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AÇIKLAMALAR 
KOD 622B00208 

ALAN Tarım Teknolojileri  

DAL/MESLEK Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Temel Toprak ĠĢleme Alet ve Makineleri 

MODÜLÜN TANIMI 

Toprak iĢleme alet ve makinelerinin görevleri, parçaları, 

ayarları ve bakımları ile ilgili bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK 
Toprak işleme alet ve makinelerinin bakımını ve 
ayarlarını yapmak  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli araç gereç verildiğinde; bakım kullanma kitaplarına 

uygun olarak düz bir zeminde toprak iĢleme alet ve 

makinelerinin bakımını ve ayarlarını yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Pullukların bakımını ve ayarlarını yapabileceksiniz.  

2. Dipkazanların ve çizellerin bakımını ve ayarlarını 

yapabileceksiniz. 

3. Kültivatörlerin bakımını ve ayarlarını 

yapabileceksiniz. 

4. Toprak frezelerinin bakımını ve ayarlarını 

yapabileceksiniz. 

5. Tırmıkların bakımını ve ayarlarını yapabileceksiniz. 

6. Merdanelerin bakımını ve ayarlarını 

yapabileceksiniz. 

7. Toprak iĢleme alet ve kombinasyonlarının bakımını 

ve ayarlarını yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Düz bir zemin 

Donanım: Traktör, pulluk çeşitleri, çizel çeşitleri, dipkazan 

çeşitleri, kültivatör çeşitleri, toprak frezesi çeşitleri, tırmık çeşitleri, 
merdane çeşitleri, toprak işleme alet kombinasyonları çeşitleri, 
temizlik bezi, tamir için gerekli el aletleri, yedek bağlantı elemanları, 
makine yağı çeşitleri, pulluk yedek parçaları, dipkazan ve çizel 
yedek parçaları, kültivatör yedek parçaları, toprak frezesi yedek 
parçaları, tırmık yedek parçaları, merdane yedek parçaları, toprak 
işleme alet kombinasyonları yedek parçaları, gres pompası, bakım 
kullanma kitabı, hava pompası, tahta takoz, depo, ayar için gerekli 
araç gereçler, metre 

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 vb.) kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Toprak iĢleme alet ve makinelerini tarımsal üretimde kullanmak, üretimin artmasını ve 

daha kazançlı ürün elde etmemizi sağlar.  

 

Toprak iĢleme alet ve makinelerini tarımsal üretimde kullanmaya tarımsal 

mekanizasyon denir. 

 

Bu modül; sizin günümüz teknolojisine uygun, teknolojik yenilikleri takip eden birer 

teknik eleman olarak yetiĢmenizi, teknik alanda güçlenmenizi sağlayacaktır. 

 

Bu modül ile öğrendiklerinizi çevredeki çiftçilere de tanıtarak veya öğreterek daha az 

zamanda daha kaliteli ve daha ucuza ürün elde etmelerini sağlayabilirsiniz. Birim alandan 

daha fazla ürün alınabilmesi ve daha ekonomik ürün elde edilebilmesi için tarım, günümüzde 

makinelerle yapılmaktadır. Üretimde tarımsal mekanizasyonu uygulamakla çiftçilerimizle 

birlikte ülkemizde ekonomik olarak kazançlı çıkacaktır. Diğer ülkelerle rekabet edilebilmesi 

için kaliteli ve maliyeti düĢük ürün elde edilmesi Ģarttır. 

 

Bu modül size tarım alet ve makinelerinin bakım kullanma kitabında belirtilen 

değerleri uygulayarak tarım alet ve makinelerinin ayarlarını doğru bir Ģekilde yaparak 

tekniğine uygun olarak kullanmanızı sağlayacak bilgi ve becerileri verecektir.  

 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

 

Gerekli olan araç gereç verildiğinde düz bir zeminde kulaklı ve diskli pullukların 

kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve ayarlarını yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 YaĢadığınız bölgede hangi tür pullukların kullanıldığını araĢtırınız. 

 Tarımsal iĢletmelerde kulaklı ve diskli pullukların nasıl kullanıldığını 

araĢtırınız. 

 Mevcut iĢletmelere giderek kulaklı ve diskli pulluklarla yapılan çalıĢmaları, 

bakım ve ayarlarının nasıl yapıldığını yerinde görüp inceleyiniz. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

1. PULLUKLAR 
 

Toprak iĢlemede en yaygın kullanılan aletler pulluklardır. Günümüzde traktörün üç 

nokta askı sistemine bağlanıp hidrolik sistemle kaldırılan ve askıda tutulan askılı pulluklar 

kullanılmaktadır. Günümüz koĢullarında etkin olarak toprak iĢlemede kullanılan pulluklar, 

iĢleyici gövdelerinin Ģekillerine ve çalıĢma biçimlerine göre sınıflandırılır. Gövdenin çalıĢma 

ve Ģekline göre üç grupta sınıflandırır: 

 

 Kulaklı pulluklar 

 Diskli pulluklar 

 Döner kulaklı pulluklar 

 

1.1. Kulaklı Pulluklar 
 

ĠĢleyici gövdeleri bir kulağa benzetilen pulluklara kulaklı pulluklar denir. Askılı 

pulluklar içerisinde en çok kullanılan pulluklardır. Kulaklı pulluklara, soklu pulluklar da 

denir.  

 

Pulluklar içerisinde en çok kullanılan pulluklar kulaklı pulluklardır. Gövde ve 

sokluların sayısı bir ile yirmi arasında değiĢir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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Resim 1.1: Kulaklı pulluk 

 

Kulaklı pulluklar, toprağı yaran ve çelik bir bıçaktan oluĢan bir uç demiri ile yarılan 

toprağı arkaya doğru kaldırarak bir veya iki yana deviren kulaklar ve pulluk uç demiri ile 

kulağı birbirine bağlayan bir tabandan oluĢur. 

 

 

Resim 1.2: Döner kulaklı pulluk 

 

Döner kulaklı pulluklar; parçaları ve çalıĢma prensibi kulaklı pulluklar gibi olup 

onlardan farkı, düz sürüm (aynı çiziden gidip-gelerek) yapmalarıdır. Kulaklı pulluğun 

emniyetle çalıĢmadığı koĢullarda daha etkin olarak kullanılabilir. Döner kulaklı pullukların 

özellikleri: 

 

 Tarla yüzeyi düzgün bir Ģekilde sürülür. 

 Erozyon engeller. 

 DönüĢlerde boĢa geçen zaman kısaldığı için zaman ve yakıt tasarrufu sağlar. 

 

Diskli pulluklar, kulaklı pulluğun etki edemediği, dalma güçlüğü çektiği sert ve kuru 

topraklarda, taĢlı veya bitki artıklı tarlalarda, ağır köklerin bulunduğu topraklarda, gevĢek ve 

batak topraklarda, taban taĢı ve aĢındırıcı etkisi yüksek topraklarda, kulaklı pulluk 

gövdelerinin çalıĢamadığı yapıĢkan özellikli topraklarda, derin iĢlenmesi (30-40 cm) 

istenilen topraklarda çalıĢabilir.  
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Resim 1.3: Diskli pulluk 

 

1.1.1. Kulaklı Pullukların Görevleri 
 

Toprak iĢlemede en yaygın kullanılan alet pulluklardır. Pulluklar toprağı parçalar 

çevirerek devirir, gevĢetir, anız ve yabancı otları toprağa gömer. Ġyi bir tohum yatağı, 

toprağın yabancı ot kontrolü ve fiziksel yapısının düzeltilmesine yardımcı olur. Pulluklar 

çeĢitli doğa Ģartları ve uygulanan tarım tekniği nedeniyle oturmuĢ, sıkıĢmıĢ olan toprağı 

parçalayan, çevirerek deviren, gevĢeten; anız ve yabancı otları toprağa gömen aletlerdir. 

 

1.1.2. Kulaklı Pullukların Parçaları 

 
Kulaklı pullukların parçaları aktif ve yardımcı parçalar olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. 

 

Kulaklı pullukların aktif parçaları; toprağın kesilmesini, kaldırılmasını ve parçalanarak 

bölünmesini sağlayan, keski demiri, uç demiri ve kulak olup bazı pulluklarda dip kabartan, 

ön gövdecik ya da köĢekesen gibi ek parçalar da bulunur. 

 

Kulaklı pulluğun pasif parçaları olarak pulluğun dik durmasını, sevk ve idaresini, 

pulluğun ayarlanması ve parçaların birbirine bağlanmasını sağlayan, ikinci derecede önemli 

parçalar bulunmaktadır. Bunlar; çatı, payanda, taban demiri, ökçe demiri, tekerlekler ve 

benzeri parçalardan oluĢmaktadır. 
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Resim 1.4: Kulaklı pullukların ana parçaları 

 Bağlama Kafası 

 

Pulluğun traktöre üst bağlantı kolu ile bağlandığı yerdir. Sürümde toprak içerisindeki 

impulsların hidrolik sisteme aktarılabilmesi için üst bağlantı kolunun traktöre doğru eğik 

olması gerekir. Bu nedenle bağlama kafasının 2–3 delikli olması gerekir. 

 

 

Resim 1.5: Bağlama kafası 

 Pulluk çatısı 

 

Pulluk gövdelerini (sokları) birbirine bağlayan ana parçadır. 

 

Resim 1.6: Pulluk çatısı 



 

 7 

 Çapraz mil ve muylular 

 

Pulluk çapraz milin (eksantrik mil) her iki tarafında bulunan muylularla traktörün alt 

bağlantı kollarına bağlanır. Çapraz milin muylularının çapları ile bağlantı kafasının 

deliklerinin çapları traktörün büyüklüğüne ve pulluğun gövde sayısına göre değiĢir. Bunlar 

kategori olarak üç grupta bulunur. 

 

Resim 1.7: Çapraz mil ve muylular 

 Gövde 

 

Pulluk gövdesi (sok) pulluğun toprağı iĢleyen en önemli organıdır Gövde sayısı 

pulluğun büyüklüğüne göre değiĢir. Gerektiğinde üzerine yardımcı parçalar da takılabilir. 

 

ġekil 1.1: Pulluk parçaları 

Killi ve ağır topraklarda pullukla çalıĢırken fazla çeki gücüne ihtiyaç duyulmasının 

yanında bu tip topraklar pulluk gövdesine yapıĢır. Bu gibi topraklarda sürüm yaparken bu 

dezavantajları ortadan kaldırmak için parmaklı tip gövdeli pulluklar kullanılır. 

 

Resim 1.8: Parmaklı tip kulaklı pulluk 
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 Uç demiri 

 

Toprağı yatay olarak kesip kulağa sevk eden parçadır. Uç demiri, payandaya gömme 

ve havĢalı vidalarla bağlanmıĢtır. Devamlı toprak içerisinde çalıĢtığından zamanla aĢınır, 

dolayısıyla sık sık değiĢtirilen bir parçadır. AĢınmıĢ uç demiri; fazla çeki gücüne ihtiyaç 

duyulmasına neden olmasının yanı sıra tabandaki kılcal boruların ağzını sıvayacağından 

taban suyunun köklerin seviyesine ulaĢmasına engel olur.  

 

 

Resim 1.9: Uç demiri 

 

Toprak çeĢitlerine göre geliĢtirilmiĢ çeĢitli uç demirleri geliĢtirilmiĢtir. 

 

Tablo 1.1: Uç demir çeĢitleri 

 

 Kulak 

 

Pulluk kulağının görevi; keski demiri tarafından dikey, uç demiri tarafından yatay 

olarak kesilen toprak Ģeridini kaldırarak parçalamak, devirmek ve yana kaydırarak bir önceki 

çizgiye yatırmaktır. 

 

 

Resim 1.10: Pulluk kulağı 
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Toprağın kulak üzerinden kolayca kayarak yükselebilmesi için kulağın pürüzsüz ve 

parlak olması gerekir. Aynı zamanda toprağın göstereceği basınca da dayanıklı esnek olması 

gerekir. Kulağın toprakla ilk temas eden göğüs kısmı ayrı bir parça hâlindedir, aĢınma olunca 

bu kısım değiĢtirilir. DeğiĢik özellikteki topraklar için geliĢtirilmiĢ kulak tipleri Ģunlardır: 
 

 Avrupa tipi kulak: Bu kulak boyu kısadır, toprağı yarım devirme yapar. Bu 

kulaktan devrilen kulak yüzeyi malçlı gibi durur. Kumlu topraklar için 

geçerlidir. Orta dik kulak da bu gruba girer. 

