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AÇIKLAMALAR 
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ALAN  Tarım Teknolojileri 

DAL/MESLEK Tarım Alet ve Makineleri 

MODÜLÜN ADI  Ekim Dikim Makinelerinin Bakımı–2 

MODÜLÜN TANIMI  

Anıza ekim, patates dikim, fide dikim ve çukur açma 

makinelerinin çeĢitleri, özellikleri, çalıĢma sistemi ve 

bakımları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı 

bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Bu modülün ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK Ekim dikim makinelerinin bakımını yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Gerekli araç gereç verildiğinde bakım ve kullanma 

kitaplarına uygun olarak ekim dikim makinelerinin 

periyodik bakımını yapabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Anıza ekim makinelerinin bakımını 

yapabileceksiniz. 

2. Patates dikim makinelerinin bakımını 

yapabileceksiniz. 

3. Fide dikim makinelerinin bakımını 

yapabileceksiniz. 

4. Çukur açma makinelerinin bakımını 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Düz bir zemin 

Donanım: Traktör, anıza ekim makinesi, patates dikim 

makinesi, fide dikim makinesi, çukur açma makinesi, 

temizlik bezi, anahtar takımları, bakım için gerekli araç 

gereç, hava saati, ekim dikim makinesi yedek parçaları, 

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.  
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

 

 

Dünyadaki teknolojik geliĢmeler ve yapılan yenilikler tarım alet ve makineleri 

alanında da kendini göstermiĢtir. Bu alanda hızlı bir geliĢme ile çok çeĢitliliğe geçilmiĢtir.  
 

Meslekteki bu geliĢmelerin temel sebebi, bir tarım ülkesi olan Türkiye’de son yıllarda 

önemi artan tarımsal mekanizasyondur. Tarım alet ve makinelerinin modernleĢmesi, 

çeĢitliliğinin artması, bu alet ve makineleri kullanacak, bakım ve ayarlarını tekniğine uygun 

olarak yapabilecek uzmanlaĢmıĢ elemanlara ihtiyacı ortaya çıkarmıĢtır. Özellikle küçük 

yerleĢim birimlerinde, üretici firmaların, satmıĢ oldukları tarım alet ve makineler için servis 

elemanı gönderemediği yerlerde, bu makineleri kullanacak, bakım ve ayarlarını yapacak 

yetiĢmiĢ elemanlara ihtiyaç duyulmuĢtur. 
 

Bu modül ile ekim ve dikimde kullanılan makinelerin görevlerini, parçalarını 

tanıyacak, makineyi üreten firmanın çıkarmıĢ olduğu tamir, bakım ve kullanma kitaplarında 

belirtilen esaslara uygun olarak yapılacak iĢlemleri öğrenerek uygulayabileceksiniz. 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

 
 

 

Gerekli ortam ve araç gereç sağlandığında bakım ve kullanma kitabına uygun olarak 

anıza ekim makinelerinin periyodik bakımını yapabileceksiniz. 
 

 

 
 Anıza ekim uygulaması yapan çevredeki iĢletmelere giderek gerekli 

araĢtırmaları yapınız. 

 Etrafınızdaki tarımsal üreticilerden anıza ekim makinesi kullanan varsa niçin bu 

makineyi tercih ettiklerini araĢtırınız. 

 Anıza ekim makinelerinde, hangi bakımların yapılması gerektiğini araĢtırınız. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları, sunum hazırlayarak 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

1. ANIZA EKĠM MAKĠNELERĠ 
 

1.1. Anıza Ekim (Doğrudan Ekim) Makinelerinin Kullanım Alanları 

ve Amaçları 
 

GeliĢen çevre bilinci, ekonomik üretim talepleri ve enerji kullanımında tasarrufa gitme 

zorunluluğu, son yıllarda dünyada ve Türkiye’de toprak iĢlemede köklü değiĢikliklerin  

yapılmasına neden olmuĢtur. Bu düĢünce ve değiĢikliklere bağlı olarak geleneksel toprak 

iĢlemeye alternatif, koruyucu toprak iĢleme ve doğrudan ekim yöntemi, hızlı bir Ģekilde 

yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır. 
 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 
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Resim 1.1: Anıza ekim makinesi 

Kültür bitkilerinin yetiĢmesi için uygun bir toprak yapısının hazırlanması toprağın 

iĢlenmesiyle mümkündür. Ancak bilinçsiz ve aĢırı toprak iĢleme doğaya zarar vermektedir. 

Özellikle yoğun toprak iĢleme ve bitki artıklarının yakılması veya tarladan uzaklaĢtırılması 

toprağın sıkıĢmasına ve erozyona neden olmaktadır. Bu da toprağın ısı kapasitesini ve ısı 

iletimini değiĢtirerek bitkilerin büyümesini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenlerle son 

zamanlarda doğrudan ekim yöntemi ve anıza ekim makinelerinin önemi artmıĢtır. Doğrudan 

ekimde, önceki ürünün hasadından sonra ekim öncesi hiçbir toprak iĢlemesi yapılmaz. Anıza 

ekimde, ekim direkt olarak anıza ekim makineleri ile anızın üzerine yapılır. 

 

Resim 1.2: Doğrudan anıza ekim yapılması 

 

Anıza ekim makineleri ile ekim; 
 

 Toprak sıkıĢıklığının sorun olduğu yerlerde, 

 Bitkilerin oksijen alımının azaldığı yerlerde, 

 Su ve rüzgâr erozyonunun fazla olduğu bölgelerde, 

 Toprak neminin az olduğu yerlerde uygulanır. 
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Resim 1.3: Anıza ekim makinesi 

 

Anıza ekim makineleri ile yapılan ekimde Ģu iki temel düĢüncenin gerçekleĢmesi 

amaçlanır: 
 

 Ön bitki ve veya ikinci ürün artıklarının tarla yüzeyine veya yüzeye yakın 

katmanlara yerleĢtirilmesi, 

 Toprak iĢleme yoğunluğu azaltılarak iĢçilik, enerji tüketimi ve zamandan 

önemli tasarruf sağlanması, 
 

Anıza ekim makineleri ile yapılan doğrudan ekimde Ģu faydalar sağlanır: 
 

 ĠĢçiliği azaltır. 

 Zaman tasarrufu sağlar. 

 Makinelerin yıpranmasını azaltır. 

 Yakıt tasarrufu sağlar. 

 Uzun dönemde verimliliği iyileĢtirir. 

 Yüzey su kapasitesini iyileĢtirir. 

 Toprak erozyonunu azaltır. 

 Su geçirgenliğini iyileĢtirir. 

 Toprak su tutma kapasitesini artırır. 

 Toprak sıkıĢmasını azaltır. 
 

Doğrudan ekimin baĢarısı; iklim ve toprak koĢullarına, ekim makinesinin 

performansına ve yabancı ot mücadelesine bağlıdır. 
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Resim 1.4: Anıza ekimde bitkilerin çıkıĢları 

1.2. Anıza Ekim Makinelerinin ÇeĢitleri 
 

Anıza ekim (doğrudan ekim) iĢlenmemiĢ toprakta gerçekleĢtirildiğinden ekimde ya 

özel tasarımlı ekim makineleri kullanılmalı ya da mevcut ekim makinelerinde amaca uygun 

bazı değiĢiklikler yapılmalıdır. 
 

Anıza ekim makinesi geleneksel ekim makinelerine göre iki açıdan farklılık gösterir. 

Bunlar: 
 

 Parçalayıcı ve gömücü ünite 

 Ek ağırlıklar 
 

1.3. Anıza Ekim Makinelerinin Parçaları 
 

Anıza ekim makinelerinde doğrudan ekim yapılması nedeniyle bazı parçalar farklılık 

göstermektedir. Bu parçalar; kesici diskler, ekici düzen, çizi kapatıcılar, gübreleme ve 

ilaçlama ünitesidir. 
 

 Kesici diskler 
 

Bir anıza ekim makinesinde tarlada çalıĢma sırasında anızların baĢarılı bir Ģekilde 

kesilmesi makinenin performansını artıracaktır. Bu iĢin doğru bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi 

için toprağın yapısı ve anızın durumu göz önünde bulundurulmalı, ekici ünitede en uygun 

diskler kullanılmalıdır. 
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Resim 1.5: Anıza ekim makinelerinde kullanılan farklı kesici diskler 
 

Toprak ve anızın durumuna göre kesici disklerden beklenen özellikler Ģunlardır:  
 

 Dönü hareketi yapan kesici diskler, sapları ve toprağı keserek ilerlemelidir.  

 Kesici diskler kolay bilenebilir olmalı veya kendi kendini bilemelidir.  

 Tohumların yerleĢtirildiği çizinin ve etrafındaki toprağın gevĢetilmesi için dar 

dalgalı kesici diskler kullanılmalıdır.  

 Dar dalgalı kesicilerin yapıĢkan ve nemli topraklarda iyi sonuç vermediği 

unutulmamalıdır. 

 

Resim 1.6: Dar dalgalı kesici disk 
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 GeniĢ dalgalı kesici diskler, kolay ufalanabilen topraklarda Ģeritler hâlinde 

iĢleme için uygundur. 

 

Resim 1.7: GeniĢ dalgalı kesici disk 

  

 Yoğun anız artıklarının bulunduğu tarla koĢullarında diĢli çizi temizleyici 

kullanılmalıdır. Ayrıca bu Ģartlarda çift diskli kesiciler de kullanılabilir. 

 

Resim 1.8: DiĢli çizi temizleyici ve ince dalgalı diskli kesici ünite 

 Disk Ģeklindeki kesicilerin baĢarılı olabilmesi için bitki artıklarının yeterince 

kuru olması gerekmektedir. Kesici diskler geçtikten sonra tarladaki anız artıkları 

kesilmeden kalırsa tohumun toprakla teması mümkün olmayacaktır. Tohumun 

çimlenmesi ve buna bağlı olarak tarla çıkıĢı da büyük ölçüde azalacaktır.  
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Resim 1.9: Düz kesici diskli kesici ünite 

 

 Ekici düzen 
 

Doğrudan ekimde ekici ünitelerin önünde bulunan çizi temizleyici ve kesici diskler, 

bir anlamda bu bölgede dar Ģeritler hâlinde tohum yatağı hazırlamaktadır. Ekici düzen, 

genellikle diskli gömücü ayak ve derinlik ayar tekerleklerinden oluĢur. Ekici düzenden gelen 

tohumlar diskli gömücü ayağın açtığı çiziye düĢer. Derinlik kontrolü yan tekerleklerle 

sağlanır. 

