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ÖNKOġUL  
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Arazi temizleme-toprak tesviye alet ve makinelerinin 

ayarlarını yapmak ve kullanmak 
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kullanabileceksiniz.   
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Son yıllarda ülkenizde modern tarım uygulamaları ile sulu tarım alanları artmaktadır. 

Ayrıca ülkemizin dağlık kesimleri ile sulanmayan bölgelerinde temizlenme sorunu ve taĢlı 

arazi sorunu vardır. 

 

Bu arazileri ülkemiz tarımına kazandırmak, sulu tarım uygulamalarında bir adım daha 

yol alarak ülkemiz ekonomisi ve geleceğimiz için çok önemlidir. 

 

Modern tarım uygulamalarını tam ve doğru yapabilmek, sulu tarım uygulamalarında 

yüksek verim elde edebilmek için arazilerimizin temizlenmesi ve tesviye problemlerinin 

ortadan kaldırılması Ģarttır. 

 

Elinizdeki bu modül ile sizlere arazi temizleme ve tesviye makinelerinin kullanılması 

esnasında yapacağınız genel ayarları anlatmak, makinelerin özelliklerini kavratarak sizleri bu 

makineleri amacına uygun olarak kullanabilir duruma getirmek amaçlanmaktadır. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

Ayar için gerekli araç-gereç ile taĢ toplama makinelerinin ayarlarını yapıp 

kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 TaĢ toplama makinelerine ait kullanma kılavuzunu araĢtırınız. 

 Çevrenizde gördüğünüz taĢ toplama makinelerini inceleyiniz. 

1. TAġ TOPLAMA MAKĠNELERĠNĠN 

AYARLARI VE KULLANIMI 
 

1.1. TaĢ Toplama Makinelerinin Ayarları 
 

Bu makinelerde istenilen randımanı elde edebilmek ve makineyi uzun süre en az 

masrafla kullanabilmek için makine ayarlarının tam ve eksiksiz yapılması gerekmektedir. 

 

1.1.1. Kovalı TaĢ Toplama Makinesinin Ayarları 
 

Bu tip taĢ toplama makineleri traktöre bağlanan hidrolik kumandalı ön yükleyicilerin 

kepçelerine benzer. Dayanımı yüksek çelikten yapılmıĢ ızgaralı parmakları bulunur. ÇalıĢma 

sırasında taĢlar önce parmaklar üzerine gelir ve daha sonra hidrolik kumanda ile kova geriye 

doğru çevrilerek taĢ kovanın içine alınır. Gerek makinenin gerekse traktörün titreĢimi 

sayesinde taĢ üzerinde bulunan topraklar ızgaralardan arazi üzerine dökülür. Toplanan taĢlar 

tarla kenarına veya tarla kenarında bulunan bir römork ya da kamyona (ön yükleyicilerde 

olduğu gibi) hidrolik kumandayla (kova öne doğru çevrilerek) boĢaltılır. 

 

Resim 1.1: Kovalı taĢ toplama makinesi 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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Ön yükleyiciler traktöre üretici firma tarafından monte edilmeli ve firmadan temin 

edilen kullanma kılavuzunda belirtilen güvenlik önlemlerine riayet edilmelidir. 

 

Ön yükleyicilerle çalıĢılırken traktörün arkasına mutlaka dengeleyici ağırlık takılmalı, 

çalıĢmaya baĢlamadan önce ön yükleyicinin traktöre doğru olarak bağlandığından emin 

olunmalıdır. Traktörün hidrolik yağ seviyesi maksimumda olmalı, hidrolik hortumları bağlı 

olmalı, hidrolik hortumları yıpranmamıĢ olmalı ve yıpranmıĢ ise hortumlar yenileri ile 

değiĢtirilmelidir. Tüm cıvatalar kontrol edilerek yıpranmıĢ olanlar, yenileri ile 

değiĢtirilmelidir. 

 

Makine ile çalıĢırken zamanla ızgaraların arasına taĢ, kesek girebilir ve ızgaralar 

tıkanabilir. Bu durumda sıkıĢan bu materyal zor kullanılmadan bir levye yardımıyla 

çıkarılmalıdır. 
 

1.1.2 Çekilir Tip Elevatörlü TaĢ Toplama Makinelerinin Ayarları 
 

Çekilir tip elevatörlü taĢ toplama makineleri traktörün kuyruk miline bağlanarak 

çalıĢtırılır. Bu makineler, 3cm çapın altındaki taĢ ve toprakları rotorlu elekler yardımıyla 

makinenin deposuna fırlatarak çalıĢır. Depoda toplanan taĢlar, tarla kenarında bekletilen 

römork veya kamyona boĢaltılır. 

 

Resim 1.2: ĠĢ geniĢliği taraklarla artırılmıĢ çekilir tip elevatörlü taĢ toplama makinesi 

Makinenin çekme kol askıları traktörün hidrolik yan bağlantı kollarına bağlanır. Daha 

sonra mafsallı Ģaft yardımıyla makine traktör kuyruk miline bağlanır. Makinelerde duruma 

göre çift veya tek hidrolik bağlantı vardır. Bunlar traktörün kolay hidrolik bağlantı jaklarına 

bağlanmadan önce traktörün hidrolik yağı kontrol edilir ve yağ eksikse tamamlanır. Tarlaya 

gidilmeden önce makinenin parçaları kontrol edilir. Bozuk ve yıpranmıĢ olan parçalar 

değiĢtirilerek gresörlüklere yağ basılır. 
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Resim 1.3: Çekilir tip elevatörlü taĢ toplama makinesi 

 

Resim 1.4: Çekilir tip elevatörlü taĢ toplama makinelerinin boĢaltılması 

Makine tarlada çalıĢılacağında traktörün kuyruk mili devri, makinenin kullanma 

kılavuzunda belirtilen devirde ayarlanmalıdır. Ardından traktör hidrolik yan bağlantı kolları 

yavaĢ yavaĢ indirilirken bir taraftan da traktör yavaĢ yavaĢ hareket ettirilir. Makine 

çalıĢılmak istenen derinliğe ulaĢtığında traktör hidrolik yan bağlantı kolları çeki kontrole 

getirilir ve sabitlenir. Makinenin kullanma kılavuzunda belirtilen çalıĢma hızı, tarlanın 

taĢlılık durumuna uygun olarak seçilerek (4-7 km/h) çalıĢmaya devam edilir. 

 

Taraklı bir makine ile çalıĢılırken makinenin yan tarafında bulunan tırmıklar indirilir 

(Resim 1.2). Bunun için makaralı halatın kancalı ucu taĢ deposunun kancasına dikkatlice 

takılır (Resim 1.5). 

 

Resim 1.5: TaĢ deposu kancası 
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Çelik hatlar gerdirilene kadar traktör hidrolik kolu ile manuel olarak taĢ deposu 

kaldırılır. Çelik halatlar gerildiği zaman yan kol tırmıklarının pimi boĢa çıkar (Resim 1.6). 

Pim yuvadan çıkarıldıktan sonra taĢ deposu manuel olarak indirilir. Depo indirildikten sonra 

takılan kanca çıkarılır. 

 

Resim 1.6: Yan kol tırmıklarının pimi 

Ġnen yan kollar mafsallı Ģaftlar vasıtasıyla makinenin ön kısmında bulunan ve 

traktörün kuyruk milinden mafsallı Ģaft vasıtasıyla hareket alan Ģanzıman çıkıĢ miline 

bağlanır ( Resim 1.7). 

 

Resim 1.7: Yan kol Ģanzıman bağlantısı 

Makine tarlada çalıĢtırılmadan önce tarlanın taĢlılık durumuna uygun olarak üretici 

firma tarafından belirtilen derinlik, devir ve hız belirlenmelidir. 

 

Tablo 1.1: TaĢ toplama makinesi çalıĢma tablosu 
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1.2. TaĢ Toplama Makineleri ile ÇalıĢmada Dikkat Edilecek 

Hususlar 
 

TaĢ toplama makineleri kullanım esnasında tehlike arz eden makinelerdir. Bu 

makineler ile çalıĢılırken çok dikkatli olunmalı, hem kullanıcıya hem de etrafta bulunan 

diğer kiĢilere zarar gelmemesi için gerekli tüm iĢ güvenliği önlemleri alınmalıdır.  

 

1.2.1. Kovalı TaĢ Toplama Makineleri ile ÇalıĢma Esnasında Dikkat Edilecek 

Hususlar 
 

 Traktör yol durumunda iken ön yükleyici en alt seviyede olmalıdır. 

 Durma ve takip mesafelerine ekstra mesafeler ilave edilmelidir. 

 ÇalıĢma sahasında; üçüncü kiĢiler, özellikle çocuklar ve evcil hayvanlar 

çalıĢmaya baĢlamadan önce alandan uzaklaĢtırılmalıdır.  

 

1.2.2. Çekilir Tip Elevatörlü Toplama Makineleri ile ÇalıĢma Esnasında Dikkat 

Edilecek Hususlar 
 

 TaĢ toplama makineleri ile tarlaya gidiĢ-dönüĢler esnasında makine çalıĢır 

durumda olmamalıdır.  

 TaĢ toplama makinelerinin sinyalizasyon bağlantıları, traktöre bağlı ve çalıĢır 

durumda olmalıdır. 