 Amerikan tipi kulak: Bu kulak boyu uzun ve üstten sola dönüktür. Tam 

devirme yapar.  Orta ağır ve killi topraklar için uygundur. 

 Üniversal kulak: Bu kulak yukarıdaki kulak tiplerinin arasında bir kulak 

yapısıdır. Tam devirme yapmaz, kısmi devirme yapar. 

 

ġekil 1.2: Kulak tipleri 

 Payanda 
 

Uç demiri, kulak ve taban demirini birbirine bağlayan parçadır. Alçak ve yüksek 

payanda çeĢitleri kullanılmaktadır. 

 

Resim 1.11: Payanda 
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 Taban demiri 

 

Pulluğu, yan kuvvetlerin tesirinden çizi duvarına dayanarak korunmasını sağlar ve 

sağa sola oynamayı önler. Çok soklu pulluklarda arka sokta bulunur ve daha uzundur, diğer 

soklarda ise kısadır. 

 

Resim 1.12: Taban demiri 

 Ökçe demiri 

 

Taban demiri devamlı olarak çizi tabanına sürtünerek çalıĢtığı için çabuk aĢınır. Bunu 

önlemek için sert dökümden yapılmıĢ ökçe demiri isminde bir parça taban demirinin ucuna 

bağlanır. Ökçe demiri en son sokta bulunur, aĢınınca değiĢtirilir. 

 

Resim 1.13: Ökçe demiri ve diğer parçaları 

 

 Kulak uzantısı 

 

Kesilen toprak Ģeridinin çizi tabanına düĢmesini önleyerek daha iyi bir sürüm 

yapılmasını sağlar. 

 

Resim 1.14: Kulak uzantısı 
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 Keski demiri 

 

Resim 1.15: Pulluk parçaları 

Görevi, toprak Ģeridini çizi duvarı boyunca keserek iĢlenmemiĢ (çiy) taraftan 

ayırmaktır. Pulluk çeki kuvvetinin % 15-25’i bu iĢ için harcanır.  

 

Resim 1.16: Disk keski demiri 

Keski demiri, bıçak keski ve disk keski Ģekillerinde yapılır. Bıçak keski daha çok taĢlı 

topraklarda çalıĢan pulluklarda, disk keski ise taĢsız normal topraklarda çalıĢan pulluklarda 

bulunur. Bıçak keski, ilerleme yönüne göre daima arkadan öne doğru eğik olarak oka 

bağlanmalıdır. Bu keski demirini toprağa doğru bastırarak pulluğun batmasını ve toprakta 

tutunmasını kolaylaĢtırır ve  yabancı otların kesildikten sonra kayarak yüzeye atılmasını 

sağlar.  
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Resim 1.17: Keski demiri 

 Ön gövdecik 

 

Pulluk gövdesinin hemen önünde bulunur ve sürülen toprak Ģeridinin üst tabakasını 

önceden kesip bir önceki çizinin dibine aktarır. Böylece basılmıĢ ve toz hâline gelmiĢ, 

strüktürünü kaybetmiĢ olan 7-10 cm kalınlığındaki üst tabaka önceden kesilip dibe atılmıĢ 

olur. Bitki ve anız artıkları daha iyi gömülür. Ancak ön gövdeciğin kullanılması pulluğun 

çeki ihtiyacını da artırır. 

 

Resim 1.18: Ön gövdecik 

Bazı pulluklarda pulluk gövdesinin önünde bulunur ve özellikle iki katlı sürümler için 

kullanılır. Görevi sürülen toprak Ģeridinin üst tabakasını kesip bir önceki çizginin dibine 

atmaktır. 

 

1.1.3. Kulaklı Pullukların Ayarları 
 

Pulluklarla sürüme baĢlamadan önce pulluğun ayarı, kullanılacak traktöre göre (atölye 

ayarları) ve sürüme baĢladıktan sonra arazinin durumun göre (tarla ayarları) yapılmalıdır. 
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Gerekli ayarlar yapılmadan sürüm yapılırsa düzgün sürüm yapılamaz. Sonuçta iĢ 

derinliği değiĢken olur ve ekilen bitkiler farklı geliĢerek verim düĢer. Zamanla tarlanın 

tesviyesi bozulur ve erozyona sebep olur. Ayrıca ayarları doğru yapılmamıĢ bir pullukla 

çalıĢma sırasında fazladan güç ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Fazla güç ihtiyacının ortaya 

çıkması da hem kullanılan traktörün gereğinden fazla yıpranmasına hem de daha fazla yakıt 

yakmasına neden olur. Pulluk ayarlarında aĢağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

 

 Pulluk, traktöre bağlanırken hidrolik ön seçme kolu “pozisyon kontrol”de 

olmalıdır.  

 Alt ve yan kavrama payları kontrol edilmelidir. 

 Uç demiri keskinliği kontrol edilmelidir. 

 Taban demiri (ökçe) kontrol edilmelidir. 

 Uç demiri uçlarının çatı altına kadar alan mesafesi kontrol edilmelidir. 

 Üst ve alt bağlantı kolları bağlantıları kontrol edilmelidir. 

 Ġdeal çeki noktasına dikkat edilmelidir. 

 

 

Resim 1.19: Traktörde üç nokta askı sistemi 
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1.1.3.1. Atölye Ayarları 

 

 Pulluğun traktör izine göre ayarlanması: Sürüme baĢlamadan önce pulluk 

geniĢliğinin traktörün izine göre ayarlanması gerekir. Pulluk traktöre 

bağlandıktan sonra yan bağlantı kollarının gerdirme zincirleri yardımıyla yan 

bağlantı kolu muylularının tekerleklerden eĢit mesafede olması sağlanır. 

 

Pulluk düz bir zemine indirilir ve pulluk yerde iken hafif ileri gidilir. Yan bağlantı 

kolları tekerleğe değmeyecek ve eĢit uzaklıkta olacak Ģekilde ayarlanır. Düz bir zeminde A 

uzaklığı belirlenir. Aks mili sağa sola hareket ettirilerek ilk gövdenin taban demiri yatay 

yönde a+13 cm olacak Ģekilde ayarlanır, sıkıĢtırılır. Böylece tekerleğin çizi duvarını 

tırmalayarak yıpranması önlenir. Tarlada ise ilk çizi açıldıktan sonra traktörün arka sağ tekeri 

çiziye sokulduktan sonra sağ-sol paralellik ayarı askı kollarından, ön ve arka paralellik ayarı 

ise üst bağlantı kolundan yapılarak pulluğun dengeli çalıĢması sağlanır. 

 

Resim 1.20: Pullukta atölye ayarları 

 

ġekil 1.3: Pulluğun arka hidroliğine bağlanıĢ ve teker mesafesi 
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Önerilen miktar ile ölçüm sonucu elde edilen değer farklı ise pulluk üzerinde çapraz 

mili çatıya bağlayan 1 ve 2 numaralı bağlantılar (Resim 1.23) gevĢetilerek çatı çapraz mil 

üzerinde sağa veya sola kaydırılarak istenilen ölçü elde edilir. 3 numaralı bağlantı destek 

tekeri derinlik ayarında kullanılır. 

 

Resim 1.21: Pullukta atölye ayarının yapılması 

 Keski demirinin ayarı: Bıçak keskinin ucu, uç demiri ucundan 0-30 mm önde 

ve 25 cm yukarıda olacak Ģekilde ayarlanmalıdır. Disk keskide ise disk ekseni 

uç demiri ucundan 0-250 mm önde olacak Ģekilde ayarlanmalıdır. Uç demiriyle 

olan dikey mesafesi ise olabildiğince toprak dıĢında kalacak Ģekilde en küçük 

değerde ayarlanmalıdır. 

 

Resim 1.22: Diskli keski demiri 

 Ön gövdeciğin ayarı: Ön gövdecik uç demirinin ucu, asıl gövdenin uç demiri 

ucundan 0-250 mm ileride, 40-80 mm yukarıda ve 10-20 mm yanda olacak 

Ģekilde ayarlanmalıdır. 

 

 Alt kavrama payı: Uç demiri payandaya ucu biraz aĢağıya yönelmiĢ olarak 

bağlanmıĢtır. Bu durum pulluğu yere koyduğumuz zaman alt kısımda uç 

demirinin ucu ile payanda arasında bir boĢluk görülür, buna alt kavrama payı 

denir. Bu pay pulluğun toprağa iyi dalmasını sağlar. Alt kavrama payı 2–3 cm 

olmalıdır. Uç demiri aĢındıkça bu boĢluk azalır. Alt kavrama payı az olursa 

pulluk toprağa batmaz, çok olursa pulluk toprağa dalmaya çalıĢır, derinlik ayarı 

güçleĢir ve traktör zorlanır. Bu yüzden iĢe baĢlamadan önce atölyede alt 

kavrama payı kontrol edilmeli, alt kavrama payı yeterli ölçüde değilse uç demiri 

değiĢtirilmelidir. 
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ġekil 1.4: Alt kavrama payı 

 

 Yan kavrama payı: Uç demirinin ucu taban demirinden iĢlenmemiĢ toprağa 

doğru biraz çıkıntılı olarak bağlanmıĢtır. Pulluk yan olarak düz bir yere 

konulduğunda bir boĢluk bulunur buna yan kavrama payı denir. Yan kavrama 

payı 5–6 mm kadar olmalıdır. Bu boĢluk az veya çok olursa pulluk dengeli 

çalıĢmaz. Pulluğa yön verir ve dengeli çalıĢmasını sağlar. Yan kavrama az 

olursa pulluk sürülmüĢ tarafa kaçar. Çok olursa iĢlenmemiĢ tarafa kaçar. 

 

ġekil 1.5: Yan kavrama payı 

 

Bu ayarlar yapılıp kontrol edildikten sonra yan gergi zincirleri gergin hâle getirilir. Üst 

bağlantı kolu uzatılarak veya kısaltılarak pulluğun yere göre paralel olması sağlanır. Traktör 

hidrolikle kaldırılır ve taĢıma kilidi kapatılarak tarlaya gidilir. 

 

1.1.3.2. Tarla Ayarları 

 

Tarlaya gidilince taĢıma kilidi açılır, traktör ön seçme kolu çeki kontrole alınır. Yan 

gergi zincirleri, yan bağlantı kollarının tekerleklere olan mesafesi 5 cm olacak Ģekilde 

gevĢetilir. Daha sonra Ģu kontrol ve ayarlar yapılır. 

 

 Sağ sol paralellik ayarı: Pulluk çatısının toprak yüzeyine paralel olması 

gerekir. Aksi hâlde çizi tabanı dalgalı bir Ģekil alır. Sağ sol paralellik ayarının 

kontrolü için pulluğun arka tarafından bakılır. Pulluk çatısının yere paralel 

olması gerekir. Bu ayar traktör alt bağlantı askı kollarındaki ayarlı kollardan 

sağlanır. Bazı traktörlerde alt bağlantı kolunun birisinde bazı traktörlerde de her 

iki kolda da ayar yeri vardır. Ayar kolları vasıtasıyla alt bağlantı kolları aĢağı 

yukarı alınarak sağ sol paralellik ayarı yapılır.  
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Resim 1.23: Traktör yan bağlantı kollarındaki ayar yerleri 

 Ön arka paralellik: Ön arka paralellik ayarı doğru yapılmayıp üst bağlantı 

kolu kısa ayarlanırsa birinci gövde çok derine batar, arka gövde az batar. Bu 

yüzden düzensiz bir sürüm ortaya çıkar ve çok dik toprak Ģeritleri ortaya çıkar. 

 

Resim 1.24: Ön arka paralellik ayarının yapılması 

Üst bağlantı kolu uzun ayarlanırsa en arka gövde çok derine batarken birinci 

gövde az batar. Yine düzensiz bir sürüm ve toprak Ģeritleri çok yatık olur. Ön 

arka paralellik ayarı üst bağlantı kolundan (orta kol) yapılır. Sağ sol paralellikte 

olduğu gibi ön ve arkadan da pulluk çatısının toprak yüzeyine paralel olması 

gerekir. Kol uzatılıp kısaltılarak ön arka paralellik ayarı sağlanır. Ön arka 

paralellik ayarının kontrolünde, traktörün yan tarafından bakıldığında pulluk 

çatısının yere paralel olması gerekir. 
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 ĠĢ derinliği ayarı: Derinlik ayarı traktörün hidrolik kumanda kolundan yapılır. 

