(örnek 2): 
 
örnek 1: 
 

 
Kesit çizgisi tanımlanır ve son nokta 
üzerine iki defa tıklanır. 

 

 

Çıkan göz işareti ile tıklanan taraf 
kesitin bakmış olacağı yönü gösterir. 

 

 

 
örnek 2: 
 
Bu örnekte fare her tıklamadan sonra, önce düşey, sonra yatay hareket 
ettirilir. Son nokta üzerine çift tıklayarak işlem tamamlanır. 
 

  

 
 
Aşağıdaki örnekte sınırsız kesit/cephe metoduyla kesit alınmıştır:  
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Sınırlı kesit/cephe metodu: Bu yöntemde 
sınırları tanımlanmış olan bir dikdörtgen içinde 
kalan alan kesit/cepheyi oluşturur. Kesit çizgisi 
çizildikten sonra, göz işareti ile tıklanan yer 
kesit/cephenin kapsama alanını meydana getirir. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

aradaki tüm 
elemanlar 
kesite girer 
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Sıfır derinlik kesit metodu: Bu yöntem 
cephelerde geçerli değildir. Burada kesit çizgisi 
tarafından kesilen yapı elemanları kesite girer. 
Bunun dışındaki hiçbir eleman kesite dahil olmaz.  

 

 

 

 

 
 
KESİT/CEPHE GEÇERLİ AYARLARI İLE ÇALIŞMAK 
 
1-Genel Paneli: Buradaki birçok öğe Bilgi Kutusu’nda incelenmişti. Farklı 
olan iki öğe şunlardır: 
 
1A-Uzakta yer alan alanların kesit ve cephelerde farklı renkler ve tarama 
biçimleri ile gösterilmesini sağlar. Uzaktaki nesneler için seçilecek renkler ve 
tarama biçimleri Uzak Alan Seçenekleri Paneli ile gerçekleştirilir. Bu 
panelin aktif hale geçebilmesi için İşaretli Uzak Alan  kutusunun onaylı 
olması gerekir. Bu kutu işaretlendiğinde, planlar üzerinde kesit/cephe 
çizgisine ilave bir çizgi daha eklenir. Bu iki çizgi arasında kalan alandaki 
elemanlar yakın, dışındakiler uzak olarak algılanır.  
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Yukarıdaki örnekte görüleceği gibi iki çizgi dışında kalan  elemanlar uzak 
olarak algılanmış ve daha açık bir kalemle gösterilmiştir. Aşağıdaki durumda 
ise uzaklık/yakınlık çizgisinin konumu değiştirilmiştir. Daha önce bazı uzak 
olan alanlar yakın olarak gösterilmiştir. Bu yer değiştirme, Kesit Aracı aktif 
yapılıp, uzaklık/yakınlık çizgisine tıklandığında açılan yardımcı palette  
simgesi seçilip, çizgi taşınarak gerçekleştirilmiştir. 
 

 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 

1A 

1B 
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1B-Kesit/cephe ve diğer pencerelerdeki çizimler arasındaki bağlantının 
şeklini tanımlar. Modeli Oto Yeniden Düzenle seçeneği kat planında 
yapılan değişikliklerin otomatik olarak kesit/cephelere yansımasını sağlar. 
Modeli Manuel Yeniden Düzenle seçeneğinde yukarıdaki seçeneğinin 
tersine güncelleme otomatik olarak değil, Görüntüleme menüsünde 
bulunan Kesit/Cepheler>Modelden Yeniden Düzenle komutu seçildiği 
zaman gerçekleşir. Çizim seçeneği ile çalışıldığında Kesit/Cephe elemanları, 
2D elemanlara dönüşecek kat planı ile bağlantıları kesilecektir. 
 
2-Kat Planı Paneli: 
 

 
 
2A-Kesit çizgisi için çizgi tipi ve kalem rengi/kalınlığı ayarlamaya yarar. 
 