 ÇalıĢma sahasında bulunan üçüncü kiĢiler (özellikle çocuklar) ve evcil 

hayvanlar çalıĢmaya baĢlamadan önce alandan uzaklaĢtırılmalıdır. 

 Arazide çalıĢmaya baĢlamadan önce tarlada bulunan dalgalı kısımlar 

tırmıklanmalı, tepecik ve çukurların tesviyesi yapılmalıdır. 

 Makinenin çalıĢacağı tarla sürülmüĢ ve kuru olmalıdır. 

 Tarlada bulunan 40 cm üzerindeki taĢlar diğer taĢ toplama makineleri ile 

toplanmadan çalıĢmaya baĢlanmamalıdır. 

 TaĢ toplama makinesi çalıĢırken sürücüye ve etrafa taĢ fırlatmaması için makine 

kullanma kılavuzunda belirtilen kuyruk mili devri ve makinenin ilerleme hızı 

üzerinde çalıĢılmalıdır. 

 Makinenin bakım ve temizliği kullanma kılavuzlarında belirtilen Ģekilde 

yapılmalıdır. Bu iĢlemler yapılırken makinenin ve traktörün tam olarak durmuĢ 

olmasından emin olunmalıdır. 

 TaĢ deposu boĢaltılırken makinenin altına girilmeden, güvenli bir mesafeden 

boĢaltma iĢlemi kontrol edilmelidir. 

 Makine çalıĢma esnasında çok fazla toz çıkardığından gerekli koruyucu 

malzemeler kullanılmalı ve mümkünse rüzgârlı havalarda çalıĢılmamalıdır.  

 Makine deposu dolduktan sonra makine zorlanmadan boĢaltılmalıdır. 

 TaĢ deposu boĢaltılacağında makine yere indirilmelidir. 

 Eleme haznesi boĢalmadan traktör kuyruk mili durdurulmamalıdır. 

 Depo boĢaltılırken ve tamamen inmeden traktör kuyruk mili çalıĢtırılmamalıdır. 

 Tarla dönüĢlerinde mümkün olduğunca yavaĢ ve geniĢ dönülmelidir. 
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1.3. TaĢ Toplama Makinelerinde ĠĢ Sonu Temizliğinin Önemi 
 

TaĢ toplama makinelerinin en yüksek verimde ve düzgün çalıĢabilmesi için her iĢ 

sonunda ve çalıĢma mevsimi sonlarında temizliklerinin yapılması gerekir. 

 

Resim 1.8: Rotor ve taĢ fırlatıcı ayaklar 

Özellikle eleklere, tırmıklara, rotor ve fırlatıcılara sıkıĢan kök ve taĢlar makinenin 

zorlanmasına ve güç aktarım organlarının zarar görmesine sebep olur. Makinenin iĢ sonu 

bakım ve temizliği kullanma kılavuzunda belirtilen Ģekilde yapılmalıdır. 

 

Mevsim sonunda taĢ toplama makinesi basınçlı suyla yıkanmalı, boyası bozulan 

kısımlar boya koruyucu ve pas önleyici malzemelerle silinmelidir. 
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TaĢ toplama makinesinin ayarlarını aĢağıdaki sıraya göre yaparak taĢ toplama iĢlemini 

gerçekleĢtiriniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi traktöre bağlayınız. 

 Traktör kuyruk mili muhafazasını mutlaka takıp 

sabitleyiniz. 

 Makinenin kullanım kılavuzunda belirtilen kuyruk 

mili devrini ayarlayınız. 

 Makineyi çeki kancasına bağlayıp emniyet pimini 

takınız. 

 Makineyi kontrol ediniz. 

 Makinenizi traktörünüze bağladıktan sonra yola 

çıkmadan önce, makineyi yol pozisyonuna 

getirmeyi unutmayınız. 

 Arazide keĢif yapınız. 

 Arazinin taĢlılık durumunu kontrol ediniz. 

 Makinenizin kullanma kılavuzunda belirtilen 

maksimum büyüklükten fazla olan taĢları, diğer 

taĢ toplama makineleri ile temizleyiniz. 

 Arazi tesviyesi düzgün değilse arazinin tesviyesini 

yapınız. 

 Toprağın rutubet durumunu kontrol ediniz. 

 Makineyi çalıĢtırınız. 

 Traktörün kuyruk milini rölanti devri ile çalıĢtırıp 

azar azar devri yükseltiniz. Makine kullanma 

kılavuzunda belirtilen değere ulaĢtığınızda el 

gazını sabitleyiniz. 

 Makinenizin çalıĢma derinliğini yapınız. 

 Makinenizin ilerle hızını arazinin taĢlılık 

durumuna göre ayarlayınız. 

 Makinenin çalıĢmasını kontrol 

ediniz. 

 Makinenizle tarlada çalıĢırken makinenizin uygun 

toplama yapıp yapmadığını kontrol ediniz. 

 Dolan depoyu boĢaltınız. 

 Makinenizin deposu dolduğunda depoyu 

belirlediğiniz bir yere, römork veya kamyona 

boĢaltınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 ĠĢ sonu bakımını yapınız. 

 ĠĢ sonunda makinenizin çalıĢan aksamlarını 

kontrol ederek gresörlükleri mutlaka yağlayınız. 

 Makinenizin kullanma kılavuzunda belirtilen 

temizliklerini yapınız. 

 Temizleme iĢlemini yaparken gerekli güvenlik 

tedbirlerini alınız. 

 Makinenizi üstü kapalı makine parkında 

bekletiniz.  

 

 

UYGULAMA TESTĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme ölçütleri Evet Hayır 

1. Makineyi traktöre bağladınız mı?   

2. Makineyi kontrol ettiniz mi?   

3. Arazide keĢif yaptınız mı?   

4. Makineyi çalıĢtırdınız mı?   

5. Makinenin çalıĢmasını kontrol ettiniz mi?   

6. Dolan depoyu boĢalttınız mı?   

7. ĠĢ sonu bakımını yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Kovalı tip taĢ toplama makineleri traktöre bağlanan hidrolik kumandalı ….. 

……………….. kepçelerine benzer. 

 

2.  Ön yükleyiciler traktörünüze ……..  ………..  tarafından monte edilmeli. 

 

3.  Traktörün kuyruk milinden hareket alan çekilir tip taĢ toplama makineleri ile tarladan 

………… mm çaplı taĢlar toplanabilmektedir. 

 

4. Traktörün kuyruk milinden hareket alan çekilir tip taĢ toplama makineleri minimum    

……………. gücünde traktörle çalıĢtırılırlar.  

 

5. Traktörün kuyruk miline bağlanan bu makineler, 3 cm çapının altındaki taĢ ve 

toprakları, rotorlu elekler yardımıyla ……… …….… ve toplanan taĢları ………… 

…………. çalıĢır. 

 

6. Makine çalıĢılmak istenen derinliğe ulaĢtığında traktör yan kolları …………… 

 

7.  Makine ile çalıĢılacak toprağın ……….. … ………… olması gerekir. 

 

8. Tarla dönüĢlerinde mümkün olduğunca ……….. … ………. dönülmelidir. 

 

9. ÇalıĢma sahasında üçüncü kiĢilerin (özellikle çocukların) ve evcil hayvanların 

çalıĢmaya baĢlamadan önce alandan …………………………….. emin olun.  

 

10.  Makine ile tarlada çalıĢmaya baĢlamadan önce arazinin ……… durumunun tespiti 

yapılır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Öğrenme faaliyeti” ne geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Ayar için gerekli araç-gereç ile tesviye küreğinin ayarlarını yapıp kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Tesviye küreğinin nerelerde kullanıldığını araĢtırınız. 

 Tesviye küreğinin çeĢitleri hakkında araĢtırma yapınız. 

2. TESVĠYE KÜREĞĠNĠN AYARLARI VE 

KULLANIMI 
 

Tesviye kürekleri düzeltme (tesviye), serme, küreme, kanal açma ve kanal kapatma 

gibi iĢler için kullanılmaktadır. Tesviye kürekleri; klasik tesviye küreği, hidrolik kumandalı 

tesviye küreği ve hidrolik kumandalı lazerli kontrollü tesviye küreği olarak 3’e 

ayrılmaktadır. 

 

Resim 2.1: Klasik tesviye küreği 

2.1. Tesviye Küreklerinin Ayarları 
 

Tesviye küreği ile çalıĢırken istenilen baĢarı ve randımanı yakalayabilmek için gerekli 

ayarları mutlaka doğru bir Ģekilde yapmak gerekir. Aksi hâlde aĢırı yakıt ve ilave güç 

gereksinimi ile karĢılaĢırız. 

 

2.1.1. Klasik Tesviye Küreklerinin Ayarları 
 

Tesviye küreklerinde 3 türlü ayar yapmak mümkündür. 

 

 Yön açısı ayarı (yatay ayar) 

 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 
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Traktör çeki yönüne dik düzlemle bıçak keskin kenarı arasında oluĢan açıdır. Bu açı 

tesviye küreğinin üzerinde bulunan ayar mandalının gevĢetilip küreğin sağa veya sola 

kademeli olarak çevrilmesi ile ayarlanır. Ayar yapıldıktan sonra kürek üzerindeki ayar 

mandalı sıkıĢtırılır. 

