
 

T.C. 

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTA ÖĞRETĠM PROJESĠ  
 

 

 

 

 

TARIM TEKNOLOJĠLERĠ 
 

 

 

 

 

EKĠM DĠKĠM MAKĠNELERĠNĠN BAKIMI-1 
525MT0231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara, 2011



 

 

 

 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir. 

 PARA ĠLE SATILMAZ.   

 



 

 

 

i 

 

 

AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... ii 
GĠRĠġ ....................................................................................................................................... 1 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 ..................................................................................................... 3 
1. MEKANĠK HUBUBAT EKĠM MAKĠNELERĠ .................................................................. 3 

1.1. Ekimin tanımı ve amacı ................................................................................................ 3 
1.2. Ekim Makinelerinin Sınıflandırılması .......................................................................... 3 

1.2.1. Ekim Makinelerinin Ekim Metotlarına Göre Sınıflandırılması ............................. 4 
1.2.2. Ekim Makinelerinin Traktöre Bağlanma Durumuna Göre Sınıflandırılması ........ 4 
1.2.3. Ekim Makinelerinin Yapılan ĠĢe Göre Sınıflandırılması ....................................... 5 

1.3. Ekim Makinelerinin Görevleri ...................................................................................... 5 
1.4. Mekanik Hububat Ekim Makinelerinin Parçaları ......................................................... 5 
1.5. Mekanik Hububat Ekim Makinelerinin ÇalıĢma Sistemi ........................................... 16 
1.6. Mekanik Hububat Ekim Makinelerinin Bakımı .......................................................... 16 
UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 23 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 26 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 ................................................................................................... 28 
2. PNÖMATĠK HUBUBAT EKĠM MAKĠNELERĠ .............................................................. 28 

2.1. Pnömatik Hububat Ekim Makinelerinin Parçaları ...................................................... 29 
2.2. Pnömatik Hububat Ekim Makinelerinin ÇalıĢma Sistemi .......................................... 31 
2.3. Pnömatik Hububat Ekim Makinelerinin Bakımı ......................................................... 31 
UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 33 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 36 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 ................................................................................................... 37 
3. MEKANĠK TEK DANE EKĠM MAKĠNELERĠ ............................................................... 37 

3.1. Mekanik Tek Dane Ekim Makinelerinin Parçaları ..................................................... 38 
3.2. Mekanik Tek Dane Ekim Makinelerinin ÇalıĢma Sistemi.......................................... 43 
3.3. Mekanik Tek Dane Ekim Makinelerinin Bakımı ........................................................ 43 
UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 45 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 48 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 ................................................................................................... 49 
4. PNÖMATĠK TEK DANE EKĠM MAKĠNELERĠ ............................................................. 49 

4.1 . Pnömatik Tek Dane Ekim Makinelerinin Parçaları ................................................... 50 
4.2. Pnömatik Tek Dane Ekim Makinelerinin ÇalıĢma Sistemi ........................................ 52 
4.3. Pnömatik Hububat Ekim Makinelerinin Bakımı ......................................................... 52 
UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 54 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 58 

MODÜL DEĞERLENDĠRME .............................................................................................. 59 
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 61 
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 63 

 

ĠÇĠNDEKĠLER 



 

 

 

ii 

AÇIKLAMALAR 
KOD 525MT0231 

ALAN Tarım Teknolojileri 

DAL Tarım Alet ve Makineleri 

MODÜLÜN ADI Ekim Dikim Makinelerinin Bakımı-1 

MODÜLÜN TANIMI 

Mekanik hububat ekim, pnömatik hububat ekim, mekanik tek 

dane ekim, pnömatik tek dane ekim makinelerinin çeĢitleri, 

özellikleri, çalıĢma sistemi ve bakımları ile ilgili yeterliklerin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40 / 32 
ÖN KOġUL Bu modülün ön koĢulu yoktur. 
YETERLĠK Ekim makinelerinin bakımlarını yapmakinesi 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Gerekli araç gereç verildiğinde bakım ve kullanma kitaplarına 

uygun olarak düz bir zeminde ekim makinelerinin bakımlarını 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Mekanik hububat ekim makinelerinin bakımını 

yapabileceksiniz. 

2. Pnömatik hububat ekim makinelerinin bakımını 

yapabileceksiniz. 

3. Mekanik tek dane ekim makinelerinin bakımını 

yapabileceksiniz. 

4. Pnömatik tek dane ekim makinelerinin bakımını 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Düz bir zemin, tarla 
Donatım: Traktör, mekanik hububat ekim makinesi, 

pnömatik hububat ekim makinesi, mekanik tek dane ekim 

makinesi, pnömatik tek dane ekim makinesi, temizlik bezi, 

hava saati, makine yedek parçaları, anahtar takımları, makine 

yağı çeĢitleri, gres pompası, bakım ve kullanma kitabı. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

 

 

AÇIKLAMALAR 



 

 

 

1 

 

GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Tarımsal üretimde toprak iĢlemeden sonra yapılan iĢlem, ekimdir. Ekim ile bitkisel 

üretim süreci baĢlar. Bu süreç çeĢitli aĢamalardan geçerek yeni bir bitki ve sonunda yeni bir 

tohum oluĢuncaya dek sürer. Dolayısıyla ekim iĢlemlerinden randımanlı bir Ģekilde netice 

alabilmek için ekim makinelerinin çalıĢmaya hazır, bakımlı olması gerekir. Ekim 

makinemizi ne kadar iyi tanırsak tanıyalım, ne kadar iyi ayar ve kullanım yaparsak yapalım, 

eğer periyodik bakımını ihmal edersek çalıĢma esnasında vereceği bir aksaklık veya arıza, 

hem emek hem de zaman faktörümüzü boĢa çıkaracaktır. 

 

“ En iyi tamir, bakımdır. “ diye genel bir kural vardır. Gerçekten bu kural, tüm tarım 

alet ve makineler için uygulanması gereken bir kuraldır. Ekim makinelerimizi birer milli 

servet olduğunu kabul edersek, yapacağımız periyodik bakımlar hem makinemizin ekonomik 

ömrünü uzatmıĢ olacak hem de yapacağımız ekim iĢlerinde verimimizi yükseltecektir. 

 

Bu modül ile, ekim makinelerini genel olarak tanıyıp bakım ve kullanma kitabında 

belirtilen esaslara uygun bakımlarını öğrenecek, makineyi üreten firmanın çıkarmıĢ olduğu 

tamir, bakım ve kullanma kitaplarında belirtilen esaslara uygun olarak yapılacak iĢlemleri 

uygulayabileceksiniz. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

 

Gerekli ortam ve araç gereç verildiğinde, bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak 

mekanik hububat ekim makinelerinin bakımlarını yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 Yörenizdeki tarımsal üreticilerin hububat ekiminde mekanik hububat ekim 

makinelerini kullanıp kullanmadığını araĢtırınız. 

 Mekanik hububat ekim makinelerini kullanan varsa makinelerine ne tür 

bakımlar yaptıklarını araĢtırınız. 

 Mekanik hububat ekim makinelerinin çalıĢma sistemini araĢtırınız. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. MEKANĠK HUBUBAT EKĠM 

MAKĠNELERĠ 
 

 

1.1. Ekimin tanımı ve amacı 
 

Ekim, bitkisel üretim amacıyla ana bitkiyi oluĢturacak tohum ya da bitki parçasının 

hazırlanmıĢ tohum yatağına, bitki isteklerine uygun Ģekilde yerleĢtirip toprakla 

kapatılmasıdır. 

 

Ekimde amaç, bitkisel üretim sürecini baĢlatmaktır. Bu süreç çeĢitli safhalardan 

geçerek yeni bir bitki ve sonunda yeni bir tohum oluĢuncaya kadar devam eder. 

 

1.2. Ekim Makinelerinin Sınıflandırılması 
 

Ekim makinelerinde; ekim metotlarına göre, traktöre bağlanma durumuna göre ve 

yapılan iĢe göre sınıflandırma yapılmaktadır. 

 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

ARAġTIRMA 
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1.2.1. Ekim Makinelerinin Ekim Metotlarına Göre Sınıflandırılması 
 

Kesiksiz sıraya ekim yapan ekim makineleri, 10-15-20 cm aralıklı ve birbirlerine 

paralel sıralar halinde ekim yaparlar. Açılan çiziye tohumlar kesiksiz olarak dökülür. Fazla 

yaĢama alanı istemeyen hububat, yem bitkileri bu metotla ekilirler. 

 

EĢit aralıklı tek dane ekim yapan ekim makineleri; pamuk, ayçiçeği, mısır, 

Ģekerpancarı vb. çapa bitkilerinin tohumlarını istenilen sıra üzeri veya uzaklıklarda tek tek 

ekebilen makinelerdir. 

 

 
Resim 1.1: Tek dane ekim makinesi 

 

1.2.2. Ekim Makinelerinin Traktöre Bağlanma Durumuna Göre 

Sınıflandırılması 
 

Çekilir tip ekim makineleri, traktöre bağlantısı çeki oku ile yapılan makinelerdir. 

Askılı tip ekim makineleri, 3 nokta bağlama sistemi ile traktöre bağlanan makinelerdir. 

 

 
Resim 1.2: Çekilir tip ekim makinesi 

 



 

 

 

5 

1.2.3. Ekim Makinelerinin Yapılan ĠĢe Göre Sınıflandırılması 
 

Basit ekim makineleri, sadece tohum veya gübre ekebilen makinelerdir. Kombine 

ekim makineleri ise, tohum ve gübreyi aynı anda ekebilen makinelerdir. 

 

 
Resim 1.3: Basit ekim makinesi ile ekim 

 

1.3. Ekim Makinelerinin Görevleri 
 

Ekim makineleri; ufak ve iri daneli her çeĢit tohumu zedelemeden, çimlenme 

kabiliyetini kaybetmeden eker. Ġstenilen sıra aralıklarda birim alana eĢit miktarda 

tohum/gübre eker. Ġstenilen sıra üzeri mesafelerde birim alana eĢit miktarda tohum/gübre 

eker. Tohum/gübreyi istenilen derinlikte toprağa eker. 

 

1.4. Mekanik Hububat Ekim Makinelerinin Parçaları 
 

Ekim makinelerinin traktöre bağlanmasını sağlayan bağlama düzeni; çekilir tip 

mekanik hububat ekim makinelerinin traktöre bağlantısını sağlayan çeki okudur. Çeki oku, 

çeki kancasına takılıp emniyetli bir pim ile bağlantı tespit edilir. 

 

 
Resim 1.4: Çeki oku bağlantısı 
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3 nokta askı sistemi ile bağlamada, makine çatısı üzerindeki bağlantı muyluları, 

traktör yan bağlantı kollarının mafsallı kürelerinin içine geçirilir. Traktör üst bağlantı kolu, 

makinenin bağlantı kafasındaki deliğe bir pim ile bağlanır. 

 

 
Resim 1.5: Üst bağlantı kolunun bağlanması 

 

Ana çatı, gömücü ayakların bağlandığı ve sıra arası ayarının yapıldığı Ģasidir. 

 

 
Resim 1.6: Ana çatı 

 

TaĢıma / hareket tekerlekleri, ana çatının her iki tarafında birer adet bulunur. TaĢıma / 

hareket tekerlekleri, hem ekim makinesinin  çalıĢma esnasında makine ağırlığının bir kısmını 

taĢımakta hem de tohum/gübre ekici düzenlerine hareket vermektedir. 
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Resim 1.7: TaĢıma / hareket tekerleği  

 

Tohum/gübre deposunun görevi tohumu / gübreyi taĢımaktır. Tohum/gübre deposu, 

tohumların / gübrelerin akıĢını kolaylaĢtıracak ve alt tarafı daralan bir Ģekilde, ince sacdan 

yapılmıĢtır. Deponun tabanına yakın yerde ve boydan boya uzanan bir karıĢtırıcı vardır. 

KarıĢtırıcı, tohumların devamlı olarak ekici makaralara doğru akmasını sağlar. Tahıl ekim 

makinelerinde tek parçalı, pamuk, mısır, soya gibi çapa bitkileri ekim makinelerinde ise her 

ekici düzen için ayrı tohum deposu bulunur.  

 

Depo içindeki tohum miktarı % 20'nin altına düĢmemelidir, depoda az tohum 

bulunduğunda ekici düzenlerin bazılarında tohum akıĢı azalabilir ya da durabilir, bu durum 

tohum dağılım düzgünlüğünün bozulmasına yol açar. Uzunluğu 2 m’den fazla olan tohum 

depolarında eğimli arazide çalıĢmada yığılmayı engellemek için perdeler kullanılmaktadır. 