Ġstenilen sürüm derinliği elde edildiğinde kumanda kolu tespit edilerek ayar 

sabit tutulur. 

 

ġekil 1.6: ĠĢ derinliği ayarı 

 ĠĢ geniĢliği ayarı: Sürümde pulluğun bütün gövdelerinin eĢit Ģekilde toprağı 

iĢlemesi gerekir. Eğer gövdeler eĢit iĢ geniĢliğine sahip değilse çapraz mil 

çevrilerek gerekli ayar yapılmalıdır. Normal pulluklarda çapraz milin çevrilmesi 

bir kol vasıtasıyla sağlanırken bazı pulluklarda da kontra somun gevĢetilerek 

ayar somunundan gerekli ayar yapılır. Çapraz mili olmayan pulluklarda da 

hidrolik olarak bu kaydırma ayarı yapılır. Bazı çapraz miller üzerinde bulunan 

sayısal değerler ile ayarlama kolaylaĢtırılmıĢtır. Bu değerler aĢağıdaki Ģekilde 

ifade edilir. 

 

I.      Dar Kesme          :Sert topraklarda 

II.    Orta Kesme         :Orta topraklarda 

III.    GeniĢ Kesme      :Hafif ve gevĢek topraklarda 

 

ġekil 1.7: ĠĢ geniĢliği ayarı 

 Ġdeal çeki noktası ayarı: Pulluğu ekseninin, traktörün çeki ekseninde olmaması 

durumunda çalıĢma sırasında traktör çiziden gitmekte zorlanır ve traktör sağa 

sola gitmeye çalıĢır. Bunun için traktör ideal çeki noktası ile pulluk ekseni aynı 

doğrultuda çakıĢmalıdır. Bu ayar da yine pulluk üzerinde bulunan çapraz mil 

ayar kolunun sağa sola çevrilmesi ile yapılır. 
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ġekil 1.8: Ġdeal çeki noktası oluĢturma 

Traktör çeki noktasının önde oluĢması traktörün toprak iĢleme esnasında Ģaha 

kalkmasına neden olur. Traktör çeki noktasının arkada oluĢması arka tekerlerin 

patinaj yapmasına neden olur. Çeki noktası; traktör Ģanzımanın altında ve arka 

tekerlerinin önünde oluĢması ile en ideal çeki noktası elde edilir. 
 

1.1.4. Kulaklı Pullukların Bakımı 
 

ĠĢ sezonu sonunda pulluğun genel kontrolleri yapılır ve en son bakım tamamlandıktan 

sonra pulluk üzerindeki değiĢen parçalardan doğan ayar farkları netleĢtirilir ve pulluklar 

muhafazaya alınır. Ayrıca aĢağıdaki hususlar da gözden geçilir: 
 

 Pulluk çatısı ile pulluk gövdesi arası mesafe hepsinde eĢit büyüklükte olmalıdır. 

 Tüm gövde taban demirleri birbirine paralel çalıĢmalı ve mesafeleri eĢit 

olmalıdır. 

 Pulluğun toprakta hızlı çekilmesi alt kavrama payının büyüklüğüne bağlı olduğu 

unutulmamalıdır. 

 Kaynak yapılırken uç demiri ucunun aĢırı ısıtılmasından kaçınılmalıdır. 

 Çizi Ģeritlerinin düzgün olması için kulaklar arası koridorun eĢit büyüklükte 

olması gerekir. 

 Ön gövdecik çok derine ayarlanmaz. ĠĢ mevsimi dıĢında uç demiri, kulak, taban 

demiri, disk yatakları ve aks baĢları paslanmaya karĢı muhakkak greslenmelidir. 

 Uç demiri ile ökçe demiri aĢınmıĢsa yenileriyle değiĢtirilmelidir. 

 GevĢemiĢ cıvatalar, yaylı rondela konarak sıkılmalı ve eğilmiĢ çatı araları 

doğrultulmalıdır. 

 Pulluklarda diğer ekipmanlar gibi kapalı bir yerde korunmalıdır. Açıkta güneĢ 

altında veya kapalı nemli yerlere konulmamalıdır. Bir tahta veya takoz üzerine 

alınmalıdır. 
 

1.2. Diskli Pulluklar 
 

Diskli pulluklarda iĢleyici gövde keskin kenarlı iç bükey çelik bir diskten oluĢur. Disk 

toprağın etkisiyle döner. Disk toprağı bir Ģerit hâlinde keser. Bu Ģerit diskin yüzeyine 

yapıĢarak diskin dönmesi ile yukarı kaldırır ve bükülür. Diskin yukarısında bulunan sıyırıcı, 

toprağı sıyırır ve toprak Ģeridi yukarıdan aĢağıya düĢüp parçalanır. Diskin çevresinden 

merkezine doğru hareket ivmeleri farklı olduğundan toprağı karıĢtırma ve parçalama etkisi 

farklı olur. Diskli pulluklarda, kesme iĢlemi daha az kuvvet gerektirir. Diskin açtığı çizi 

tabanı da düz olmadığından çizi Ģeridi kesiti daha azdır. 
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1.2.1. Diskli Pullukların Görevleri 

 
Kulaklı pullukların iyi çalıĢamadığı killi, taĢlı ve sert, süngerimsi yapıya sahip gevĢek 

topraklarda, fazla kök oluĢturan çayır mera alanlarında, derin sürüm yapılması istenen 

topraklarda kullanılır. Diskli pulluklar; 

 

 Kuru ve sert topraklarda, 

 TaĢlı ve kayalık topraklarda, 

 YapıĢkan topraklarda, 

 Köklü orman yeri topraklarında, 

 AĢındırıcı topraklarda rahatlıkla kullanılabilmektedir. 

 

 

Resim 1.25: Diskli pulluk 

 

Diskli pullukları kullanım avantajları; 

 

 Dönerek çalıĢtıkları için engellere takılmazlar. 

 Disk dönerken kendi kendisini bilediği için körelme olmaz. 

 Disklerin bombeli olması darbelere karĢı dayanıklılığı artırır. 

 Diğer pulluklarda uç demir kör ise taban sertliği yapar. Diskli pulluklarda bu 

durum söz konusu değildir. 

 

Diskli pullukların kullanım dezavantajları: 

 

 Diskli pulluklar, kulaklı pulluklar gibi iyi bir devirme ve kapama yapamaz. 

 Diskli pullular, toprağı Ģerit hâlinde bıraktığı için ağır ve yaĢ toprakları iyi 

parçalayamaz. 

 Kendi kendine toprağa batar. Derinliği artırmak için üzerine ağırlık bağlamak 

gerekir. 
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1.2.2. Diskli Pullukların Parçaları 

 
Yapısal olarak kulaklı pulluklardan farkı, pulluk gövdeleri disk Ģeklinde yapılmıĢ olup 

rulmanlarla pulluk çatısına bağlanmıĢtır. 

 

Resim 1.26: Diskli pulluk parçaları 

1. Bağlama kafası 

2. Çapraz mil 

3. Rulmanlı disk yatağı 

4. Disk 

5. Çatı 

6. Bağlantı oku 

7. Çizi tekeri 

8. Sıyırıcı 

 

Diskli pulluklarda çatı, pulluk gövdelerini bir arada tutan organdır. Çekilir tip 

pulluklar ağır yapılı ve ağırlığı üç adet teker tarafından taĢınan düz çatılar kullanılırken asılır 

tip pulluklarda boru çatılar kullanılmaktadır. Düz çatılı ağır pulluklarda tekerleklerden ikisi 

eğik olarak açılan çiziden gidecek Ģekilde tasarlanmıĢtır. Bu tekerlerin eğikliği, toprak iĢleme 

sırasında pulluk diskine gelen yan kuvvetleri dengeler. Diskli pulluklarda ayrıca disklerin 

yön ve durum açılarını değiĢtirmede kullanılan ayar düzenleri de bulunmaktadır. Ancak anız 

bozan diskli pulluklarda durum açısı sıfır olduğundan durum açısını değiĢtirmeye yönelik 

ayar düzenleri bulunmaz. 

 

Asılır tip pulluklarda, traktöre bağlantı üç nokta askı düzenleri ile sağlanır. Pulluk 

sonuna bağlanan çizi tekeri iĢ geniĢliğinin sabitliğini sağlar.  
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1.2.3. Diskli Pullukların Ayarları 

 
 Sağ Sol Paralellik Ayarı: Sağ sol paralellik ayarı, traktör yan (alt) bağlantı 

kolu üzerindeki ayar kollarından kulaklı pulluklarda olduğu gibi yapılır. 

 

Resim 1.27: Sağ sol paralellik ayar noktaları 

 Kesme geniĢliği ayarı: Çapraz milin dairesel hareketi kesme geniĢliğini değiĢik 

toprak Ģartlarına göre aĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi ayarlar. Diskli pulluk 

üzerindeki çapraz mil döndürülerek kesme geniĢliği ayarlanabilir. 

 

I.    Dar Kesme     : Sert topraklarda 

II.   Orta Kesme   : Orta topraklarda 

III. GeniĢ Kesme : Hafif ve gevĢek topraklarda 

 

 

ġekil 1.9: Kesme geniĢliğinin muyludan ayarlanması 

 

 Disk yön açısı ayarı: Disk toprakta çalıĢırken hareket düzlemiyle diskin keskin 

kenarından geçen düzlem arasındaki açıdır. Yön açısını değiĢtirmekle diskin 

kesme geniĢliği ayarlanabilir. Normalde 40–45 derece olması gerekir. Açı az 

olursa disk tam devirme yapamaz. Fazla olursa iĢ geniĢliği artar ve fazla çeki 

gücüne ihtiyaç duyulur. Bu açı payanda üzerindeki bağlantı deliklerinin 

değiĢtirilmesiyle ayarlanabilir. Hafif yapıdaki topraklar için küçük açı, sert 

topraklar için büyük açı değeri daha uygun olmaktadır. 
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Diskin yön açısı, payanda üzerindeki deliklerden değiĢtirilerek ayarlanır. Küçük 

açı, hafif yapıdaki topraklarda uygundur. Büyük açı ise sert topraklar için 

uygundur. 

 

ġekil 1.10: Yön ve durum açısı  

 Disk durum açısı ayarı: Diskin keskin kenarından geçen düzlemle dikey 

düzlem arasında kalan açıdır. Disk açısı değiĢtirilerek diskin toprağı parçalama 

durumu değiĢtirilebilir. Normalde 15-25 derece olmalıdır. Bu açı payanda 

üzerinde bulunan ayar cıvatalarından değiĢtirilebilir.  

 

Durum açısı ayarı, payanda üzerindeki cıvatalardan yapılır. Dik açı sert 

yapıdaki topraklar için, orta açı orta yapıdaki topraklar için, geniĢ açı hafif 

yapıdaki topraklar için uygundur. 

 

Resim 1.28: Disk durum açısı 

 Derinlik ayarı: Derinlik ayarı için traktör hidrolik indirme kaldırma kolu tam 

aĢağı indirilir (yüzücü pozisyon). Traktör üst bağlantı kolu uzatılıp kısaltılarak 

derinlik ayarı yapılabilir. Üst bağlantı kolu uzatılırsa derinlik azalır, kısaltılırsa 

derinlik artar. Ayrıca diskli pulluk üzerinde bulunan ayar kolundan da iĢ 

derinliği ayarı yapılabilmektedir. 
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Resim 1.29: Derinlik ayarı 

Diskli pulluklar toprakta dönerek çalıĢır. Toprağı iyi bir Ģekilde kesip 

parçalamalarına karĢın toprak Ģeridini deviremez. Ağır ve hafif topraklara göre 

disk açısı değiĢtirilerek derinlik ayarı yapılır. Toprağa kendi ağırlıklarıyla batar. 

Dolayısıyla yapı olarak ağırdır. Toprağın sertliğine göre batma seviyesi 

değiĢeceğinden çizi tabanı düzgün olmaz. Ağır topraklarda batabilmeleri için 

diskli pulluk üzerine ek ağırlık konabilir. 