 

 Durum açısı ayarı (düĢey ayar) 

 

Bıçak keskin kenarı ile yatay düzlem arasında oluĢan açıdır. Bu açı makinenin 

traktörün yan bağlantı kollarına bağlandığı bağlantı kısmından yapılır. Batması istenen bıçak 

yönü alta bağlanır. Ayrıca traktör ayarlı yan bağlantı kolunun sıkılıp gevĢetilmesi ile de 

ayarlanabilir. 

 

ġekil 2.1: Tesviye küreği yön ve durum açısı 

 Bıçak açısı ayarı 

 

Bu ayar bıçağın toprağa dalma açısıdır. Tesviye küreğinin traktör üst bağlantı koluna 

bağlandığı çatı üzerinde bulunan ayarlı kol ile ayarlanabildiği gibi traktör üst bağlantı 

kolunun sıkılıp açılması ile de ayarlanır. 

 

Resim 2.2: Tesviye küreği ayarları 
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Tesviye kürekleri ile tesviye, serme ve kürüme iĢlemi yapılacaksa; önce traktöre 

hidrolik yan bağlantı kolları bağlanır. Daha sonra üst bağlantı kolu bağlanır. Düz bir zeminde 

sağ-sol ve ön-arka paralellik ayarları kontrol edilir. Daha sonra eğer kürenen materyal bir 

yöne aktarılmak isteniyor ise yön açısı ayarlanır. Eğer tesviye küreği ile geri kürüme 

yapılması gerekiyor ise bıçak 180 ° çevrilerek çalıĢtırılır. 

  

Resim 2.3: Tesviye küreği geri çalıĢma ayarı 

Bu ayarlardan sonra gerek duyulursa bıçak açısı ayarı yapılır. Tarlada çalıĢılacağında 

küreğin zemine olan yüksekliği ayarlandıktan sonra, traktör hidrolik kolu çeki kontrole 

getirilerek çalıĢmaya baĢlanır. 
 

Tesviye küreği ile kanal açma iĢlemi yapılacaksa; önce küreğin toprağa batmasını 

istediğimiz ucu seçilerek buna göre yön açısı ve durum açısı ayarı yapılmalıdır. Bu ayar 

yapıldıktan sonra açılacak kanalın boyutlarına göre gerekliyse bıçak açısı ayarı yapılmalıdır. 

Tarlada çalıĢma esnasında tesviye küreği istenilen çalıĢma derinliğine indirildiğinde traktör 

hidrolik kumanda kolu çeki kontrole getirilir ve çalıĢmaya devam edilir. 

 

Resim 2.4: Tesviye küreği kanal açma ayarı 

2.1.2. Hidrolik Kumandalı Tesviye Küreğinin Ayarları  
 

Hidrolik kumandalı tesviye kürekleri, klasik tesviye kürekleri gibi traktörün hidrolik 

yan bağlantı kollarına ve üst bağlantı koluna bağlanarak kullanılır. 
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Resim 2.5: Hidrolik kumandalı tesviye küreği 

Hidrolik kumandalı tesviye küreğinin traktör bağlantısı sağlandıktan sonra, makinenin 

hidrolik hortumları traktörün hidrolik sisteminin kolay bağlantı jaklarına bağlanır. Yön açısı, 

durum açısı ve bıçak açısı ayarı traktörün hidrolik kumandası ile yapılmaktadır. 

 

2.1.3. Lazerli Tesviye Küreğinin Ayarları 
 

Arazi tesviye çalıĢmalarında lazer ıĢını düzlemi ile meyil kontrol esasına dayanan 

tesviye kürekleridir. Lazerli sistemler arazi tesviye iĢlemlerinin istenilen düzeyde hatasız 

yapılmasına olanak sağlamaktadır. 

 

Resim 2.6: Lazerli tesviye küreği 

Lazerli tesviye kürekleri ile araziyi tam düz, tek yöne meyilli veya çift yöne meyilli 

olarak tesviye yapmak mümkündür. 

 

Traktörle geri gelerek makinenin çeki kancasına yaklaĢılır daha sonra redüktörlü 

hidrolik pompa traktörün kuyruk miline bağlanır. Kuyruk mili 540 d/d ile çalıĢtırılır. 

 

Makinenin çeki kancasını traktörün çeki gözünün bulunduğu yüksekliğe getirmek için 

elektro valf (solenoid valf), makine kullanma kılavuzunda belirtildiği Ģekilde, kontrol kutusu 

yardımıyla manuel olarak çalıĢtırılarak makine çeki kancası istenilen yüksekliğe ayarlanır. 
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Resim 2.7: Lazerli tesviye küreğinin parçaları 

Doğrudan traktörden hidrolik olarak kumanda edilen makineler için çabuk bağlantı 

rekorları takılır. 

 

Sinyal alıcı kablo ile elektro valflere komuta eden kabloyu traktör içerisine 

yerleĢtirdiğiniz kumanda kutusunun bağlantıları yapılır. Kumanda kutusu düğmesi ON (açık) 

konumuna getirilir. 

 

Resim 2.8: Lazerli tesviye küreği traktör bağlantısı 

Lazerli tesviye küreği ile çalıĢmaya baĢlamadan önce tarlada kod (yükseklik) alma 

iĢlemi yapılır. 
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 Kod Alma 

 

Arazinin kodu alınırken makinenin bıçağı traktörün içerisine yerleĢtirilen kumanda 

kutusu ile toprağa temas ettirilir. Daha sonra traktör hidrolik kolundan makine üzerinde 

bulunan kule pistonu yukarıya veya aĢağıya hareket ettirilerek kumanda kutusunda yeĢil ıĢık 

yanana kadar harekete devam edilir. YeĢil ıĢık yandığı anda hidrolik kolu bırakılarak kule 

pistonunun üzerinde bulunan cetvelden o yere ait tarla kodu okunur. Okunan bu değerler 

Tablo 2.1’deki gibi bir tablo oluĢturularak not edilir. Bu iĢlem her 20-30 metre tekrar 

edilerek tüm arazi için bu iĢlemler gerçekleĢtirilir ve bulunan bütün değerler toplanarak kaç 

tane ölçüm alındıysa o sayıya bölünür. Böylece yaklaĢık olarak tarladaki tesviye iĢleminin 

bitme kodu bulunur. Dikkat edilecek husus, eğimli modellerde kod alınırken lazere eğim 

girilmemiĢ (x ve y değerleri sıfır ) olmalıdır. 

 

Tarla kodlamasına örnek aĢağıdadır. Buradaki ölçümlerde en büyük değer (48) 

tarlanın en çukur yeridir. En küçük değer ise (6) tarlanın en yüksek yeridir. Tesviye iĢlemine 

bu en yüksek yerden baĢlanır ve çukur kısımlara doğru yapılır. Zaman tasarrufu ve yakıt 

tasarrufu için yüksek bölgelerden en yakın çukur bölgelere doğru gidilmelidir. 

 

Resim 2.9: Lazer alıcı kulesi  
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34          22          25          36          31          15 

 

30          29          42          36          19          13 

 

26          38          48          40          23          15 

 

33          15          44          45          21          10 

 

22          12          39          33          27          6 

Tablo 2.1: Tarlanın kodlama örnek tablosu 

Örnek 1: 

 

Tablo 2.1’ deki tablodan yola çıkarak örnek bir çalıĢma hesaplaması yapalım. 

 

34+22+25+36+31+15+30+29+42+36+19+13+26+38+48+40+23+15+33+15+44+45+

21+10+22+12+39+33+27+6 = 829 

 

Bulunan değer yapılan ölçüm sayısı olan 30’a bölünür.  

 

829/30 =27,63 cm. 

Bu değeri 27,5 cm. olarak alırız. 

 

Kodlamalarda yüksek olan rakamlar dolması gereken yerleri, düĢük olanlar ise 

kazılması gereken yerleri ifade eder. 

 

Tarlada yapılan kodlama aĢamasından tarla seviyesi en yüksek olan yerden kod 

verilerek tarla tesviye iĢlemine baĢlanır. Bu seviyede yapılan tesviye bittikten sonra tarlanın 

toprak durumuna göre 1-3 cm civarlarında kod artırılarak tesviye iĢlemine devam edilir. 

Kaba tesviye bittikten sonra kod verme iĢlemi daha da düĢürülerek (0.5-1 cm) tesviye 

iĢlemine devam edilir. Arazi tesviye olunca alınan toprak bırakılmaz, toprak da devamlı 

olarak makine ile gezer. Eğimli ve düz modellerde de bu iĢlemler aynı Ģekilde yapılır. 

 

 Zeminin Hazırlanması 

 

Tesviye aleti; sürülmüĢ, iĢlenmiĢ ve sert olmayan topraklarda kullanılmalıdır. Makine 

kullanılmadan önce tavsiye edilen toprak iĢleme çeĢidi, pullukla sürme ve arkasından 

kesekleri ve büyük toprak kütlelerini parçalamak için diskaro, goble ile sürüm yapılmalıdır. 

Böylece tesviye aletinin çalıĢması sırasında toprağın kaldırılıp taĢınması sağlanır. 

 

 Lazerli tesviye küreği ile düz (sıfır eğim) tesviye 
 

Lazer verici sehpası arazinin ortasına kurulur. Kurulumda sehpanın tam düz 

kurulmasına ve dıĢ etkenlerden etkilenmemesine dikkat edilmelidir.  Lazer verici monte 

edilir ve verici çalıĢtırılır. Verici üzerindeki X ve Y düzlemlerindeki değerler sıfırlanır. 