2B-Kesit derinlik çizgisi için kullanılacak çizgi tipi ve kalem rengi/kalınlığını 
tanımlamak için kullanılır. 
 
2C-Kesit seçeneği kesit işaretinin her iki yanına işaret yerleştirir. Kot 
seçeneği ise aşağıdaki gibi kesit çizgisinin ortasına tek bir işaret yerleştirir. 
 

 
2D-Kesit işaretini kesit çizgisinin her iki tarafında veya sadece bir köşesinde 
kullanmak için kullanılır. 

2A 

2B 

2C 
2D 

2E 2F 
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2E 2F-Kesit çizgisinin sürekli veya parçalı olmasını sağlar. Parçalı durumda 
parçaların uzunluğu ve konumu, ilgili alanlarda tanımlanabilir: 
 

 

 

     
3-İşaretçi Paneli: 
 

 
 

3A-Bu açılabilir menü ile önceden tanımlı kesit işareti tiplerinden birisi 
seçilebilir. 
 
3B-Kesit işareti metni için font tipi ve dil seçimi yaptırır. 
 
3C-Kesit işareti metni ve işaret sembolü büyüklüğü buradan ayarlanır. 
 
3D-Kesit işareti için bir renk seçtirir. Bu rengin aktif olabilmesi için Sembol 
Renkleri Kullan kutusundan onay işaretinin kaldırılması gerekir.  
 
3E-Buradaki parametreler işaret için ilave düzenleme seçenekleri 
bulundurur. Örneğin İşaretçi Metni alanından renk seçimi yaparak metnin 
sadece rengini değiştirmek mümkündür. 
 
3F-Kesit işareti için önizleme yapılan alandır. 

3A 

3B 

3C 

3D 

3E 

3F 
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4-Kesit İşaretçi Stilleri Paneli: Kesit çizgisinin yönünü gösteren işaret 
sembolleri buradan seçilebilir. 
 

 
 
5-Kesilen Elemanlar Paneli: Kesite giren elemanlar için bir kesit rengi 
tanımlamaya yarar. Aktif olması için Kesilen Elemanların Kendi Kalem 
Renklerini Kullan kutusundan işaretin kaldırılması gerekir. Bu kutu işaretli 
olduğunda, kesite giren elemanların kendi kalem renkleri geçerli olacaktır. 
 

 
 
6-Model Efektleri Paneli: 
 

      
 
6A-Kesite girmeyen tüm elemanlar için tek kalem rengi seçilmesini sağlar. 
Kutu işaretlendiğinde bu renk tanımlanabilir. 

6A 

6B 

6C 

6D 
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6B-Kesit ve cephede elemanın görünüşe giren kısmına, eleman yüzey 
malzemesi için atanmış vektörsel tarama deseni yerleştirir. Malzemeler için 
3D vektörsel tarama Seçenekler>Nitelik Ayarları>Malzemeler ile 
ulaşılan Vektörsel Tarama Paneli’nden gerçekleşir. Aşağıdaki örnekte 
çatı ve duvar yüzeylerine bu etki uygulanmıştır. 
 

 
 
6C- Kesitlerde güneşten kaynaklanan gölgenin gösterimini sağlar. Burada 
güneşin pozisyonu, 3D Penceresindeki gibi düğmesi ile daha önce 
tanımlandığı şekilde veya Özel düğmesine tıklanarak Güneş Azimutu ve 
Güneş Yüksekliği kutularına yeni değeler girilerek tekrar düzenlenebilir. 
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6D-Gölge için kullanılacak desen tipi, desen ve desen geriplan rengi burada 

belirlenir. 

 

7-Uzak Alan Seçenekleri Paneli: Bu panel kesit ve cephelerde 

tanımlanan uzaklık/yakınlık çizgisine göre uzakta yer alan elemanları farklı 

renk ve tarama biçimleri ile gösterme imkanı verir.  

 

 
 

Panelinin aktif olabilmesi daha önce de açıklandığı gibi Genel Paneli’nde 

yer alan İşaretli Uzak Alan kutusunun onaylı olması gerekir. Aksi taktirde 

bu paneldeki seçenekler pasif görünür. 