 

Resim 1.10: Anıza ekim makinesinde ekici düzen 

 

 Çizi kapatıcılar 
 

Ekici düzenden iletilen tohumun, açılan çizinin dibine bırakıldıktan sonra bastırılması 

ve üzerinin örtülmesi gerekir. Bu amaçla lastik tekerlekler veya saç tekerlekler kullanılır. 

Bastırma tekerleğine ek olarak tohumun üzerinin kapatılması için zincirli veya yaylı 

parmaklar da kullanılabilir. 
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Resim 1.11: Çizi kapatıcı 

 

 Gübreleme ve Ġlaçlama Ünitesi 
 

Doğrudan ekim makinelerinde gübreleme ve ilaçlama ekipmanları da bulunabilir. Bu 

ekipmanlar toprak içinde rahatlıkla çalıĢabilir durumda olmalıdır. Bu amaçla, bu 

ekipmanların sağlam bir çatı ve ilave ağırlığa gereksinimleri vardır. Söz konusu ekipmanlar, 

makinelerin anıza karĢı gösterdiği direnç ile gömücü ayağın toprağa girme etkinliğini artırır. 

 

Resim 1.12: Gübreleme ve ilaçlama ünitesi 

 

1.4. Anıza Ekim Makinesinin ÇalıĢma Sistemi 
 

Doğrudan ekim makinelerinde tohumlar, anızda çalıĢabilen gömücü ayakların açtığı 

çizilere yerleĢtirilir, üzeri toprak ve bitki artıkları ile örtülür ve özel baskı elemanları ile 

bastırılır. 
 

Doğrudan ekimde ekici ünitelerin önünde bulunan çizi temizleyici ve kesici diskler, 

bir anlamda bu bölgede dar Ģeritler hâlinde tohum yatağı hazırlamaktadır. Ekici düzenden 

gelen tohumlar diskli gömücü ayağın açtığı çiziye düĢer. Derinlik kontrolü yan tekerleklerle 

sağlanır.  
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1.5. Anıza Ekim Makinelerinin Bakımı 
 

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

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

olarak ileri seviyede de olsa makinenin belirli zamanlarda yapılması gereken bakımları ihmal 

edildiğinde makine 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. 
 

 Zincirlerde gerginlik ve sağlamlık kontrolü  
 

Zincir gerginliğinin aĢınmada büyük etkisi vardır. Eğer tarım alet ve makinelerinde 

kullanılan zincirler doğru Ģekilde gerilmezse zamanından önce aĢınmakla kalmayıp olmadık 

bir zamanda kopar. Makinede hareket veren zincirlerin gerginlikleri düzenli olarak kontrol 

edilmelidir. Kontrol için zincirin bel vermiĢ tarafı üzerine el ile bastırılır. Normal olarak 

zincire hareket veren ve zincirden hareket alan diĢliler, dingil mesafesinin en fazla % 1’i 

kadar esnemelidir. 

 

ġekil 1.1: Zincirlerde gerginlik kontrolü 

 

A= DiĢlilerin dingil mesafesi F= Zincir esneme payı (en fazla % 1) 
 

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.  
 

 Zincirlerde gerginlik ayarı 
 

Zincirler üç değiĢik yerden gerdirilebilir. Zincirler; 
 

 Makinelerde hareket veren ve alan dingil kaydırılarak gerdirilir. 

 Genellikle germe diĢlisi veya ağaç ve plastikten yapılmıĢ germe takozları olan 

germe düzenleriyle gerdirilir. 

 Ġlk iki maddedeki germe imkânı verilmemiĢ veya herhangi bir uyarı 

yapılmamıĢsa zincir kısaltılarak gerdirilir. 
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Resim 1.13: Zincirlerde gerginlik ayarı 

 

 Zincir ve diĢlilerin motorinle temizlenmesi ve yağlanması 
 

Zincirler makineden sökülerek benzinle veya motorinle (mazot) temizlenir. Motorin 

kir ve pasları kolayca çözerek temizler. TutuĢma derecesi de düĢük olduğundan tehlike 

oluĢturmaz. Bu temizlik sırasında plastik ve kıl fırçalar kullanılır. 

   

Resim 1.14: Zincirlerin motorinle temizlenmesi 
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Zincirlerin saplamaları ve yatakları da paslanmıĢ ise normal gres yağı ısıtılarak bir tel 

yardımıyla zincir, ısıtılan gresin içerisine daldırılır. Böylece eriyen gres yağı zincir saplama 

ve yatakları arasına daha iyi iĢler. Zincir dıĢarı çıkarıldığında soğuyan yağ uzun süre kalıcı 

olur. 
 

Zincirler, çalıĢma sırasında da düzenli yağlanmalıdır. Hızlı dönen zincirler sprey 

tüplerdeki zincir yağları ile yağlanır. YavaĢ dönen zincirler yağdanlık ile yağlanmalıdır. 

   

Resim 1.15: Zincirlerin yağlanması 

 

 Makinenin yağlanması 
 

Makinenin bakım ve kullanma kılavuzunda belirtilen yerlerde bulunan tüm 

gresörlükler, uygun gres yağı ve gres pompası ile yağlanmalıdır. 

 

Resim 1.16: Gres yağı pompası 

 

 DiĢli kutusu yağı kontrolü 
 

DiĢli kutusu yağ seviyesi düzenli olarak kontrol edilmelidir. Yağ kontrol 

penceresindeki yağ seviyesi, en az yarıya kadar olmalıdır. Kontrol sonucunda yağ seviyesi 

eksik ise bakım ve kullanma kitabında belirtilen yağ ile tamamlanmalıdır. 
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Resim 1.17: DiĢli kutusu yağ gösterge penceresi 

 DiĢli kutusu yağının değiĢtirilmesi 
 

DiĢli kutusu yağının, kullanma ve bakım kılavuzunda belirtilen zamanda değiĢtirilmesi 

gerekir. Öncelikle diĢli kutusunun üzerindeki pislikler temizlenmelidir. DiĢli kutusu 

içerisindeki yağ boĢaltılır. DiĢli kutusunda çok fazla tortu, çamur ve köpük bulunur. Bu 

nedenle diĢli kutusu yağ boĢaltıldıktan sonra mazotla yıkanır. Ġmalatçı firmanın bakım ve 

kullanma kılavuzunda önerdiği yağ kullanılmalıdır. DiĢli kutusu kapağı kapatılırken lastik 

contasının, yerine doğru oturup oturmadığına dikkat edilmelidir. 

 

Resim 1.18: Yağın değiĢtirilmesi 

 

 EğilmiĢ, bükülmüĢ ayar kollarının düzeltilmesi 
 

Makinedeki bütün ayar kolları kontrol edilmelidir. EğilmiĢ, bükülmüĢ olanlar 

sökülerek atölyede düzeltilmelidir. Eğer düzeltmek mümkün değilse yenisi ile 

değiĢtirilmelidir.  
 

 Lastik havalarının kontrol edilmesi 
 

Makinenin lastik havaları kontrol edilmelidir. Bakım ve kullanma kılavuzundan basınç 

değeri bulunarak havalar basınç göstergesinden ölçülmeli, eksikse tamamlanmalıdır.  
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Resim 1.19: Hava basınç göstergesi 

 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarının kontrol edilmesi 
 

Makinede gevĢemiĢ olan bağlantı elemanları (pim, cıvata, somun vb.) arızalara sebep 

olabilir. Bunun için bağlantı elemanları kontrol edilir. Bu tür bağlantı elemanları mutlaka 

sıkılmalıdır. AĢırı aĢınmıĢ olanlar daha büyük arızalara sebep olmadan yenisi ile 

değiĢtirilmelidir. 
 

 Tohum borularının, ekici ayakların ve yaylı parmakların kontrol edilmesi 
 

Makinenin tohum boruları, ekici ayakları ve yaylı parmakları kontrol edilmelidir. 

Hasarlı, eğilmiĢ ve bükülmüĢ olanlar tespit edilmelidir. Düzeltilmesi mümkün olanlar 

atölyede düzeltilmeli, onarımı mümkün olmayanlar yenisi ile mutlaka değiĢtirilmelidir. 

   

Resim 1.20: Tohum boruları ve ekici ayakların kontrolü 

 

 Ekici plakaların ve ayar kapaklarının kontrol edilmesi 
 

Makinedeki ekici plakalar ve ayar kapakları gözden geçirilmeli, bozuk ve aĢınmıĢ 

olanlar tespit edilerek yenisiyle mutlaka değiĢtirilmelidir.  
 

 Çizek (markör) kontrolü 
 

Makineli ekimde sıra aralarının belirlenmesi, ekilen alanla ekilmeyen alanın ayrılması 

ve dönüĢlerde sıra arasının bozulmaması için çizek (markör) önemlidir. Çizek, düzenli olarak 

kontrol edilmeli, eğilme, bükülme ve aĢınma varsa değiĢtirilmelidir. 
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ġekil 1.2: Çizek (markör) 

 Hareketli kısımların muhafazalarının takılması 
 

Makine üzerinde tehlikeli olan hareketli kısımların muhafazaları mutlaka takılmalı ve 

makine bu iĢlem yapıldıktan sonra çalıĢtırılmalıdır. 

 

Resim 1.21: Hareketli kısımlar ve muhafazaları 
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 Vantilatör kayıĢının muhafazası 
 

Pnömatik makinelerde bulunan vantilatör kayıĢının kuruyup sertleĢmesini önlemek 

amacıyla sezon sonunda kayıĢ sökülerek kapalı bir yerde muhafaza edilmelidir. 
 

 Makinenin muhafaza edilmesi 
 

Makine iĢ bitiminden sonra kullanılmayacak ise kapalı bir hangarda korunur. Hangar 

yoksa bir sundurma altına alınıp takozla beslenerek muhafaza edilmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Anıza ekim makinelerinin bakımını aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Zincirlerde gerginlik ve 

sağlamlık kontrolü yapınız. 

 Yeterli sağlamlığa ve gerginliğe sahip olmayan 

zincirlerde aĢınma ve kopma çabuk olur. Bu 

durumun istenmeyen sonuçlara neden olduğunu 

hatırlayınız. 