 

 19 

Daha önce arazi ile ilgili olarak yapmıĢ olduğunuz kod alma (yükseklik) ölçümlerini 

dikkate alarak tesviye aleti arazinin en yüksek noktasına (en düĢük ölçümün yapıldığı nokta) 

getirilir. 

 

Resim 2.10: Lazerli tesviye küreği çalıĢması 

 

Örneğimizde en yüksek noktadaki yüksekliği 6 cm olarak saptamıĢtık. Traktörün 

gücüne ve toprağın yapısına göre cetvel 2-5 cm arasında yukarı kaldırılır. Cetvel ortalama 6 

+ 3 = 9 cm değerine getirilir. Bıçak kumanda kutusu ile yavaĢ yavaĢ indirilirken traktörle 

ilerlenir. Bu esnada kumanda kutusu otomatik konuma alınır.  

 

Otomatik konuma geldiğinde kumanda kutusu üzerindeki yeĢil ıĢık yanacaktır. Daha 

sonra parsel boyunca ilerlenir. Bu iĢlem tüm arazi boyunca tekrarlanır. Alıcıyı taĢıyan piston 

üzerindeki değer, örneğin 30 cm olduğunda arazinin neresine giderseniz gidin, bıçak 

zeminden hep aynı yükseklikte kalıyorsa artık arazinin her yeri düzlenmiĢtir. 

 

Bu noktaya geldikten sonra, son bir kez ilk sürüm yaptığınız yöne 90° açı ile (dik 

olarak)
 
 sürüm yapılır. Bu en son sürüm iĢlemi ile arazi üzerindeki milimetre boyutundaki 

çukurluk ve yükseklikler tamamen düzeltilir. Bu geçiĢte bıçak 5-7 mm toprağa daldırılır. 

Bıçağın 5-7 mm daldırılması alıcıyı taĢıyan hidrolik silindirin cetvel üzerindeki rakamının 5-

7 mm (yaklaĢık 0,5 cm) artırılması anlamına gelir. Bu iĢlem de bitirildiğinde artık arazi 

düzleme iĢlemi tamamlanmıĢtır. 

 

 Lazerli tesviye küreği ile eğimli tesviye 

 

Araziye eğim verilirken tarlanın doğal eğimi göz önüne alınmalıdır. Lazer sehpası ile 

birlikte eğim yapılacak tarlaya tesviye küreği dik bir Ģekilde konumlandırılmalıdır. Tarlanın 

uzun kenarıyla veya kısa kenarıyla tam olarak paralel olması sağlanmalıdır.  

 

Daha sonra eğim yapılacak tarlanın hangi yöne ve ne kadar eğim verileceğine karar 

verilir ve sehpanın üzerinde bulunan lazere değer girilir.  

 

Tarlaya verilecek eğimin hesaplanması için ilk önce tarlanın eninin ve boy 

uzunluğunun bilinmesi gerekmektedir. 
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Örneğin; tarlanızın uzunluğu 400 m olsun ve biz bu tarlaya 400 m’de 20 cm’lik bir 

eğim vermek istiyoruz. 

 
O zaman 100 m’deki eğim  

 

400 m           20 cm 

    X= 5 cm’dir. 

100 m                 X 

 

Veya % olarak    ( 20cm / 40000 cm ) x 100 = % 0,05 olarak bulunur. 

 

Bu değerde cihaza giriĢ yapılıp makine çalıĢmaya hazır hâle getirilmelidir. Değerlerin 

cihazlara giriĢi marka ve modellere göre farklılık gösterdiği için cihazın kullanma kılavuzuna 

uygun Ģekilde giriĢ iĢlemi yapılmalıdır. Bu iĢlem yapılırken dikkat edilmesi gereken husus, 

girilen değerin (-) veya (+) olmasına göre vericinin alması gereken pozisyondur. 

 

Çift yöne eğimlilerde ise değer girimi aynıdır fakat bunlardan farklı olarak X ve Y 

hanesi olmak üzere çift yazılma ekranı vardır. Buraya yazılacak değerler tek eğimlilerdeki 

gibidir. X hanesine eğim girmek için X tuĢuna, Y hanesine eğim girmek için ise Y tuĢuna 

basılarak değer girilmelidir.  

 

Bu iĢlemler tamamlandıktan sonra arazi ile ilgili yapılan yükseklik ölçümlerine 

bakılır. BaĢlangıç noktasındaki yükseklik 28 cm ise arazi düzlemede yapıldığı gibi tesviye 

bıçağı 2-3 cm toprağa dalacak Ģekilde ayarlanır. Yani hidrolik silindiri taĢıyan piston 28 + 2 

= 30 cm ya da 28 + 3 = 31 cm değerine ayarlanır ve yine arazi düzlemede olduğu gibi bıçağı 

kumanda kutusundaki düğme ile yavaĢ yavaĢ indirirken traktörle ilerlenir. Bu esnada 

kumanda kutusu otomatik (auto) konumuna alınır. Daha sonra eğim yönünde düzgün bir 

Ģekilde ilerlenir. Parsel sonunda geri dönerken ise kumanda kutusu manuel konumuna 

getirilmeli ve ardından yukarı düğmesi ile bıçak kaldırılmalıdır. Parsel baĢına geri dönerken 

bıçak kesinlikle yere temas etmemelidir. 

  

Verilen toprak dalma yüksekliği makineyi fazla zorlayacak boyutta olmamalıdır. Aksi 

hâlde traktör zorlandığı anlarda kumanda kutusunda yukarı düğmesi ile bıçak kaldırılır ve 

bıçağın önünde birikmiĢ olan toprak boĢaltılır. Bunun sonucunda toprağın boĢaltıldığı alanda 

bir yükselti meydana gelir. Bu da aynı sıraya tekrar girilip kabarık olan kısmın tekrar 

kazınması gerektiği anlamına gelir. 

 

Parsel sonuna gelindiğinde bıçağın önünde toprak var ise bu toprak zeminin çukur 

bölgelerine doğru boĢaltılmalıdır. Daha sonra bıçak kaldırılmalı ve yine kumanda kutusu ile 

otomatikten çıkarılıp manuel konumuna getirilmelidir. Eğer manuel konumuna getirilmez ise 

bıçak tekrar otomatik olarak kesme derinliğine iner ve parsel ters yönden de kesilir. Bu 

sebeple bir parselin sonundan diğer parselin baĢına gelinceye kadar kumanda kutusu manuel 

konumda olmalı ve bıçak zeminden yüksekte olmalıdır. 
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Kumanda kutusu otomatikte iken yeĢil ıĢık devamlı olarak yanmalıdır. Eğer bu ıĢık 

sönerse bıçak kaldırılarak ya da indirilerek yeĢil ıĢığın yandığı otomatik konum tekrar 

yakalanmalıdır. 

 

Resim 2.11: Lazerli tesviye küreği ile yapılabilen tesviye Ģekilleri 

 

2.2. Tesviye Kürekleri ile ÇalıĢma Esnasında Dikkat Edilecek 

Hususlar 
 

Tesviye kürekleri ile çalıĢırken dikkat edilecek baĢlıca hususlar Ģunlardır: 

 

 Makine ile tarlaya gidiĢ veya dönüĢlerde hidrolik boruları, elektrik bağlantıları 

ve pompa-Ģanzıman kombinasyonu takılı olmalıdır. Aksi hâlde bu borulara veya 

kablolara herhangi bir zarar gelebilir. 

 Özellikle karanlık havalarda ve akĢam saatlerinde tarlaya gidiĢ ve geliĢte 

gerekirse seyir hâlinde iken makinenin stop lambaları ve traktörün tepe 

lambaları devamlı olarak açık tutulmalıdır.     

 Düzgün bir tesviye için lazerli tesviye küreğinin lastik havaları kontrol edilerek 

hepsi eĢitlenmelidir. 

 Seyir hâlinde traktörün kuyruk mili kesinlikle çalıĢmamalıdır. 

 Tarlaya gidiĢ, geliĢ ve tarlada çalıĢma sırasında tesviye küreklerinin üzerine 

kesinlikle kimse oturtulmamalıdır. 

 Tesviye küreği uygun bir çekme gücü ve en az dört hidrolik çıkıĢ sistemi 

bulunan traktöre bağlanmalıdır. 

 Tarlada tesviye iĢlemine baĢlamadan önce tarlanın sürülmüĢ olmasına dikkat 

edilmelidir. 

 Redüktör ve hidrolik pompa kombinasyonu takılırken kuyruk mili çalıĢır 

vaziyette olmamalıdır. Pompa takıldıktan sonra emniyet kilidi takılmalı ve bu 

parçanın kuyruk miline tam oturmalıdır. 

 Ağaç kökü gibi engeller ile bez, naylon vb. atık maddelere dikkat edilmelidir ve 

arazi temizlenmelidir.  

 Makine ile tarlaya gidiĢ ve dönüĢlerde makinenin yol konumunda olmasına 

dikkat edilmelidir. 
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 ÇalıĢma esnasında lazerli tesviye küreği üzerinde bulunan küresel vana 

kollarının her ikisi de gidiĢ yönü istikametinde olmalıdır. 

 Hareket eden ve dönen parçalara hiçbir Ģekilde dokunulmamalıdır. 

 Makine elemanlarına dokunmadan önce tamamen durmaları beklenmelidir. 

 Makinenin kapasitesi, çalıĢma devri vb. limitler zorlanmamalıdır. 