 

Resim 1.30: Derinlik ayarı 
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 ĠĢ geniĢliği ayarı: Çapraz mili döndürerek ve çizi tekerinin çalıĢma doğrultusu 

değiĢtirilerek yapılır. 

 

1.2.4. Diskli Pullukların Bakımı 

 
ĠĢ mevsimi sonrası diğer alet ve makinelerde olduğu gibi diskli pulluklarda fazla nemli 

olmayan kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir. Diskler ayrı ayrı kontrol edilip çatlama 

kırılma varsa değiĢtirilmeli, rulmanlar kontrol edilmeli, bozuk olanlar yenisi ile 

değiĢtirilmeli, bozuk değillerse gresörlüklere yeteri kadar gres basılmalı, bağlantı somun ve 

cıvataları sıkılmalı, bozuk olanlar yenisi ile değiĢtirilmeli, paslanmaya karĢı disk yüzeylerine 

çapraz milin muylularına gres sürülmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre kulaklı ve diskli pullukların bakım ve ayarlarını 

yaparak kulaklı ve diskli pulluklarla toprak iĢleyiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 AĢınmıĢ pulluk parçalarını değiĢtiriniz. 

 AĢınmıĢ ökçe ve taban demiri, bükülmüĢ 

kulak uzantısı pulluğun dengeli 

çalıĢmasına engel olduğu için 

değiĢtiriniz. 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıkınız. 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını 

değiĢtiriniz. 

 GevĢemiĢ veya aĢınmıĢ elemanların 

ileride daha büyük arızalara sebep 

olduğunu hatırlayınız. 

 Yan kavrama payını kontrol ediniz. 
 Alt ve yan kavrama payları yeterli 

değilse pulluğun toprağa batmadığını ve 

dengesiz çalıĢtığını hatırlayınız.  Alt kavrama payını kontrol ediniz. 

 Emniyet sistemlerini kontrol ediniz. 
 Emniyet sistemlerinin sürüm sırasında 

pulluğu koruduğunu unutmayınız. 

 Alet makineyi yağlayınız. 
 ÇalıĢan parçaları zamanında yağlayarak 

aĢınmayı azaltınız. 

 Keski demirinin ve ön gövdeciğin ayarını 

yapınız. 

 Keski demiri ve ön gövdeciğin ayarı 

yapılmazsa pulluk toprağa iyi batmaz, 

toprağa iyi tutunamaz ve yabancı otları 

iyi kesemez.  

 Ayar doğru yapılmazsa üst kısımdaki 

bozulmuĢ toprak alta indirilemeyecektir. 

 Traktör hidrolik ön seçme kolu konumunu 

seçiniz. 

 Ön seçme kolunun konumunun, pulluğu 

traktörü bağlarken yüzücü konumda, 

tarlaya giderken pozisyon konumunda, 

çalıĢma sırasında ise çeki kontrolde 

olmasına dikkat ediniz. Aksi durumda 

pulluğumuz zarar görebilir ve dalgalı 

sürüm yapılır. 

 Pulluğu traktöre bağlayınız. 
 Pulluğu üç nokta askı sistemindeki 

bağlantı kolları ile traktöre bağlayınız. 

 Sağ sol paralellik ayarını yapınız. 

 Pulluk gövdelerinin kesilen toprak 

Ģeridini eĢit devirebilmeleri için bu ayar 

yapılmalıdır. 

 Pulluğa arkadan bakarak çatının yere 

paralel olup olmadığını kontrol ediniz. 

  Ayar bozuksa traktörün ayarlı yan 

bağlantı kollarından ayarı düzeltiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ön arka paralellik ayarını yapınız. 

 Pulluk gövdelerinin toprağa eĢit 

batabilmesi için bu ayar yapılmalıdır. 

 Traktörün yan tarafından bakarak çatının 

yere paralel olup olmadığını kontrol 

ediniz. 

 Ayar bozuksa traktörün üst bağlantı 

kolundan ayarı düzeltiniz. 

 ĠĢ derinliği ayarını yapınız. 

 Traktör üst bağlantı kolunun boyunu 

uzatarak veya kısaltarak iĢ derinliği 

ayarını yapınız. 

 Ayrıca pulluk üzerindeki derinlik ayar 

kolundan da derinlik ayarı yapıldığını 

hatırlayınız. 

 ĠĢ geniĢliği ayarını yapınız. 

 Gövdelerin toprağı eĢit Ģekilde 

iĢleyebilmeleri için bu ayar yapılmalıdır. 

 Pulluk üzerindeki çapraz mili sağa/sola 

çevirerek en uygun iĢ geniĢliği ayarını 

yapınız. 

 Uygun pulluk çeĢidini ve yardımcı 

organlarını seçiniz. 

 Kullanacağınız pulluk çeĢidini ve 

yardımcı organlarını çalıĢacağınız toprak 

Ģartlarına göre belirleyiniz.  

 Uygun çalıĢma hızını belirleyerek 

çalıĢmaya baĢlayınız. 

 Kullanılan traktörde, pulluk ve arazinin 

durumuna göre ortalama 4-9 km/saat 

arasında çalıĢma hızı belirleyiniz. 

 ĠĢ sonunda pulluğun temizliğini yapınız. 

 ĠĢ sonunda pullukları mutlaka 

temizleyiniz.  

 Basınçlı su ile yıkayınız.  

 Toprakla temas eden yüzeylere gres yağı 

sürerek paslanmaya karĢı koruyunuz. 

 Sezon sonunda çalıĢan yüzeyleri 

paslanmaya karĢı gresle kaplayınız. 

 ÇalıĢan parçalar iĢ mevsimi sonunda 

açıkta bırakıldığında korozyon ve 

paslanmaya neden olduğunu hatırlayınız. 

 Makineyi kapalı bir yerde ve tahta veya 

takozla sehpaya alarak muhafaza ediniz. 

 Makinenin iĢ bitim sonunda yıkama ve 

yağlaması bitirildikten sonra kapalı 

yerde üzerini örtü kullanarak muhafaza 

ediniz. 

 



 

 28 

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 AĢınmıĢ pulluk parçalarını değiĢtirdiniz mi?   

2 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını kontrol edip sıktınız mı?   

3 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını değiĢtirdiniz mi?   

4 Yan kavrama payını kontrol ettiniz mi?   

5 Alt kavrama payını kontrol ettiniz mi?   

6 Emniyet sistemlerini kontrol ettiniz mi?   

7 Alet/makineyi bakım kullanım kitabına göre yağladınız mı?   

8 Keski demirinin ve ön gövdeciğin ayarını yaptınız mı?   

9 Traktör hidrolik ön seçme kolu konumunu seçtiniz mi?   

10 Pulluğu traktöre bağladınız mı?   

11 Sağ sol paralellik ayarını yaptınız mı?   

12 Ön arka paralellik ayarını yaptınız mı?   

13 ĠĢ derinliği ayarını yaptınız mı?   

14 ĠĢ geniĢliği ayarını yaptınız mı?   

15 
Toprak Ģartlarına uygun pulluk çeĢidini ve yardımcı organları seçtiniz 

mi? 

  

16 Uygun çalıĢma hızını belirleyerek çalıĢmaya baĢladınız mı?   

17 ĠĢ sonunda pulluğun temizliğini yaptınız mı?   

18 
Sezon sonunda çalıĢan yüzeyleri paslanmaya karĢı gresle kapladınız 

mı? 

  

19 Alet/makineyi kapalı bir yerde ve takoza 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 cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (     )Payanda;  uç demiri, kulak ve taban demirini birbirine bağlayan parçadır.  

 

2. (     )Disk, kulaklı pulluk parçalarından biridir.  

 

3. (     ) Taban demiri, toprağı yatay olarak kesip kulağa sevk eden parçadır.  

 

4. (     )Pullukta yan kavrama payı 5-6 mm kadar olmalıdır.  

 

5. (     )Diskli pulluklarda üst bağlantı kolu uzatılırsa derinlik artar.  

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

6. Taban demiri devamlı olarak çizi tabanına sürtünerek çalıĢtığı için çabuk aĢınan parça 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Gövde 

B) Kulak uzantısı 

C) Ökçe demiri 

D) Keski demiri 

 

7. AĢağıdakilerden hangi kulak tipi tam devirme yapan ağır topraklar için uygundur? 

A) Amerikan tipi 

B) Üniversal tipi 

C) Avrupa Tipi 

D) Hiçbiri 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi pulluğun aktif parçalarından biridir? 

A) Uç demiri 

B) Taban demiri 

C) Çatı 

D) Ökçe demiri 

 

9. Alt kavrama payı çok olursa aĢağıdakilerden hangisi olur? 

A) Pulluk toprağa iyi dalamaz. 

B) Pulluk iĢlenmiĢ tarafa kaçar. 

C) Pulluk toprağa daha iyi dalar. 

D) Daha iyi sürüm yapar. 

 

10. Diskli pulluklarda diskin toprağı parçalama durumunu hangisi değiĢtirebilir? 

A) Diskin yön açısı 

B) Diskin durum açısı 

C) Üst bağlantı kolunun açısı 

D) Alt bağlantı kolu açısı 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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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 olan araç gereç verildiğinde düz bir zeminde dipkazan ve çizellerin kullanma 

kitaplarına uygun olarak bakım ve ayarlarını yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 YaĢadığınız bölgede hangi tür dipkazan ve çizellerin kullanıldığını araĢtırınız. 

 Tarımsal iĢletmelerde dipkazan ve çizellerin nasıl kullanıldığını araĢtırınız. 

 Mevcut iĢletmelere giderek dipkazan ve çizellerle yapılan çalıĢmaları, bakım ve 

ayarlarının nasıl yapıldığını yerinde görüp inceleyiniz. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

 

2. DĠPKAZANLAR VE ÇĠZELLER 
 

Bazı toprak ve iklim koĢullarında her yıl toprağın aynı derinlikte iĢlenmesi nedeniyle 

toprak katının hemen altında kalınlığı 8–10 cm’ye varan su geçirmez sert bir tabaka 

oluĢmaktadır. Taban taĢı denilen bu tabakanın oluĢmasıyla ortaya çıkan taban sertliğinden 

dolayı yağıĢlı mevsimlerde su bitki kökü seviyesinde birikir, aĢağı geçemez ve çok yağıĢlı 

geçen mevsimlerde kök çürüklüğüne sebep olur. Kurak mevsimlerde de taban sertliğinden 

dolayı toprak altındaki nem yukarılara çıkamayacağından kökler geliĢemez ve toprak 

çatlayabilir. OluĢan bu sert tabaka ve taban sertliğinin kırılmasında dipkazanlar (subsoilder) 

kullanılmaktadır. 

 

Dipkazanla çalıĢırken toprak mümkün olduğunca kuru olmalıdır. Böylece pulluk 

tabanının ufalanması mümkün hâle gelir. Traktörle daha sonra yapılacak iĢlemler sırasında, 

tekerleklerin sıkıĢtırması ile çizinin kapanmasını önlemek amacıyla dipkazanın açmıĢ olduğu 

çizinin en azından 40 cm ötesinden geçilerek çalıĢılmalıdır. Ġlk yağmurlar toprağa düĢmeden 

dipkazan çekilirse pulluk tabanı daha iyi kırılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: Sabit dipkazan 

Dip kazanın belli aralıklarla çekilmesi gerekiyorsa belirli bir yönde dipkazan 

çekildikten sonra ikinci olarak daha önce çekilen doğrultunun dikine ve belirli aralıklarla 

dipkazan çekilmelidir. Dip kazanın uç demirinin arkasındaki ağırlık, hem sert tabakanın daha 

iyi patlatılmasını hem de belli derinlikte bu parçanın geçtiği yerde boĢluklar oluĢturularak 

toprağın daha iyi havalanması sağlanır ve suyun topraktaki hareketini kolaylaĢtırır. Dip 

kazanla çalıĢırken traktörün önüne ağırlıklar takılmalıdır. Dipkazan kullanılmamıĢ bağ bahçe 

ve tarlalarda, dama Ģeklinde dipkazan çekmekte fayda vardır. Daha sonraki yıl birer sıra 

atlayarak dipkazan çekilmelidir. 

 

 

Resim 2.2: Sabit ve titreĢimli dipkazan 

 

Dipkazanlar iĢleyici organlarına göre ikiye ayrılır. 