 Zincirlerde gerginlik ayarı 

yapınız. 

 Gerginlik ayar yapma yerlerinin birinden 

gerginlik ayarı yapınız. 

 Zincir ve diĢlileri motorinle 

temizleyiniz ve yağlayınız. 

 Makinenin zincirlerini ve diĢlileri gerekli 

aletlerle sökünüz. 

 Motorinle temizleyip tekrar takınız. 

 Makineyi yağlayınız. 

 Makinenin bakım ve kullanma kılavuzuna uygun 

olarak bütün gresörlüklerini gres pompası ile 

yağlayınız. 

 DiĢli kutusu yağını kontrol 

ediniz, eksik  ise tamamlayınız. 

 DiĢli kutusu yağını yağ seviye penceresinden 

kontrol ediniz.  

 Eksikse bakım ve kullanma kitabında belirtilen 

seviyeye kadar belirtilen 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. 

 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 yaylı parmakları 

kontrol ediniz. 

 Makineyi gözden geçirerek tohum borularında 

ezilme ve yırtık olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Ekici ayaklarda ve yaylı parmaklarda eğilme ve 

kırık olup olmadığını tespit ediniz. 

 KırılmıĢ veya aĢırı aĢınmıĢ 

tohum borularını, ekici ayakları 

ve yaylı parmakları değiĢtiriniz. 

 Yaptığınız kontrollerde ezilmiĢ veya aĢınmıĢ 

tohum borusu tespit ettiyseniz yenisi ile 

değiĢtiriniz.  

 EğilmiĢ veya kırılmıĢ ekici ayakları, yaylı 

parmakları düzeltiniz. 

 Düzelmiyorsa yenisi ile değiĢtiriniz. 

 Ekici plakaları ve bunların ayar  Ekici plakaların kapaklarını açınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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kapaklarını kontrol ediniz.  Plakalarda aĢınma ve bozulma olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Bozuk ve aĢınmıĢ ekici 

plakaları ve kapaklarını 

değiĢtiriniz. 

 Yapılan kontrolde bozuk ve aĢınmıĢ plaka ve 

kapaklarını sökerek yenisi ile değiĢtiriniz. 

 Gömücü ayakları kontrol 

ediniz, bozuk ve aĢınmıĢ 

olanları değiĢtiriniz. 

 Tohum gömücü ayakları kontrol ediniz. 

 AĢınmıĢ olanlar varsa sökerek yenisi ile 

değiĢtiriniz. 

 Çizeği (markör) kontrol ediniz, 

gerekiyor ise değiĢtiriniz. 

 Çizeği kontrol ediniz.  

 Eğilme ve bükülme varsa atölyede uygun 

aletlerle düzeltiniz.  

 AĢırı derecede aĢınma varsa söküp değiĢtiriniz. 

 Sezon sonunda vantilatör 

kayıĢını sökünüz ve ayrı bir 

yerde muhafaza ediniz. 

 ĠĢ sezonu sonunda varsa vantilatör kayıĢını 

yatakları gevĢeterek sökünüz. 

 SertleĢmesini önlemek için kapalı bir yerde 

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 gerginlik ve sağlamlık kontrolü yaptınız mı?   

2 Zincirlerde gerginlik ayarı yaptınız mı?   

3 Zincir ve diĢlileri motorinle temizlediniz mi?   

4 Zincir ve diĢlileri yağladınız mı?   

5 Makineyi yağladınız mı?   

6 DiĢli kutusu yağını kontrol ettiniz mi, eksik ise tamamladınız mı?   

7 DiĢli kutusu yağını değiĢtirdiniz mi?   

8 EğilmiĢ, bükülmüĢ ayar kollarını düzelttiniz mi?   

9 
EğilmiĢ, bükülmüĢ ayar kollarının değiĢtirilmesi gerekiyorsa 

değiĢtirdiniz mi? 
  

10 Lastik havalarını kontrol ettiniz mi?   

11 Lastik havaları eksikse tamamladınız mı?   

12 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıktınız mı?   

13 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını değiĢtirdiniz mi?   

14 
Tohum borularını, ekici ayakları ve yaylı parmakları kontrol etiniz 

mi? 
  

15 KırılmıĢ veya aĢırı bir Ģekilde aĢınmıĢ tohum borularını, ekici 

ayakları ve yaylı parmakları 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 Sezon sonunda vantilatör kayıĢını söküp ayrı bir yerde muhafaza 

ettiniz mi? 
  

23 Hareketli kısımların muhafazalarını taktınız mı?   

24 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 cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Yoğun toprak iĢleme ve bitki artıklarının yakılması veya tarladan uzaklaĢtırılması 

toprağın sıkıĢmasına ve……………….. neden olmaktadır. 
 

2. Anıza ekim makineleri genellikle toprak neminin ………. olduğu yerlerde uygulanır. 
 

3. Anıza ekim, iĢçiliği azaltır, zamandan tasarruf sağlar, yüzey su ….……..iyileĢtirir. 
 

4. Anıza ekimde toprağın yapısı,  anızın durumu göz önüne alınarak ekici ünitede en 

uygun …………….. kullanılması gerekir. 
 

5. Anıza ekimde dalgalı kesici diskler ………….. ve ………… topraklarda iyi sonuç 

vermez. 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

6. AĢağıdakilerden hangisi anıza ekim makineleri parçalarından değildir? 

A) Kesici diskler 

B) Çizi temizleyici 

C) Ekici düzen 

D) Kesek kırıcı 
 

7. AĢağıdakilerden hangisi anıza ekim makinelerinden beklenen faydalardan değildir? 

A) ĠĢçiliği azaltır. 

B) Toprağın sıkıĢmasını sağlar. 

C) Erozyonu azaltır. 

D) Yakıt tasarrufu sağlar. 
 

8. Anıza ekim makineleri hangi sorunların olduğu topraklarda kullanılmaz? 

A) SıkıĢıklığın olduğu yerlerde 

B) Su ve rüzgâr erozyonunun olduğu yerlerde 

C) Taban suyunun yüksek olduğu yerlerde 

D) Toprak neminin az olduğu yerlerde 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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9. AĢağıdakilerden hangisi anıza ekim makinesi kesici disklerinden beklenen 

özelliklerden değildir? 

A) Tarladaki anız artıklarını toplamalıdır. 

B) Sapları ve toprağı keserek ilerlemelidir. 

C) Kolay bilenebilir olmalı veya kendi kendini bilemelidir. 

D) Tohumun yerleĢeceği çizinin etrafındaki toprağı gevĢetmelidir. 
 

10. AĢağıdakilerden hangisi zincirlerde gerginlik ayarlarından değildir? 

A) Makinedeki hareket veren ve alan dingil kaydırılarak 

B) Zincirleri çapraz bağlayarak 

C) Germe diĢlisi veya ağaç ve plastik takozlarıyla 

D) Zincirleri kısaltarak 
 

 

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 sağlandığında, bakım ve kullanma kitabına uygun olarak 

patates dikim makinelerinin periyodik bakımını yapabileceksiniz. 

 

 
 

 

 Patates tarımı yapan çevredeki iĢletmelere giderek gerekli araĢtırmaları yapınız. 

 Etrafınızdaki tarımsal üreticilerden, patates dikim makinesi kullanan varsa niçin 

bu makineyi tercih ettiklerini araĢtırınız. 

 Patates dikim makinelerinde, hangi bakımların yapılması gerektiğini araĢtırınız. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları, sunum hazırlayarak 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

2. PATATES DĠKĠM MAKĠNELERĠ 
 

Patates, bir çapa bitkisidir. Bu yüzden toprağının iyi iĢlenmesi, hava-su-ısı dengesinin 

iyi sağlanması gerekir. Bunun yanında dikim anında; 
 

 Ekim derinliğinin eĢit olması, 

 Farklı Ģekil ve büyüklükteki patates yumrularının ekiminde de daima tek yumru 

bırakabilmesi, 

 Sıra arası ve sıra üzeri mesafenin düzgün olması, 

 Patates yumrusunun iyi bir Ģekilde kapatılması istenir.  
 

Patates dikiminde sıra arası uzaklığı; dikim yapan traktörün iz geniĢliğinin yarısı kadar 

olacak Ģekilde 62,5–75 cm arasında değiĢir. Sonradan yapılacak bakım ve söküm iĢleri aynı 

traktörle yapılırsa traktörün tekerlekleri sıraların tam ortasına gelir. Sıralar arasının her yerde 

eĢit olmasına dikkat edilmelidir. Sıralar arasındaki farklılık 2–3 cm’yi geçmemelidir.  
 

Sıra üzeri uzaklığı; sıra arası, yumruların ağırlığı, yumruların sürme gözü sayısına 

bağlı olarak 25–38 cm arasında seçilir. Sıra üzeri uzaklığı, çok küçük patates yumruları için 

20 cm, çok büyük yumrular için 45 cm alınabilir. Bu uzaklığın her yerde eĢit olmasına dikkat 

edilmelidir. 
 

Derinlik ve örtülen toprak tabakası kalınlığı; dikilen patateslerin bakımları sırasında 

zarar görmesini önleyecek, bununla beraber toprak ısısını iyi ayarlayabilecek Ģekilde 

belirlenmelidir. Örtülen toprak tabakası kalınlığı ortalama 5 cm civarındadır. Derinlik, 

patates yumrusunun üst kısmı tam toprak hizasına gelecek Ģekilde toprağa dikilerek 

oluĢturulmalıdır. Sırtlara dikim metodu, elle veya makine ile hasatta kolaylık sağlar. Sırtlara 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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dikimin, anormal ısı değiĢmeleri ve nemin korunması açısından bazı sakıncaları vardır. Buna 

karĢılık düz tarlaya dikimde bu mahzuru ortadan kaldırmakla beraber söküm zor olmaktadır. 
 

Bir patates dikim makinesi dikim iĢlemini yaparken aynı zamanda; 
 

 Ekim çizilerinin açılması, 

 Yumruların bırakılması, 

 Yumruların örtülmesi gibi iĢleri de yapar. 

 

Resim 2.1: Tarlada makine ile patates dikimi 

2.1. Patates Dikim Makinelerinin ÇeĢitleri 
 

Elle bırakılan tip basit patates dikim makineleri; düĢme borulu patates dikim 

makineleri, yuvalı çarklı patates dikim makineleri, kepçeli elevatörlü patates dikim 

makineleri Ģeklinde sınıflandırılır. 
 