 Makine ile çalıĢma esnasında kürek kanatları tarla sınırına çok fazla 

yanaĢtırılmamalı ve buralarda tesviye iĢlemi yapılmamalıdır.  

 AĢırı yağıĢlı ve rüzgârlı havalarda tesviye kürekleri ile çalıĢma yapılmamalıdır. 

 ÇalıĢma sırasında kürek yerle temas hâlinde iken geri gidilmemelidir. 

 Makinenin dönme ve salınım alanı içinde durulmamalıdır. 

 Tesviye kürekleri sökülürken, takma sırasında uygulanan iĢlemlerin tam tersi 

uygulanmalıdır. 

 

2.3. Tesviye Küreklerini Kullanırken Traktör Ön Seçme Kolunun 

Konumu 
 

Klasik tesviye kürekleri ve hidrolik tesviye kürekleri tarlaya gidiĢ-geliĢlerde, traktör 

hidrolik kumanda kolu pozisyon kontrolde olmalıdır. 

 

Tarlada çalıĢma esnasında ise tesviye iĢlemi yapılacaksa traktör hidrolik kumanda 

kolu çeki kontrolde olmalıdır. 

 

Tesviye küreği ile kanal açma iĢlemlerinde kullanılacaksa traktör hidrolik kumanda 

kolu pozisyon kontrolde olmalıdır. 

 

Lazerli tesviye küreklerinde ise traktörün yan bağlantı kolları kullanılmadığı için 

hidrolik kumanda kollu yüzücü pozisyonda olmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Tesviye küreklerinin ayarlarını aĢağıdaki sıraya göre yaparak tesviye iĢlemi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi traktöre 

bağlayınız. 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 ĠĢ güvenliği önlemlerini almayı unutmayınız. 

 Makinenizin kullanma kılavuzunu okuyarak 

makinenizin gerekli ayarlarını yapınız. 

 Makinenin üzerinde belirtilen uyarı iĢaretlerini ve 

bakım kullanma kılavuzunda belirtilen uyarıları 

dikkate alınız.  

 Makineyi kontrol ediniz. 

 Makinenizi traktörünüze bağladıktan sonra yola 

çıkmadan makinenin bağlantılarını ve çalıĢan 

aksamlarını kontrol ediniz. 

 Arazide keĢif yapınız. 

 Tarlanın sürülmüĢ olduğundan emin olunuz. 

 Makinenizle kod alma iĢlemini gerçekleĢtiriniz. 

 Tarlada yapılacak tesviye tipini belirleyiniz. 

 Makinenin tarla ayarlarını 

yapınız. 

 Lazerli modeller için vericiyi yapacağınız tesviye 

tipine göre kurulumunuzu yapınız. 

 Lazer vericisine eğim giriĢlerini yapınız. 

 Yön, durum ve bıçak açılarını ayarlayınız. 

 Makinenin tarlada 

çalıĢmasını kontrol ediniz. 

 Küreğiniz tarlada çalıĢırken makinenizi fazla 

zorlamayınız. 

 Küreğinizin önünde fazla biriken toprak var ise hemen 

doldurma yapılacak kısma dairesel bir hareketle 

yöneliniz. 

 

B. UYGULAMA TESTĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

1. Makineyi traktöre bağladınız mı?   

2. Makineyi kontrol ettiniz mi?   

3. Arazide keĢif yaptınız mı?   

4. Makinenin tarla ayarlarını yaptınız mı?   

5. Makinenin tarlada çalıĢmasını kontrol ettiniz mi?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme değerlendirme” ye geçiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. ……… …….. düzeltme (tesviye), serme, kanla açma ve kanal kapatma gibi iĢler için 

kullanılmaktadır. 

 

2. ..................................  : Traktör çeki yönüne dik düzlemle bıçak keskin kenarı arasında 

oluĢan açıdır.  

 

3. ………….. ………….. ; traktör kuyruk miline bağlanır.  

 

4. Tarlada yapılan kodlama aĢamasından tarla seviyesi en yüksek olan yerden kod 

verilerek …… ……. iĢlemine baĢlanır. 

 

5. Tesviye iĢleminde eğim verilirken mutlak suretle tarlanın ……. ……. göz önüne 

alınmalıdır. 

 

6. Lazerli tesviye küreği ile çalıĢmaya baĢlamadan önce tarlada ………. ………. …….. 

iĢlemi yapılır. 

 

7. Klasik tesviye kürekleri ve hidrolik tesviye kürekleri tarlaya gidiĢ-geliĢlerde traktör 

hidrolik kumanda kolu ………… ……….. olmalıdır. 

 

8. Verilen toprak dalma yüksekliği makineyi fazla ……………. boyutta olmamasına 

dikkat edilmelidir. 

 

9. Tesviye küreği ile kanal açma iĢlemlerinde kullanılacaksa traktör hidrolik kumanda 

kolu ………. ……… olmalıdır. 

 

10. Makine elemanlarına dokunmadan önce ………. ………….. bekleyiniz. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

Ayar için gerekli araç-gereç ile Land-planen ayarlarını yaparak kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Land-planenin nerelerde kullanıldığını araĢtırınız. 

 Land-planenin tiplerine örnekler veriniz. 

 

3. LAND-PLANENĠN AYARLARI VE 

KULLANIMI 
 

3.1. Land-Planenin Ayarları 
 

Bu makineler 9-24 m uzunluğunda, 1.5-4.5 m geniĢliğinde, büyük ve sabit çatılı 

makinelerdir. 

 

Bu makineler genelde traktörün çeki kancasına bağlanarak veya traktörün yan 

kollarına bağlanarak çekilirler. Makine traktör yan bağlantı koluna bağlanmasına rağmen 

traktör tarafından makinenin batması için herhangi bir bası kuvveti uygulanmaz. 

 

Resim 3.1: Land-Planenin tarla çalıĢması 

Makine traktöre bağlandıktan sonra, hidrolik kumandalı olan modeller için kolay 

bağlantı jakları ile makine hidrolik hortumları bağlanır. 

 

Land-planenin, bıçakları sabit ayarlanmıĢ modelleri olduğu gibi hidrolik olarak açılıp 

sabitlenen modelleri de vardır. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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Sabit bıçaklı modellerde, tarlaya gidiĢ-dönüĢlerde makinenin bıçakları sabit olarak 

kalır. Hidrolik kumanda ile bıçakları açılıp kapanan modellerde ise bıçaklar yön konumunda 

kapatılır ve tarlada iĢe baĢlamadan önce bıçaklar açılır. Yardımcı ara çubuklar ile bıçaklar 

birbirine ve Ģasiye sabitlenir. 

 

Resim 3.2: Sabit bıçaklı Land-plane  

Makinenin çatısına bağlı hidrolik silindirler vasıtasıyla alçaltılan bıçaklar tarla 

yüzeyine indirilir ve çalıĢma derinliği ayarlanarak çalıĢmaya baĢlanır. 

 

Resim 3.3: Bıçakları hareketli land-planenin bıçakları kapalı yol konumu 

 

Resim 3.4: Bıçakları hareketli land-planenin bıçakları açık çalıĢma komunu 
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3.2. Land-Plane ile ÇalıĢmada Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Land-plane ile çalıĢırken dikkat edilmesi gereken baĢlıca hususlar Ģunlardır: 

 

 Land-planenlerin yüksek çeki gücüne ihtiyaç duyulur. Bu nedenle uygun traktör 

seçilmelidir. 

 Makine kullanılmadan önce kullanma kılavuzu okunmalı ve çeki bağlantısı ile 

hidrolik sistem bağlantıları doğru bağlanmalıdır.  

 Tarlaya gidiĢ-dönüĢlerde makinenin manevra kabiliyetinin düĢük olduğu ve 

dönüĢ yarıçaplarının büyüklüğü unutulmamalı, gerekli tedbirler alınmalıdır.  

 

Resim 3.5: Land-planenin dönüĢ yarı çapı 

 ÇalıĢmaya baĢlamadan önce çalıĢma derinliği iyi ayarlanmalı ve uygun çalıĢma 

hızı seçilmelidir. 

 Makine ile çalıĢır durumdayken tarlada insanların ve hayvanların 

bulunmamasına dikkat edilmelidir. 

 Makine üzerinde bulunan hidrolik sistemin doğru çalıĢıp çalıĢmadığı kontrol 

edilmelidir. 

 Bıçaklar hareketli makineler ile çalıĢmaya baĢlamadan önce açılmalı ve bıçak 

sabitleme kolları mutlaka takılmalıdır. 

 

Resim 3.6: Land-planenin bıçak bağlantı kollarının takılması 
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 Tarla baĢı dönüĢlerinde bıçaklar mutlaka kaldırılmalıdır. 

 Tesviye iĢleminin düzgün olabilmesi için dönüĢler tamamlanmadan bıçaklar 

indirilmemelidir. 

 Makine ile çalıĢmadan önce makinenizin tekerlek havaları kontrol edilmeli ve 

lastik havaları eĢitlenmelidir. 



 

 29 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Land-planenin ayarlarını aĢağıdaki sıraya göre yaparak ince tesviye iĢlemi yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi traktöre bağlayınız. 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 ĠĢ güvenliği önlemlerini almayı 

unutmayınız. 

 Makinenizin kullanma kılavuzunu okuyarak 

makinenizin gerekli ayarlarını yapınız. 