 

 Sabit iĢleyici organa sahip olanlar: Bunlar bir çatıya sabit olarak bağlanmıĢ ve 

1-4 adet iĢleyici organa sahip olup, iĢ derinlikleri 40-60 cm arasında değiĢen 

dizkapanlardır. Kabartma iĢlemi dipkazanın uç demiri ile doğru orantılıdır. 

Daha fazla alan kabartılmak isteniyorsa dipkazan uç demiri değiĢtirilmelidir.     

Dipkazanın iĢ derinliği ile iĢ geniĢliği arasında bir ilgi vardır. Dipkazan iĢ 

derinliğinin iki katı büyüklüğünde bir alanı kabartır. Dipkazanla çalıĢırken 

açılan çizileri (kabartılan toprağı) tekrar çiğnememek için birer iĢ geniĢliği 

atlayarak çalıĢılmalı ya da çok gövdeli dipkazanlar kullanılmalıdır. 
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 TitreĢimli iĢleyici organa sahip olanlar: TitreĢimli dipkazanlar hareketlerini 

traktör kuyruk milinden alan tiplerdir. Bu dipkazanlar sayesinde toprak daha iyi 

gevĢetilir ve kabartılır. ĠĢleyici organları çeĢitli yöne hareket eden tipleri vardır. 

Daha derin iĢleme yaptıkları için (80-100 cm arasında) daha fazla güce ihtiyaç 

duyarlar. Ancak kuyruk mili gücünden faydalanıldığı için daha az çeki gücü 

gerektirir. 

 

Resim 2. 3: Çizel 

Çizeller, son yıllarda ülkemizde çok kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Toprağı devirmeden 

iĢlerler. Toprağı derin olarak iĢledikleri için aynı zamanda dipkazanın görevini de yapmıĢ 

olurlar. Bunun yanı sıra çizel kullanımı, pulluk kullanımını iyice azaltmıĢtır. Çiftçilerimiz 

tarafından üç bacak, yedi bacak gibi ayak sayıları ile adlandırılır. 

 

2.1. Dipkazan ve Çizellerin Görevleri 
 

Dipkazan, toprak derinliğinde sürüm veya diğer nedenlerden dolayı meydana gelmiĢ 

geçirimsiz sert tabakayı (pulluk tabanı) parçalamada kullanılan bir ekipmandır. Özellikle 

parçalanması gereken sıkıĢmıĢ sert tabaka 40 cm’den daha derin ise bu aletler kullanılır.  

 

Dipkazan kullanmak suretiyle: 

 

 Su, hava ve ısının toprak içerisindeki hareketi kolaylaĢtırılır. 

 Bitki köklerinin toprağın daha derinliklerine inmesi sağlanmıĢ olur, dolayısıyla 

ürün verimi artmıĢ olur. 

 Sudan daha fazla yarar sağlanmıĢ olur. 

 Topraktaki zararlı tuzların yıkanmasına yardımcı olur. 

 Yamaç arazilerde su korunması sağlanır ve erozyon önlenir. 
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Resim 2.4: Çok gövdeli dipkazan 

Sert tabakanın tam olarak parçalanması için dipkazan (sabsoyler) yeterince sıklıkta ve 

toprak kuru iken çekilmelidir. Bunun için de en uygun iĢleme zamanı yaz aylarıdır. Bir 

tarlaya her yıl dipkazan çekmeye gerek yoktur. 

 

Dipkazan toprağın derin iĢlenmesini sağlar, tarlada ve meyve bahçelerinde oluĢan sert 

pulluk tabanının kırılmasını sağlar. Sert pulluk tabanı kırıldığından yağmur sularının toprak 

tarafından tutulması ve emilmesi sağlanarak yüzey akıĢı, dolayısıyla toprak erozyonu 

önlenir. Toprağın organik ve inorganik madde kayıplarını önler. Topraktaki hava, su ve bitki 

iliĢkilerini iyileĢtirir. Böylece köklerin havalanması suyun daha iyi alınımı kısaca topraktaki 

suyun bitki ile devridaiminin daha düzenli olmasını sağlayarak sakız oluĢumunu engeller. 

Dipkazan çekilerek topraktaki nemi korumak ve buharlaĢma yolu ile su kayıplarını önlemek 

mümkündür. Atılan gübrelerdeki azotun havaya karıĢmasını önleyerek bitkilerin ve ağaçların 

gübrelerden daha fazla yararlanması sağlanır. Dipkazan çekildiğinde toprağın sıkıĢması 

önlenmiĢ olur. Bu sayede toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısı iyileĢtiğinden bitki 

geliĢimi ve veriminde artma meydana gelir. Meyve kalitesi iyileĢir. 

 

Resim 2.5: Çizel ile arazide çalıĢma 

Çizeller; toprak derinliği içerisindeki sıkıĢmıĢ sert tabakaların parçalanmasında ve 

ayrıca toprak sürüm iĢlerinde kullanılır. Pulluk tabanı veya bitki büyümesine engel sert 

tabakalar 40 cm’den yukarıda ise parçalanma iĢleminde çizeller kullanılır. 
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Çizeller toprağı derinlemesine yırtarak iĢler, bitkisel artıkları toprağa karıĢtırmaz. 

Toprak yüzeyini örten bitkisel artıklar toprağı erozyona karĢı korur ve buharlaĢmayı 

engelleyeceğinden nem toprak bünyesinde tutulmuĢ olur. Çizeller toprağı kabartır ve taban 

taĢı oluĢmasını engeller. Sonuçta bitki kökleri toprağın daha alt tabakalarına ulaĢacağından 

bitki daha iyi beslenir. Toprağı devirmeden kabarttığından, organik materyalin ayrıĢması çok 

daha yavaĢ seyretmekte, rutubetli toprak üste çıkarılmamaktadır. Anız ve bitki artıkları 

yüzeyde kaldığından iyi bir örtü tabakası oluĢmaktadır. Çizeller kalite ve kapasite açısından 

diğer aletlerin yetersiz kaldığı ağır topraklarda baĢarı ile kullanılabilmektedir. Çizel, sürme 

derinliğinde toprağı kabartırken anız tarla yüzeyinde kaldığından su ve rüzgâr erozyonuna 

karĢı iyi bir koruyucu etki sağlamaktadır. Toprak ıslak ve  rutubetli ise bu aletin 

kullanılmasından kaçınılmalıdır. 

 

2.2. Dipkazan ve Çizellerin Parçaları 
 

Sabit iĢleyici organa sahip dipkazanlarla titreĢimli iĢleyici organa sahip dipkazanların 

parçaları aynı olup titreĢimli olanlar traktörün kuyruk milinden hareket alarak çalıĢtıkları için 

onlarda ek olarak bir diĢli kutusuna (Ģanzıman) ihtiyaç vardır.  

 

Resim 2.6: Sabit iĢleyici organa sahip dipkazanın parçaları 

Dipkazanlarda bir çatıya bağlanmıĢ bir veya daha çok ayak sayısı olabilir. 

Dipkazanlarla çalıĢırken en önemli nokta toprağın kuru olduğu zamanlarda dipkazanla 

çalıĢma yapılmasıdır. Tek ayaklı dipkazanla çalıĢırken kabartılan toprağın tekrar 

sıkıĢmaması için birer iĢ geniĢliği atlayarak ayak sayısı fazla ise normal bir Ģekilde 

çalıĢılmalıdır. Drenaj problemi olan yerlerde iĢleyici organın arkasına torpil takılarak fazla 

su tahliye edilebilir. 
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Resim 2.7: TitreĢimli iĢleyici organa sahip dipkazanın parçaları 

1. Bağlama kafası 

2. Alt bağlama muyluları 

3. Çatı 

4. Payanda 

5. Uç demiri 

6. Hareket mili 

7. DiĢli kutusu 

 

Çizeller özellikle pamuk yerlerinin hazırlanmasında çok kullanılmaktadır. Pulluğun 

kullanılmasını büyük ölçüde azaltmıĢlardır. Yapıları basittir. Bir çatı üzerine monte edilmiĢ 

çizici ayaklardan ibarettir. 

 

 

Resim 2.8: Çizellerin parçaları 

1. Bağlama kafası 

2. Çatı 

3. Bağlantı saplamaları 

4. Ayak 

5. DeğiĢebilir uç demiri 

6. Traktörün alt bağlantılarının takıldığı muylular 
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2.3. Dipkazan ve Çizellerin Ayarları 
 

Dipkazanlarda pratikte pek yapılan bir ayar yoktur. Ayak sayısı fazla ise aletin toprağa 

paralel çalıĢabilmesi için pulluklarda olduğu gibi sağ sol paralellik ayarı, traktörün alt 

bağlantı askı kolları üzerindeki ayarlı kollardan yapılır. 

 

Resim 2.9: Sağ sol paralellik ayarı 

Ön arka paralellik ayarı üst bağlantı kolunu uzatıp kısaltarak yapılır. 

 

Resim 2.10: Ön arka paralellik ayarı 

Derinlik ayarı, traktörün hidrolik indirme kaldırma kolundan ve varsa yanlardaki 

destek tekerlerinden yapılabilir. 

 

Resim 2.11: ĠĢ derinliği ayarı 
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Pulluklarda olduğu gibi toprak içerisindeki görünmeyen engellerden aletin zarar 

görmemesi ve aynı derinlikte iĢlem yapması için traktörün ön seçme kolu çeki kontrolde 

olmalıdır. 

 

2.4. Dipkazan ve Çizellerin Bakımı 
 

Dipkazanlar devamlı kullanılmadıklarından kapalı ve nemli olmayan alanlarda 

muhafaza edilmelidir. Bu gibi yerlerde ağaç takoz veya sehpa üzerine konulmalıdır. ÇalıĢan 

kısımlar paslanmaya karĢı gres yağı sürülerek korunmalı, bağlantı kısımları kontrol edilmeli, 

gerekirse cıvata ve somunları sıkılmalıdır. AĢınmıĢ parçalar değiĢtirilmelidir. TitreĢimli 

dipkazanlarda Ģaftın mafsallarına gres basılmalı, Ģaft mili gres sürülerek korunmalıdır. 

Ayrıca diĢli kutusu yağı kontrol edilmeli gerekirse yağ takviyesi yapılmalıdır. 

 

Sezon sonu yıkanıp temizlenerek kurutulan çizeller atölyede kontrol edilir. GevĢeyen 

kısımlar sıkılır, aĢınan veya bozulan parçalar yenisiyle değiĢtirilir. Bakımı yapılan çizeller 

nemli olmayan kapalı bir yerde tahta takoz veya bir sehpa üzerinde muhafaza edilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre dipkazan ve çizellerin bakım ve ayarlarını 

yaparak dipkazan ve çizelle toprak iĢleyiniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıkınız. 

 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlar 

sıkılmadığında ileride daha büyük 

arızaların oluĢmasına sebep olduğunu 

hatırlayınız. 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını değiĢtiriniz. 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanları aletin 

düzgün çalıĢmasını engelleyeceği gibi 

diğer elamanların da zamansız 

bozulmasına sebep olduğunu 

hatırlayınız. 

 Emniyet sistemlerini kontrol ediniz. 
 Emniyet sistemlerinin çalıĢma esnasında 

aleti koruduğunu hatırlayınız. 

 Hareketli kısımların muhafazalarını 

takınız. 

 Hareketli kısımlarda muhafaza kontrolü 

yapınız. 

 Takılı değillerse uygun anahtarlarla 

takınız. 

 Alet/makineyi yağlayınız. 

 DiĢli kutusunun yağını bakım kullanma 

kitabında belirtilen çalıĢma saati sonrası 

değiĢtiriniz. 

 Alet/makineyi ayarlayınız. 

 Ayarlar doğru yapılmazsa toprak 

iĢlemenin düzgün olmayacağını 

unutmayınız. 

 Dipkazanı/çizeli traktöre bağlayınız. 

 Aleti/makineyi traktöre bağlarken önce 

traktörün ayarlı yan bağlantı kollarını ve 

son olarak da üst bağlantı kolunu 

takınız. 

 Sağ sol paralellik ayarını yapınız. 
 Ayar doğru yapılmazsa toprak iĢlemenin 

düzgün olmayacağını unutmayınız. 

 ĠĢ derinliği ayarını yapınız. 

 ĠĢ derinliği ayarı doğru yapılmazsa 

dalgalı bir toprak iĢleme ortaya 

çıkacağını göz önünde bulundurunuz. 

 Traktör kuyruk mili devrini ayarlayınız. 