Otomatik (kendi kendine) bırakan; basit kepçeli patates dikim makineleri, çift kepçeli 

patates dikim makineleri, 3’lü kepçeli patates dikim makineleri Ģeklinde sınıflandırılır. 
 

 Elle bırakılan tip basit patates dikim makineleri 
 

Bu tip dikim makineleri, genellikle daha küçük çaptaki alanlar için kullanılır. 

Kullanılan yumruların filizlendirilmiĢ olmaları gerekir. Bu makineler iki veya daha fazla 

sıralı olabilir. Bu makineleri çeken traktörlerin lastik geniĢlikleri 25 cm’den büyük, traktör iz 

geniĢlikleri 125 cm’den küçük olmalıdır. Günümüzde bu tip makinelerin daha geliĢmiĢ 

modelleri olan ġekil 2.1’de görülen yatay yuvalı çarklı veya kepçeli elevatörlü tipleri de 

kullanılmaktadır. 
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ġekil 2.1: Elle bırakılan basit patates dikim makineleri 

 

Bu tip makinelerde depolu besleme mümkün olmadığı için dikimi yapan kiĢinin çok 

dikkatli davranması gerekmektedir. Günümüzde bu tip makinelerin daha geliĢmiĢ modelleri 

olan ġekil 2.1’de görülen yatay yuvalı çarklı veya kepçeli elevatörlü tipleri de 

kullanılmaktadır. Bunlarda besleme deposu mevcuttur, bu da kullanıcının iĢini kolaylaĢtırır. 

DüĢey borulu eski tipte iĢ verimi 100 yumru/dakika iken yatay yuvalı çarklı veya kepçeli 

elevatörlü tiplerde verim 130 yumru/dakikaya çıkmıĢtır. 

 

Resim 2.2: Ġki sıralı elle bırakmalı kepçeli patates dikme makinesi 

 Otomatik patates dikim makinesi 
 

Bu tip makineler büyük alanların dikiminde kullanılır. Dikim için yumruların seçimi, 

makineye doldurma ve traktörün kullanılması dıĢında insan gücüne gerek yoktur. 2, 4, 6 

veya 8 sıralı olabilir. 
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Resim 2.3: Ġki sıralı otomatik patates dikme makinesi 

 

ġekil 2.2: Otomatik patates dikim makinesi 
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1. Yumru deposu 

2. Yüksekliği ayarlanabilir sürgülü kapak 

3. Tekleyici (ayarlanabilir titreĢimli veya yatay konumda) 

4. Kepçeli bant veya kepçeli elevatör 

5. Çizi açıcı 

6. Hareket tekeri 

7. Kapatıcı diskler 
 

2.2. Patates Dikim Makinelerinin Parçaları 
 

Patates dikim makinelerinin parçaları;  yumru deposu, yüksekliği ayarlanabilen 

sürgülü kapak, tekleyici, götürücü organlar, çizi açıcı, hareket düzeni, kapatıcılar, otomatik 

beslemeli patates dikim makinelerinde hata gidericilerden oluĢur.  
 

 Yumru deposu 

Yumruların konulduğu yerdir. Tek depolu dikim makinelerinde her bir sıraya 

yaklaĢık 100 kg yumru, çift depolu iki sıralı tiplerde ise her bir sıraya yaklaĢık 

130 kg yumru kapasiteli, devirmeli veya taĢıma zeminli depolar yapılmıĢtır. 
 

Ġki ve dört sıralı dikim makineleri, tek veya çift depolu yapılıp üç nokta askı sistemi 

ile traktöre bağlanır. Dört veya daha fazla sıralı, hidrolik devirmeli dikim makineleri ise 

çekilir tipte yapılır. 

 

Resim 2.4: Patates yumrularının konduğu depo 
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 Yüksekliği ayarlanabilen sürgülü kapak 
 

Yüksekliği ayarlanabilen sürgülü kapak, deponun içerisinde bulunur. Yumruların 

depodan götürücülere istenilen miktarda dökülmesi, bu sürgülü kapakla ayarlanır.  

Götürücülerdeki birden fazla yumrular basit makinelerde elle, otomatik makinelerde ise 

tekleyiciler vasıtasıyla teke düĢürülür.  
 

 Tekleyici 
 

Götürücülere birden fazla yumru dolması hâlinde fazla yumrular tekleyiciler 

vasıtasıyla teke düĢürülür. Tekleyicilerin, titreĢimli ve yatay konumda olan değiĢik tipleri 

mevcuttur. 
 

 Götürücü organlar 

 

ġekil 2.3: Basit patates dikim makinesi  

Basit patates ekim makinelerinde dikici organlar, ġekil 2.3’te görüldüğü gibi düĢey bir 

borudan ibarettir. 
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ġekil 2.4: TitreĢimli ve normal otomatik ekici düzen 

 

Tam otomatik makinelerde kepçeli, kaĢıkçıklı götürücüler bulunur. Bunlar depodan 

aldıkları yumru ile hareket yönü boyunca döner ve serbest Ģekilde çizi açıcının açtığı çiziye 

yumruyu düĢürürler. 
 

 Çizi açıcı 
 

Çizi açıcı, kama Ģeklinde olabileceği gibi genellikle eğik olarak ayarlanmıĢ dönen çizi 

diski Ģeklindedir. Çizi açıcının görevi; ekilecek yumrular için toprakta uygun bir çizi 

açmaktır. Çizi, yumruların oturacağı geniĢlikte ve eĢit derinlikte devam etmeli, yumru çiziye 

düĢtüğü anda yuvarlanmadan çizide tutunup kalmalıdır. 
 

Çizinin, dikimin tamamında eĢit derinlikte olmasının nedenleri vardır. Bu nedenlerin 

en önemlisi; yumruların istenilen derinlikten 1 cm daha derine ekilmesi, hasatta patates 

sökme makinesinin hektarda 70 ton (70 ton/ha) daha fazla toprak kaldırması demektir. Bu da 

makinenin kapasitesinin azalması ve sökücünün aĢınması demektir. Çizi açıcısı önünde yer 

alan destek tekerleklerinin traktör tipi ve toprak yapısına göre yana ve aĢağı yukarı 

ayarlanması mümkündür. Dikim derinliğinin, daha sonraki hasat (söküm) derinliğinin ne 

kadar olması gerektiğine etkisi büyüktür. 
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Resim 2.5: Çizi açıcı 

 

 Hareket düzeni 
 

Patates dikim makineleri; hareketlerini makinede bulunan ve toprakla temas hâlinde 

olan bir tek tekerlekten zincir veya diĢli sistemiyle alır. Bu makinelerde sıra üzeri ayarı zincir 

diĢlilerinin değiĢtirilmesi ya da diĢli kutusu aracılığı ile yapılabilmektedir.  

 

Resim 2.6: Hareket düzeni 

 

 Kapatıcılar 
 

Çiziye düĢen yumrular gidiĢ yönünde eğimli içbükey diskler tarafından kapatılır. Ġç 

bükey diskler toprakta sırt yapar. Sırt yüksekliği ve geniĢliği diskin yön açıcısı ve iĢ 

derinliğine bağlı olarak değiĢir. 
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Resim 2.7: Kapatıcılar 

 

 Otomatik beslemeli patates dikim makinelerinde hata gidericiler 
 

Otomatik ekim makinelerinde olan bu düzen sayesinde, her götürücü organın kusursuz 

çalıĢması; yani çiziye eĢit aralıklarla yumruların düĢmesi ve sıra üzeri ayarının bozulmaması 

sağlanır. 
 

ġekil 2.5’teki yardımcı depolu besleme düzeninde küçük bir depo içinde devamlı 

yumrular bulunur. Kepçeler depo içerisinde yükselirken yumru olmazsa hata giderici düzen, 

yedek olan küçük depodan yumru alır. Böylece kusursuz bir ekim sağlanmıĢ olur. 

 

ġekil 2.5: Hata giderici düzen 
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2.3. Patates Dikim Makinelerinin ÇalıĢma Sistemi 
 

Elle beslemeli basit makinelerde, makine üzerinde oturan kiĢi depodan aldığı 

çimlenmiĢ yumruyu akustik sinyal sesiyle beraber düĢey borudan aĢağıya bırakır. Yumru 

makinenin açtığı çizi içine düĢer. Kapatıcı diskler yumrunun üzerini kapatır. Bu tip 

makinelerde depolu besleme mümkün olmadığı için kullanıcının çok dikkatli olması 

gerekmektedir. 
 

Otomatik beslemeli makinelerde kepçeli sonsuz zincir, depodan kepçe veya kaĢıkçığa 

bir veya birden fazla yumruyu doldurur. Salınımlı veya yatay tekleyicili düzenek, kepçedeki 

birden fazla yumruyu düĢürür. Daha sonra her kepçede kalan tek yumrular, çizi açıcının 

açtığı çizi içine düĢer. KabartılmıĢ toprakta yanlardaki kapatıcılar yumrunun üstünü 

kapatarak ekim iĢini bitirir. 
 

2.4. Patates Dikim Makinelerinin Bakımı 
 

Patates dikim makinelerinde, Öğrenme Faaliyeti 1’de anlatılan bakımlarla beraber bazı 

ilave bakımlar yapılır.  
 

 Patates dikim makinelerinde dikim borularının kontrol edilmesi 
 

Patates dikim boruları, depodan gelen yumruların düzgün bir Ģekilde çizi açıcıların 

açtığı çiziye yerleĢmesini sağlar. Bozulan dikim boruları yumruların düzgün yerleĢmesine 

engel olur.  
 

Patates dikim makinelerinde kullanılan dikim boruları kontrol edilmeli ve yumrunun 

çiziye düĢmesine engel olacak Ģekilde bozulan dikim boruları değiĢtirilmelidir. 

 

ġekil 2.6: Patates dikim makinelerinde kullanılan dikim borusu 
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 Patates dikim makinelerinde yumru götürücü organların kontrol edilmesi 
 

Patates dikim makinelerinde zincirli kepçeli ve kaĢıkçıklı götürücü organlar 

kullanılmaktadır. Bu götürücü organlar düzenli olarak kontrol edilmelidir. Götürücü 

organlardan bozulanlar varsa yenisi ile değiĢtirilmelidir. 