 Makinenin üzerinde belirtilen uyarı 

iĢaretlerini ve bakım kullanma kılavuzunda 

belirtilen uyarıları dikkate alınız.  

 Makineyi kontrol ediniz. 

 Makinenizi traktörünüze bağladıktan sonra 

yola çıkmadan makinenin hidrolik 

bağlantılarını ve çalıĢan aksamlarını kontrol 

ediniz. 

 Arazide keĢif yapınız. 
 Arazide kaba tesviye yapılması gerekiyorsa 

önce bu iĢlemi yapınız. 

 Makinenin tarla ayarlarını yapınız. 

 Makinenizin bıçaklarını yol konumunda 

çıkarıp çalıĢmak istediğiniz konuma 

ayarlayınız. 

 Makinenin tarlada çalıĢmasını 

kontrol ediniz. 

 Land-planenin bıçaklarını arazi yüzeyine 

indiriniz. 

 YavaĢ bir kavratma ile traktörünüzü hareket 

ettiriniz. 

 Makinenizle çalıĢma esnasında güvenlik 

kurallarına uyunuz. 

 Makinenin iĢ sonu temizliğini 

yapınız. 

 Makinenizi basınçlı su ile yıkayınız. 

 Makinenizde değiĢmesi gereken parçalar 

varsa değiĢtiriniz. 

 Makinenizi kapalı bir makine parkında 

bekletiniz. 
 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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UYGULAMA TESTĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

1. Makineyi traktöre bağladınız mı?   

2. Makineyi kontrol ettiniz mi?   

3. Arazide keĢif yaptınız mı?   

4. Makinenin tarla ayarlarını yaptınız mı?   

5. Makinenin tarlada çalıĢmasını kontrol ettiniz mi?   

6. Makinenin iĢ sonu temizliğini yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Bu makineler …….. m. uzunluğunda ………… m. geniĢliğinde olabilen büyük ve 

sabit çatılı makinelerdir. 

 

2. Land-planenlerin yüksek ………. ……… ihtiyaç duyarlar, bundan dolayı  uygun 

traktör seçilmelidir. 

 

3. Tarla baĢı dönüĢlerinde bıçaklar mutlaka ……………….. . 

 

4. Makinenin çatısına bağlı hidrolik ………….. vasıtasıyla alçaltılan bıçaklar tarla 

yüzeyine indirilir. 

 

5. Makine traktör yan bağlantı kolluna bağlanmasına rağmen traktör tarafından 

makinenin ……………için herhangi bir bası kuvveti uygulanmaz. 

 

6. Makine ile çalıĢırken tarlada ………… …. ………………. bulunmamasına dikkat 

edilmelidir. 

 

7. Land-planenin bıçakları sabit ayarlanmıĢ modelleri olduğu gibi ……….. olarak açılıp 

sabitlenen modelleri de vardır. 

 

8. ………… ………. modellerle tarlaya gidiĢ-dönüĢlerde makinenin bıçakları sabit 

olarak kalır.  

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

 

Ayar için gerekli araç-gereç ile skreyperlerin ayarlarını yapıp kullanabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 Skreyperlerin nerelerde kullanıldığını araĢtırınız. 

 Skreyperlerin tiplerini araĢtırınız. 

 

4. SKREYPERLERĠN AYARLARI VE 

KULLANIMI 
 

Skreyperler, arazinin tesviyesi için oldukça derin kazılara ve büyük hacimli dolgulara 

gerek olduğunda kullanılan, verimi yüksek ve büyük tesviye makineleridir. Skreyperler 

tesviyesi yapılacak arazinin kazılması gereken oldukça yüksek yerlerdeki fazla toprağı 

kazıyarak aldıktan sonra bu fazla toprağı çukur yerlere götürüp döker ve yayar. 

 

Skreyperler aĢağıdaki Ģekilde gruplandırılabilir: 

 

 Küçük tip mekanik veya hidrolik skreyperler 

 

Resim 4.1: Küçük tip mekanik skreyper 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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Resim 4.2: Küçük tip hidrolik skreyper 

 Büyük kapasiteli çekme tip skreyperler (vagon skreyperler) 

 

Resim 4.3: Vagon skreyper 

 Kendi yürür (motorlu) skreyperler 

 

Resim 4.4: Kendi yürür skreyper 

 

4.1. Skreyperlerin Ayarları 
 

Tarımsal amaçla kullanılacak arazinin iyi bir Ģekilde tesviyesinin yapılabilmesi için 

önemli makinelerden bir tanesi olan skreyperler de yapılması gereken baĢlıca ayarlar aĢağıda 

anlatılmıĢtır. 
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4.1.1. Sağ-Sol Paralellik Ayarı 
 

Mekanik tip skreyperler traktörün yan bağlantı kollarına bağlanarak kullanılmaktadır. 

Makine traktöre bağlandıktan sonra düz bir zeminde bıçak yere değecek kadar hidrolik kollar 

indirilir. Eğer bıçaklar yere temas ettirildiğinde bıçağın her iki ucu yere eĢit bir Ģekilde temas 

ederse sağ-sol paralellik ayarı tamam demektir. 

 

Bıçaklar yere eĢit bir Ģekilde değil de bir ucu yukarıda kalacak Ģekilde değer ise 

bıçağın yere değmeyen ucu, resim 3.5’te olduğu gibi, düzgün kazıma yapmaz. Bıçağı tam 

düz konuma getirmek için bıçağın yere değen ucunun arka kısmında bulunan tekerlek 

üzerinde bulunan rondeleler bıçak tam paralel olana dek gevĢetilir veya sıkılır. Bu Ģekilde 

sağ-sol paralellik ayarı yapılmıĢ olur. 

 

Resim 4.5: Skreyper sağ-sol paralellik ayarı 

Hidrolik kumandalı skreyperler için de sağ-sol paralellik ayarı aynı Ģekilde yapılır.  

 

4.1.2. ÇalıĢma Derinlik Ayarı 
 

Mekanik tip skreyperler de çalıĢma derinliği traktör hidrolik yan bağlantı kollarının 

aĢağı-yukarı hareket ettirilmesi ile ayarlanır. 

 

Traktör hidrolik kumanda kolu çeki kontrole getirilir ve bıçaklar yere 2-5 cm batacak 

Ģekilde indirilir. Bıçaklar toprağa batmıĢ iken yavaĢ yavaĢ traktör hareket ettirilir. Bu esnada 

eğer traktör tekerlekleri patinaj yapıyor ise bıçak biraz yukarı kaldırılır ve ilerlemeye devam 

edilir. Ġdeal çalıĢma derinliği yakalandığında traktör hidrolik kumanda kolu sabitleme 

mandalı ile sabitlenir. 
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Hidrolik skreyperlerde ise çalıĢma derinliği ayarı kova yüzeye paralel hâle 

getirildikten sonra skreyperin arka tekerleklerinin hidrolik pistonlarının traktör hidrolik 

sistemi vasıtası ile yüzeye yaklaĢtırılıp uzaklaĢtırılması ile ayarlanmaktadır. 

 

4.1.3. Skreyperlerde ÇalıĢma Hızı 
 

Skreyperlerin tarlaya geliĢ-gidiĢlerde ilerleme hızı 20 km/h aĢmamalıdır. Tarlada 

çalıĢılırken kazıma iĢlemi sırasında çalıĢma hızı 4-10 km/h arasında olabilir. Skreyperler 

boĢaltılacağı yere giderken ve boĢ dönüĢlerde iĢ verimini artırmak amacı ile daha hızlı 

kullanılmalıdır. 

 

4.2. Skreyperler ile ÇalıĢmada Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Skreyper ile çalıĢırken dikkat edilmesi gereken baĢlıca hususlar Ģunlardır: 

 

 Tesviye iĢlemi, toprak tava geldiğinde yapılmalıdır. 

 Düzgün bir tesviye yapılabilmesi için iĢ derinliği doğru ayarlanmalıdır. 

 ĠĢ güvenliği ve verimli çalıĢma için çalıĢma hızı doğru seçilmelidir. 

 Mekanik skreyper ile tesviye iĢlemine baĢlandıktan sonra traktör hidrolik yan 

bağlantı kolu çeki kontrolde olmalı, sabitlenmelidir. 

 Makinede yıpranan parçalar varsa iĢe baĢlamadan önce mutlaka 

değiĢtirilmelidir. 

 Tam bir tesviye iĢlemi için tarlada dönüĢler tamamlanmadan kazı 

yapılmamalıdır.  

 Düzgün bir tesviye iĢlemi için bıçağın sağ-sol paralellik ayarı doğru 

yapılmalıdır. 

 Hidrolik skreyperlerde hidrolik sistemin doğru çalıĢıp çalıĢmadığı kontrol 

edilmelidir. 
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Resim 4.6: Skreyper ile yanlıĢ ve doğru çalıĢmaya örnek 

4.3. Arazi Temizleme ve Toprak Tesviye Alet ve Makinelerinde ĠĢ 

Sonu Temizliğinin Önemi 
 

Skreyperlerde iĢ sonu temizliği yapmak makinemizin uzun ömürlü olması ve düzgün 

çalıĢması için önemlidir. 

 

ĠĢ sonunda makinenizin üzerinde bulunan toprak, taĢ ve diğer materyal temizlenmeli, 

gerekiyorsa basınçlı su ile makine yıkanmalıdır. Makinenizin özellikle hareketli parçalarına 

(mesela tekerlek kranklarına) sıkıĢan otlar ve balya ipleri kesilerek temizlenmelidir. 