 TitreĢimli tip dipkazanlarda sert 

tabakanın kırılabilmesi için uygun 

kuyruk mili devrini makine bakım 

kullanma kitabına göre seçiniz. 

 Uygun çalıĢma hızını belirleyerek ve 

çalıĢmaya baĢlayınız. 

 Alet/makinenin toprağa istenen etkiyi 

yapabilmesi için uygun çalıĢma hızını 

belirleyerek çalıĢmaya baĢlayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 ĠĢ sonunda makinenin temizliğini yapınız. 

 ĠĢ sonunda dipkazanı/çizelleri 

temizleyiniz.  

 Toprakla temas eden yüzeylere gres yağı 

sürerek paslanmaya karĢı koruyunuz. 

 Sezon sonunda çalıĢan yüzeyleri 

paslanmaya karĢı gresle yağlayınız. 

 Alet/makinenin bakım kullanma 

kitaplarında belirlenen zamanlarda 

çalıĢan kısımlarını yağlayarak aĢınmayı 

önleyiniz. 

 Alet/makineyi kapalı bir yerde ve tahta 

veya takozla sehpaya alarak muhafaza 

ediniz. 

 Sezon sonunda çalıĢan yüzeyler açıkta 

bırakıldığında korozyon ve paslanmaya 

neden olduğunu unutmayınız. 
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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 GevĢemiĢ bağlantı elemanların kontrol edip sıktınız mı?   

2 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını değiĢtirdiniz mi?   

3 Emniyet sistemlerini kontrol ettiniz mi?   

4 Hareketli kısımların muhafazalarını taktınız mı?   

5 Alet-makinenin çalıĢan kısımlarını yağladınız mı?   

6 Alet-makinenin ayarını yaptınız mı?   

7 Dipkazanı/çizeli traktöre bağladınız mı?   

8 Sağ sol paralellik ayarını yaptınız mı?   

9 ĠĢ derinliği ayarını yaptınız mı?   

10 Traktör kuyruk mili devrini ayarladınız mı?   

11 Uygun çalıĢma hızını belirleyerek ve çalıĢmaya baĢladınız mı?   

12 ĠĢ sonunda makinenin temizliğini yaptınız mı?   

13 Paslanmaya karĢı sezon sonunda çalıĢan kısımları yağladınız mı?   

14 
Alet-makineyi dıĢ ortamın olumsuz etkilerine karĢı 

kapalı bir yerde tahta bir takoz üzerine aldınız mı? 

  

 

 

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. Sabit iĢleyici organa sahip dipkazanların iĢ derinliği ............................ cm’dir. 

 

2. Dipkazan çalıĢmasında toprak mümkün olduğunca .............................olmalıdır. 

 

3. Çizeller, toprağı ...............................................iĢler. 

 

4. Dipkazan kullanmak suretiyle su, hava ve ...................... toprak içerisindeki hareketi 

kolaylaĢtırılır. 
 

5. Pulluk tabanı veya bitki büyümesine engel sert  tabakalar 40 cm’den yukarıda ise 

parçalanma iĢleminde .................................. kullanılır. 

 

6. Drenaj problemi olan yerlerde iĢleyici organın arkasına ........................ takılarak fazla 

su tahliye edilebilir. 

 

7. Dipkazanlarda derinlik ayarı, traktörün hidrolik indirme kaldırma kolundan ve varsa 

yanlardaki .................................................yapılabilir. 

 

8. TitreĢimli organa sahip dipkazanlar hareketini traktör 

............................................ 
alan tiplerdir. 

 

9. Dipkazan iĢ derinliğinin ............................... büyüklüğünde bir alanı kabartır. 

 

10. TitreĢimli dipkazanlarla çalıĢırken traktörün ön seçme kolu .......................... 

pozisyonda 

olmalıdır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 
 

 

 

Gerekli araç gereç verildiğinde düz bir zeminde kültivatörlerin bakım kullanma 

kitaplarına uygun olarak bakım ve ayarlarını yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 YaĢadığınız bölgede hangi tür kültivatörlerin kullanıldığını araĢtırınız. 

 Kültivatör kullanan varsa niçin bu makineyi tercih ettiklerini araĢtırınız. 

 Mevcut iĢletmelere giderek kültivatörlerle yapılan çalıĢmaları, bakım ve 

ayarlarının nasıl yapıldığını yerinde görüp inceleyiniz. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

3. KÜLTĠVATÖRLER 
 

Toprağı devirmeden (alt üst etmeden) iĢleyen aletlerdir. Her çeĢit toprakta en çok 

kullanılan aletlerdir. Tarla yüzeyini düzler, kabartır,  yabancı otları söker, çok otlu tarlalarda 

bile rahatlıkla çalıĢabilir. Ġyi sürülmemiĢ, derin izler bulunan tarlalarda yüzey düzeltmesi 

yapar. Anız bozma ve nadas iĢlemesinde de kullanılan bir alettir. Kültivatörler tek olarak 

kullanıldığı gibi alet kombinasyonlarında çoğunlukla döner tırmıkla birlikte de kullanılır. 

 

Pulluksuz tarımın ve minimum toprak iĢlemenin en önemli toprak iĢleme aleti olan 

kültivatörler gerekli ayarlamalar yapıldığında bitkilerin sıra aralarının (pamuk, pancar, mısır) 

çapalanmasında da kullanılmaktadır. 

 

Kültivatörler, her çeĢit toprakta en çok kullanılan alettir. Kültivatör ayaklarının ana 

çatıya bağlanıĢ biçimleri ve açıları toprağın parçalanmasında etkilidir. Bu etki; 

 

 Toprak yapısına, 

 Toprağın o andaki durumuna, 

 Traktörün ilerleme hızına, 

 Ayak Ģekline göre değiĢir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.1. Kültivatörlerin Görevleri 

 

Resim 3.1: Kazayaklı yaylı kültivatör 

Tarla yüzünü düzler, kabartır, yabancı otları söker, çok otlu tarlalarda bile rahatlıkla 

çalıĢabilir. Ġyi sürülmemiĢ, derin izler bulunan tarlalarda yüzey düzeltmesi yapar. Anız 

bozma ve nadas iĢlemesinde de kullanılan basit ve kullanıĢlı bir alettir. Destek tekerli, hafif 

tipli kültivatörler tohum yatağının hazırlanmasında da kullanılır. Kültivatörler tek olarak 

kullanıldığı gibi alet kombinasyonlarında çoğunlukla döner tırmıklarla birlikte kullanılır. 

Ġkinci sınıf toprak iĢleme aleti olan kültivatörler; 

 

 Toprağı devirmeden, yırtarak iĢler. 

 Kabartma yapar. 

 Havalandırma yapar. 

 Büyük kesekleri kırar. 

 Yabancı otları köklerinden keser. 

 15 cm derinlikte gevĢek bir toprak yapısı oluĢturur. 

 Küçük kesekleri aĢağıya, büyük kesekleri de yukarı çıkartır.  

 

Kurak bölgelerde nemli toprak katmanının yukarı çıkarılması toprakta nem kaybına 

neden olur. Bu sebeple kurak bölgelerde kullanılmasında nem kaybı olasılığı dikkate 

alınarak kullanılmalıdır. Patates ve pancar gibi çapa bitkilerinin hasadından sonra pullukla 

iĢleme yapmaksızın tohum yatağı yalnız kültivatörlerle hazırlanabilir. Pulluksuz tarımın ve 

minimum toprak iĢlemenin en önemli toprak iĢleme aleti olan kültivatörler gerekli 

ayarlamalar yapıldığında bitkilerin sıra aralarının (pamuk, pancar, mısır) çapalanmasında da 

kullanılmaktadır. 

 

Toprağı yırtarak kabartır, parçalar, yabancı otları keser, yüzeye çıkarır, anız bozar, 

gübreyi kapatır. ĠĢ derinliği normalde 25 cm’yi geçmez. Ön ve arka sıradaki uç demirleri 

arasında bir örtme payı (3-4 cm) bırakılmıĢtır. Örtme payı çiğ iĢlenmemiĢ yer kalmaması için 

bırakılır. 
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3.2. Kültivatörlerin Parçaları 
 

Kültivatörlerde kullanılan, iĢleyici gövde olan ayak uç demirleri; yapılacak iĢe ve 

toprak Ģartlarına göre dar ve kazayağı tipindedir. 

 

 

Resim 3.2: Yaylı ayaklı kültivatör 

 

3.3. Kültivatörlerin Ayarları 
 

Ağır kültivatörler haricinde diğer çeĢitler kendi ağırlıklarıyla toprağa battıklarından 

ağır kültivatörlerde traktör ön seçme kolu nötr (yüzücü) pozisyonuna getirilir. Aletin toprağa 

paralel dalabilmesi için ön arka paralellik ayarı önemlidir. Ön arka paralellik ayarı, üst 

bağlantı kolunu uzatıp kısaltılması ile yapılır. Sağ sol paralellik ayarı da gerektiğinde alt 

bağlantı askı kollarındaki ayar kolundan yapılabilir. Derinlik ayarı ise hidrolik indirme 

kaldırma kolundan ayarlanabilir. Yanlarda destek tekeri olanlarda ise derinlik ayarı destek 

tekerlerinden yapılır. Ayaklar çatıya monte edilirken ayaklar arası mesafe iyi ayarlanmalıdır. 

Aksi hâlde iki ayak arasında iĢlenmemiĢ yer kalabilir. 

 

Ağır tip kültivatörler toprağı derin bir Ģekilde iĢlediklerinden tıpkı birinci sınıf toprak 

iĢleme alet ve makineleri gibi çalıĢır. Bu yüzden toprak içerisindeki engellerden zarar 

görmemesi için bunlarla çalıĢma sırasında traktör ön seçme kolunun çeki kontrolde olması 

gerekir. 
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Kültivatörler için; ayaklar arası mesafe = iĢ derinliği kuralı söylenebilir. Arka ayaklar 

arası mesafeler ve ayak sayısı kültivatörün iĢ geniĢliğini verir. Kültivatör ve tırmıkların 

ayakları arası mesafesi ve etkili ayak geniĢliklerinin çalıĢmaya olan etkileri aĢağıdaki Ģekilde 

görülmektedir. 

 

ġekil 3.1: Kültivatör ayaklarının toprak içindeki hareketleri 

 

Son zamanlarda kültivatörler yaylı olarak yapılmakta ve alet kombinasyonları ile 

birlikte kullanılmaktadır. 

 

 

ġekil 3.2: Kültivatör üst bağlantı kolu ayarı 
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3.4. Kültivatörlerin Bakımı 
 

 Çatı kısmında parça değiĢtirilirken kültivatörün maruz kaldığı kuvvetler dikkate 

alınmalıdır. 

 Yaylı ayaklar kırıldığı zaman ayaklara belirli bir sertlik verildiği için kaynak 

iĢlemi yapılması esnasında daha da sertleĢeceği için darbelere karĢı dayanıklı 

değildir. Bu nedenle kültivatör ayağının komple değiĢmesinde yarar vardır. 

 Yaylar özelliğini kaybetmiĢse değiĢtirilmesi gerekir.  

 Uç demirleri aĢınmıĢ veya kırılmıĢsa mutlaka değiĢtirilmelidir. 

 Bağlantı elemanlarına çelik cıvata ve somun kullanılmalıdır.  Kaynak yapılırken 

uç demiri ucunun aĢırı ısıtılmasından kaçınılmalıdır. 

 AĢınmıĢ ve kırılmıĢ parçalar kaynak edilmeli veya yenisiyle değiĢtirilmelidir. 

 Kaynak edilen parçalar standart ölçülere göre tesviye edilmelidir. 

 GevĢemiĢ cıvatalar, yaylı rondela konarak sıkılmalı ve eğilmiĢ çatı araları 

doğrultulmalıdır 

 Kültivatörler diğer ekipmanlar gibi kapalı bir yerde korunmalıdır. Açıkta güneĢ 

altında veya kapalı nemli yerlere konulmamalıdır. Bir tahta veya takoz üzerine 

alınmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre kültivatörlerin bakım ve ayarlarını yaparak   

kültivatör ile toprak iĢleme yapınız. 
 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıkınız. 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanları 

sıkılmadığında ileride daha büyük 

arızaların oluĢmasına sebep olduğunu 

hatırlayınız. 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını değiĢtiriniz. 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarının,  aletin 

düzgün çalıĢmasını engelleyeceği gibi 

diğer elemanların da zamansız 

bozulmasına sebep olacağını 

hatırlayınız. 