     

Resim 2.8: Götürücü organlar 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Patates dikim makinelerinin bakımını aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Zincirlerde gerginlik ve 

sağlamlık kontrolü yapınız. 

 Yeterli sağlamlığa ve gerginliğe sahip olmayan 

zincirlerde aĢınma ve kopma çabuk olur. Bu 

durumun istenmeyen sonuçlara neden olduğunu 

hatırlayınız. 

 Zincirlerde gerginlik ayarı 

yapınız. 

 Gerginlik ayar yapma yerlerinden birinden 

gerginlik ayarı yapınız. 

 Zincir ve diĢlileri motorinle 

temizleyiniz ve yağlayınız. 

 Makinenin zincirlerini ve diĢlileri gerekli 

aletlerle sökünüz. 

 Motorinle temizleyip tekrar 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 

kontrol ediniz. 

 Eksikse seviyeye kadar bakım ve kullanma 

kitabında belirtilen 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 uygun olacak Ģekilde 

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. 

 Çizi açıcıları kontrol ediniz. 
 Çizi açıcılarda eğilme ve kırık olup olmadığını 

tespit ediniz. 

 KırılmıĢ veya aĢırı aĢınmıĢ çizi 

açıcıları değiĢtiriniz. 

 EğilmiĢ veya kırılmıĢ çizi açıcıları düzeltiniz. 

 Düzelmiyorsa yenisi ile değiĢtiriniz. 

 Patates dikim makinelerinde 

dikim borularını kontrol ediniz, 

bozulanları değiĢtiriniz. 

 Makinenin dikim borularını kontrol ediniz.  

 Eğilen veya bozulanları tespit ederek gerekli 

aletlerle söküp değiĢtiriniz. 

 Patates dikim makinelerinde 

yumru götürücü organları 

kontrol ediniz, bozulanları 

değiĢtiriniz. 

 Götürücü organları tek tek kontrol ediniz. 

 Bozulan, kırılan varsa söküp yenisi ile 

değiĢtiriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Çizeği (markör) kontrol ediniz. 

 Gerekiyorsa değiĢtiriniz. 

 Çizeği kontrol ediniz.  

 Eğilme ve bükülme varsa atölyede uygun 

aletlerle düzeltiniz.  

 AĢırı derecede aĢınma varsa söküp değiĢtiriniz. 

 Hareketli kısımların 

muhafazalarını takınız. 

 Makinenin tüm hareketli kısımlarının 

muhafazalarını takarak kazalara neden olmasını 

önleyiniz. 

 Makineyi kapalı bir yerde ve 

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 motorinle temizlediniz mi?   

4 Zincir ve diĢlileri yağladınız mı?   

5 Makineyi yağladınız mı?   

6 DiĢli kutusu yağını kontrol ettiniz mi?   

7 DiĢli kutusu 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?   

12 Lastik havaları eksik ise tamamladınız mı?   

13 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıktınız mı?   

14 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını değiĢtirdiniz mi?   

16 Çizi açıcıları kontrol ettiniz mi?   

17 KırılmıĢ veya aĢırı aĢınmıĢ çizi açıcıları değiĢtirdiniz mi?   

18 Patates dikim makinelerinde dikim borularını kontrol edip 

bozulanları değiĢtirdiniz mi? 
  

19 Patates dikim makinelerinde yumru götürücü organları kontrol edip 

bozulanları 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 cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 
 

1. Patates çapa bitkisi olduğundan toprağın iyi iĢlenmesi, ……………………dengesinin 

iyi sağlanması gerekir. 

2. Patates dikiminde sıra arası uzaklığı dikim yapan traktörün ………………………….. 

yarısı kadar olmalıdır. 

3. Patates dikiminde örtülen toprak tabakası kalınlığı, patateslerin ……………… 

sırasında zarar görmesini önleyecek kadar olmalıdır. 

4. Patates dikiminde derinlik, yumrunun üst kısmının tam toprak ……………….. 

gelecek Ģekilde olmalıdır. 

5. Patates dikiminde sıra üzeri mesafe ………………… arasında seçilmelidir. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

6. AĢağıdakilerden hangisi patates dikim makinesinin dikim iĢlemini yaparken 

gerçekleĢtirmediği iĢtir? 

A) Toprağın iĢlenmesi 

B) Çizilerin açılması 

C) Yumruların bırakılması 

D) Yumruların örtülmesi 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi elle bırakılan patates dikim makinesi çeĢitlerinden değildir? 

A) DüĢme borulu 

B) Oluklu makaralı 

C) Yuvalı çarklı 

D) Kepçeli elevatörlü 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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8. AĢağıdakilerden hangisi otomatik patates dikim makinesi parçalarından değildir? 

A) Yumru deposu 

B) Tekleyici 

C) Tohum boruları 

D) Çizi açıcı 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi basit patates dikim makinesi dikici organıdır? 

A) Kepçeli bant 

B) Kepçeli elevatör 

C) TitreĢimli ekici organ 

D) DüĢey borular 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi patates dikim makinelerinde götürücü organların kusursuz 

çalıĢmasını sağlar? 

A) Hata giderici 

B) Çizi açıcı 

C) Kapatıcılar 

D) Hareket iletim sistemi 

 

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–3 
 

 
 

Gerekli ortam ve araç gereç sağlandığında, bakım kullanma kitabına uygun olarak 

dikim makinelerinin periyodik bakımını yapabileceksiniz. 
 

 

 
 

 

 Fide dikim makinelerini üreten ve satan firmalara giderek makineler hakkında 

gerekli araĢtırmaları yapınız. 

 Etrafınızdaki tarımsal üreticilerden fide dikim makinesi kullanan varsa niçin bu 

makineyi tercih ettiklerini araĢtırınız. 

 Fide dikim makinelerinde, hangi bakımların yapılması gerektiğini araĢtırınız. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları, sunum hazırlayarak 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

3. FĠDE DĠKĠM MAKĠNELERĠ 
 

Yastık ve seralarda yetiĢen fidelerin zamanı gelince tarlaya dikilmeleri gerekir. Elle 

dikim zor ve zaman alıcı bir iĢtir. Elle dikimde, bitki istenildiği gibi dikilemediği için 

büyüme normal olmaz ve verim düĢer, bunun için fideler makine ile dikilir. ġekil 3.1’de elle 

ve makine ile dikilmiĢ fideler görülmektedir. 

 

ġekil 3.1: Fide dikim Ģekilleri 

 

Fide dikim makineleri geniĢ alanların kısa sürede dikimi için ideal bir makinedir. 2–6 

sıralı tipleri vardır. Fide dikim makineleri; lahana, kereviz, salatalık, domates, biber, nane, 

maydanoz, tütün, pirinç, Ģeker kamıĢı, menekĢe ve çilek gibi fideleri, çam, ladin, kızılağaç, 

gül vb. orman ve bahçe bitkileri fidelerini, topraksız veya çeĢitli kök formlarında istenilen 

sıra arası ve sıra üzeri mesafelerde diker. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 3.1: Fide dikim makineleri ile ekilebilen çeĢitli fideler 

 

Fide dikme makineleri ile fide dikimi Ģu avantajları sağlar: 
 

 Makine ile dikimde iĢ gücü ve masraflar azaltılmakta, böylece daha geniĢ 

alanlara fide dikilebilmektedir. 

 Makineli fide dikiminde elle dikime göre 5–6 kat daha fazla fide 

dikilebilmektedir. Bu ise dakikada 43–48 fide dikimine denk gelmektedir. 

 Fide dikim makinelerinin arkasında insan olduğundan elle dikime göre daha az 

güç harcaması yapılmaktadır. 

 Günümüzde kullanılan fide dikim makinelerine fideler elle verildiğinden 

makineler yarı otomatiktir. 

 

Resim 3.2: Tarlada fide dikim makinesi ile fide dikimi 
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Fide dikme makineleri fideleri dikerken; 

 Çukur açar. 

 Fideleri diker. 

 Kökleri kapatır ve bastırır. 

 Can suyu verir. 
 

3.1. Fide Dikme Makinelerinin ÇeĢitleri 
 

Çok çeĢitli tipte fide dikim makineleri mevcut olup fide dikim makineleri genellikle 

makinelerde kullanılan dikim organına göre sınıflandırılır.  
 

Bu sınıflandırmaya göre iki tip dikim organı vardır: 
 

 Kıskaçlı tip 

 Esnek diskli tip 
 

Günümüzde yaygın olarak “esnek diskli” fide dikme makineleri kullanılmaktadır.  
 

Kıskaçlı tip dikim düzeninde, bir disk üzerine değiĢtirilebilen aralıklarla yerleĢtirilmiĢ 

kıskaçlar bulunmaktadır. Fidelerin zedelenmemesi için kıskaçların iç yüzü süngerle kaplıdır, 

diskin yüzeyi de pürüzsüz bir yapıdadır. 

 

ġekil 3.2: Kıskaçlı tip dikim organı  

 

ÇeĢitli fidelerin dikimi için uygun olan esnek diskli düzenlerde, diskler elastiki bir 

malzemeden yapılmıĢtır ve basit yapıdadır. Bu nedenle daha hafif ve ucuzdur.  
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Esnek disk  2. Baskı tekerleği  3. Kapatıcı çubuklar 

ġekil 3.3: Esnek tip dikim organı 

 

3.2. Fide Dikim Makinelerinin Parçaları 

 

1.Çizi açıcı ayak   2. Esnek disk   3. Baskı tekerleği   

4.Kapatıcı çubuklar   5. Baskı silindiri   6. Fide kasası koyma tablası 

Fide koyma platformu 

ġekil 3.4: Fide dikim makinesinin parçaları 

 Çizi açıcı ayak 
 

Fide dikim makinelerinde açılan çizinin kesiti bir dikdörtgen Ģeklindedir. Açılan 

çiziye,  fidenin yastığı veya serada geliĢtirilen kök yapısı bozulmadan yerleĢtirilebilir. Çizi 

açıcı ayağın özel bir yapısı vardır. Genelde dar açılı olan bu ayak 20 cm’ye kadar çizi 

açabilir. Çizi açıcı ayaklar genellikle üç tiptir. 
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a. Kanatlı çizi açıcı ayak  b. Uzun çizi açıcı ayak c. GeniĢ kanatlı kısa çizi açıcı ayak 

Resim 3.3: DeğiĢik çizi açıcı ayaklar 

 Esnek disk 

 

1. Lastik bantlı esnek disk 2. Pençeli tip esnek disk 

Resim 3.4: DeğiĢik esnek diskler 

 

Resim 3.4’teki 1 numara ile gösterilen esnek disklerden lastik bantlı olanı marul ve 

çilek fidelerinin dikiminde, pençeli tip olanı ise daha çok tüplü fidelerin dikiminde 

kullanılmaktadır. Makinenin ileri doğru hareketinde tutucuların kavramıĢ oldukları fideler 

alta doğru götürülür ve açılan çizi içerisine dikey olarak bırakılır. 
 