 

 
Resim 1.8: Tohum deposu perdeleri  

 

Gübre, depoya boĢaltıldığında, topaklaĢmıĢ gübrelerin makaraları tıkamaması için 

uzunca yuvarlak delikli elek bulunur. 
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Resim 1.9: Tohum/gübre deposu. 

 

Ekici düzenler tohum /gübreyi, depodan alıp istenen miktarlarda ve eĢit olarak ekici 

borulara gönderirler. Uygun bir ekimin yapılabilmesi, birinci derecede ekici düzenlere 

bağlıdır, bu nedenle ekim makinelerindeki en önemli parçadır. Mekanik hububat ekim 

makinelerinde en çok kullanılan ekici düzenler Ģunlardır: 

 

Oluklu makaralı ekiciler, aktif organı dökme demirden veya sert plastik maddeden 

yapılmıĢ oluklu bir makaradır. Üzerinde 10 – 12 oluk bulunan bu makaralar deponun çıkıĢ 

deliklerinin altına yerleĢtirilmiĢ olan tohum / gübreyi, hücrelerinin içine bırakır. Makara 

ekici mille beraber döner. Ekici makaranın yanında düz bir makara daha vardır. 

 

 
Resim 1.10: Oluklu makaralı ekici düzen 

 

Sağa sola oynama özelliğine sahip olan ekici mil bir kol vasıtasıyla oynatıldığında 

oluklu makaranın aktif alanı büyütülüp küçültülebilir. Aktif alan büyültüldüğünde atılan 

tohum miktarı artar. Oluk büyüklüğü ve tohumun yapısal özelliklerine de bağlı olarak bir 

devirde atılacak tohum miktarı değiĢebilir. 
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Resim 1.11: Oluklu makaralı ekici 

DiĢli makaralı ekicilerde, oluklar yerine diĢ Ģeklinde çıkıntılar vardır. DiĢler, ekici 

makara üzerine 1, 2 veya 3 sıra olarak dizilidirler. DiĢ Ģekilleri değiĢik yapıda olabilir. 

Atılacak tohum miktarı dönme hızının değiĢtirilmesi ile ayarlanır. DiĢler arasına giren 

tohumlar kesiksiz olarak tohum borusuna gönderilirler. 

 
Resim 1.12: DiĢli makaralı ekici 

 

Bazı mekanik hububat ekim makinelerinde, normal tohumları atan diĢli makara ile 

kombine edilmiĢtir. Bunlar bir pim veya vida ile birbirinden ayrılabilirler. Küçük tohumlar 

ekileceği zaman pim çekilerek büyük diĢli boĢta bırakılır. Büyük diĢli mille beraber 

dönemeyeceğinden sadece dönen küçük diĢli tohum atar. 

 

Üniversal makaralı ekiciler, oluklu ekici makaraların olukları dikine 2 – 3 ayrı kanal 

Ģeklinde parçacıklara ayrılması ile elde edilmiĢtir. Bu tip ekiciler, oluklu makara ile diĢli 

makara arasında bir özelliğe sahiptir. Oluklar diĢli Ģeklinde parçalara ayrıldığından çak daha 

hassas özellikte bir ekim gerçekleĢtirirler. 
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Resim 1.13: Üniversal makaralı ekici 

Tohum/gübre boruları vasıtasıyla ekici düzenin attığı tohum / gübre, ekici (gömücü) 

ayaklara iletilir. Bu borular çelikten, sacdan, plastikten veya kauçuktan yapılır. Hunili, 

teleskoplu, helezonik (spiral-sarmal) ve düz Ģekillerde olabilir. 

 

 
Resim 1.14: Tohum boruları 

Hunili borular, 4-5 adet huniden her birinin dar uçlarının diğerinin geniĢ kısmına 

girecek Ģekilde konumlandırılıp zincirlerle bağlanmasından oluĢmuĢlardır. Ayakların aĢağı 

yukarı hareketinde, huniler birbiri içerisine tam olarak girememekte ve dirsek oluĢturarak 

tıkanmalara neden olmaktadır. 

 

Teleskop borular, radyo anteni gibi birbirinin içerisine girmiĢ borulardan 

oluĢmaktadır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan bu tip tohum borularında aĢağıya doğru 

çapları büyüyen 2 ya da çoğunlukla 3 adet iç içe geçmiĢ boru bulunur. Bakımı iyi 

yapılmadığında paslanarak tıkanmalara neden olur. 

 

Sarmal borular 0.8 mm kalınlığındaki çelik Ģeritlerin ya da tellerin 50 mm çapında yay 

Ģeklinde bükülmesiyle yapılırlar. Uzama, kısalma ve bükülmeye karĢı performansları iyidir. 

20-25ºye kadar büküldüğünde bile kesit değiĢmesi yaratmaz. Ancak onarımları zor ve 

pahalıdır. 
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Kauçuk borular, ucuz olmasına karĢılık uzun ömürlü değildir. Ortam sıcaklığından 

etkilenip kolay deforme olur ve esnekliğini yitirir. Ülkemizde birçok ekim makinesinde 

kauçuktan yapılmıĢ tohum boruları kullanılmaktadır. 
 

Plastik boruların kullanımı son yıllarda artmıĢtır. Düz hortumlardan belirli boyda 

kesilerek yapılır. Santrifüj ve pnömatik dağıtma düzenli ekim makinelerinde kullanılır. 

ġeffaf oluĢu, tohumların akıĢının izlenmesini sağlar. Tüm tohum borularında çap 3-5 cm, 

boyları ise yerine göre 38-75 cm arasında değiĢir. 
 

Ekici (gömücü) ayaklarda, tohum/gübre borularının alt ucu, ekici (gömücü) ayağın 

içine sokulur. Ekici (gömücü) ayaklar ekim için bir çizi açar ve tohumları / gübreleri bu 

çizilere ekimi gerçekleĢtirir. Mekanik hububat ekim makinelerinde en çok kullanılan ekici 

(gömücü) ayaklar Ģunlardır: 
 

Balta ayaklar, iyi hazırlanmıĢ tarlalarda çok iyi çalıĢır. Ancak kuru kesekli, otlu veya 

fazla nemli topraklarda gereğince görev yapamaz. Çizi tabanını hafifçe bastırma özelliğine 

sahiptir. 

 
Resim 1.15: Balta ayak 

Diskli ayaklar, her türlü tarla Ģartlarında rahatlıkla çalıĢır. Dönerek çalıĢtıkları için 

tıkanma yapmaz. Tek diskli ve çift diskli olarak iki tipte imal edilmiĢlerdir. Tek diskli 

ayaklar, keskin kenarlarıyla toprağı Ģerit biçiminde kesip tohum yatağını hazırlar. Ġyi 

hazırlanmamıĢ tarlada rahatlıkla çalıĢır ve tohum yatağını hazırlar. Tohumu muntazam 

olarak tohum yatağına düĢüremez, biraz dağınık atar.  

 
Resim 1.16: Tek diskli ayak 
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Çift diskli ayaklar, birbirlerine belli bir açı ile yaklaĢtırılmıĢ iki diskten oluĢmuĢtur. 

Diskler toprağın her iki tarafını açarak tohumu bırakır. Tek diskli gömücü ayaklarda görülen 

sakıncalar bu ayak tipinde görülmez. Tohum yatağını biraz geniĢ açtığından bu ayakların 

arkasına muhakkak kapatma zinciri ve halkası takılmalıdır. 

 
Resim 1.17: Çift diskli ayak 

Hareket iletim düzenlerinde tüm ekim makinelerinin ekici organları, hareketlerini 

genellikle tekerleklerden alır. Bunun için ekici organ devir sayısının tekerin devir sayısına 

oranı değiĢmez. Yani ekicinin devri makinenin ilerleme hızı ile orantılı olarak azalıp çoğalır. 

Dolayısıyla teker ile ekici ünite arasında iletimi sağlayan çeĢitli hareket iletim düzenleri 

bulunmaktadır. Bunlar; basit kademeli hareket iletim düzenleri, çok kademeli hareket iletim 

düzenleri  ve basit kademesiz hareket iletim düzenleridir. Çok kademeli hareket iletim 

düzenlerinin de; norton diĢli hareket iletim düzeni ve kademeli konik diĢli hareket iletim 

düzeni olmak üzere iki değiĢik tipi mevcuttur. 

 

Günümüz mekanik hububat ekim makinelerinde kullanılan hareket iletim 

düzenlerinden birisi olan basit kademeli hareket iletim düzeni, genellikle aktif alanı 

değiĢtirilebilen ekici düzenli mekanik hububat ekim makinelerinde kullanılır. Oluklu 

makaralı ekici düzende, makaranın alanı değiĢtirilerek tohum miktarı ayarlanabilir. Ancak bu 

ayarlama belirli sınırlar içinde kalır. Bu makinede, aktif alanın tamamından istenilen 

miktarda tohum ayarı yapılamıyorsa o zaman ekici milin devrini değiĢtirmek gerekir. Bu, 

makinenin yan tarafında tohum/gübre deposu ile teker arasında yerleĢtirilen basit bir diĢli 

mekanizması ile sağlanır. 

 
Resim 1.18: Basit kademeli hareket iletim düzeni 
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Basit kademesiz hareket iletim düzeni, aktif alanı değiĢmeyen diĢli makaralı ile 

kısmen de üniversal makaralı ekici düzenlerde kullanılır. Bu hareket iletim düzeninde, 

parmaklı iticilerin strokunu ayarlayıcı bir çubuğa bağlı tohum/gübre ayar göstergesinin kolu 

aĢağı yukarı hareket ettirilerek ayar yapılır. Strok mesafesi kısa olursa ekici mil yavaĢ, uzun 

olursa hızlı döner. Sistem yağ banyolu bir kutu içerisinde ve makinenin yan tarafında yer 

alır. 

 
Resim 1.19: Basit kademesiz hareket iletim düzeni 

Otomatik kaldırma–indirme düzeni, çekilir tip mekanik hububat ekim makinelerinde 

bulunan bir parçadır. Görevi, yolda giderken veya sıra baĢlarını dönerken (ekim yapılmadığı 

zamanlarda) ekici ayakları yukarı kaldırarak tohum/gübre dökülmesini önler. 

 
Resim 1.20: Otomatik Kaldırma – Ġndirme Düzeni 

Markör (çizek), ekim makinelerinin her gidiĢ geliĢinde sıralar arasında eĢit mesafeler 

olacak Ģekilde ekim yapılmasını sağlayan parçadır. Yani sıralar ne birbirinden çok açık ne de 

iki sıra üst üste çakıĢmıĢ olmalıdır. Markörler sağ ve sol tarafta iki adet olup gidiĢte biri, 

dönüĢte diğeri çalıĢmak üzere istenilen uzunlukta ayarlanır. 
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Resim 1.21: Markör ( Çizek ) 

Ayar kolları, birim alana atılacak tohum/gübre miktarını ayarlamak için kullanılır. 

Ayrıca makine üzerinde de hangi kademede ne kadar miktar tohum atılacağını gösteren 

tablolar bulunur. Bu tablolar, ekim makinesinin tohum/gübre deposunu yanında veya içinde 

olabildiği gibi, makine kullanma kitabında da yer alabilir. 

 
Resim 1.22: Gübre Ayar kolu 

Ġz kazıyıcı, makinenin önüne, bağlama çatısının üzerine traktör teker iz geniĢliğine 

göre 1 veya 2 adet takılır. Ekim sırasında traktör tekerleklerinin geçtiği toprak basılmakta ve 

arkadan gelen ekim makinesinin bu alanlara isabet eden ekici ayakları ekimi istenilen 

derinlik ve Ģekilde yapamamaktadır. Bu alanlara ekimin kolayca yapılmasını sağlamak için 

iz kazıyıcılar kullanılmaktadır. 
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Resim 1.23: Ġz kazıyıcı 

Tohum/gübre kapatma düzenleri, tohumların/gübrelerin ekici ayaklar geçtikten hemen 

sonra kapatılmasını sağlayan parçalardır. Normal olarak ekici ayaklar bir çizi açarak 

tohumları/gübreleri bırakır ve üstünü örter. Ancak değiĢik toprak Ģartlarında tüm ekili alanda 

ve sırada bu sağlanamayabilir. Bunun için diskli ayakların arkasından yuvarlak ve büyük 

zincir halkaları sürgü olarak geçirilir. Bunun dıĢındaki tohum/gübre kapatma düzenleri balta 

ayaklara bağlı olarak kullanılan lama Ģeklindeki kapayıcılar veya tel çubuklu tırmıklarda 

kullanılabilir. 