 AĢınmıĢ ve bozulmuĢ uç demirini 

değiĢtiriniz. 

 AĢınmıĢ ve bozulmuĢ uç demirinin 

aletin düzgün çalıĢmasını engellediğini 

hatırlayınız. 

 Emniyet sistemlerini kontrol ediniz. 
 Emniyet sistemlerinin çalıĢma esnasında 

aleti koruduğunu unutmayınız. 

 BozulmuĢ ve kırılmıĢ ayakları 

değiĢtiriniz. 

 BozulmuĢ ve kırılmıĢ ayakların toprağı 

yeterince parçalamadığını hatırlayınız. 

 Alet/makineyi yağlayınız. 

 Alet/makineyi bakım kullanma kitabında 

belirlenen zamanlarda çalıĢan kısımlar 

yağlayarak aĢınmayı önleyiniz. 

 Alet/makineyi ayarlayınız. 
 Toprak iĢlemenin düzgün olması için 

ayarı doğru yapınız. 

 Kültivatörü traktöre bağlayınız. 

 Kültivatörü traktöre bağlarken önce 

traktörün ayarlı yan bağlantı kollarını ve 

son olarak da üst bağlantı kolunu 

takınız. 

 Sağ sol paralellik ayarını yapınız. 

 Traktör yan bağlantı kolu ayar 

noktalarından sağ sol paralellik ayarını 

yapınız. 

 Ön arka paralellik ayarını yapınız. 

 Ayakların toprağa eĢit dalabilmesi için 

ön arka paralellik ayarının doğru olması 

gerektiğini unutmayınız. 

 Traktör üst bağlantı kolundan ön arka 

paralellik ayarını yapınız. 

 ĠĢ derinliği ayarını yapınız. 
 Destek tekerlekleri yardımıyla iĢ 

derinliği ayarını yapınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Traktör yan bağlantı kolları gergi 

zincirlerini, yol durumunda gerdirip 

çalıĢmaya baĢlarken gevĢetiniz. 

 Kültivatörün yol boyunca traktör arka 

lastiklerine sürtmemesi için yan 

gerdirme zincirlerini gerdiriniz. 

 ÇalıĢırken gerdirme zincirlerini traktör 

arka lastiklerine değmeyecek Ģekilde 

gevĢetiniz. 

 Uygun çalıĢma hızını belirleyerek 

çalıĢmaya baĢlayınız. 

 Alet/makinenin toprağa istenen etkiyi 

yapabilmesi için uygun çalıĢma hızını 

belirleyerek çalıĢmaya baĢlayınız. 

 ÇalıĢan yüzeyleri paslanmaya karĢı gresle 

kaplayınız. 

 Alet/makineyi bakım kullanma kitabında 

belirlenen zamanlarda yağlayınız. 

 Alet/makineyi kapalı bir yerde ve tahta 

sehpa veya takozla sehpaya alarak 

muhafaza ediniz. 

 Sezon sonunda çalıĢan yüzeylerin açıkta 

bırakıldığında korozyon ve paslanmaya 

neden olduğunu unutmayınız. 
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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 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıktınız mı? 
  

2 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını değiĢtirdiniz mi? 
  

3 AĢınmıĢ ve bozulmuĢ uç demirini değiĢtirdiniz mi? 
  

4 Emniyet sistemlerini kontrol ettiniz mi? 
  

5 BozulmuĢ ve kırılmıĢ ayakları, yayları değiĢtirdiniz mi? 
  

6 Alet/makineyi bakım kullanma kitabına göre yağladınız mı? 
  

7 Alet/makineyi ayarladınız mı? 
  

8 Kültivatörü traktöre bağladınız mı? 
  

9 Sağ sol paralellik ayarını yaptınız mı? 
  

10 Ön arka paralellik ayarını yaptınız mı? 
  

11 ĠĢ derinliği ayarını yaptınız mı? 
  

12 
Traktör yan bağlantı kolları gergi zincirlerini, yol durumunda 

gerdirip çalıĢmaya baĢlarken gevĢettiniz mi? 

  

13 Uygun çalıĢma hızını belirleyip çalıĢmaya baĢladınız mı? 
  

14 
Sezon sonunda çalıĢan yüzeyleri paslanmaya karĢı gres yağı ile 

yağladınız mı? 

  

15 
Alet/makineyi kapalı bir yerde ve tahta veya takozla sehpaya aldınız 

mı? 

  

 

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. Kültivatörler ............................ sınıf toprak iĢleme aletleridir. 
  

2. Kültivatörlerde ön ve arka sıradaki uç demirleri arasında  ......................... cm bir 

örtme payı bırakılmıĢtır. 
 

3. Kültivatör ayaklarının ana çatıya bağlanıĢ biçimleri ve ....................................toprağın 

parçalanmasında etkilidir.  

 

4. Kültivatörlerde traktör ön seçme kolu ................................ pozisyonuna getirilir. 

 

5. Kültivatörlerin toprağa ......................... dalabilmeleri için ön arka paralellik ayarı 

önemlidir. 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

6. (     )Kültivatörler her çeĢit toprakta en çok kullanılan alettir. 

 

7. (     )Kültivatörlerde kurak bölgelerde nemli toprak katmanının yukarı çıkarılması 

toprakta istenen bir durumdur. 

 

8. (     )Kültivatörlerde ayaklar çatıya monte edilirken ayaklar arası mesafe ayarlanmaz. 

 

9. (     )Kültivatörlerde arka ayaklar arası mesafeler ve ayak sayısı kültivatörün iĢ 

geniĢliğini verir. 

 

10. (     )Kültivatörler çalıĢırken küçük kesekleri aĢağıya, büyük kesekleri yukarı çıkartır. 

 
 

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 
 

 

 

 

 

Düz bir zeminde toprak frezelerinin gerekli araç gereç verildiğinde bakım kullanma 

kitaplarına uygun olarak bakım ve ayarlarını yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 YaĢadığınız bölgede toprak frezelerinin nasıl kullanıldığını araĢtırınız. 

 Mevcut iĢletmelere giderek toprak frezeleri ile yapılan çalıĢmaları, bakım ve 

ayarlarının nasıl yapıldığını yerinde görüp inceleyiniz 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

4. TOPRAK FREZELERĠ 
 

Toprak frezeleri ideal bir toprak iĢleme ve tohum yatağı hazırlama aleti olarak tanınır. 

ġeritvari toprak iĢleme yapar. Ekim makineleri ile birlikte kombine olarak kullanılabilir. 

 

Resim 4.1: Toprak frezesi 

 

Aktif organları kuyruk milinden hareket alır. Bir mil üzerine sıralanmıĢ flanĢlar 

(bıçaklar) dönerken toprak keseklerini parçalar. DönüĢ hızı çok önemlidir. Bıçağın kaldırdığı 

toprak tambur arka kapağa fırlatılır ki bir daha parçalanır. Özellikle sıra aralarının 

çapalanmasında kullanılabilir.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Toprak frezeleri traktörün hidrolik kollarına üç nokta askı sistemine bağlanarak 

taĢınır. Tarlada, bağ ve bahçede yüzücü pozisyonda kullanılır. Frezelerin bıçakları dönerek 

ve toprağı önden arkaya doğru keserek çalıĢtıklarından daima derine batma eğilimi gösterir. 

Bu durum hafif topraklarda daha çok görülür. Batmayı önlemek ve aynı zamanda derinlik 

ayarı için bir kızak destek veya destek tekerleği konulmuĢtur. ÇalıĢırken istenilen derinlik 

ayarı bu desteklerden yapılır. Sabit bıçaklı frezeler 5-15 cm, yaylı sistem frezeler 20 cm 

derinliğe kadar iĢleyebilir. Traktörle çekilme hızları saatte 4-8 km arasında değiĢir. 

Frezelerin toprağı ufalama etkileri, ilerleme hızı ve bıçak milinin devri ile ilgilidir. 

Toprak frezelerinde genel olarak düĢük hızda ufalanan toprak daha küçük parçalı, 

yüksek hızda ufalanan toprak daha iri parçalıdır. Aynı zamanda devir arttıkça ufalanan 

toprak küçük parçalıdır. Ġlerleme hızı ile bıçak milinin devri uygun bir Ģekilde ayarlanırsa 

toprak yapısına göre istenilen ufalama sağlanabilir. 

 

Toprak frezelerinin iĢ geniĢlikleri sabittir. Yalnız bazı frezelerde, bıçak grupları sağa 

ve sola kaydırılabilir. Bahçelerde ağaç altları, freze sağa kaydırılmıĢ olarak iĢlenir. Bazı 

toprak frezelerinde ufalama ayarı, muhafaza sacının bıçaklara yaklaĢtırılıp 

uzaklaĢtırılmasıyla da yapılır. Sac bıçaklara yaklaĢtırıldıkça toprak daha fazla ufalanır. 

 

4.1. Toprak Frezelerinin Görevleri 
 

 Toprağı yüzeysel olarak kabartır, ufalar ve karıĢtırır. 

 Tarla yüzeyindeki otları ve sapları keser, toprağı homojen bir Ģekilde karıĢtırır. 

 Çiftlik gübresini düzgün olarak karıĢtırır. 

 Pullukla iĢlenmeyen toprağı da iĢler ve ekime hazır hâle getirir, özellikle bağ ve 

bahçe iĢlerinde çok kullanıĢlıdır. 

 Ġkinci ürün için toprağın hazırlanmasını ve sapların toprağa karıĢtırılmasını 

sağlar. 

 

4.2. Toprak Frezelerinin Parçaları 
 

Toprak frezelerinde genel olarak bir güç kaynağı tahrik edilen ve üzerinde otu veya 

toprağı kesmeye yarayan, bir mil üzerine yerleĢtirilmiĢ iĢleyici bıçaklardan oluĢur. Mil 

üzerindeki bıçaklar yaylı çengel Ģeklinde veya sivri keskin uçlar Ģeklinde olup çevre hızının 

etkisiyle toprağı parçalar. Bıçakların mil üzerine bağlanıĢı ya oynak ve elastik ya da sabit 

olarak yapılır. 
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Resim 4.2: Toprak frezelerinin parçaları 

 

4.3. Toprak Frezelerinin Ayarları 
 

Toprak frezeleri dönerek ve toprağı önden arkaya parçalayarak çalıĢtıklarından 

devamlı olarak derine batma eğilimi gösterirler. Ġstenilen derinlikte iĢleme yapılabilmesi için 

bazı tiplerde yanlarda kızak, bazılarında ise destek tekeri bulunur. Ġstenilen derinlik ayarı 

kızak veya destek tekerinden ayarlanır. Kızak veya destek tekeri toprak yüzeyine göre 

uzatılırsa yüzeysel, kısaltılırsa derin iĢleme yapar. 

 

Resim 4.3: ĠĢ derinliği ayarı 
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Toprak frezelerinde çatı üzerindeki arka kapağın pozisyonu ayarlanabilir. Kapak 

bıçaklara yakın ayarlanırsa toprağı daha küçük parçalar, bıçaklardan uzak ayarlanırsa toprağı 

daha büyük parçalar. 

 

 

Resim 4.4: Arka kapak ayarı 

Bazı toprak frezelerinde diĢli kutusundaki diĢli çiftleri değiĢtirilerek farklı rotor devri 

elde edilebilmektedir. 

Toprak frezeleri kendi ağırlığı ile toprağa battığından hidrolik ön seçme kolu, yüzücü 

pozisyonda olmalıdır. Toprak frezelerinde de sağ sol paralellik ayarlı alt bağlantı kolundan 

ön arka paralellik ayarı ise üst bağlantı kolundan yapılır. Freze miline takılan ilk ve son 

bıçak arası kadar mesafe iĢ geniĢliğini verir. 