Burada önemli olan fidelerin toprağa tam zamanında bırakılmasıdır. Fidelerin toprağa 

erken veya geç bırakılması, fidelerin dik veya yatık olarak toprağa bırakılması demektir. Bu 

durum, fidelerin düzgün olarak toprakla temasını önleyerek fidenin ölmesine neden olur. 
 

 Baskı tekerleği 
 

Silindir Ģeklindeki baskı tekerleği, makine traktörle çekildiği andan itibaren dönmeye 

baĢlar. Baskı tekerleği iki yandan kök etrafındaki toprağı sıkıĢtırır. Sacdan veya dökümden 

yapılan baskı tekerleği üzerine makinenin ağırlığının bir kısmı aktarılır. 
 

Tekerleğin dıĢa doğru eğik yerleĢtirilmesi, açılan çizi kenarlarındaki toprağı içeri 

doğru itmeye yardımcı olur.  
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Resim 3.5: Baskı tekerleği 

 

Bazı makinelerde baskı tekerleği aynı zamanda dikim düzenlerine hareket verme 

iĢinde kullanılır. Bu durumda tekerleklerde kayma olmaması için önlemler alınır. Baskı 

tekerleklerine konan diĢli sistemler ile baskı tekerleklerindeki hareket, disklere aktarılır.  

 

Resim 3.6: Baskı tekerleği üzerinde hareket iletim sistemi 

 

 Kapatıcı çubuklar 
 

Baskı tekerleğinin arkasında bulunan kapatıcı çubuklar toprağı kök boğazına doğru 

çekerek doldurur. Böylece dikimi yapılan fidelere hızlı bir geliĢme ortamı sağlanmıĢ olur. 
  

 Baskı silindiri 
 

Fide dikim makinesinin çekilmesi ile dönmeye baĢlayan çizi açıcının önünde bulunan 

baskı silindiri, dikim yatağını düzeltip sıkıĢtırarak toprağı dikime hazırlar. Bu silindir çok 

hafif topraklarda destek tekeri görevi de yapar. 
 

 Fide kasası koyma tablası 
 

Dikilecek fide kasasının makine üzerine konulması için yapılmıĢtır. Fide dikim 

makinesinin oturağında oturan ve dikim iĢini yapacak kiĢinin rahatlıkla ulaĢabileceği bir 

yerde ve mesafede olmalıdır.  Dikimi yapacak kiĢi buradan tüplü veya tüpsüz fideleri alarak 

fidenin kökleri dıĢarı gelecek Ģekilde ekici organa tutturur. 
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 Fide koyma platformu 
 

Zamandan tasarruf sağlamak amacıyla dikilecek fidelerin bulunduğu kasalardan 

birkaçının konduğu yerdir. Fide diken kiĢi biten kasanın yerine bu platformdan tekrar bir 

kasa alarak dikim iĢine ara vermeden devam eder. 
 

 Can suyu verme düzeni 
 

Fideler özel koĢullarda yetiĢtirildiğinden neme çok duyarlıdır. Bu nedenle fidelerin 

dikildikleri yerde tutması için fidelere dikim sırasında can suyu verilmelidir. Bu amaçla 

makinenin çatısına veya traktörün uygun bir yerine su deposu (can suyu verme düzeni) 

yerleĢtirilmelidir. 

 

Resim 3.7: Can suyu verme sistemli fide dikim makinesi 

 

Bazı fide dikme makinelerinde gübre verme düzenekleri de mevcuttur. 
 

3.3. Fide Dikme Makinelerinin ÇalıĢma Sistemi 
 

Kıskaçlı tip fide dikme makinelerinde; makine tekerleğinden hareket alarak dönen 

diskin yukarı gelen kıskaçları, bir kızağın yardımı ile açık durumdadır. Disk ve kıskaç 

yüzeyleri arasına fideler, kökleri dıĢarı gelecek Ģekilde ve diskin çevresine dik olarak 

yerleĢtirilir. Bu sırada kızağın etkisinden kurtulan, yayla gerilmiĢ olan kıskaç kapanarak 

fideyi tutar. AĢağı doğru çizi içerisine taĢınan fide, toprak yüzeyine dik konuma geldiğinde 

kıskaç açılarak bırakılır. Bu sırada baskı tekerlekleri fideyi iki yandan toprakla sıkıĢtırır ve 

aynı zamanda can suyu verme düzeni fideye can suyu verir. 
 

Esnek diskli fide dikme makinelerinde; çeĢitli bitki fidelerinin dikimine uygun olan 

diskli dikim düzeni kıskaçlı olanlara göre daha basit yapıdadır. Fidelerin tutulması ve çiziye 

taĢınması 0,3 mm kalınlığında elastik malzemeden yapılmıĢ iki esnek disk yardımı ile 

yapılır. Diskler esnektir ve birbirine belli bir açıyla yerleĢtirilmiĢtir. Diskler arasına, fidelerin 

kökleri yukarı gelecek Ģekilde elle verilir.  
 

Fidelerin verildiği noktada birbirine değmeye baĢlayan diskler, fideyi yakalayarak 

aĢağıya doğru taĢır ve fideyi birbirinden ayrıldıkları noktada serbest kaldığında çiziye 

bırakır. Fidenin kökleri baskı tekerleri tarafından toprakla sıkıĢtırılır aynı zamanda fideye 

can suyu verilir. 
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3.4. Fide Dikim Makinelerinin Bakımı 
 

Öğrenme Faaliyet 1’de anlatılan bakımlarla birlikte ilave bakımlar da yapılır.  
 

 Fide dikim makinelerinde dikici organların kontrol edilmesi 
 

Fide dikici organları olan diskler ve fide tutucular her çalıĢmadan sonra kontrol 

edilmelidir. Disklerde eğilme, bükülme ve aĢınma varsa değiĢtirilmelidir. Fide tutucular 

kontrol edilmeli ve arızalı olanlar değiĢtirilmelidir.  
 

Kıskaçlı tip dikicilerde yaylar kontrol edilmeli, eğer bozulma varsa değiĢtirmelidir. 

Gerekli kontroller yapılmaz ise fideyi yeterince sıkı tutamadığı için fide açılan çiziye 

ulaĢmadan düĢebilir veya fidenin yönü dönebilir. Bu da fidenin çiziye dik bırakılmasına 

engel olur. Lastik bantlı dikicilerde lastik bantlar kontrol edilmeli, gerekiyorsa 

değiĢtirilmelidir. 
 

 Fide dikme makinelerinde can suyu düzeneklerinin çalıĢıp çalıĢmadığının 

kontrol edilmesi 
 

Fide dikim makinelerinde bulunan can suyu verme depoları, vanaları, hortumları 

kontrol edilmelidir. Depoda sızma ve kaçak varsa tamir edilmeli, olmazsa değiĢtirilmelidir. 

Vanaların çalıĢıp çalıĢmadığı kontrol edilmeli, çalıĢmıyorsa değiĢtirilmelidir. Hortumlarda 

çatlak ve yırtıklar varsa değiĢtirilmelidir. 

 

Resim 3.8: Otomatik can suyu verme düzeneği 

 

 Fide dikme makinelerinde gübre düzeneklerinin çalıĢıp çalıĢmadığının 

kontrol edilmesi 
 

Bazı fide dikme makinelerinde gübre verme düzenekleri de mevcut olup bu 

düzenekler de gözden geçirilmelidir. BozulmuĢ çalıĢmayan kısımlar tamir edilmeli veya 

değiĢtirilmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Fide dikim makinelerinin bakımını aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Zincirlerde gerginlik ve sağlamlık 

kontrolü yapınız. 

 Yeterli sağlamlığa ve gerginliğe sahip 

olmayan zincirlerde aĢınma ve kopma 

çabuk olur. Bu durumun istenmeyen 

sonuçlara neden olduğunu hatırlayınız. 

 Zincirlerde gerginlik ayarı yapınız. 
 Gerginlik ayar yapma yerlerinin birinden 

gerginlik ayarı yapınız. 

 Zincir ve diĢlileri motorinle 

temizleyiniz ve yağlayınız. 

 Makinenin zincirlerini ve diĢlileri gerekli 

aletlerle sökünüz. 

 Motorinle temizleyip tekrar takınız. 

 Makineyi yağlayınız. 

 Makinenin bakım ve kullanma kitabına 

uygun olarak bütün gresörlüklerini gres 

pompası ile yağlayınız. 

 DiĢli kutusu yağını kontrol ediniz, 

eksikse tamamlayınız. 

 DiĢli kutusu yağını yağ seviye 

penceresinden kontrol ediniz.  

 Eksikse seviyeye kadar bakım ve kullanma 

kitabında belirtilen 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. 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını 

sıkınız. 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanları varsa uygun 

anahtarla sıkınız. 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını 

değiĢtiriniz. 

 Yapılan kontrolde aĢınmıĢ bağlantı elemanı 

varsa yenisi ile değiĢtiriniz. 

 Çizi açıcı ayakları, kapatıcı çubukları 

ve esnek diskleri kontrol ediniz. 

 Makineyi gözden geçirerek çizi açıcı 

ayaklarda ezilme olup olmadığını kontrol 

ediniz. 

 Kapatıcı çubuklarda ve esnek disklerde 

eğilme ve kırık olup olmadığını tespit 

ediniz. 

 Çizi açıcı ayakları, kapatıcı çubukları 

ve esnek diskleri değiĢtiriniz. 

 Yaptığınız kontrollerde ezilmiĢ veya 

aĢınmıĢ çizi açıcı ayak tespit ettiyseniz 

yenisi ile değiĢtiriniz.  

 Kapatıcı çubukları, eğilmiĢ çizi açıcı 

ayakları düzeltiniz. 

 Düzelmiyorsa yenisi ile değiĢtiriniz. 