 
Resim 1.24: Tel çubuklu tohum kapatma düzeni 

Ekim makinelerinden daha iyi sonuç alınmak üzere bazı ek parçalar ilave 

edilmektedir. Bunlar; baskı tekerlekleri, yedek tohum kutusu, toz ilaçlama düzeni, dekar 

sayacı ve ek ağırlıklar gibi parçalardır. Günümüz ekim makinelerinde bu ilave parçalar arzu 

edilirse sipariĢ verilerek taktırılabilir. 

 

Resim 1.25: Dekar sayacı 
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1.5. Mekanik Hububat Ekim Makinelerinin ÇalıĢma Sistemi 
 

Mekanik hububat ekim makinelerinde, makine tekerleğinin dönmesi ile teker 

diĢlisinden zincir vasıtasıyla gelen hareket, ekici ünite diĢlisine ve karıĢtırıcıya iletilir. 

KarıĢtırıcı, tohumların devamlı olarak ekici makaralara doğru akmasını sağlar. Ekici 

makaranın dönmesiyle alttan itibaren tohum/gübre borularına iletilen materyal, toprağa çizi 

açarak ilerleyen ekici ayaklardan toprağa gömülür ve arkadaki kapatıcı düzenle 

tohumlar/gübreler kapatılır. 

 

1.6. Mekanik Hububat Ekim Makinelerinin Bakımı 
 

Makine ile yapılacak çalıĢmalarda istenen verimin elde edilmesi de makinenin her an 

kullanıma hazır ve bakımlı olmasıyla mümkün olacaktır. Bir makine teknolojik açıdan ne 

kadar ileri seviyede de olsa belirli zamanlarda yapılması gereken bakımlar ihmal edildiğinde 

mutlaka sorun çıkartacaktır. Eğer makinenin periyodik bakımı yapılmazsa çalıĢma esnasında 

oluĢacak bir aksaklık veya arıza, emek ve zaman kaybının yanında ürün kalitesinde de ciddi 

kayıplara neden olacaktır. 

 
Bakım esnasında,  zincirlerin sağlamlığı ve gerginliği düzenli kontrol edilir. Kontrol 

için zincirin bel vermiĢ tarafı üzerine bastırılır. Normal olarak zincire hareket veren ve alan 

diĢliler, dingil mesafesinin  en fazla % 1’i kadar esnemelidir. Örneğin dingil mesafesi 100 

cm  ise zincir 1 cm esnemelidir.  

 
Resim 1.26: DiĢliler dingil mesafesi tespiti 

Zincir baklalarında eğilme, paslanma ve kırılma olup olmadığı kontrol edilir. Eğer 

eğilmiĢ ve kırılmıĢ zincir baklası varsa değiĢtirilir. Zincir baklalarının çoğunluğu eğilmiĢ 

veya paslanmıĢsa zincir yenisi ile değiĢtirilir. Ayrıca zincir diĢlilerinin aĢınıp aĢınmadığı da 

kontrol edilir.  
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Resim 1.27: Zincirlerde gerginlik  kontrolü 

Zincir kontrolünde, zincire bastırıldığında yukarıda bildirilen değerden daha fazla 

esniyorsa, germe diĢlisi veya ağaç ve plastikten yapılmıĢ germe takozları olan germe 

düzenekleri ile gerdirilmelidir. 

 
Resim 1.28: Zincir gergi ayarı 

Zincir ve diĢliler, gazyağı veya benzin veya mazotla temizlenmeli, daha sonra ince yağ 

(SAE 10) ile yağlanmalıdır. Temizleme iĢleminde plastik veya kıl fırçalar, yağlama 

iĢleminde ise fırça veya yağdanlık kullanılmalıdır. 

 
Resim1.29: Zincirlerin temizliği 



 

 

 

18 

Makinenin hareketli organlarında sürtünmeden dolayı meydana gelebilecek aĢınma ve 

güç iletim kayıplarını önlemek amacıyla hareketli organlar bakım ve kullanma kitabında 

belirtilen özellikteki yağlarla yağlanmalıdır. Hareketli kısımlarda bulunan gresörlüklere gres 

pompası ile bakım ve kullanma kitabında belirtilen sürelerde gres yağı basılmalıdır. 

 

Ayrıca iĢ sezonu sonunda paslanmaya maruz kalabilecek yüzeyler de (ekici ayaklar, 

markör) koruyucu yağ veya kullanılmıĢ makine yağı ile yağlanmalıdır. 

 

 
Resim1.30: Makinenin yağlanması 

Bakım esnasında, diĢli kutusu yağı kontrol edilmelidir. Bunun için yağ doldurma 

tapaları sökülerek veya gösterge penceresinden yağ seviyesine bakılarak eksik ise firma 

tarafından tavsiye edilen yağ ile tamamlanmalıdır. 

 
Resim1.31: DiĢli kutusu yağı kontrolü 

Makine yeni alındığında diĢli kutusu, firma tarafından yağ  doldurulmuĢ durumdadır. 

Bu yağların, yine firma tarafından tavsiye edilen belli bir çalıĢma saati veya çalıĢma 

alanından sonra değiĢtirilmesi gerekir. Bunun için alt ve yan tarafta bulunan boĢaltma tapası 

açılır, altına yağ toplama kabı konur. Yağın kolay akması için, yağ doldurma tapası da açılır 

ve yağ boĢaltılır. Daha sonra yağ boĢaltma tapası yerine takılır ve sıkılır. Firma tarafından 

tavsiye edilen cins ve miktarda yağ, diĢli kutusu yağ doldurma deliğinden doldurulur. 
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Resim1.32: DiĢli kutusu yağı değiĢimi 

Bakım esnasında tohum/gübre ayar kolları, derinlik ayar kolu kontrol edilmeli, 

deforme olanlar varsa ise düzeltilmeli, aksaklık giderilemiyorsa değiĢtirilmelidir. 

 
Resim 1.33: Ayar kolu kontrolü 

 Makine lastik tekerleklerinin hem görevlerini sağlıklı olarak yapabilmeleri hem de 

uzun ömürlü olabilmeleri için hava basınçlarının tavsiye edilen değerde olması gerekir. 

Bakım sırasında hava saati ile lastik hava basınçlarının bakım ve kullanma kitabında tavsiye 

edilen değerlerde olup olmadığı kontrol edilmelidir. Uygun olmayan hava basınçları 

ayarlanmalıdır. 

 
Resim 1.34: Lastik hava basıncı kontrolü 

Makine üzerindeki bütün bağlama elemanları (cıvata, somun, kelepçe vb.) tek tek 

kontrol edilmeli, varsa gevĢek olanlar uygun anahtarla sıkılmalıdır. 
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Resim 1.35:  GevĢemiĢ bağlantı elemanların sıkılması 

Bağlantı elemanlarının kontrolü sırasında, aĢınmıĢ, bozulmuĢ, eğilmiĢ olanlar varsa, 

sökülüp yenisiyle değiĢtirilmelidir. 

 
Resim 1.36: AĢınmıĢ bağlantı elemanlarının değiĢtirilmesi 

Bakım esnasında, tohum/gübre boruları, ekici ayaklar, yaylı parmaklar ve iz 

kazıyıcılar kontrol edilmelidir.Yerinden çıkmıĢ tohum/gübre boruları, ekici ayaklar yerlerine 

takılmalı, tıkanan boru ve ayaklar temizlenmeli, deforme olmuĢ borular, ayaklar, parmaklar 

ve iz kazıyıcılar tespit edilmelidir. 

 
Resim 1.37: Ekici ayakların kontrolü 

KırılmıĢ veya aĢırı bir Ģekilde aĢınmıĢ tohum/gübre boruları, ekici ayaklar, yaylı 

parmaklar ve iz kazıyıcılar uygun anahtarlarla sökülerek yenileri ile değiĢtirilmelidir. 
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Resim 1.38: Deforme olmuĢ ekici ayakların değiĢtirilmesi  

Ekici makaralar ve bunların ayar kapakları kontrol edilmeli, aĢınmıĢ veya fare 

kemirmesinden dolayı deforme olmuĢ olanlar tespit edilmelidir. 

 
Resim 1.39: Ekici makara kontrolü 

Bozuk ve aĢınmıĢ ekici makaralar ve kapakları değiĢtirilmelidir. Bunun içinde önce 

ekici mil sökülür, bozuk ve aĢınmıĢ olanların yenileri tekrar yerlerine takılır. 

 
Resim 1.40: Ekici milin sökülmesi 

ÇalıĢma esnasında markörler, eğilip bükülebilir veya  kırılabilir. Bükülen markörler, 

preste düzeltilebilir. Kırılan markörler yenileri ile değiĢtirilmelidir. 
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Resim 1.41: Markörün kırılması 

Muhafazasız hareketli aksamlarla çalıĢmak, çalıĢma emniyeti için büyük bir risktir. Bu 

yüzden,  tohum/gübre hareket iletim düzenlerinin  muhafazalarının takılı olmaları gerekir. 

Eğer yoksa mutlaka muhafazaları takılmalı, takılı ise kontrol edilmelidir. 

 
Resim 1.42: Hareketli kısımların muhafazasının takılması 

Makine; genel bir temizlik yapıldıktan sonra, hava Ģartlarının olumsuz etkilerinden 

korumak için sundurma tipi kapalı, kuru bir yerde devrilme vs. tehlikelere karĢı emniyet 

açısından mümkünse tahta veya takozla sehpaya alınarak muhafaza edilmelidir. 

 
Resim 1.43: Makinenin kapalı bir ortamda muhafazası 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Mekanik hububat ekim makinelerinin bakımını aĢağıdaki iĢlem basamaklarına 

göre yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Zincirlerde gerginlik ve 

sağlamlık kontrolü yapınız. 

 ĠĢ önlüğünüzü/tulumunuzu giyiniz. 

 ĠĢ güvenliği önlemleri alınız. 

 Zincir muhafaza kapağını sökünüz. 

 Zincirin bel vermiĢ tarafına bastırarak gerginlik 

ve sağlamlık kontrolü yapınız. 

 Zincir muhafaza kapağını takınız. 

 Zincirlerde gerginlik ayarı 

yapınız. 

 GevĢeklik varsa germe mekanizmasından 

gerdiriniz. 

 Zincir ve diĢlileri temizleyiniz 

ve yağlayınız. 

 Zincir muhafaza kapağını sökünüz. 

 Gazyağı, benzin veya mazot kullanarak fırça ile 

zincir ve diĢlileri temizleyiniz. 

 Ġnce yağ ile yağlayınız. 

 Zincir muhafaza kapağını takınız. 

 Makineyi yağlayınız. 

 Makinenin bakım ve kullanma kitabına uygun 

olarak bütün gresörlüklerini gres pompası ile 

yağlayınız. 

 DiĢli kutusu yağını kontrol 

ediniz, eksik  ise tamamlayınız. 

 DiĢli kutusu yağını yağ seviye penceresinden 

veya seviye tapasından kontrol ediniz.  

 Eksikse, bakım ve kullanma kitabında belirtilen 

seviyeye kadar tavsiye edilen yağla 

tamamlayınız. 

 DiĢli kutusu yağını değiĢtiriniz. 
 DiĢli kutusu yağını bakım ve kullanma kitabına 

uygun olarak değiĢtiriniz. 

 EğilmiĢ, bükülmüĢ ayar 

kollarını düzeltiniz,  

gerekiyorsa değiĢtiriniz. 

 Makinedeki bütün ayar kollarını kontrol ediniz. 

EğilmiĢ ve bükülmüĢ olanlar varsa atölyede 

uygun aletlerle düzeltiniz. 

  Düzeltilmiyorsa yenisi ile değiĢtiriniz. 

 Lastik havalarını kontrol ediniz, 

eksik ise tamamlayınız. 

 Lastik havalarını hava basınç göstergesi ile 

kontrol ediniz. 

 Eksik ise bakım ve kullanma kitabında belirtilen 

hava basıncı değerlerine kadar tamamlayınız. 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını 

sıkınız. 

 Varsa gevĢemiĢ bağlantı elemanlarını, uygun 

anahtarla sıkınız. 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını 

değiĢtiriniz. 

 Yapılan kontrolde aĢınmıĢ bağlantı elemanı varsa 

yenisi ile değiĢtiriniz. 

