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TEKNİK RESİM 

KESİT GÖRÜNÜŞLER 

Parçaların iç kısımlarında bulunan delik, kanal vb. boşluklar görünüşlerde kesikli çizgilerler ifade edildiklerinden, hem 

ölçülendirmede zorluk çıkarır hemde parçanın anlaşılmasını güçleştirir. İç kısımlardaki bu detayları açığa çıkarmak, 

görünmeyen kenarları görünür hale getirmek parçanın anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Kesikli kenarlar görünür hale 

geçeceğinden iç kısımların ölçülendirme imkanı sağlanacaktır. Bu amaçla iç kısmındaki detayları gözükmeyen parçalarda 

kesit almak gerekir.  

 

 

 

Kesitlerle İlgili Kurallar: 

1. Kesit alırken hangi görünüşün yerine çizmek uygunsa, o görünüş kesit halinde çizilir. Normal görünüş resmi ile kesit 

görünüşü aynı bakış açısına sahipse görünüş kesit halinde çizilir. Aynı duruşa sahip hem kesit, hem görünüş çizilmez.  

2. Kesit alınan düzlem (bıçağın yada, testerenin kestiği düzlem) uçları kalın eksen çizgisi ile gösterilir. Eğer kademeli ve 

açılı kesitler alınıyorsa dönüş köşeleri yine kalın çizgi ile belirtilir.  

3. Kesit düzleminin gösterildiği eksen çizgisi uçlarında, kesit düzlemine bakış yönünü gösteren oklar çizilir. Bu oklar 

normal ölçülendirmede kullanılan oklardan daha büyük olur.  
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4. Parçaların üzerinde destek kısımları var ise bu kısımlar kesit alınırken taranmaz. Eğer bu kuralı uygulamış olsak 

aşağıdaki iki parçanında kesiti aynı çıkardı. Oysa parçaların birbirinden çok farklı olduğu ve bu kuralın uygulanması 

parçayı daha doğru anlattığı görülecektir.  

 

5. Tarama çizgileri 45 derece eğik ince çizgi ile ifade edilir ve çizgiler arasındaki aralıklar resmin büyüklüğüne göre 

değişir. Küçük parçalar için 1 mm, orta parçalar için 2 mm ve büyük parçalar için 3 mm civarındaki aralıklar uygun olur. 

Aynı parçaya ait tarama çizgileri aynı yönde çizilir.  

6. Çok büyük parçaları tararken geniş yüzeylerin içinin tamamını taramaya gerek yoktur. Taranacak alanın kenarlarından 

belli bir mesafeye kadar tarama çizgilerini göstermek yeterli olacaktır.  

 

7. Profil demir, saç levha gibi ince kesitli parçaların kesitleri montaj ve kontrüksiyon resimlerinde kesit şeklinde taranmaz. 

Bu parçalar içi dolu boyanmış olarak gösterilir. Yanyan gelen parçaların aralarında ufak boşluklar bırakılır. Yine aynı 

şekilde çok ince conta ve benzeri pul gibi elemanlarda içi boyalı olarak montaj kesitlerinde gösterilir. 
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8. Tarama işlemi yaparken kullanılan malzemenin türü de anlatmak istenilirse farklı tarama tipleri kullanılabilir. Bu tarama 

şekilleri DIN-201 standartlarında aşağıdaki şekilde verilmiştir.  

 

9. Kesit düzlemi gösterilirken çoğunlukla arkadaki görünmeyen kenar çizgileri şeklin okunuşunu zorlaştırdığından 

çizilmez. Bazen çizilmesi parçayı daha iyi anlatabilir. Bu gibi durumlarda çizilebilir. Örneğin aşağıdaki kasnakta 

görünmeyen kenar çizgileri parçayı daha karmaşık hale getirmektedir. Çizilmemesi daha uygun olacaktır. 

  

Kesit Tipleri: 

Kesit tipleri aşağıdaki şekilde kategorize edilebilir. 

A. Tam Kesitler 

Parçaların boydan boya düz bir çizgi şeklinde kesilmesine tam kesit alma denir. Kesit düzlemi içerisinde arkada kalan kenar 

ve delikler kesikli çizgilerle çoğunlukla gösterilir.  



Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi.........................................................................................................www.ibrahimcayiroglu .com 

 

4 

 

B. Kademeli Kesitler 

Parçanın üzerinde tam kesit aldığımızda aynı çizgi üzerine düşmeyen bir çok başka kesit alınacak kısımlar bulunabilir. Bu 

kısımlarında kesit düzleminde gösterilebilmesi için kesit ekseni kademeli olarak çizilir ve kesit düzleminde daha fazla iç 

detay gösterilmiş olur.  

 

 

C. Yarım Kesit 

Daha çok simetrik ve basit parçalarda uygulanan bir kesittir. Kesit düzlemi tam kesit şeklinde gösterilip, simetri eksenine 

kadar kesit şeklinde, diğer yarısı ise parçanın dıştan görünüşü olarak çizilir. Parçanın dıştan görünen kısmında içteki detaylar 

gösterilmez. Yani kesikli çizgiler olmaz. Çok karmaşık parçalarda parçanın anlaşılmasını güçleştireceği için tam kesit olarak 

çizmek daha uygun olacaktır.  
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D. Kısmi Kesitler 

İç detayı gösterilecek küçük bir bölge ise görünüşün tamamını kesit almaya gerek yoktur. İç detayı gösterilecek kısım ince 

serbest bir çizgi ile ayrılır ve açığa çıkarılan kısım kesit tekniğiyle çizilir.  

 

E. Döndürülmüş Kesitler 

Kesit alınırken bazen çizim zorluklarından bazende anlatımın basit olması nedeniyle kesit düzlemi yada paranın belli yerleri 

döndürülerek çizilir.  

a) Kesit Düzlemini Döndürerek Kesitin Çizilmesi: Parçanın belli bir bölgesinde uzun, kaburga ve kollar şeklinde kısımlar 

varsa ve bu kısımların kesit şeklini olduğu yerde göstermek için döndürülmüş kesit tekniği kullanılır. 

           

b) Parçayı Döndürerek Kesitin Çizilmesi: Parça üzerinde bulunan belli kısımlar (kanat delik vs) kesit alırken açılı duruşları 

nedeniyle şekli karmaşık hale getirirler. Bu kısımların bakış düzlemine göre döndürülüp çizilmesi kesit almayı 

kolaylaştıracaktır. Aşağıda soldaki parçanın kanatları döndürülerek çizilmiş ve kesit düzlemi basit hale gelmiştir. Bu 

durumda kesit sağdaki gibi farklı bir parçaya benzemiştir fakat, parçaların üst görünüşleri şeklin nasıl olduğu konusunda 

bilgi vermektedir.  
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Autocad İle Kesit İşlemlerinin Yapılması: 

Çizimlerimizde AutoCad kullanırken kesit düzlemleri taranırken Draw > Hatch komutu kullanılır. Bu komuta 

tıkladığımızda aşağıdaki gibi pencere karşımaza gelir. Burada 45 derecelik tarama çizgilerini kullanırken tarama şekli olarak 

ANSI31 tarama (a,b) kullanılır. Bu taramanın açısını değiştirmek için Angle kısmından (c) açısı ayarlanır. Buraya yazılacak 

açı mevcut 45 lik açının üzerine eklenir. Taranacak çizgilerimiz hazırsa Pick Points (d) kısmına tıklayıp tarama yapılacak 

alanın ortasına tıklayıp tekrar bu ekrana döneriz. Tarama alanının çerçevesindeki çizgileri tıklayarak seçmek için Select 

Objects kısmını kullanabiliriz (e). Ok tuşu aktif olana kadar çizgi tipi seçilip tarama alanı belirlenince Ok tuşu aktif olacaktır 

ve bu tuşa tıkladığımızda tarama gerçekleşmi olacaktır.  

 

 

Eğer taram çizgileri çok sık yada çok seyrek olmuşsa, Scale (ölçekleme)(f) kısmından ayar yaparak değiştirebiliriz.  Aşağıda 

solda Scale=1 iken yapılan ve sağda Scale=10 iken yapılan iki örnek tarama gözükmektedir.  
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