 

Yine bu paneldeki Vektörsel 3D Tarama ve Vektörsel Güneş Gölgesi 
alanlarının çalışabilmesi için Model Efektleri Paneli’nde bunların alanların 

işaretli olması gereklidir.  
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KESİT/CEPHELERE ERİŞMEK ve DEĞİŞTİRMEK 
 
Yaratılan kesit ve cephelere ulaşmanın en kısa yolu Navigatör paletinde 
Proje Haritası sekmesi Kesitler/Cepheler başlığı altındaki kesit/cephe 
adlarına çift tıklamaktır. Bu işlem sonucu kesit/cephe model penceresi 
açılacaktır. 
 

 
 
Kesit/cepheleri yeniden adlandırmak, silmek veya projedeki değişikliklere 
göre yeniden güncellemek gerektiğinde Navigatör Paleti kullanılır. 
Üzerinde değişiklik yapılmak istenen kesit/cephe adının üstüne sağ tıklanılır. 
Açılan içerik menüsündeki öğeler şu şekildedir: 
 

� Aç: Kesit/cepheye ait model penceresinin açılmasını sağlar. 
� Kesit/Cepheyi Yeniden Adlandır: Kesit veya cepheye yeni bir 

isim vermeye yarar. 
� Kesit/Cepheyi Sil: Kesit/ cepheyi silmek için kullanılır. 
� Kesit/cepheyi Yeniden Düzenle: Kesit veya cephe modelini 

diğer pencerelerdeki değişikliklere göre günceller. 
� Ana Katta Kesit İşaretini Seçiniz ve Ona Zoom Yapınız: 

Kesit/cephe çizgisini seçerek planda yakınlaştırır. 
� Ana Katı Aç: Kesit veya cephe çizgisinin oluşturulduğu kata erişimi 

sağlar. 
� Kesit Ayarları: Kesit/Cephe Geçerli Ayarları iletişim kutusunu 

açar.  
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NOT: Biraz daha uzun bir yol olsa da kesit ve cephelere ulaşmanın bir başka 
alternatifi ise Pencere menüsünde yer alan Kesit/Cepheler alt 
menüsünü kullanmaktır: 
 

 
 
 
KESİT/CEPHELERİN DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE GÜNCELLEMEK 
 
Geçerli olarak, Kesit/Cephe modelleri, Kat planı ve 3D Penceresi çizimleri 
birbirine bağlıdırlar. Birinde yapılan değişiklikler diğerlerine otomatik olarak 
yansır. Gerek kesit/cephe model penceresinde, gerekse Navigatör 
Paleti’nde kesit/cephe adından sonra yer alan Oto Yeniden Düzenleme 
Modeli ifadesi de kesit/cephenin otomatik güncelleştirildiğini 
göstermektedir. Kesit/cephe model penceresinde üçüncü boyutta değişiklik 
yaratacak komutlar veya yeni bir eleman yaratacak Bir Kopya Kaydır ve 
Çoğalt gibi komutlar güncellenme dışıdır.  
 
Zaman zaman modeller ve çizimler arasındaki bağlantı kaldırılıp model 
üzerinde bağımsız bir şekilde çalışılmak istenebilir. Bu durumda kesit/cephe 
çizgisi seçilip ya da Navigatör paletinde sağ tıklanıp, Kesit/Cephe Geçerli 
Ayarları iletişim kutusunda Kesit/Cephe Görünümü Durumu açılan 
menüden Çizim öğesine tıklanır. Bu işlem sonucunda modelden iki boyutlu 
bir çizim yaratılır. Bundan sonra plan veya kesit/cephe üzerindeki 
değişiklikler birbirine yansımayacaktır.  
 