 Tohum borularını, ekici 

ayakları, yaylı parmakları ve iz 

kazıyıcıları kontrol ediniz. 

 Makineyi gözden geçirerek tohum/gübre 

borularında ezilme, kırılma veya yırtık olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Ekici ayaklarda, yaylı parmaklarda ve iz 

kazıyıcılarda eğilme ve kırılma olup olmadığını 

tespit ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 KırılmıĢ veya aĢırı aĢınmıĢ tohum 

borularını, ekici ayakları, yaylı 

parmakları ve iz kazıyıcıları 

değiĢtiriniz. 

 Yaptığınız kontrollerde ezilmiĢ, kırılmıĢ veya 

aĢınmıĢ tohum/gübre borusu, ekici ayakları, 

yaylı parmakları ve iz kazıyıcıları tespit 

ettiyseniz yenisi ile değiĢtiriniz. 

 Ekici makara ve bunların ayar 

kapaklarını kontrol ediniz. 

 Ekici makaraları ve ayar kapaklarında aĢınma 

ve bozulma olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Bozuk ve aĢınmıĢ ekici 

makaraları ve kapaklarını 

değiĢtiriniz. 

 Bakım ve kullanma kitabında tavsiye edilen 

Ģekilde ekici mili sökünüz. 

 Bozuk ve aĢınmıĢ makaraları ve kapaklarını 

sökerek yenisi ile değiĢtiriniz. 

 Gömücü ayakları kontrol ediniz, 

bozuk ve aĢınmıĢ olanları 

değiĢtiriniz. 

 Gömücü ayakları kontrol ediniz. 

 AĢınmıĢ olanlar varsa sökerek yenisi ile 

değiĢtiriniz. 

 Çizeği (markör) kontrol ediniz, 

gerekiyor ise değiĢtiriniz. 

 Çizeği kontrol ediniz.  

 AĢırı derecede aĢınma, eğilme ve bükülme 

varsa söküp değiĢtiriniz. 

 Hareketli kısımların 

muhafazalarını takınız. 

 Makinenin tüm hareketli kısımlarının 

muhafazalarını takarak kazalara neden 

olmasını önleyiniz. 

 Makineyi kapalı bir yerde, tahta 

veya takozla sehpaya alarak 

muhafaza ediniz. 

 Sezon sonunda makineyi güzelce temizleyiniz. 

 Paslanma ve korozyona karĢı korumak için 

kapalı bir yerde sehpa üzerine yerleĢtiriniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Zincirlerde gerginlik ve sağlamlık kontrolü yaptınız mı?   

2. Zincirlerde gerginlik ayarı yaptınız mı?   

3. Zincir ve diĢlileri gazyağı/benzin veya motorinle temizlediniz mi?   

4. Zincir ve diĢlileri yağladınız mı?   

5. Makineyi yağladınız mı?   

6. DiĢli kutusu yağını kontrol ettiniz mi?   

7. Yağı eksik ise tamamladınız mı?   

8. DiĢli kutusu yağını değiĢtirdiniz mi?   

9. EğilmiĢ, bükülmüĢ ayar kollarını düzelttiniz mi?   
10. EğilmiĢ, bükülmüĢ ayar kollarının değiĢtirilmesi gerekiyorsa 

değiĢtirdiniz mi? 
  

11. Lastik havalarını kontrol ettiniz mi? Eksikse tamamladınız mı?   

12. GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıktınız mı?   

13. AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını değiĢtirdiniz mi?   
14. Tohum borularını, ekici ayakları, yaylı parmakları ve iz kazıyıcıları 

kontrol etiniz mi? 
  

15. KırılmıĢ veya aĢırı bir Ģekilde aĢınmıĢ tohum borularını, ekici 

ayakları, yaylı parmakları ve iz kazıyıcıları değiĢtirdiniz mi? 
  

16. Ekici plakaları ve bunların ayar kapaklarını kontrol ettiniz mi?   

17. Bozuk ve aĢınmıĢ ekici plakaları ve kapaklarını değiĢtirdiniz mi?   

18. Gömücü ayakları kontrol ettiniz mi?   

19. Gömücü ayaklardan bozuk ve aĢınmıĢ olanları değiĢtirdiniz mi?   

20. Çizeği (markör) kontrol ettiniz mi?   

21. Çizeği gerekiyorsa değiĢtirdiniz mi?   

22. Hareketli kısımların muhafazalarını taktınız mı?   
23. Makineyi kapalı bir yerde ve tahta veya takozla sehpaya alarak 

muhafaza ettiniz mi? 
  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Bitkisel üretim amacıyla ana bitkiyi oluĢturacak tohum ya da bitki parçasının 

hazırlanmıĢ tohum yatağına, bitki isteklerine uygun Ģekilde yerleĢtirip toprakla 

kapatılması iĢlemine aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Toprak iĢleme  

B) Ekim 

C) Ġlaçlama 

D) Çapalama 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi ekim metotlarına göre ekim makineleri sınıflandırmasına 

girer? 

A) Kesiksiz sıraya ekim yapan ekim makinesi 

B) Kombine ekim makinesi  

C) Çekilir tip ekim makinesi 

D) Basit ekim makinesi 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi traktör bağlanma durumuna göre ekim makineleri 

sınıflandırmasına girer? 

A) Kesiksiz sıraya ekim yapan ekim makinesi 

B) Kombine ekim makinesi  

C) Basit tip ekim makinesi 

D) Askılı ekim makinesi 

 

4. Tohum deposunun içinde bulunan ve tohumların devamlı olarak ekici makaralara 

doğru akmasını sağlayan parça aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Markör 

B) Ġz kazıyıcı 

C) KarıĢtırıcı 

D) Hareket iletim düzeni 

 

5. Tohum/gübreyi, depodan alıp istenen miktarlarda ve eĢit olarak tohum borularına 

gönderen parça aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Ekici düzenler 

B) Otomatik kaldırma/indirme düzeni 

C) Tohum/gübre kapatma düzenleri 

D) Hareket iletim düzeni 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi mekanik hububat ekim makinelerinde en çok kullanılan ekici 

düzenlerden değildir? 

A) Oluklu makaralı ekiciler 

B) DiĢli makaralı ekici düzenler 

C) Üniversal makaralı ekici düzenler 

D) Ġçten kertikli ekici düzenler 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. AĢağıdakilerden hangisi markörün görevidir? 

A) Sıralara arası mesafelerin eĢit olmasını sağlamak 

B) Sıralar üzeri mesafelerin eĢit olmasını sağlamak 

C) Birim alana atılacak tohum miktarını ayarlamak 

D) Birim alana atılacak gübre miktarını ayarlamak 

 

8. Ekim sırasında traktör tekerleklerinin bastığı toprağı gevĢetip ekimi istenilen 

derinlikte yapılamasını sağlayan parça aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Otomatik kaldırma/indirme düzeni   

B) Ġz kazıyıcı  

C) Tohum/gübre kapatma düzenleri 

D) Markör 

 

9. AĢağıdaki parçalardan hangisi asılır tip mekanik hububat ekim makinelerinde 

bulunmaz? 

A) Hareket iletim düzeni 

B) Otomatik kaldırma/indirme düzeni 

C) Ġz kazıyıcı 

D) Ekici düzen 

 

10. Genellikle aktif alanı değiĢtirilebilen ekici düzenli mekanik hububat ekim 

makinelerinde kullanılan hareket iletim düzeni aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Çok kademeli hareket iletim düzeni 

B) Norton diĢli hareket iletim düzeni 

C) Basit kademeli hareket iletim düz 

D) Basit kademesiz hareket iletim düzeni 

 

 

 

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. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 

 

 

 

Gerekli ortam ve araç gereç verildiğinde, bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak 

pnömatik hububat ekim makinelerinin bakımlarını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Pnömatik kavramını araĢtırınız. 

 Çevrenizdeki tarımsal üreticilerin hububat ekiminde pnömatik hububat ekim 

makinelerini kullanıp kullanılmadığını araĢtırınız. 

 Pnömatik hububat ekim makinelerini kullanan varsa bu makineleri neden tercih 

ettiklerini ve makinelerine ne tür bakımlar yaptıklarını araĢtırınız. 

 Pnömatik hububat ekim makinelerinin çalıĢma sistemini araĢtırınız. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. PNÖMATĠK HUBUBAT EKĠM 

MAKĠNELERĠ 
 

Mekanik hububat ekim makinelerinde tohum/gübre deposunun, makinenin iĢ geniĢliği 

kadar olması zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca ekici ayakların diziliĢi de tohum/gübre 

deposuna bağlıdır. Bu nedenle bu makinenin iĢ geniĢliği sınırlı olmakta, iĢ geniĢliğinin 

artması oranında makinenin boyutları ve ağırlığı, dolayısıyla güç ihtiyacı artmaktadır. 

 

ĠĢte bu tür olumsuzlukları ortadan kaldırmak için yapılan çalıĢmalar sonucu, iĢ 

geniĢliği daha yüksek pnömatik ekici düzenli hububat ekim makineleri geliĢtirilmiĢtir. 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: Pnömatik hububat ekim makinesi 

 

2.1. Pnömatik Hububat Ekim Makinelerinin Parçaları 
 

Pnömatik hububat ekim makineleri, Öğrenme Faaliyeti–1’deki parçalara ilave olarak 

Ģu parçalardan meydana gelmiĢtir: 

 

Vantilatör (hava fanı), hareketini bir kayıĢ kasnak düzeniyle traktör kuyruk milinden 

mafsallı Ģaft vasıtasıyla almaktadır. Görevi, hava akımı üreterek ekici üniteden gelen 

tohum/gübreyi dağıtma merkezine göndermektir. Hava akımı tohumları önce ana dağıtıcıya, 

daha sonra da yardımcı dağıtıcılar aracılığıyla ekici ayaklara iletir. 

 
Resim 2.2: Vantilatör (Hava fanı) 

 
Püskürtme borusu dirseği, vantilatörden gelen hava miktarını, ekilecek tohumun 

küçüklük ve büyüklüğüne göre içindeki bir klape yardımıyla sınırlandıran parçadır. 
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Resim 2.3: Püskürtme borusu dirseği 

Dağıtma borusu, vantilatörün hava etkisiyle gönderdiği materyali, dağıtma merkezine 

ulaĢtıran parçadır. 

 
Resim 2.4: Dağıtma borusu 

Dağıtma merkezinin (distribütör) görevi, dağıtma borusundan gelen materyali, 

üzerindeki baĢlıklara bağlı olan ekici borulara göndermektir. 

 
Resim 2.5: Dağıtma merkezi (Distribütör) 
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2.2. Pnömatik Hububat Ekim Makinelerinin ÇalıĢma Sistemi 
 

Traktör kuyruk milinden hareket alan vantilatör, hava akımı üretir. Tohum deposunun 

altında bulunan ekici ünite, makine tekerinden gelen hareket ile istenilen miktarlardaki 

tohum/gübreyi havanın önüne düĢürür. Hava akımının etkisiyle dağıtma borusuna gelen 

materyal oradan dağıtma merkezi tarafından tohum/gübre borularına gönderilir. 

Tohum/gübre  borularından ekici ayaklara ulaĢan materyal toprağa gömülür, arkadan gelen 

kapatıcılarla kapatılır. 

 

2.3. Pnömatik Hububat Ekim Makinelerinin Bakımı 
 

Pnömatik hububat ekim makinelerinde diĢli kutusu bulunmadığından Öğrenme 

Faaliyeti – 1’deki  diĢli kutusu yağını kontrol etmek, gerekiyorsa tamamlamak, diĢli kutusu 

yağını değiĢtirmek konularından bahsedilmeyecektir. Öğrenme Faaliyeti – 1’deki bakımlara 

ilave olarak ek bakımlar yapılmaktadır. 

 

ÇalıĢma esnasında herhangi bir sorunla karĢılaĢmamak için bakım sırasında kayıĢların 

kontrol edilmesi gerekir. AĢırı yıpranmıĢ, eskimiĢ kayıĢlar bakım ve kullanma kitabında 

tavsiye edilen ölçülerde yeni bir kayıĢ ile değiĢtirilmelidir. 

 

 
Resim 2.6: KayıĢların kontrolü  

Bakım esnasında vantilatör kayıĢının gerginliği kontrol edilmeli ve gerekiyorsa 

ayarlanmalıdır. KayıĢ gerginlik ayarı ayar cıvata ve somunlarından, bakım ve kullanma 

kitaplarında tavsiye edilen ölçülerde yapılmalıdır. 
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Resim 2.7: KayıĢlarda gerginlik ayarı  

 Hava Ģartlarından kuruyup sertleĢmesini önlemek amacıyla vantilatör kayıĢının 

sezon sonunda makine üzerinden  sökülerek kapalı bir yerde muhafaza edilmesi 

gerekmektedir. 