 

Makine mevsim sonunda mutlaka iĢ sonu temizliği yapıldıktan sonra basınçlı su ile 

yıkanmalı, toprakla çalıĢan kısımları boyanmalı veya gres yağı ile yağlanarak parçaların 

yıpranması önlenmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Skreyperlerin ayarlarını aĢağıdaki sıraya göre yaparak, tesviye iĢlemi yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi traktöre bağlayınız. 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 ĠĢ güvenliği önlemlerini almayı unutmayınız. 

 Makinenin kullanım kılavuzunu okuyarak 

makinenin gerekli ayarlarını yapınız. 

 Makinenin üzerinde belirtilen uyarı 

iĢaretlerini ve bakım kullanma kılavuzunda 

belirtilen uyarıları dikkate alınız.  

 Makineyi kontrol ediniz. 

 Makineyi traktörünüze bağladıktan sonra 

yola çıkmadan makinenin bağlantılarını ve 

çalıĢan aksamlarını kontrol ediniz. 

 Arazide keĢif yapınız. 

 Arazinin toprak tipini ve toprak tavını kontrol 

ediniz. 

 Arazi üzerinde kazı yapacağınız ve dolgu 

yapacağınız veya toprağı taĢıyacağınız yerleri 

belirleyiniz. 

 Makine ile tarlayı kazınız. 

 Skreyperle kazı iĢlemine baĢlayınız. Uygun 

çalıĢma hızını ve iĢ derinliğini belirleyiniz. 

 Toprak serme iĢlemini gerçekleĢtiriniz. 

 Tarlada çalıĢırken makinenin etrafında 

insanların ve hayvanların bulunmamasına 

özen gösteriniz. 

 Skreyperle çalıĢırken düzgün tesviye yapıp 

yapmadığınızı kontrol ediniz. Eğer bir 

aksaklık varsa makinenizi kontrol ediniz. 

 Makinenin iĢ sonu temizliğini ve 

bakımını yapınız. 

 Skreyperi traktörden ayırdıktan sonra iĢ sonu 

temizliğini yapınız. 

 Toprakla temas eden ve boyası kalkan 

yüzeyleri gres yağı ile yağlayınız. 

 Makinenin gresörlüklerini yağlayınız. 

 Makineyi kapalı parka yerleĢtiriniz. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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UYGULAMA TESTĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme ölçütleri Evet Hayır 

1. Makineyi traktöre bağladınız mı?   

2. Makineyi kontrol ettiniz mi?   

3. Arazide keĢif yaptınız mı?   

4. Makine ile tarlayı kazdınız mı?   

5. Makinenin iĢ sonu temizliğini ve bakımını yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme değerlendirme” ye geçiniz. 



 

 39 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Tesviye iĢlemi  toprak …..... …….. geldiğinde yapılmalıdır. 

 

2.  Skreyperle kazıma iĢlemi yapılırken çalıĢma hızı ………… arasında olabilir.  

 

3. Tarım arazilerinde kullanılan mekanik tip skreyperler traktörün ….. ………. ………. 

bağlanarak kullanılmaktadır. 

 

4. ……………….. arazinin tesviyesi için oldukça derin kazılara ve büyük hacimli 

dolgulara gerek olduğunda kullanılan verimi yüksek büyük tesviye makineleridir. 

 

5. Tam bir tesviye iĢlemi için tarlada ………….. tamamlanmadan kazı yapılmamalıdır.  

 

6. Mekanik skreyper ile tesviye iĢlemine baĢlandıktan sonra traktörün hidrolik yan 

bağlantı kolunun çeki kontrolde olmalı ………………… 

 

7. Skreyperler de iĢ sonu temizliği yapmak makinenizin uzun ömürlü olması ve 

………. ……… için önemlidir. 
 

8. ………. …. skreyperler de çalıĢma derinliği traktör hidrolik yan bağlantı 

kollarının aĢağı-yukarı hareket ettirilmesi ile ayarlanır. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

 

 

Ayar için gerekli araç-gereç ile sap parçalama makinelerinin ayarlarını yapıp 

kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Sap parçalama makinelerinin nerelerde kullanıldığını araĢtırınız. 

 Sap parçalama makinelerinin tiplerini araĢtırınız.  

5. SAP PARÇALAMA MAKĠNELERĠNĠN 

AYARLARI VE KULLANIMI 
 

Hasat sonucunda toprak üzerinde kalan bitki saplarının parçalanıp temizlenmesi ve 

tekrar toprağa kazandırılması amacı ile kullanılan makinelerdir. 

 

Sap parçalama makineleri, yatay bıçaklı ve dik bıçaklı olabildiği gibi asılır ve çekilir 

tipleri de mevcuttur. 

 

Resmin 5.1: Çekilir tip dikey bıçaklı sap parçalama makinesi 

 

Resim 5.2: Asılır tip yatay bıçaklı sap parçalama makinesi 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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5.1. Sap Parçalama Makinelerinin Ayarları 
 

 Sağ-sol paralellik ayarı 

 

Makine traktör üç nokta askı sistemine bağlandıktan sonra düz bir zemin üzerine 

traktör ön seçme kolu yardımıyla indirilir. Makinenizin arkasından bakıldığında herhangi bir 

tarafı zemine tam paralel değil ise traktör ayarlı yan bağlantı kolunu uzatıp kısaltarak sağ-sol 

paralellik yapılır. 

 

 Ön-arka paralellik ayarı 

 

Makine traktöre bağlıyken, yandan bakıldığında öne veya arkaya yatık durumda ise 

traktör üst bağlantı kolunun uzatılıp kısaltılması ile ayarlama yapılır. 

 

 ÇalıĢma derinliği ayarı 

 

Bu makinelerde çalıĢma derinliği makinenin yan taraflarında bulunan kızakların 

yukarı veya aĢağı ayarlanması ile yapılmaktadır. 

 

Makinenin bu ayarları yapıldıktan sonra makine traktörün kuyruk miline mafsallı Ģaft 

yardımıyla bağlanır. Traktör kuyruk milinden alınan hareket, makine üzerinde bulunan 

Ģanzıman tarafından yönü değiĢtirilerek bıçakların bağlı bulunduğu mile aktarılır ve 

bıçakların dönmesi sağlanır. 

 

Resim 5.3: Yükseklik ayarı yapılma cıvataları 

5.2. Sap Parçalama Makineleri ile ÇalıĢmada Dikkat Edilecek 

Hususlar 
 

Sap parçalama makineleri ile çalıĢırken dikkat edilmesi gereken baĢlıca hususlar 

Ģunlardır: 

 

 Makine ile çalıĢmaya baĢlamadan önce sağ-sol paralellik ayarı ve ön-arka 

paralellik ayarları mutlaka kontrol edilmelidir. 
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 Makinenin çalıĢma yüksekliği uygun Ģekilde ayarlanmalıdır. Fazla derin 

ayarlanırsa bıçaklar toprağa fazla çarpacağından makine zorlanıp aĢınmalar 

meydana gelebilir. Fazla yüksek olursa saplar fazla parçalanamayabilir. 

 Makinenin çalıĢma hızı 10-12 km/h olmalıdır. ÇalıĢma hızı bu değerden az 

olursa iĢ verimi düĢer, fazla olursa sapların parçalanması az olur. 

 Sap parçalama makineleri hareketini traktör kuyruk milinden mafsallı Ģaft 

yardımıyla aldığından Ģaftın makineye düzgün oturmuĢ  ve muhafazasının takılı 

olduğundan emin olunmalıdır. 

 Kullanıcı bol kıyafetler giymemelidir. 

 Kuyruk mili devri kullanma kılavuzuna uygun olarak seçilmelidir. 

 Makinelerin büyüklüğüne ve güç isteğine uygun traktör seçilmelidir. 

 Makine ile arazide çalıĢılırken toz kalkacağından dolayı koruyucu ekipmanlar 

kullanılmalıdır. 

 Sap parçalama makineleri saplara vurarak kestikleri için saplar etrafa fırlatılır. 

Bu nedenle makine ile çalıĢılırken koruma kapakları açılmamalı ve makinenin 

yakınlarında bulunulmamalıdır. 

 Makinenin zarar görmemesi için tarla baĢı dönüĢlerde makine kaldırılmalıdır. 

 Makinenin Ģanzıman yağı kontrol edilmeli, eksikse tamamlanmalıdır. 

 

5.3. Traktör Hidrolik Ön Seçme Kolunun Konumu  
 

Sap parçalama makineleri ile tarlaya gidiĢ-dönüĢlerde traktör ön seçme kolu pozisyon 

kontrolde olmalıdır. Fakat yüksek iĢ geniĢliğine sahip çekilir tip makineler, kendi 

tekerlekleri ile tarlaya taĢındığından traktör ön seçme kolu yüzücü pozisyonda olmalıdır. 

 

Resim 5.4: Çekilir tip büyük iĢ geniĢliğine sahip sap parçalama makinesi 

Sap parçalama makineleri ile çalıĢma esnasında traktörün hidrolik ön seçme kolu 

yüzücü pozisyonda olmalıdır. 
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Resim 5.5: Çekilir tip sap parçalama makinesinin çalıĢması 

5.4. Arazi Temizleme ve Toprak Tesviye Alet ve Makinelerinde ĠĢ 

Sonu Temizliğinin Önemi 
 

Sap parçalama makinelerinde iĢ bitiminde yapılacak baĢlıca iĢlemler Ģunlardır: 

 

 Makinenin bıçakları kontrol edilerek bıçaklara dolaĢmıĢ balya ipi gibi yabancı 

materyaller kesilerek temizlenmelidir. 