 

Navigatör paletinde kesit/cephe 
adı yanında yer alan parantez 
içindeki bilgi ve model 
penceresinin başlığı 
kesit/cephenin statüsünü gösterir. 
Bağlantısı kesilen model ve 
projeyi tekrar birbirine bağlamak 
mümkün değildir. Bu durumda 
aynı yerden yeni kesit/cephe 
alınması gerekecektir. 

Kesit/cephe ve projenin diğer çizimleri arasındaki güncelleme 
gerçekleştirmenin bir başka yolu kullanıcının istediği zamanda bu 
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güncelleştirmeyi gerçekleştirmesidir. Bunun için de Kesit/Cephe Geçerli 
Ayarları iletişim kutusunda Kesit/Cephe Görünümü Durumu açılır 
menüsünden faydalanılır; ancak bu kez ve Modeli Manuel Düzenle 
seçeneğine tıklanır. Bu durumda, her güncelleme için Navigatör 
Paleti’nde ilgili kesit/cephe üzerine sağ tıklayıp Kesit/Cepheyi Yeniden 
Düzenle komutu seçilir. 
 
KESİT/CEPHE ÇİZGİSİ ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMAK 
 

 

Sınırsız kesit/cephe yönteminde, Genel 
Seçici Aracı ile kesit çizgisine tıklanılıp 
fare hareket ettirildiğinde açılan yardımcı 
menü kullanılarak kesit/cephe çizgisi farklı 
bir yere taşınabilir, döndürülebilir veya 
simetrisi alınabilir. Bu işlem sırasında 
yardımcı paletten  Kesit/Cephe Çizgi 
Segmentini Taşı veya Kaydır 
simgelerinden herhangi birisi kullanılabilir. 
 

Sınırlı kesit/cephe yönteminde 
de  kesit/cephe çizgisinin 
konumu yukarıdaki yöntem 
ile değiştirilebilir. Burada 
kesit/cephe veya kapsama 
alanı çizgisinin konumu ayrı 
ayrı üzerlerine tıklanılarak 
değiştirilebilir. 
 
 

 
 
Mevcut düz bir kesit/cephe çizgisini zig zaglı bir hale getirmek de 
mümkündür. Kesit Aracı aktifken kesit çizgisi seçilip orta seçim noktasına 
tıklanır ve hareket ettirilirse bu tür bir etki elde edilir:  
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ÜÇ BOYUTLU KESİT ALMAK 
 
İki boyutlu bir düzlemde çalışmak yerine üçüncü boyutta elemanları farklı 
açılarda kesme imkanı sunar.  
 
3D Penceresi aktif hale getirilir ve Görselleştirme>3D Kesit Düzlemleri 
öğesi seçilir. Bu komutun açtığı 3D Kesme Düzlemleri iletişim kutusu her 
biri ayrı bir bölmede yapının üç farklı görüşünü sunar.   
Arzu edilen bölme üzerinde bir kesit çizgisi çizip, göz işareti ile çıkarılacak 
alanın üzerine tıklanır ve Tamam düğmesine basılır. Sonucun 3D 
Penceresi’nde görünebilmesi için Görselleştirme menüsünden 3D Kesit 
Al öğesinin tıklanmış olması gerekir. 
 
3D Kesme Düzlemleri iletişim kutusunun sağ alt köşesinde bulunan Özel 
düğmesi seçilerek kesilen elemanların kesit yüzeyi için yeni bir desen 
malzemesi ve kalem rengi/kalınlığı tanımlanabilir. Eleman Niteliklerini 
Kullan düğmesi seçildiğinde ise kesit yüzeyi için elemanın daha önce 
tanımlanmış kendi  malzemesi kullanılır. X, Y ve Z kutuları, kesit alanını 
tanımlarken tıklanılan yerlerin koordinat düzlemindeki konumlarını gösterir. 
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Oluşturulan bir kesit çizgisinin 
silinmesi için 3D Kesit Al komutu 
pasif hale getirilir; ardından Tüm 
Kesme Düzlemelerini Sil 
düğmesine basılır veya kesit çizgisi 
üzerine çift tıklanır. 
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