 
Resim 2.8: Vantilatör kayıĢının muhafazası 

Pnömatik hububat ekim makinelerinde tüm çalıĢan kısımların muhafazaları yanında, 

emniyetli bir çalıĢma için mafsallı Ģaft muhafazalarının takılmaları da gerekir. 

 
Resim 2.9: Muhafazası takılı mafsallı Ģaft 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Pnömatik hububat ekim makinelerinin bakımını aĢağıdaki iĢlem basamaklarına 

göre yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Zincirlerde ve kayıĢlarda 

gerginlik ve sağlamlık kontrolü 

yapınız. 

 ĠĢ önlüğünüzü/tulumunuzu giyiniz. 

 ĠĢ güvenliği önlemleri alınız. 

 Zincir/kayıĢ muhafaza kapağını sökünüz. 

 Zincirin/kayıĢın bel vermiĢ tarafına bastırarak 

gerginlik ve sağlamlık kontrolü yapınız. 

 Zincir/kayıĢ muhafaza kapağını takınız. 

 Zincirlerde ve kayıĢlarda 

gerginlik ayarı yapınız. 

 GevĢeklik varsa germe mekanizmasından 

gerdiriniz. 

 Zincir ve diĢlileri temizleyiniz 

ve yağlayınız. 

 Zincir muhafaza kapağını sökünüz. 

 Gazyağı, benzin veya mazot kullanarak fırça ile 

zincir ve diĢlileri temizleyiniz. 

 Ġnce yağ ile yağlayınız. 

 Zincir muhafaza kapağını takınız. 

 Makineyi yağlayınız. 

 Makinenin bakım ve kullanma kitabına uygun 

olarak bütün gresörlüklerini gres pompası ile 

yağlayınız. 

 EğilmiĢ, bükülmüĢ ayar kollarını 

düzeltiniz,  gerekiyorsa 

değiĢtiriniz. 

 Makinedeki bütün ayar kollarını kontrol ediniz.  

 EğilmiĢ ve bükülmüĢ olanlar varsa atölyede 

uygun aletlerle düzeltiniz. 

  Düzeltilmiyorsa yenisi ile değiĢtiriniz. 

 Lastik havalarını kontrol ediniz, 

eksik ise tamamlayınız. 

 Lastik havalarını, hava basınç göstergesi ile 

kontrol ediniz. 

 Eksik ise bakım ve kullanma kitabında belirtilen 

hava basıncı değerlerine kadar tamamlayınız. 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını 

sıkınız. 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanları varsa uygun 

anahtarla sıkınız. 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını 

değiĢtiriniz. 

 Yapılan kontrolde aĢınmıĢ bağlantı elemanı 

varsa yenisi ile değiĢtiriniz. 

 Tohum borularını, ekici 

ayakları, yaylı parmakları ve iz 

kazıyıcıları kontrol ediniz. 

 Makineyi gözden geçirerek tohum/gübre 

borularında ezilme, kırılma veya yırtık olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Ekici ayaklarda, yaylı parmaklarda ve iz 

kazıyıcılarda eğilme ve kırılma olup olmadığını 

tespit ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 

 

34 

 

 KırılmıĢ veya aĢırı aĢınmıĢ tohum 

borularını, ekici ayakları, yaylı 

parmakları ve iz kazıyıcıları 

değiĢtiriniz. 

 Yaptığınız kontrollerde ezilmiĢ, kırılmıĢ 

veya aĢınmıĢ tohum/gübre borusu tespit 

ettiyseniz yenisi ile değiĢtiriniz.  

 EğilmiĢ veya kırılmıĢ ekici ayakları, yaylı 

parmakları ve iz kazıyıcıları düzeltiniz. 

 Düzelmiyorsa yenisi ile değiĢtiriniz. 

 Ekici makara ve bunların ayar 

kapaklarını kontrol ediniz. 

 Ekici makaraları ve ayar kapaklarında 

aĢınma ve bozulma olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Bozuk ve aĢınmıĢ ekici makaraları ve 

kapaklarını değiĢtiriniz. 

 Bakım ve kullanma kitabında tavsiye 

edilen Ģekilde, ekici mili sökünüz. 

 Bozuk ve aĢınmıĢ makaraları ve 

kapaklarını sökerek yenisi ile değiĢtiriniz. 

 Gömücü ayakları kontrol ediniz, bozuk 

ve aĢınmıĢ olanları değiĢtiriniz. 

 Gömücü ayakları kontrol ediniz. 

 AĢınmıĢ olanlar varsa sökerek yenisi ile 

değiĢtiriniz. 

 Çizeği (markör) kontrol ediniz, 

gerekiyor ise değiĢtiriniz. 

 Çizeği kontrol ediniz.  

 AĢırı derecede aĢınma, eğilme ve bükülme 

varsa söküp değiĢtiriniz. 

 Sezon sonunda vantilatör kayıĢını 

sökünüz ve ayrı bir yerde muhafaza 

ediniz. 

 KayıĢ muhafaza kapağını sökünüz. 

 KayıĢı çıkarınız ve kapalı bir ortamda 

muhafaza ediniz. 

 Hareketli kısımların muhafazalarını 

takınız. 

 Makinenin tüm hareketli kısımlarının 

muhafazalarını takarak kazalara neden 

olmasını önleyiniz. 

 Makineyi kapalı bir yerde, tahta veya 

takozla sehpaya alarak muhafaza 

ediniz. 

 Sezon sonunda makineyi temizleyiniz. 

 Paslanma ve korozyona karĢı korumak 

için, kapalı bir yerde sehpa üzerine 

yerleĢtiriniz. 

 



 

 

 

35 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Zincirlerde ve kayıĢlarda gerginlik ve sağlamlık kontrolü yaptınız 

mı? 
  

2. Zincirlerde ve kayıĢlarda gerginlik ayarı yaptınız mı?   

3. Zincir ve diĢlileri gazyağı / benzin veya motorinle temizlediniz mi?   

4. Zincir ve diĢlileri yağladınız mı?   

5. Makineyi yağladınız mı?   

6. EğilmiĢ, bükülmüĢ ayar kollarını düzelttiniz mi?   
7. EğilmiĢ, bükülmüĢ ayar kollarının değiĢtirilmesi gerekiyorsa 

değiĢtirdiniz mi? 
  

8. Lastik havalarını kontrol ettiniz mi? Eksikse tamamladınız mı?   

9. GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıktınız mı?   

10. AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını değiĢtirdiniz mi?   
11. Tohum borularını, ekici ayakları, yaylı parmakları ve iz kazıyıcıları 

kontrol etiniz mi? 
  

12. KırılmıĢ veya aĢırı bir Ģekilde aĢınmıĢ tohum borularını, ekici 

ayakları, yaylı parmakları ve iz kazıyıcıları değiĢtirdiniz mi? 
  

13. Ekici plakaları ve bunların ayar kapaklarını kontrol ettiniz mi?   

14. Bozuk ve aĢınmıĢ ekici plakaları ve kapaklarını değiĢtirdiniz mi?   

15. Gömücü ayakları kontrol ettiniz mi?   

16. Gömücü ayaklardan bozuk ve aĢınmıĢ olanları değiĢtirdiniz mi?   

17. Çizeği (markör) kontrol ettiniz mi?   

18. Çizeği gerekiyorsa değiĢtirdiniz mi?   

19. Sezon sonunda vantilatör kayıĢını söktünüz mü?   

20. KayıĢı kapalı bir ortamda muhafaza ettiniz mi?   

21. Hareketli kısımların muhafazalarını taktınız mı?   
22. Makineyi kapalı bir yerde ve tahta veya takozla sehpaya alarak 

muhafaza ettiniz mi? 
  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi hava akımı üreterek ekici üniteden gelen tohum/gübreyi 

dağıtma merkezine gönderir? 

A) Dağıtma borusu   B) Dağıtma merkezi 

C) Vantilatör    D) Püskürtme borusu dirseği 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi vantilatörün hava etkisiyle gönderdiği materyali 

dağıtma merkezine ulaĢtırır? 

A) Dağıtma borusu   B) Dağıtma merkezi 

C) Vantilatör    D) Püskürtme borusu dirseği 

 

3. Vantilatörden gelen hava miktarını ekilecek tohumun küçüklük ve büyüklüğüne 

göre içindeki bir klape yardımıyla sınırlandıran parça aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Dağıtma borusu   B) Dağıtma merkezi 

C) Vantilatör    D) Püskürtme borusu dirseği 

 

4. AĢağıdaki bakımlardan hangisi pnömatik hububat ekim makineleri için geçerli 

değildir? 

A) Lastik havalarını kontrol etmek 

B) Makineyi yağlamak  

C) GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıkmak 

D) DiĢli kutusu yağını kontrol etmek 

 

5. I. Zincirlerde ve kayıĢlarda gerginlik ve sağlamlık kontrolü yapmak, 

II. DiĢli kutusu yağını değiĢtirmek, 

III. Çizeği ( markörü ) kontrol etmek, gerekiyorsa değiĢtirmek. 

Yukarıdaki bakımlardan hangisi / hangileri pnömatik hububat ekim makinelerinde 

yapılmaz? 

A) I     B) II 

C) III     D) I - III 

 

 

 

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 
 

 

 

Gerekli ortam ve araç gereç verildiğinde bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak 

mekanik tek dane ekim makinelerinin bakımlarını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bulunduğunuz bölgede üretimi yapılan çapa bitkilerini araĢtırınız.  

 Bulunduğunuz bölgede mekanik tek dane ekim makinelerinin kullanılıp 

kullanılmadığını araĢtırınız. 

 Mekanik tek dane ekim makinelerinin bakımlarını üreticilerden, internet ve 

tarım alet makine satıĢ bayilerinden araĢtırınız. 

 Mekanik tek dane ekim makinelerinin çalıĢma sistemini araĢtırınız. 

 Bulduğunuz sonuçlarla ilgili sunum hazırlayınız. Bu sunumu arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız 

3. MEKANĠK TEK DANE EKĠM 

MAKĠNELERĠ 
 

Çapa bitkilerinin tohumlarını, istenilen sıra üzeri ve uzaklıklarda tek tek ekebilen 

makinelerdir. Özel ekim makineleri adı ile de bilinen bu makineler, tek tek ektikleri 

tohumların çimlenmesini sağlayabilecek ve kaliteli bir ekimi baĢaracak özellikte hassas bir 

yapıya sahiptir. 

 
Resim 3.1: Mekanik tek dane ekim makinesi 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.1. Mekanik Tek Dane Ekim Makinelerinin Parçaları 
 

Tohum/gübre deposu, her makine için özel yapı ve Ģekilde olmakla beraber ekilecek 

tohumların / gübrelerin büyüklüğü ve Ģekli gibi özelliklerle müstakil olarak imal edilirler. 

 

 

Resim 3.2: Tohum deposu 

 

 

               Resim 3.3: Gübre deposu 

Genellikle üç nokta askı sistemine sahip bağlama düzenlerine sahiptir. 

 
Resim 3.4: Bağlama düzeni 

Tek dane ekim makinelerinin ana çatıları, ekici ve gübre ünitelerinin tek tek ve 

kolayca üzerine bağlanabilecek Ģekilde ve yapıdadır. 
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Resim 3.5: Ana çatı 

Mekanik tek dane ekim makinelerinin hareket/taĢıyıcı tekerlekleri genelde metal, 

pnömatik hububat tek dane ekim makinelerinde ise lastik yapılı olup tohum ve gübre 

ünitelerine hareket vermektedir. Bunlar makinenin yapı ve Ģekline göre aynı zamanda taĢıma 

ve kapatma görevi de yapmaktadır. 

 
Resim 3.6: TaĢıma / hareket tekeri 

Mekanik tek dane ekim makinelerinde ekici düzenleri; çarklı ekici düzenler, diĢli 

çarklı ekici düzenler, yuvalı çarklı ekici düzenler, plakalı ekici düzenler, parçalı plakalı ekici 

düzenler, delikli plakalı ekici düzenler, kaĢıkçıklı ekici düzenler ve kauçuk bantlı ekici 

düzenleri Ģeklinde sınıflandırılmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan ekici düzenler, delikli 

plakalı ekicilerdir. 