 ĠĢ bitiminde makine basınçlı su ile yıkanmalıdır.  

 Bıçaklar ve toprağa temas eden parçalar gres yağı ile yağlanmalıdır.  

 Kırılan bıçaklar değiĢtirilmelidir.  

 Makinenin Ģanzıman yağı kontrol edilmelidir. Eğer gerekirse kullanma 

kılavuzunda belirtilen yağ ile değiĢtirilmeli ve gresörlüklere yağ basılmalıdır.  

 Makine üstü, kapalı makine parkında takoz üzerinde bekletilmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki sıraya göre sap parçalama makinesinin ayarlarını yaparak arazide 

çalıĢtırınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi traktöre bağlayınız. 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 ĠĢ güvenliği önlemlerini alınız. 

 Makinenin kullanım kılavuzunu okuyarak 

makinenin gerekli ayarlarını yapınız. 

 Makinenin üzerinde belirtilen uyarı 

iĢaretlerini ve bakım kullanma kılavuzunda 

belirtilen uyarıları dikkate alınız. 

 Makineyi traktöre bağlayınız.  

 Makineyi kontrol ediniz. 

 Makineyi traktöre bağladıktan sonra 

makinenin bağlantılarını ve çalıĢan 

aksamlarını kontrol ediniz. 

 Sağ-sol ve ön-arka paralellik ayarlarını 

kontrol ediniz. 

 ġaft bağlantılarını kontrol ediniz. 

 Arazide keĢif yapınız. 
 Tarla yüzeyinde bulunan yabancı 

materyalleri temizleyiniz. 

 Makinenin tarlada çalıĢmasını 

kontrol ediniz. 

 Makineyi çalıĢtırınız. 

 ÇalıĢma sırasında emniyet kurallarına 

uyunuz. 

 Tarla baĢı dönüĢlerinde makineyi kaldırınız. 

 Makinenizin iĢ sonu temizliğini 

yapınız. 

 Makinenin bıçaklarını kontrol ediniz ve 

gerekliyse bıçakları temizleyiniz. 

 Temizlemeden önce güvenlik önlemlerini 

almayı unutmayınız. 

 Makineyi basınçlı suyla yıkayınız. 

 Gerekli yağlamaları yaptıktan sonra makineyi 

kapalı alanda takoz üzerinde bekletiniz. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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UYGULAMA TESTĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme ölçütleri Evet Hayır 

1. Makineyi traktöre bağladınız mı?   

2. Makineyi kontrol ettiniz mi?   

3. Arazide keĢif yaptınız mı?   

4. Makinenin tarlada çalıĢmasını kontrol ettiniz mi?   

5. Makinenizin iĢ sonu temizliğini yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Sap parçalama makineleri ……… bıçaklı ve ….. bıçaklı olabildiği gibi asılır ve çekilir 

tipleri de mevcuttur. 

 

2. ……….. ………. makinenin yan taraflarında bulunan kızakların yukarı veya aĢağı 

ayarlanması ile yapılmaktadır. 

 

3. Makinenin çalıĢma hızı …………….. geçmemelidir. 

 

4. ÇalıĢma hızı düĢerse … ……… düĢer, hız artar ise sapların parçalanması az olur. 

 

5. Makine ile arazide çalıĢılırken fazlaca toz kalkacağından dolayı ………… …………... 

kullanılmalıdır. 

 

6. Makine ile çalıĢılırken koruma kapakları …………….. ve makinenin yakınlarında 

bulunulmamalıdır. 

 

7. Sap parçalama makineleri ile tarlaya gidiĢ-dönüĢlerde traktör ön seçme kolu ………… 

…………. olmalıdır.  

 

8. Sap parçalama makineleri ile çalıĢma esnasında traktörün hidrolik ön seçme kolu 

………. ………….. olmalıdır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru Modül Değerlendirmeye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 47 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Çekilir tip elevatörlü taĢ toplama makineleri hareketini nereden alır? 

A)  Makinenin tekerleğinden 

B)  Traktör hidrolik sisteminden 

C)  Traktör kuyruk milinden 

D)  Kendinden motorludur 

 

2. Çekilir tip elevatörlü taĢ toplama makineleri ile çalıĢırken ne tür koruyucu ekipmanlar 

kullanılmalıdır? 

A)  Eldiven, çizme, tulum 

B)  Baret, gözlük, maske 

C)  Kaynak gözlüğü, baret, eldiven 

D)  Maske, çizme, eldiven 

 

3. Tesviye kürekleri ile çalıĢırken derin kanal açılmak isteniyorsa aĢağıdakilerden 

hangisi yapılır?  

A)   Yön açısı azaltılır. 

B)   Durum açısı artırılır. 

C)   Yön açısı artırılır. 

D)   Durum açısı azaltılır. 

 

4. Lazerli tesviye küreği ile düz tesviye yapılacağında açı değerleri ne olmalıdır? 

A)  X= 0,010 , Y=0,020 

B)  X= 0,010 , Y=0,010 

C)  X= 0,020 , Y=0,010 

D)  X= 0,000 , Y=0,000 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi Land-planenin lastik basınçları ile ilgili doğru bir bilgidir? 

A)  Ön ve arka lastiklerin basıncı aynı olmalıdır. 

B)  Ön lastikler arka lastiklerden 4 PSI fazla olmalıdır. 

C)  Arka lastikler ön lastiklerden 2 PSI fazla olmalıdır. 

D)  Ön lastikler arka lastiklerden 2 PSI fazla olmalıdır. 

 

6. Skreyperlerde sağ-sol paralellik ayarı nereden yapılır? 

A)  Traktör ayarlı yan bağlantı kolundan 

B)  Traktör üst bağlantı kolundan 

C)  Ayarlanmaz 

D)  Makinenin tekerleklerindeki rondelalardan 

 

7. Sap parçalama makinelerinde çalıĢma hızının düĢük olması neye sebep olur? 

 

A)  Sapların az parçalanmasına 

B)  ĠĢ veriminin düĢmesine 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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C)  Makinenin zorlanmasına 

D)  ĠĢ veriminin artmasına 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise uygulama testine geçiniz. 
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UYGULAMA TESTĠ 
 

AĢağıda listelenen davranıĢları, kendinizde gözleyemediyseniz “Hayır”, 

gözlediyseniz “Evet” karĢısındaki kutucuğa (X) ile iĢaretleyiniz.  
 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

1. Makinelerinizle çalıĢma yapmadan önce güvenlik tedbirlerini aldınız 

mı? 
  

2. TaĢ toplama makinesi ile arazi temizleme iĢlemi yaptınız mı?   

3. TaĢ toplama makineleri ile çalıĢırken gerekli güvenlik tedbirlerine 

uydunuz mu? 
  

4. Lazerli tesviye küreği ile çalıĢmadan önce lazer vericisini doğru olarak 

kurdunuz mu? 
  

5. Lazerli tesviye küreği ile düz tesviye yaptınız mı?   

6. Lazerli tesviye küreği ile çift eğimli tesviye yaptınız mı?   

7. Land-planeni traktörünüze bağladınız mı?   

8. Land-planenle tarlaya gidiĢte bıçaklarınızı yol konumuna aldınız mı?   

9. Skreyperle toprak kazıma iĢlemi yaptınız mı?   

10. Skerperle toprak serme iĢlemi yaptınız mı?   

11. Sap parçalama makinelerini kullanırken traktör hızını ayarladınız mı?   

12. Arazi temizleme ve tesviye makinelerini kullandıktan sonra iĢ sonu 

temizliğini yaptınız mı? 
  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.  
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. ön yükleyicilerin 

2. üretici firma 

3. 30 – 300 

4. 60 BG 

5. 
tarlaya bırakır, deposuna 

fırlatarak 

6. sabitlenir 

7. sürülmüĢ ve kuru 

8. yavaĢ ve geniĢ 

9. uzaklaĢtırıldığından 

10. taĢlılık 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. Tesviye kürekleri 

2. Yön açısı ayarı (yatay ayar ) 

3. Redüktörlü pompa 

4. tarla tesviye 

5. doğal eğimi 

6. kod (yükseklik) alma 

7. pozisyon kontrolde 

8. zorlayacak 

9. pozisyon kontrolde 

10. tamamen durmalarını 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1. 9-24, 1.5-4.5 

2. çeki gücüne 

3. kaldırılmalıdır 

4. silindirler 

5. batması 

6. insanların ve hayvanların 

7. hidrolik 

8. Sabit bıçaklı 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1. uygun tava 

2. 4 -10 km/h 

3. yan bağlantı kollarına 

4. Skreyperler 

5. dönüĢler 

6. sabitlenmelidir 

7. düzgün çalıĢması 

8. Mekanik tip 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. yatay, dik 

2. ÇalıĢma derinliği 

3. 10-12 km/h 

4. iĢ verimi 

5. koruyu ekipmanlar 

6. açılmamalı 

7. pozisyon kontrolde 

8. yüzücü pozisyonda 

 

 MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 

1. C 

2. B 

3. B 

4. D 

5. A 

6. D 

7. B 
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