 Fide dikim makinelerinde can suyu 

düzeneklerinin çalıĢıp çalıĢmadığını 

 Fide dikiminde can suyu verme 

düzeneklerinin çalıĢmasına çok dikkat 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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kontrol ediniz, çalıĢmıyorsa tamir 

ediniz. 

edilmesi gerektiğini hatırlayınız. 

 Depo, hortumlar ve otomatik su vanalarını 

kontrol ederek çalıĢmayanları tamir ediniz 

veya değiĢtiriniz. 

 Fide dikim makinelerinde gübre 

düzeneklerinin çalıĢıp çalıĢmadığını 

kontrol ediniz, hareket iletim 

sistemini temizleyip yağlayınız. 

 Fide dikme makinesinde varsa gübre verme 

düzeneğini kontrol ediniz. 

 ÇalıĢmayan kısımları tamir ediniz veya 

değiĢtiriniz.  

 Ayrıca baskı silindiri üzerindeki hareket 

iletim diĢlilerini temizleyiniz ve yağlayınız. 

 Hareketli kısımların muhafazalarını 

takınız. 

 Makinenin tüm hareketli kısımlarının 

muhafazalarını takarak kazalara neden 

olmasını önleyiniz. 

 Makineyi kapalı bir yerde ve 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 motorinle temizlediniz mi?   

4 Zincir ve diĢlileri yağladınız mı?   

5 Makineyi yağladınız mı?   

6 DiĢli kutusu yağını kontrol ettiniz mi?   

7 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 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıktınız mı?   

12 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını değiĢtirdiniz mi?   

13 
Çizi açıcı ayakları, kapatıcı çubukları ve esnek diskleri kontrol 

ettiniz mi? 
  

14 
Çizi açıcı ayakları, kapatıcı çubukları ve esnek diskleri 

değiĢtirdiniz mi? 
  

15 Fide dikim makinelerinde fide dikici organları kontrol edip 

gerekiyorsa değiĢtirdiniz mi? 
  

16 Fide dikim makinelerinde can suyu düzeneklerinin çalıĢıp 

çalıĢmadığını kontrol edip çalıĢmıyorsa tamir ettiniz mi? 
  

17 

Fide dikim makinelerinde gübre düzeneklerinin çalıĢıp 

çalıĢmadığını kontrol edip hareket iletim sistemini temizleyerek 

yağladınız mı? 

  

18 Hareketli kısımların muhafazalarını taktınız mı?   

19 Makineyi kapalı bir yerde  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 cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 

 

1. Fide dikim makineleri ………….. alanların kısa sürede dikimi için ideal makinelerdir. 

2. Makineli fide dikiminde elle dikime göre ………… daha fazla fide dikilir. 

3. Günümüzde yaygın olarak ………………… fide dikim makineleri kullanılmaktadır. 

4. Esnek diskli düzeneklerde diskler …………….. bir malzemeden yapılmıĢtır ve basit 

yapıdadır. 

5. Fide dikim makinelerinde açılan çizinin kesiti bir……………… Ģeklindedir. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

6. AĢağıdakilerden hangisi makine ile fide dikiminin avantajlarından değildir? 

A) ĠĢ gücü ve masraflar azalır. 

B) Elle dikime göre daha fazla fide dikilir. 

C) Ġnsan gücü fazla olur. 

D) Daha geniĢ alanlara dikim yapılabilir. 

 

7. Fide dikim makinelerinin dikim yaparken aĢağıdakilerden hangisini yapması 

istenmez? 

A) Çukur açması 

B) Toprağı iĢlemesi 

C) Kökleri kapatıp bastırması 

D) Can suyu vermesi 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi fide dikim makinesi parçalarından değildir? 

A) DiĢli ekiciler 

B)  Çizi açıcı ayak 

C)  Esnek disk 

D) Baskı tekerleği 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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9. AĢağıdakilerden hangisi fide dikim makinelerinde kullanılan çizi açıcı ayaklardan 

değildir? 

A) Kanatlı çizi açıcı 

B) Diskli çizi açıcı 

C) Uzun kanatlı çizi açıcı 

D) GeniĢ kanatlı çizi açıcı 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi baskı tekerleğinin görevlerinden değildir? 

A) Kök etrafındaki toprağı sıkıĢtırmak 

B) Açılan çizi kenarlarındaki toprağı içeri doğru itmek 

C) Hareket iletimini sağlamak 

D) Fideleri dikmek 

 

 

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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ÖĞRENMEME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

Gerekli ortam ve araç gereç verildiğinde bakım kullanma kitabına uygun olarak çukur 

açma makinelerinin periyodik bakımını yapabileceksiniz. 
 

 

 
 

 Çukur açma makinelerini üreten ve satan firmalara giderek makineler hakkında 

gerekli materyalleri inceleyiniz. 

 Çevrenizdeki iĢletmelere giderek çukur açma makinelerini inceleyiniz ve 

öğrendiklerinizi sınıftaki arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Çukur açma makinelerinde hangi bakımların yapılması gerektiğini araĢtırınız. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları, sunum hazırlayarak 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

4. ÇUKUR AÇMA MAKĠNELERĠ 
 

Çukur açma makineleri meyve ve ağaç fidanlarının, ayrıca çeĢitli çit direklerinin 

dikiminde kullanılır. Zamandan ve iĢ gücünden sağladığı tasarruf büyüktür. Bir çukur açma 

makinesi saatte 80–120 adet arasında çukur açabilir. Bugün ülkemizde traktörün üç nokta 

askı sistemine bağlı olarak kuyruk milinden hareket alan çukur açma makineleri imal 

edilmektedir. 

 

Resim 4.1: Çukur açma makinesi 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

AMAÇ 
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 53 

Fidan çeĢit ve büyüklüğüne göre açılacak çukur çapları 20–100 cm arasında değiĢir. 

Çukuru açan organ burgu Ģeklinde olduğundan toprak burgusu olarak adlandırılır. 

 

Resim 4.2: Çukur açma makinesinin toprakta çalıĢması 

4.1. Çukur Açma Makinelerinin ÇeĢitleri 
 

Çukur açma makineleri; elle kullanılan çukur açma makineleri, traktörle kullanılan 

çukur açma makineleri (asma tip çukur açma makineleri ve hidrolikli çukur açma 

makineleri), kendi yürür çukur açma makineleri (paletli ve lastik tekerlekli) Ģeklinde 

sınıflandırılır. 
 

 Elle kullanılan çukur açma makineleri 
 

Traktörün kullanılmadığı ve çalıĢma imkânının olmadığı yerlerde elle kullanılan çukur 

açma makineleri kullanılır. Bu tip makinelerde hareket bir termik motordan sağlanır. Ancak 

bu tip çukur açma makineleri ağır yapıdaki topraklarda çalıĢamaz. 

 

Resim 4.3: Elle kullanılan çukur açma makineleri 
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 Traktörle kullanılan çukur açma makineleri 
 

Asma tip çukur açma makineleri, traktöre üç nokta askı sistemi ile bağlanan ve kuyruk 

milinden alınan hareket ile çalıĢan makinelerdir. DeğiĢik çaplardaki burgular takılarak çukur 

geniĢliği artırılabilir. 

 

Resim 4.4: Manuel çukur açma makinesi 

 

Hidrolik sistemli çukur açma makineleri, çukur açma makinelerinin ayrı bir hidrolik 

sistemle takviye edilen tipidir. Traktörün gücü yeterli geldiği takdirde birden fazla burgu 

aynı anda çalıĢtırılabilir. Ağır ve taĢlı zeminlerde hidrolik sistemin etkisiyle zorlanmadan 

çukur açar. 

 

Resim 4.5: Hidrolik sistemli çukur açma makinesi 
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Resim 4.6: Birden fazla burgu bağlanmıĢ hidrolik sistemli çukur açma makinesi 

 

 Kendi yürür çukur açma makineleri 
 

Paletli kendi yürür çukur açma makineleri zor Ģartlarda çalıĢma imkânı verir. 

Engebeli, sert ve taĢlı arazilerde çok rahatlıkla çukur açabilir. Çukur açma hidrolik sistemle 

çalıĢır. 

 

Resim 4.7: Paletli çukur açma makinesi 

 

Lastik tekerlekli kendi yürür çukur açma makineleri, kendi yürür olduğu için her türlü 

arazilerde rahatlıkla çalıĢabilir. Çukur açma hidrolik sistemle çalıĢır. 

 

Resim 4.8: Lastik tekerlekli çukur açma makinesi 
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4.2. Çukur Açma Makinesinin Parçaları 

 

Resim 4.9: Çukur açma makinelerinin parçaları 

 Çatı 
 

Traktöre bağlantı için üzerinde üç nokta askı sistemi bulunan diĢli kutusu ile burgunun 

bağlandığı kısımdır. Bütün yükü üzerinde taĢıdığından eğilmelere ve burulmalara karĢı 

dayanıklı malzemeden yapılır.  
 

Hidrolik sistemli çukur açma makinelerinde hidrolik piston da çatı üzerine monte 

edilir.  
 

 DiĢli kutusu 
 

DiĢli kutusu, Ģaft vasıtasıyla traktörden alınan hareketi içerisindeki diĢliler vasıtasıyla 

momentini ve yönünü değiĢtirerek çalıĢma koĢullarına göre burguya iletir.  
 

Ġçerisinde konik ve ayna diĢlileri bulunur. Konik diĢli Ģafttan aldığı hareketi ayna 

diĢlisine iletir. Ayna diĢlisi de aldığı bu hareketin momentini değiĢtirerek burguya iletir. 

 

Resim 4.10: Hareket ileten diĢliler 
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 ġaft 
 

Ġki ucu mafsallı olan Ģaftın bir ucu traktörün kuyruk mili çıkıĢına, diğer ucu da 

makinenin diĢli kutusu giriĢine bağlanır. Traktör kuyruk milinden aldığı hareketi makinenin 

diĢli kutusuna belirli sınırlar içinde aktarır. Aynı zamanda mafsallar makineye belirli açılarda 

çalıĢma imkânı verir. 
 

ġaftlar iç içe geçmiĢ iki milden oluĢur. Böylece traktör ile makine arasındaki uzaklık 

ayarlanabilir. ġaftın iç içe geçen kısımları örtme payı olarak adlandırılır. ÇalıĢma esnasında 

Ģaft mafsalları arasında ölçülen her 1 m uzunluk için en az 20 cm örtme payı olmalıdır. 