 
Resim 3.7: Delikli plakalı ekici düzenler 
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Ülkemizde kullanılan mısır, ayçiçeği, sorgum vb. tohumları ekebilen delikli plakalı 

ekiciler; delikli plaka, sıyırıcı mandal ve yaylı bir iticiden oluĢur. Delikli plakanın 

hücrelerine dolan tohumlar sıyırıcı mandal tarafından tohum çıkıĢ deliği ağzına getirilir, 

burada yaylı itici, tohumları aĢağıya düĢürür.    

 

Ekici düzenin attığı tohum/gübre, borular vasıtasıyla ekici (gömücü) ayaklara iletilir. 

Tek dane ekim makinelerinin tohum/gübre boruları, çeĢit olarak helezonik (spiral) 

borulardır. 

 
Resim 3.8: Helezonik ( spiral ) boru 

Tek dane ekim makinelerinin gömücü ayakları genelde balta tipi ve diskli tip 

ayaklardır. Balta tipi gömücü ayaklar, özellikle hafif topraklarda, iyi hazırlanmıĢ tohum 

yatağı üzerinde hassas ekim yapılmasına elveriĢlidir. Disk Ģeklindeki gömücü ayaklar ise, 

daha ağır, taĢlı ve sert topraklarda, iyi hazırlanmamıĢ otlu anızlı araziler için uygundur. Balta 

ayağın iĢini kolaylaĢtırmak için, daha elveriĢli bir ortam sağladığından bazı ek parçalar 

takılır. Çelik sacdan yapılmıĢ olan kulakçıklar, tarla yüzeyindeki taĢları,  tezekleri yana 

iterek temiz bir ekim çizisi açılmasını sağlar. 

 
Resim 3.9: Derin yayma kulakçıklı balta tipi ayak 

Tek dane ekim makinelerinde hareket iletimi, zincir ve diĢlilerle tekerden alınarak 

ekici düzene iletme Ģeklinde olur. 3 değiĢik Ģekilde hareket iletimi vardır. Bunlar; basit iletim 

sistemi, değiĢen diĢli sistemi ve çok kademeli diĢli sistemidir. Günümüzde en çok kullanılan 

basit iletim ve değiĢen diĢli sistemleridir. 
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Basit iletim sisteminde, hareket veren teker diĢlisi ile hareketi alan diĢlinin biri büyük, 

biri de küçük durumdadırlar. Bunlar üst üste değiĢik diĢlilerle de donatılabilir. Hareket 

iletimi bir zincir vasıtasıyla olmakta, ayrıca istenildiğinde zincir diĢliler üzerinden atlatılarak 

değiĢik hız kademeleri elde edilebilmektedir. 

 
Resim 3.10: Basit iletim sistemi 

DeğiĢen diĢli sisteminde, tekerden hareket alan teker diĢlisi ve hareket diĢlilerinin çok 

değiĢik büyüklükte olanları vardır. Bunlar yer değiĢtirebildiği gibi iki diĢli de  kendi 

aralarında ayrı ayrı yer değiĢtirebilir. 

 
Resim 3.11: DeğiĢen diĢli sistemi 

Gömücü ayakların ektiği tohumun/gübrenin toprakla temasını sağlamak üzere tek 

dane ekim makinelerinde, 1 veya 2 adet baskı tekeri bulunmaktadır. 

 

Resim 3.12: Baskı tekeri 
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Baskı tekerleri 2 adet olan tek dane ekim makinelerinde, öndeki baskı tekeri, tohumun 

toprakla iyice temasını sağlar. Diğeri ise kapamadan sonra tohum yuvasını yanlardan bastırır. 

 

Kapatıcılar; baskı tekerinin bastırdığı çiziyi ve tohum/gübreyi toprakla örter, 

kapatırlar. Derinlikleri ayarlanabilir. Özel sıyırgı demirleri Ģeklinde olanlar çoğunluktadır. 

 
Resim 3.13: Kapatıcılar 

Destek tekeri, makine ağırlığını üzerinde taĢıyarak ekim derinliğinin her yerde eĢit 

olmasını sağlar. Traktörde olabilecek iniĢ ve çıkıĢlarda makinenin etkilenmesini de önler. 

 
Resim 3.14: Destek tekeri 

Tek dane ekim makineleri tarla engebeleri karĢısında zaman zaman kalkar, zaman 

zaman da iner. Bu sırada gömücü ayakların ekim derinliği yer yer değiĢtiği gibi sıra üzeri 

mesafeler de değiĢmektedir. Bu sakıncaları önlemek için paralel konum sistemi 

geliĢtirilmiĢtir. 

 
Resim 3.15: Paralel konum sistemi 
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3.2. Mekanik Tek Dane Ekim Makinelerinin ÇalıĢma Sistemi 
 

Makine hareket tekerinden gelen hareket ile ekici plakaya hareket verilir. Ekici 

plakanın dönmesiyle plaka yuvalarına dolan tohumlar tohum borusundan ekici ayağa gelir. 

Ekici ayak tarafından açılan çiziye düĢen tohumlar, baskı tekeri tarafından bastırılır ve 

kapatıcılarla kapatılır. 

 

3.3. Mekanik Tek Dane Ekim Makinelerinin Bakımı 
 

Mekanik tek dane ekim makinelerinde diĢli kutusu olmadığından ve hareket tekerleği 

genelde metal yapılı olduğundan; diĢli kutusu yağını kontrol etmek, eksikse tamamlamak, 

diĢli kutusu yağını değiĢtirmek, lastik havalarını kontrol etmek gibi iĢlem basamakları 

haricindeki bakımlar Öğrenme Faaliyeti-1’deki gibidir. Farklı yapılması gereken 

bakımlardan birisi olan ekici plakaların kontrolünde, yaylı iticiler ve sıyırıcı mandallar 

kontrol edilmeli; aĢınmıĢ, bozulmuĢ veya deforme olmuĢ olanlar tespit edilmelidir. 

 

Resim 3.16: Yaylı itici ve sıyırıcı mandal 

kontrolü 

 

 

 

 

Resim 3.17: Ekici plaka kontrolü 

Bozuk ve aĢınmıĢ ekici plakalar, yaylı iticiler ve sıyırıcı mandallar değiĢtirilmelidir. 

Bunun içinde önce baskı plakası sökülür, bozuk ve aĢınmıĢ olanların yenileri tekrar yerlerine 

takılır. 

 

Resim 3.17: Baskı plakasının sökülmesi 

 

 

Resim 3.18: Baskı plakasının çıkarılması 
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Baskı tekerlekleri ve kapatıcılar tek tek kontrol edilmeli; varsa aĢınmıĢ, bozulmuĢ 

veya deforme olmuĢ olanlar sökülerek yenisi ile değiĢtirilmelidir. 

 
Resim 3.19: Kapatıcı kontrolü 

Destek tekerlekleri tek tek kontrol edilmeli, varsa aĢınmıĢ, bozulmuĢ veya deforme 

olmuĢ olanlar sökülerek yenisi ile değiĢtirilmelidir. 

 
Resim 3.20: Destek tekeri kontrolü 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Mekanik tek dane ekim makinelerinin bakımını aĢağıdaki iĢlem basamaklarına 

göre yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Zincirlerde gerginlik ve 

sağlamlık kontrolü yapınız. 

 ĠĢ önlüğünüzü/tulumunuzu giyiniz. 

 ĠĢ güvenliği önlemleri alınız. 

 Zincir muhafaza kapağını sökünüz. 

 Zincirin bel vermiĢ tarafına bastırarak gerginlik ve 

sağlamlık kontrolü yapınız. 

 Zincir muhafaza kapağını takınız. 

 Zincirlerde gerginlik ayarı 

yapınız. 

 GevĢeklik varsa germe mekanizmasından 

gerdiriniz. 

 Zincir ve diĢlileri 

temizleyiniz ve yağlayınız. 

 Zincir muhafaza kapağını sökünüz. 

 Gazyağı, benzin veya mazot kullanarak fırça ile 

zincir ve diĢlileri temizleyiniz. 

 Ġnce yağ ile yağlayınız. 

 Zincir muhafaza kapağını takınız. 

 Makineyi yağlayınız. 

 Makinenin bakım ve kullanma kitabına uygun 

olarak bütün gresörlüklerini gres pompası ile 

yağlayınız. 

 EğilmiĢ, bükülmüĢ ayar 

kollarını düzeltiniz,  

gerekiyorsa değiĢtiriniz. 

 Makinedeki bütün ayar kollarını kontrol ediniz. 

EğilmiĢ ve bükülmüĢ olanlar varsa atölyede uygun 

aletlerle düzeltiniz 

  Düzeltilmiyorsa yenisi ile değiĢtiriniz. 

 GevĢemiĢ bağlantı 

elemanlarını sıkınız. 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanları varsa uygun 

anahtarla sıkınız. 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını 

değiĢtiriniz. 

 Yapılan kontrolde aĢınmıĢ bağlantı elemanı varsa 

yenisi ile değiĢtiriniz. 

 Tohum borularını ve ekici 

ayakları  kontrol ediniz. 

 Makineyi gözden geçirerek tohum/gübre 

borularında ezilme, kırılma veya yırtık olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Ekici ayaklarda eğilme ve kırılma olup olmadığını 

tespit ediniz. 

 KırılmıĢ veya aĢırı aĢınmıĢ 

tohum borularını ve ekici 

ayakları değiĢtiriniz. 

 Yaptığınız kontrollerde ezilmiĢ, kırılmıĢ veya 

aĢınmıĢ tohum/gübre borusu ve ekici ayakları  

tespit ettiyseniz yenisi ile değiĢtiriniz.  

 Düzelmiyorsa yenisi ile değiĢtiriniz. 

 Ekici plaka, sıyırıcı mandal 

ve yaylı iticilerini kontrol 

ediniz. 

 Ekici plakaları, sıyırıcı mandal ve yaylı iticilerinde 

aĢınma ve bozulma olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Bozuk ve aĢınmıĢ ekici 

plakaları, sıyırıcı mandal ve 

yaylı iticilerini değiĢtiriniz. 

 Bakım ve kullanma kitabında tavsiye edilen Ģekilde 

baskı plakayı sökünüz. 

 Bozuk ve aĢınmıĢ plakaları, sıyırıcı mandal ve 

yaylı iticileri sökerek yenisi ile değiĢtiriniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Baskı tekerlekleri ve kapatıcıları 

kontrol ediniz, gerekiyorsa 

değiĢtiriniz. 

 Baskı tekerleri ve kapatıcıları kontrol 

ediniz. 

 AĢırı derecede aĢınma, eğilme ve bükülme 

varsa yenileri ile değiĢtiriniz. 

 Destek tekerlerini kontrol ediniz, 

gerekiyorsa değiĢtiriniz. 

  

 Destek tekerlerini kontrol ediniz. 

 Eğilme ve bükülme varsa yenileri ile 

değiĢtiriniz. 

 Gömücü ayakları kontrol ediniz, 

bozuk ve aĢınmıĢ olanları 

değiĢtiriniz. 

 Gömücü ayakları kontrol ediniz. 

 AĢınmıĢ olanlar varsa sökerek yenisi ile 

değiĢtiriniz. 

 Çizeği (markör) kontrol ediniz, 

gerekiyor ise değiĢtiriniz. 

 Çizeği kontrol ediniz.  

 AĢırı derecede aĢınma, eğilme ve bükülme 

varsa söküp değiĢtiriniz. 

 Hareketli kısımların muhafazalarını 

takınız. 

 Makinenin tüm hareketli kısımlarının 

muhafazalarını takarak kazalara neden 

olmasını önleyiniz. 

 Makineyi kapalı bir yerde, tahta veya 

takozla sehpaya alarak muhafaza 

ediniz. 

 Sezon sonunda makineyi güzelce 

temizleyiniz. 

 Paslanma ve korozyona karĢı korumak için 

kapalı bir yerde sehpa üzerine yerleĢtiriniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Zincirlerde gerginlik ve sağlamlık kontrolü yaptınız mı?   

2. Zincirlerde gerginlik ayarı yaptınız mı?   

3. Zincir ve diĢlileri gazyağı/benzin veya motorinle temizlediniz mi?   

4. Zincir ve diĢlileri yağladınız mı?   

5. Makineyi yağladınız mı?   

6. EğilmiĢ, bükülmüĢ ayar kollarını düzelttiniz mi?   
7. EğilmiĢ, bükülmüĢ ayar kollarının değiĢtirilmesi gerekiyorsa 

değiĢtirdiniz mi? 
  

8. GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıktınız mı?   

9. AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını değiĢtirdiniz mi?   

10. Tohum borularını, ekici ayakları ve kapatıcıları kontrol etiniz mi?   
11. KırılmıĢ veya aĢırı bir Ģekilde aĢınmıĢ tohum borularını, ekici 

ayakları ve kapatıcıları değiĢtirdiniz mi? 
  

12. Ekici plakaları ve bunların sıyırıcı mandal ve yaylı iticileri kontrol 

ettiniz mi? 
  

13. Bozuk ve aĢınmıĢ ekici plakaları ve sıyırıcı mandal ve yaylı iticileri 

değiĢtirdiniz mi? 
  

14. Baskı tekerlerini ve kapatıcıları kontrol ettiniz mi? Gerekiyorsa 

değiĢtirdiniz mi? 
  

15. Destek tekerlerini kontrol ettiniz mi? Gerekiyorsa değiĢtirdiniz mi?   

16. Gömücü ayakları kontrol ettiniz mi?   

17. Gömücü ayaklardan bozuk ve aĢınmıĢ olanları değiĢtirdiniz mi?   

18. Çizeği (markör) kontrol ettiniz mi?   

19. Çizeği gerekiyorsa değiĢtirdiniz mi?   

20. Hareketli kısımların muhafazalarını taktınız mı?   
21. Makineyi kapalı bir yerde ve tahta veya takozla sehpaya alarak 

muhafaza ettiniz mi? 
  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Mekanik tek dane ekim makinelerinde en çok kullanılan ekici düzen aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Delikli plakalı ekiciler  B) Parçalı plakalı ekiciler 

C) Yuvalı çarklı ekiciler   D) KaĢıkçıklı plakalı ekiciler 

 

2. Tekerden hareket alan teker diĢlisi ve hareket diĢlilerinin çok değiĢik büyüklükte 

olanları vardır. Bunlar yer değiĢtirebildiği gibi iki diĢli de kendi aralarında ayrı ayrı 

yer değiĢtirebilirler. AĢağıdaki hareket iletim sistemlerinden hangisi bu tanıma 

uymaktadır? 

A) Tek kademeli hareket iletim sistemi B) Çok kademeli hareket sistemi  

C) Basit iletim sistemi   D) DeğiĢen diĢli sistemi 

 

3. Tek dane ekim makinelerinde, gömücü ayakların ektiği tohum / gübrenin toprakla 

temasını sağlayan parça aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Kapatıcılar    B) Baskı tekeri 

C) Hareket iletim sistemi   D) Tohum/gübre boruları 

 

4. Tek dane ekim makinelerinde makine ağırlığını üzerinde taĢıyarak ekim derinliğinin 

her yerde eĢit olmasını sağlayan parça aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Baskı tekeri    B) Markör 

C) Destek tekeri    D) Gömücü ayaklar 

 

5. AĢağıdaki bakımlardan hangisi mekanik tek dane ekim makinelerinde yapılmaz? 

A) Ekici plakaları, yaylı iticileri ve sıyırıcı mandalları kontrol etmek 

B) Zincirlerde gerginlik ve sağlamlık kontrolünü yapmak 

C) Tohum borularını, ekici ayakları, kapatıcıları kontrol etmek 

D) DiĢli kutusu yağını kontrol etmek, eksikse tamamlamak 

 

 

 

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 
 

 

Gerekli ortam ve araç gereç verildiğinde bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak 

pnömatik tek dane ekim makinelerinin bakımlarını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Pnömatik kavramının tek dane ekim üzerine olan etkisini araĢtırınız. 

 Bölgenizde pnömatik tek dane ekim makinelerinin kullanılıp kullanılmadığını 

araĢtırınız. 

 Pnömatik tek dane ekim makinelerinin bakımlarını üreticilerden, internet ve 

satıĢ bayilerinden araĢtırınız. 

 Pnömatik tek dane ekim makinelerinin çalıĢma sistemini araĢtırınız. 

 Bulduğunuz sonuçlarla ilgili sunum hazırlayınız. Bu sunumu arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız 

 

4. PNÖMATĠK TEK DANE EKĠM 

MAKĠNELERĠ 
 

Mekanik tek dane ekim makinelerinde, tohumlar ile ekici düzende yer alan yuvalar 

veya delikler arasında sorunlar çıkabilmektedir. Ayrıca, tohumların deliklere girme ihtimali 

etkilendiğinden ilerleme hızında belirli değerlerin üzerine çıkılmamaktadır. Mekanik tek 

dane ekim makinelerinde mevcut bu sorunların giderilmesi amacıyla pnömatik tek dane ekim 

makineleri geliĢtirilmiĢtir. 

 

Mekanik tek dane ekim makinelerine ek olarak bu makinelerde kuyruk milinden 

hareket alan bir hava akımı kaynağı bulunmaktadır. 

 
Resim 4.1: Pnömatik tek dane ekim makinesi ile ekim 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -4 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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4.1 . Pnömatik Tek Dane Ekim Makinelerinin Parçaları  
 

Öğrenme Faaliyeti – 3’teki mekanik tek dane ekim makineleri parçalarına ilave olarak 

pnömatik tek dane ekim makinelerinde bazı farklı parçalar vardır. Bunlardan birisi olan çizi 

açıcı, gömücü ayağın önünde bulunur. Tohum/gübrenin düĢeceği çiziyi önceden gevĢeterek 

gömücü ayağa yardımcı olur. 

 
Resim 4.2: Çizi açıcı 

Traktör kuyruk milinden mafsallı Ģaft vasıtasıyla alınan hareket, kayıĢ kasnak 

düzeniyle aspiratör miline gelmektedir. Görevi hava üreterek ekici plakanın üzerinde 

bulunan deliklerde tohumu tutmaktır. 
 

 
Resim 4.3: Aspiratör ( Hava fanı ) 

 

Vakummetre,  ekilecek tohumun büyüklük ve küçüklüğüne, ağır ve hafif oluĢuna göre, 

aspiratör tarafından sağlanan vakum değerinin okunduğu parçadır. 
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Resim 4.4: Vakummetre 

Aspiratör dağıtıcısı (distribütör), aspiratör tarafından sağlanan vakumu ekim 

hücrelerine dağıtan parçadır. 

 
Resim 4.5: Aspiratör dağıtıcısı (Distribütör) 

Ekim hücresi, tohum deposunun hemen altında bulunur. Ekici plakaları kapatan, 

üzerinde sıyırıcı kolları, derecelendirme skalası, gözetleme pencereleri, içinde tohum akıĢ 

perdesi ve altında boĢaltma kapağı bulunan parçadır. 

 
Resim 4.6: Ekim hücresi 

Sıyırıcılar, tohumların tek tek ekilmesini sağlayan, diğer tohumları geri depoya 

gönderen parçadır. Ekim hücresinin üzerinde 1 veya 2 adet kolu vardır. Kollar, ucundaki 

çatallarla sıyırma görevi yapar. 
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Resim 4.7: Sıyırıcı ayar kolları 

 

 

Resim 4.8: Sıyırıcı çatalları 

4.2. Pnömatik Tek Dane Ekim Makinelerinin ÇalıĢma Sistemi 
 
Traktör kuyruk milinden hareket alan aspiratör hava akımı üretir. Üretilen havanın 

emiĢ kuvvetiyle tohumun ağırlığı yenilir. Makine hareket tekerleğinin dönmesiyle ekici 

plaka da döner ve ekici plakanın üzerinde bulunan deliklerde tohumlar tutulur. Plakanın 

dönüĢü devam ettikçe çıkıĢ ağzına doğru ilerleyen tohum, havanın oluĢturduğu emme 

kuvvetinden kurtularak çizi açıcının gevĢettiği toprağa ekici ayaktan düĢer. Arkadan gelen 

baskı tekeri ile bastırılan tohum, kapatıcılarla örtülür. 

 

4.3. Pnömatik Hububat Ekim Makinelerinin Bakımı 
 

Zincirlerde gerginlik ve sağlamlık kontrolü yapmak, zincirlerde gerginlik ayarı 

yapmak, zincir ve diĢlileri temizlemek ve yağlamak, makineyi yağlamak, eğilmiĢ, bükülmüĢ 

ayar kollarını düzeltmek, gerekiyorsa değiĢtirmek, lastik havalarını kontrol etmek, eksikse 

tamamlamak, gevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıkmak, aĢınmıĢ bağlantı elemanlarını 

değiĢtirmek, tohum/gübre borularını, ekici ayakları ve iz kazıyıcıları kontrol etmek, kırılmıĢ 

veya aĢırı bir Ģekilde aĢınmıĢ tohum/gübre boruları, ekici ayakları ve iz kazıyıcıları 

değiĢtirmek, çizeği (markörü) kontrol etmek, gerekiyorsa değiĢtirmek, hareketli kısımların 

muhafazalarını takmak, makineyi kapalı bir yerde ve tahta takozla sehpaya alarak muhafaza 

etmek gibi iĢlem basamakları Öğrenme Faaliyeti -1’de anlatıldığı gibidir. 

 

KayıĢlarda gerginlik ve sağlamlık kontrolü yapmak, kayıĢlarda gerginlik ayarı 

yapmak, sezon sonunda vantilatör kayıĢını sökmek ve ayrı bir yerde muhafaza etmek gibi 

iĢlem basamakları Öğrenme Faaliyeti -2’de anlatıldığı gibidir. 

 

Baskı tekerlekleri ve kapatıcıları kontrol etmek, gerekiyorsa değiĢtirmek, destek 

tekerlerini kontrol etmek, gerekiyorsa değiĢtirmek gibi iĢlem basamakları Öğrenme Faaliyeti 

-3’te anlatıldığı gibidir. 

 

Farklı yapılması gereken bakımlardan birisi olan ekici plakalar, sıyırıcılar ve hücre 

akıĢ perdelerinin kontrol edilmesi sırasında; aĢınmıĢ, bozulmuĢ veya deforme olmuĢ olanlar 

tespit edilmeli, gerekiyorsa değiĢtirilmelidir. Bunun için de önce ekim hücresi sökülmelidir. 
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Resim 4.9: Hücre akıĢ perdesi kontrolü 

Bakım esnasında traktör çalıĢtırılarak aspiratörün üretmiĢ olduğu hava 

vakummetreden takip edilmelidir. Hava emiĢ klapesi ve kanalları kontrol edildikten sonra, 

belli bir gazda vakummetre ibresi, değer göstermiyorsa değiĢtirilmelidir. 

 
Resim 4.10: Hava emiĢ klapesi 

Aspiratör dağıtıcısından ekim hücresine giden borulardan her biri teker teker 

sökülerek hava emiĢi olup olmadığı elle kontrol edilir. Hava emiĢi yeterli değilse değiĢtirilir. 

 
Resim 4.11: Aspiratör dağıtıcısının kontrolü 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Pnömatik tek dane ekim makinelerinin bakımın aĢağıdaki iĢlem basamaklarına 

göre yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Zincirlerde ve kayıĢlarda 

gerginlik ve sağlamlık 

kontrolü yapınız. 

 ĠĢ önlüğünüzü/tulumunuzu giyiniz. 

 ĠĢ güvenliği önlemleri alınız. 

 Zincir/kayıĢ muhafaza kapağını sökünüz. 

 Zincirin/kayıĢın bel vermiĢ tarafına bastırarak 

gerginlik ve sağlamlık kontrolü yapınız. 

 Zincir/kayıĢ muhafaza kapağını takınız. 

 Zincirlerde ve kayıĢlarda 

gerginlik ayarı yapınız. 
 GevĢeklik varsa germe mekanizmasından gerdiriniz. 

 Zincir ve diĢlileri 

temizleyiniz ve yağlayınız. 

 Zincir muhafaza kapağını sökünüz. 

 Gazyağı, benzin veya mazot kullanarak fırça ile 

zincir ve diĢlileri temizleyiniz. 

 Ġnce yağ ile yağlayınız. 

 Zincir muhafaza kapağını takınız. 

 Makineyi yağlayınız. 

 Makinenin bakım ve kullanma kitabına uygun 

olarak bütün gresörlüklerini gres pompası ile 

yağlayınız. 

 EğilmiĢ, bükülmüĢ ayar 

kollarını düzeltiniz, 

gerekiyorsa değiĢtiriniz. 

 Makinedeki bütün ayar kollarını kontrol ediniz. 

EğilmiĢ ve bükülmüĢ olanlar varsa atölyede uygun 

aletlerle düzeltiniz. Düzelmiyorsa yenisi ile 

değiĢtiriniz. 

 Lastik havalarını kontrol 

ediniz, eksik ise 

tamamlayınız. 

 Lastik havalarını hava basınç göstergesi ile kontrol 

ediniz. 

 Eksik ise bakım ve kullanma kitabında belirtilen 

hava basıncı değerlerine kadar tamamlayınız. 

 GevĢemiĢ bağlantı 

elemanlarını sıkınız. 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanları varsa uygun anahtarla 

sıkınız. 

 AĢınmıĢ bağlantı 

elemanlarını değiĢtiriniz. 

 Yapılan kontrolde aĢınmıĢ bağlantı elemanı varsa 

yenisi ile değiĢtiriniz. 

 Tohum borularını, ekici 

ayakları ve iz kazıyıcıları 

kontrol ediniz. 

 Makineyi gözden geçirerek tohum/gübre 

borularında ezilme, kırılma veya yırtık olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Ekici ayaklarda, yaylı parmaklarda ve iz 

kazıyıcılarda eğilme ve kırılma olup olmadığını 

tespit ediniz. 

 KırılmıĢ veya aĢırı aĢınmıĢ 

tohum borularını, ekici 

ayakları ve iz kazıyıcıları 

değiĢtiriniz. 

 Yaptığınız kontrollerde ezilmiĢ,kırılmıĢ veya 

aĢınmıĢ tohum/gübre borusu tespit ettiyseniz yenisi 

ile değiĢtiriniz.  

 EğilmiĢ veya kırılmıĢ ekici ayakları ve  iz 

kazıyıcıları düzeltiniz. 

 Düzelmiyorsa yenisi ile değiĢtiriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ekici plakaları, sıyırıcıları ve 

hücre akıĢ perdelerini kontrol 

ediniz. 

 Ekici plakaları, sıyırıcılar ve hücre akıĢ 

perdelerinde aĢınma ve bozulma olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Bozuk ve aĢınmıĢ ekici 

plakaları, sıyırıcıları ve hücre 

akıĢ perdelerini değiĢtiriniz. 

 Bakım ve kullanma kitabında tavsiye edilen 

Ģekilde ekim hücresini sökünüz. 

 Bozuk ve aĢınmıĢ plakaları, sıyırıcıları ve hücre 

akıĢ perdelerini sökerek yenisi ile değiĢtiriniz. 

 Vakummetreyi kontrol ediniz, 

gerekiyorsa değiĢtiriniz. 

 Aspiratörün üretmiĢ olduğu vakumun değerini 

ibreden takip ediniz, gerekli vakum sağlanmıyorsa 

değiĢtiriniz. 

 Aspiratör dağıtıcısını 

(distribütörü)  kontrol ediniz, 

gerekiyorsa değiĢtiriniz. 

 Aspiratör dağıtıcısından ekim hücresine giden 

borulardan her biri teker teker sökerek hava emiĢi 

olup olmadığı elle kontrol ediniz. Hava emiĢi 

yeterli değilse değiĢtiriniz. 

 Gömücü ayakları kontrol 

ediniz, bozuk ve aĢınmıĢ 

olanları değiĢtiriniz. 

 Gömücü ayakları kontrol ediniz. 

 AĢınmıĢ olanlar varsa sökerek yenisi ile 

değiĢtiriniz. 

 Çizeği (markör) kontrol ediniz, 

gerekiyor ise değiĢtiriniz. 

 Çizeği kontrol ediniz.  

 AĢırı derecede aĢınma,eğilme ve bükülme varsa 

söküp değiĢtiriniz. 

 Sezon sonunda vantilatör 

kayıĢını sökünüz ve ayrı bir 

yerde muhafaza ediniz. 

 KayıĢ muhafaza kapağını sökünüz. 

 KayıĢı çıkarınız ve kapalı bir ortamda muhafaza 

ediniz. 

 Hareketli kısımların 

muhafazalarını takınız. 

 Makinenin tüm hareketli kısımlarının 

muhafazalarını takarak kazalara neden olmasını 

önleyiniz. 

 Makineyi kapalı bir yerde, 

tahta veya takozla sehpaya 

alarak muhafaza ediniz. 

 Sezon sonunda makineyi güzelce temizleyiniz. 

 Paslanma ve korozyona karĢı korumak için kapalı 

bir yerde sehpa üzerine yerleĢtiriniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Zincirlerde ve kayıĢlarda gerginlik ve sağlamlık kontrolü yaptınız 

mı? 
  

2. Zincirlerde ve kayıĢlarda gerginlik ayarı yaptınız mı?   

3. Zincir ve diĢlileri gazyağı/benzin veya motorinle temizlediniz mi?   

4. Zincir ve diĢlileri yağladınız mı?   

5. Makineyi yağladınız mı?   

6. EğilmiĢ, bükülmüĢ ayar kollarını düzelttiniz mi?   
7. EğilmiĢ, bükülmüĢ ayar kollarının değiĢtirilmesi gerekiyorsa 

değiĢtirdiniz mi? 
  

8. Lastik havalarını kontrol ettiniz mi? Eksikse tamamladınız mı?   

9. GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıktınız mı?   

10. AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını değiĢtirdiniz mi?   
11. Tohum borularını, ekici ayakları ve iz kazıyıcıları kontrol ettiniz 

mi? 
  

12. KırılmıĢ veya aĢırı bir Ģekilde aĢınmıĢ tohum borularını, ekici 

ayakları ve iz kazıyıcıları değiĢtirdiniz mi? 
  

13. Ekici plakaları, sıyırıcıları ve hücre akıĢ perdelerini kontrol ettiniz 

mi? 
  

14. Bozuk ve aĢınmıĢ ekici plakaları, sıyırıcıları ve hücre akıĢ 

perdelerini değiĢtirdiniz mi? 
  

15. Vakummetreyi kontrol ettiniz mi? Bozuksa değiĢtirdiniz mi?   

16. Aspiratör dağıtıcısını kontrol ettiniz mi? Bozuksa değiĢtirdiniz mi?   

17. Gömücü ayakları kontrol ettiniz mi?   

18. Gömücü ayaklardan bozuk ve aĢınmıĢ olanları değiĢtirdiniz mi?   

19. Çizeği (markör) kontrol ettiniz mi?   

20. Çizeği gerekiyorsa değiĢtirdiniz mi?   

21. Sezon sonunda vantilatör kayıĢını söktünüz mü?   

22. KayıĢı kapalı bir ortamda muhafaza ettiniz mi?   

23. Hareketli kısımların muhafazalarını taktınız mı?   
24. Makineyi kapalı bir yerde ve tahta veya takozla sehpaya alarak 

muhafaza ettiniz mi? 
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Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Pnömatik tek dane ekim makinelerinin, mekanik tek dane ekim makinelerine göre 

tercih edilmesinin sebebi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Havanın etkisyle daha hassas ekim yapabilmesi 

B) Fiyatlarının çok daha ucuz olması 

C) Görünüm itibariyle büyük olması 

D) Daha az çeki gücü istemesi 

 

2. Aspiratör tarafından sağlanan vakumu ekim hücrelerine ileten parça aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Sıyırıcılar    B) Aspiratör (Distribütör) 

C) Vakummetre    D) Hava fanı 

 

3. Ekilecek tohumun özelliğine göre verilecek havanını değerinin ölçüldüğü parça 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Bomometre    B) Volümmetre  

C) Vakummetre    D) Dekarmetre 

 

4. Tohumların tek tek ekilmesini sağlayan, diğerlerini depoya geri gönderen parça 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Aspiratör    B) Ġz kazıyıcı 

C) Distribütör    D) Sıyırıcılar 

 

5. Deponun hemen altında bulunan, ekici plakaları kapatan, üzerinde sıyırıcılar, 

gözetleme penceresi, içinde tohum akıĢ perdesi ve altında boĢaltma kapağı bulunan 

parça aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Sıyırıcılar    B) Aspiratör 

C) Ekim hücresi    D) Vantilatör 

 

 

 

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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Tohum ve gübreyi aynı anda ekebilen ekim makineleri aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Kombine ekim makineleri  B) Basit ekim makineleri 

C) Çekilir tip ekim makineleri  D) Askılı tip ekim makineleri 

 

2. Pamuk, ayçiçeği, mısır, Ģekerpancarı vb. çapa bitkilerinin tohumlarını istenilen sıra 

üzeri veya uzaklıklarda tek tek ekebilen makineler aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Serpme ekim yapan ekim makineleri  

B) Basit ekim makineleri  

C) EĢit aralıklı tek dane ekim makineleri 

D) Kesiksiz sıraya ekim yapan makineler 

 

3. Tüm ekim makinelerinin ekici organları hareketlerini ………………………….alırlar. 

AĢağıdakilerden hangisi yukarıdaki boĢluğu doğru olarak tamamlar? 

A) Makine tekerleği 

B) Traktör kuyruk milinden 

C) Ġz kazıyıcıdan 

D) Otomatik kaldırma-indirme düzeninden 

 

4. Ekim makinelerinin her gidiĢ geliĢinde sıralar arasında eĢit mesafeler olacak Ģekilde 

ekim yapılmasını sağlayan parça aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Ekici düzen    B) Hareket iletim düzeni 

C) Ġz kazıyıcı    D) Markör (Çizek) 

 

5. Çekilir tip hububat ekim makinelerinde, yolda giderken ve yastık baĢlarını dönerken 

(ekim yapılmadığı zamanlarda) ekici ayakları yukarı kaldırarak, tohum/gübre 

dökülmesini önleyen parça aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Ekici düzen    B) Otomatik kaldırma-indirme düzeni 

C) Hareket iletim düzeni   D) Tohum kapatma düzeni 

 

6. Pnömatik hububat ekim makinelerinde, dağıtma borusundan gelen materyali, 

üzerindeki baĢlıklara bağlı olan ekici borularına gönderen parça aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Dağıtma borusu   B) Dağıtma merkezi 

C) Vantilatör    D) Püskürtme borusu dirseği 

 

7. I. ĠĢ geniĢliğinin büyük olması, 

II. ĠĢ baĢarısının yüksek olması, 

III. Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlaması. 

Pnömatik hububat ekim makinelerinin, mekanik hububat ekim makinelerine göre 

tercih edilmesinin sebebi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) I     B) II – III 

C) I – II - III    D) II - III 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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8. Hareket veren teker diĢlisi ile hareketi alan diĢlinin bir büyük biri de küçük olabilir. 

Bunlar üst üste duran değiĢik diĢlilerle de donatılabilirler. Hareket iletim bir zincir 

vasıtasıyla olmakta, ayrıca istenildiğinde zincir diĢliler üzerinden atlatılarak değiĢik 

hız kademeleri elde edilebilir. Tek dane ekim makinelerinin hareket iletim 

sistemlerinden hangisi aĢağıdaki tanıma uymaktadır? 
A) Tek kademeli hareket iletim sistemi 

B) Çok kademeli hareket sistemi  

C) DeğiĢen diĢli sistemi 

D) Basit iletim sistemi 

 

9. Tek dane ekim makinelerinin tarla engebeleri karĢısında kalkıp inmesini önleyerek, 

ekim derinliği ve sıra üzeri mesafelerin değiĢmesini önleyen sistem aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Paralel konum sistemi   B) Hareket iletim sistemi 

C) Baskı sistemi    D) Markör (Çizek) 

 

10. AĢağıdaki parçalardan hangisi mekanik tek dane ekim makinelerinde bulunmaz? 

A) Markör    B) Ana çatı 

C) Aspiratör    D) Baskı düzeni 

 

11. Pnömatik tek dane ekim makinelerinde, kuyruk milinden almıĢ olduğu hareketle hava 

üreterek, ekici plakaların üzerinde bulunan deliklerde tohumu tutma görevi yapan 

parça aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Aspiratör    B) Distribütör 

C) Vantilatör     D) Vakummetre 

 

12. I. Aspiratör 

II. Distribütör 

III. Vantilatör 

IV. Sıyırıcılar 

Pnömatik tek dane ekim makinelerinde, tohumların tek tek ekilmesini sağlayan parça 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) I     B) II 

C) III      D) IV 

 

 

 

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 B 
2 A 
3 D 
4 C 
5 A 
6 D 
7 A 
8 B 
9 B 
10 C 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 
2 A 
3 D 
4 D 
5 B 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 
2 D 
3 B 
4 C 
5 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 
2 B 
3 C 
4 D 
5 C 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 
2 C 
3 A 
4 D 
5 B 
6 B 
7 C 
8 D 
9 A 
10 C 
11 A 
12 D 
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