Örtme payının az olması güç aktarımının yeterince olmamasına, kazalara ve Ģaft millerinde 

aĢınmalara neden olur. 

 

Resim 4.11: Mafsallı ġaft 

 Burgu 
 

Bir silindirik boru üzerine yerleĢtirilmiĢ helezon kanatlar, borunun uç kısmında 

toprağa batan bir uç ve helezonun her iki tarafında toprağı kesen iki adet bıçaktan oluĢur. 

Toprak içerisinde dönerek çalıĢır ve kestiği toprakları helezon kanatlar sayesinde yükselterek 

dıĢarı çıkarır. DeğiĢik çaplarda yapılır. 

 

Resim 4.12: Burgu 
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4.2.1. Hidrolik Sistem 
 

Traktörle kullanılan çukur açma makinelerinde hidrolik sistem, piston ve yağ 

hortumlarından oluĢur. Makinenin çatısına bağlanan piston yağ hortumları ile traktör hidrolik 

sistemine bağlanır. Traktör hidrolik kumanda kolları ile kumanda edilir. 

 

Resim 4.13: Çukur açma makinelerinde hidrolik sistem 

 

4.3. Çukur Açma Makinesinin ÇalıĢma Sistemi 
 

Çukur açma makineleri, üç nokta askı sistemi ile traktöre bağlanır. Traktör kuyruk 

milinden alınan hareket bir Ģaft vasıtasıyla diĢli kutusuna iletilir. DiĢli kutusu, gelen bu 

hareketin yönünü ve momentini değiĢtirerek burguya aktarır. Burgu, alınan bu hareket ile 

dönerek toprağı keser ve çukur meydana getirir. Burgu, toprağı keserken çıkan toprakları da 

helezon kanatları sayesinde çukurdan dıĢarı çıkarır.  
 

Manuel çukur açma makineleri yüzücü pozisyonda çalıĢtırılır ve makine kendi ağırlığı 

ile toprağa batar. Fakat sert ve taĢlık arazilerde bu makinelerin toprağa batması zor 

olduğundan bu topraklarda hidrolik sistemli çukur açma makineleri kullanılır. Hidrolik 

sistemli makinelerin manuel makinelerden farkı, hidrolik sistemle makineye baskı 

uygulaması ve toprağa batmayı kolaylaĢtırmasıdır. 
 

4.4. Çukur Açma Makinelerinin Bakımı 
 

Çukur açma makinelerinin istenen Ģekilde çalıĢması için bakımları, bakım kullanım 

kitaplarına uygun Ģekilde ve vaktinde yapılmalıdır. 
 

 Makinenin yağlanması 
 

Çukur açma makinesinin  bakım ve kullanma kılavuzunda belirtilen yerler, zamanında 

uygun yağla yağlanmalıdır. 
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 DiĢli kutusu yağının kontrol edilmesi 
 

DiĢli kutusu yağ seviyesi yağ gösterge penceresinden kontrol edilmelidir. Yağ seviyesi 

eksik ise bakım ve kullanma kılavuzunda belirtilen yağ, yağ gösterge penceresinden eski yağ 

gelinceye kadar tamamlanmalıdır. 
 

 DiĢli kutusu yağının değiĢtirilmesi 
 

DiĢli kutusu yağı,  bakım ve kullanma kılavuzunda belirtilen zamanlarda uygun yağ 

ile değiĢtirmelidir.  DiĢli kutusu yağ boĢaltma tapası açılarak içindeki yağ boĢaltılmalıdır. 

Bakım ve kullanma kılavuzunda belirtilen yağ, yağ gösterge penceresinden yağ gelinceye 

kadar doldurulmalıdır. 
 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıkmak 
 

Makinedeki tüm bağlantı elemanları (pimler, cıvatalar vb.) uygun aletlerle 

sıkılmalıdır.  
 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını değiĢtirmek 
 

Yapılan kontrollerde aĢınmıĢ bağlantı elemanları varsa kazalara ve büyük zararlara 

sebep olmadan mutlaka yenisi ile değiĢtirilmelidir. 
 

 Palet, burgu ve bıçakların kontrol edilmesi 
 

Belirli zamanlarda kendi yürür paletli makinelerde, palet bağlantıları kontrol edilmeli, 

burgunun helezon kanatlarında eğilme ve kırılma, toprağı kesen bıçaklarda körelme ve 

aĢınma olup olmadığına bakılmalıdır. Arıza varsa onarılmalı veya gerekiyorsa parçalar 

değiĢtirilmelidir. 
 

 Hareketli kısımların muhafazalarının takılması 
 

Herhangi bir kazaya neden olmaması için makinedeki tüm hareketli kısımların 

muhafazaları takılmalıdır. 
 

 Makinenin muhafaza edilmesi 
 

Makine, iĢ bitiminde kapalı bir ortamda tahta veya takoz kullanılarak sehpa üzerine 

alınarak muhafaza edilmelidir. Yoksa yağıĢ ve nemden etkilenerek paslanma ve korozyona 

uğrar. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Çukur açma makinelerinin bakımını aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi yağlayınız. 
 Makinenin bakım ve kullanma kitabında 

belirtilen yerlerini uygun gres yağı ile 

yağlayınız. 

 DiĢli kutusu yağını kontrol ediniz. 

 Eksikse tamamlayınız. 

 DiĢli kutusu yağ seviye penceresinden yağ 

seviyesini kontrol ediniz.  

 Eksikse pencereden yağ gelinceye kadar 

doldurunuz. 

 DiĢli kutusu yağını değiĢtiriniz. 
 DiĢli kutusu yağını bakım ve kullanma 

kitabında belirtilen zamanlarda, belirtilen 

yağla değiĢtiriniz. 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını 

sıkınız. 

 Makineyi kontrol ederek varsa gevĢemiĢ 

bağlantı (pim, cıvata vb.) elemanlarını uygun 

aletlerle sıkınız. 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını 

değiĢtiriniz. 

 Yapılan kontrolde aĢınmıĢ bağlantı elemanları 

varsa yenisi ile değiĢtiriniz. 

 Çukur açma makinelerinde palet, 

burgu ve bıçakları kontrol ediniz. 

 Gerekiyorsa değiĢtiriniz. 

 Kendi yürür makinelerde paletleri, burguyu ve 

bıçakları kontrol ediniz.  

 Eğilme kırılma ve aĢınma varsa yenisi ile 

değiĢtiriniz. 

 Hareketli kısımların 

muhafazalarını takınız. 

 Makinede bulunan tüm hareketli aksamların 

muhafazalarını takarak meydana gelebilecek 

kazalar için önlem alınız. 

 Makineyi kapalı bir yerde tahta 

veya takozla sehpaya alarak 

muhafaza ediniz. 

 ĠĢ sezonu sonunda makineyi temizleyip 

paslanmaya ve korozyona karĢı korumak için 

gerekli tedbirleri alınız. 

 Sehpaya alıp kapalı bir yerde muhafaza ediniz. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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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 Makineyi yağladınız mı?   

2 DiĢli kutusu yağını kontrol ettiniz mi?   

3 Eksikse tamamladınız mı?   

4 DiĢli kutusu yağını değiĢtirdiniz mi?   

5 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıktınız mı?   

6 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını değiĢtirdiniz mi?   

7 

Çukur açma makinelerinde palet, burgu ve bıçakları kontrol ettiniz 

mi? 
  

8 Gerekiyorsa değiĢtirdiniz mi?   

9 Hareketli kısımların muhafazalarını taktınız mı?   

10 

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 cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Çukur açma makineleri ………… ve …………fidanlarının ve çeĢitli çit direklerinin 

dikiminde kullanılır. 

2. Çukur açma makineleri saatte ……………. arasında ……….  çukur açabilir. 

3. Çukur çapları fidan çeĢidine göre ………….. cm arasında değiĢir. 

4. Elle kullanılan çukur açma makineleri ………………….. topraklarda çalıĢamazlar. 

5. Ağır ve taĢlı topraklarda …………….. sistemli çukur açma makineleri verimli çalıĢır. 

6. ġaftlarda örtme payı her 1 metre uzunluk için ……………. olmalıdır. 

7. Traktörlerde kullanılan çukur açma makinelerinde hidrolik sistem……………… ve 

………………………. oluĢur. 

8. Çukur açma makineleri hareketini Ģaft ile traktör………………………… alır. 

 

 

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 Değerlendirme”ye geçiniz. 
 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Fideler özel koĢullarda yetiĢtirildiklerinden neme çok duyarlıdır. 
 

2. (   ) Fide dikim makinelerinin arkasında insan olduğu için elle dikime göre daha fazla 

güç harcanır. 
 

3. (   ) Patates bir çapa bitkisidir. Bu yüzden toprağının iyi iĢlenmesi, hava-su-ısı 

dengesinin iyi sağlanması gerekmektedir.  
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 
 

4. Doğrudan ekim makinelerinde tohumlar, anızda çalıĢabilen ……………….. 

açtığı çizilere yerleĢtirilir. 
 

5. Doğrudan ekimde önceki ürünün hasadından sonra, …………………….. 

hiçbir toprak iĢlemesi yapılmaz. 
 

6. Çukur açma makineleri, ……………………….. sistemi ile traktöre bağlanır. 
 

7. ……………., toprak içerisinde dönerek çalıĢır ve kestiği toprakları helezon 

kanatlar sayesinde yükselterek dıĢarı çıkarır. 
 

 

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. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 erozyona 

2 az 

3 kapasitesini 

4 disklerin 

5 yapıĢkan, nemli 

6 C 

7 B 

8 C 

9 A 

10 B 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 hava-su-ısı 

2 iz geniĢliğinin 

3 dikim 

4 hizasına 

5 25–38 cm 

6 A 

7 B 

8 C 

9 D 

10 A 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 geniĢ 

2 5–6 kat 

3 esnek diskli 

4 elastiki 

5 dikdörtgen 

6 C 

7 B 

8 A  

9 B 

10 D 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 meyve, ağaç 

2 80–120 

3 20–100 cm 

4 ağır 

5 hidrolik 

6 20 cm 

7 piston, hortumlar 

8 kuyruk milinden 
 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 gömücü ayaklar 

5 ekim öncesi 

6 üç nokta askı 

7 burgu 
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