 

4.4. Toprak Frezelerinin Bakımı 
 

Toprak frezelerinin bakımları kolaydır. Hangar veya kapalı bir yerde takoz üzerinde 

muhafaza edilmeli, aĢınan bıçaklar yenileri ile değiĢtirilmeli ve eğilen bıçaklar 

doğrultulmalıdır. DiĢli kutusuna uygun ve yeteri kadar diĢli yağı konulmalıdır. Hareket 

kayıĢı olanlarda ise kayıĢlar sökülüp duvara asılarak muhafaza edilmelidir. Kuyruk milinden 

hareket aktaran Ģaft mafsalının gresörlüklerine de gres basılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre toprak frezelerinin bakım ve ayarlarını yaparak 

toprak frezesi ile toprak iĢleyiniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıkınız. 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanları 

sıkılmadığında ileride daha büyük 

arızaların oluĢmasına sebep olduğunu 

hatırlayınız. 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını, bıçakları 

değiĢtiriniz. 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarının ve 

bozulmuĢ bıçakların toprağın 

parçalanmasını engellediğini 

hatırlayınız. 

 Emniyet sistemlerini kontrol ediniz. 
 Emniyet sistemlerinin çalıĢma esnasında 

aleti koruduğunu unutmayınız. 

 BozulmuĢ ve kırılmıĢ ayakları 

değiĢtiriniz. 

 BozulmuĢ ve kırılmıĢ ayakların toprağın 

parçalanmasını engellediğini 

hatırlayınız. 

 DiĢli kutusunun yağını kontrol ediniz ve 

eksikse tamamlayınız. 

 DiĢli kutusunun yağını belirli zaman 

aralıklarında kontrol ediniz. 

 Yağ eksikse bakım kullanma kitabında 

önerilen yağla tamamlanır. 

 Yağ eksikliğinin diĢlilerin bozulmasına 

neden olduğunu hatırlayınız. 

 Alet/makineyi yağlayınız. 

 Alet/makineyi bakım kullanma kitabında 

belirlenen zamanlarda çalıĢan kısımları 

yağlayarak aĢınmayı önleyiniz. 

 Alet/makineyi ayarlayınız. 
 Ayar doğru yapılmazsa toprak iĢlemenin 

düzgün olmayacağını unutmayınız. 

 Hareketli kısımların muhafazalarını 

takınız. 

 Hareketli kısımlarda muhafaza kontrolü 

yapınız. 

 Muhafazalar takılı değillerse uygun 

anahtarlarla takınız. 

 Toprak frezesini traktöre bağlayınız. 

 Makineyi traktöre bağlamak için önce 

traktörün ayarlı yan bağlantı kollarını ve 

son olarak da üst bağlantı kolunu takınız. 

 Sağ sol paralellik ayarını yapınız. 

 Traktör yan bağlantı kolu ayar 

noktalarından sağ sol paralellik ayarını 

yapınız. 

 Ön arka paralellik ayarını yapınız. 
 Traktör üst bağlantı kolundan ön arka 

paralellik ayarını yapınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 ĠĢ derinliği ayarını yapınız. 

 ĠĢ derinliği ayarı yapılmazsa bıçaklar 

döndükçe makine daha derine dalmaya 

çalıĢtığını hatırlayınız. 

 Mevcut Ģartlara göre kızak veya destek 

tekerlekleri yardımıyla iĢ derinliği 

ayarını yapınız. 

 Traktör yan bağlantı kolları gergi 

zincirlerini, yol durumunda gerdirip 

çalıĢmaya baĢlarken gevĢetiniz. 

  Kültivatörün yol boyunca traktör arka 

lastiklerine sürtmemesi için yan 

gerdirme zincirlerini gerdiriniz. 

 ÇalıĢırken de traktör arka lastiklerine 

değmeyecek Ģekilde gerdirme 

zincirlerini gevĢetiniz. 

 Traktör kuyruk mili devrini ayarlayınız. 
 Toprağın parçalanma durumuna göre 

kuyruk mili devrini ayarlayınız. 

 Uygun çalıĢma hızını belirleyerek 

çalıĢmaya baĢlayınız. 

 Makinenin toprağa istenilen etkiyi 

yapabilmesi için uygun çalıĢma hızını 

tespit ederek çalıĢmaya baĢlayınız. 

 Sezon sonunda çalıĢan yüzeyleri 

paslanmaya karĢı gresle kaplayınız. 

 Sezon sonunda çalıĢan yüzeyler açıkta 

bırakılırsa korozyon ve paslanmaya 

neden olduğunu unutmayınız. 

 Alet/makineyi kapalı bir yerde ve tahta 

veya takozla sehpaya alarak muhafaza 

ediniz. 

 Alet-makineleri kapalı bir yerde ve tahta 

takoz üzerinde muhafaza ediniz, aksi 

takdirde çürüme olduğunu hatırlayınız. 
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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 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıktınız mı? 
  

2 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını, bıçakları değiĢtirdiniz mi? 
  

3 Emniyet sistemlerini kontrol ettiniz mi? 
  

4 BozulmuĢ ve kırılmıĢ ayakları değiĢtirdiniz mi? 
  

5 DiĢli kutusunun yağını kontrol ederek eksikse tamamladınız mı? 
  

6 Alet/makineyi bakım kullanma kitabına göre yağladınız mı? 
  

7 Alet/makineyi ayarladınız mı? 
  

8 Hareketli kısımların muhafazalarını taktınız mı? 
  

9 Toprak frezesini traktöre bağladınız mı?   

10 Sağ sol paralellik ayarını yaptınız mı?   

11 Ön arka paralellik ayarını yaptınız mı? 
  

12 ĠĢ derinliği ayarını yaptınız mı?   

13 
Traktör yan bağlantı kolları gergi zincirlerini, yol durumunda 

gerdirip çalıĢmaya baĢlarken gevĢettiniz mi? 

  

14 Traktör kuyruk mili devrini ayarladınız mı?   

15 Uygun çalıĢma hızını belirleyerek çalıĢmaya baĢladınız mı?   

16 
Sezon sonunda çalıĢan yüzeyleri paslanmaya karĢı gres yağı ile 

yağladınız mı? 

  

17 
Alet/makineyi kapalı bir yerde ve tahta veya takozla sehpaya aldınız 

mı? 

  

 

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. Toprak frezeleri .......................... toprak iĢleme yapar. 

 

2. Toprak frezelerinin traktörle çekilme hızları, saatte ................. km arasında değiĢir. 

 

3. Ġstenilen derinlikte iĢleme yapılabilmesi için bazı tiplerde yanlarda ........................,   

bazılarında ise destek tekeri bulunur. 

 

4. Toprak frezeleri hareketini traktörün ................................................ alır. 

 

5. Sabit bıçaklı frezeler 5-15 cm, yaylı sistem frezeler ........... cm derinliğe kadar 

iĢleyebilir. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

6. Toprak frezeleri aĢağıdakilerden hangi isimle de tanınır? 

A) Toprak pullukları 

B) Dipkazanlar 

C) Çizeler 

D) Rotovatörler 

 

7. Toprak frezeleri sezon sonunda nasıl muhafaza edilir? 

A) Hidrolik yağı sürülerek 

B) DiĢli yağı sürülerek 

C) Gres yağı sürülerek 

D) Motor yağı sürülerek 

 

8. Toprak frezeleri başka hangi isimle de tanınır? 

A) Rototiller 

B) Dipkazanlar 

C) Diskli pulluklar 

D) Kültivatörler 

 

9. Toprak frezelerinde arka kapak bıçaklara yaklaĢtırılırsa aĢağıdakilerden hangisi olur? 

A) Toprağı daha büyük parçalar. 

B) Toprağı parçalayamaz. 

C) Toprağı daha küçük parçalar. 

D) Kapağın hiçbir etkisi yoktur. 

 

10. Toprak frezelerinde sağ sol paralellik ayarı nereden yapılır? 

A) Üst bağlantı kolundan 

B) Alt bağlantı kollarından 

C) Kızaklardan 

D) Arka kapaktan 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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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–5 
 

 

 

 

Düz bir zeminde tırmıkların gerekli araç gereç verildiğinde bakım kullanma 

kitaplarına uygun olarak bakım ve ayarlarını yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 YaĢadığınız bölgede hangi tür tırmıkların kullanıldığını araĢtırınız. 

 Tırmık kullanan varsa niçin bu aleti tercih ettiklerini araĢtırınız. 

 Mevcut iĢletmelere giderek toprak tırmıklarla yapılan çalıĢmaları, bakım ve 

ayarlarının nasıl yapıldığını yerinde görüp inceleyiniz. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

5. TIRMIKLAR 

 
Tırmıklar, ekimden önce tohum yatağının hazırlanmasında ve çeĢitli bitkilerin 

vejetasyon periyotları içerisinde toprağın yüzeysel olarak iĢlenmesinde kullanılan toprak 

iĢleme aletleridir. Tırmıklar; pullukla iĢlenmiĢ toprak katının yeniden kabartılmasında, tarla 

yüzeylerinin düzeltilmesinde, yabancı ot köklerinin yüzeye çıkarılıp toplanmasında, kaymak 

tabakasının kırılmasında; güzlük ekimlerin, yoncalık ve çayırların bakımında, serpme olarak 

ekilen tohumların ve verilen gübrelerin dağıtılmasında kullanılır. 

 

Resim 5.1: Tırmık 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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Tırmıklar iĢleyici organlarına göre dört gruba ayrılır. 

 

 DiĢli tırmıklar 

 Yaylı tırmıklar 

 Diskli tırmıklar 

 Döner tırmıklar 

 DiĢli tırmıklar: Kültivatörlerin arkasında tohum yatağı hazırlanmasında ve 

çayır meraların bakımında kullanılır. Toprak yüzeyine uyumlu çalıĢabilmeleri 

için parçalı yapılır. 

 

Resim 5.2: DiĢli tırmık 

 

 Yaylı tırmıklar: Kültivatörlerin arkasından veya büyük tırmıkların arkasında 

tohum yatağı hazırlanmasında kullanılır. Genellikle parmaklar uç demirlidir. 

Toprağı titreĢim yaparak iĢler. 

 

Resim 5.3: Yaylı tırmık 
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 Diskli tırmıklar: Genellikle pullukla birlikte veya pullukla sürümden sonra 

oluĢan kesekleri kırma ve parçalama görevi yapar.  

 

Resim 5.4: Diskli tırmık 

 Döner tırmıklar: Kendi içinde dört gruba ayrılır. 

 Yıldızvari döner tırmıklar 

 DiĢli döner tırmıklar 

 Telli döner tırmıklar 

 Spiral çubuklu döner tırmıklar 

 

Döner tırmıklar; kültivatör, tırmık, diĢli tırmık ve diskli tırmık arkasında çalıĢan ve 

tırmık çalıĢmalarında meydana gelen toprak yüzeyindeki küçük keseklerin parçalanması, 

bastırılması ve küçük toprak kütlelerinin dağıtılmasında faydalı oldukları için makine 

arkasında monte edilir. 

 

Resim 5.5: Ağır diskli tırmık (Goble diskaro) 

Ağır diskli tırmıklar, toprağı yüzeyden iĢleyen aletlerdir. Açı büyüdükçe iĢ derinliği 

artar. Hasat sonrası toprak iĢleme ve tohum yatağı hazırlanmasında, toprak neminin 

kaybolmadan arazinin ekime hazırlanmasında kullanılır. Serpme ekim yapılmıĢ arazilerde 

gübre ve tohumun kapatılmasında kullanılır. Pullukla sürümden sonra ikileme aleti olarak 

toprak yüzeyini düzeltmek ve yabancı otları yok etmek için kullanılır. Ancak rüzgâr 

erozyonu görülen bölgelerde hızlı kullanılmamalı toprak yüzeyi fazla inceltilmemelidir. 
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5.1. Tırmıkların Görevleri 
 

Tırmıklar tohum yatağının hazırlanmasında kullanılan ikinci sınıf toprak iĢleme 

aletleridir. Tırmıklar toprak yüzeyini 4–8 cm derinlikte yüzeysel olarak iĢler. Görevleri; 

 

 Toprak yüzeyini düzelterek kabartır. 

 Toprak yüzeyinde oluĢan kaymak tabakasını kırar. 

 Yabancı otları sökerek toprağa karıĢtırır. 

 Tarlaya atılacak tohum için ideal bir ortam hazırlar. 

 SürülmüĢ tarlaya atılan mineral gübreleri tamamen toprağa gömer. 

 Sık ekimleri seyreltir. 

 KardeĢlenmeyi kolaylaĢtırır. 

 

5.2. Tırmıkların Parçaları 

 

Resim 5.6: Tırmıkların parçaları 
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Diskli tırmıklarda disklerin sıralandığı milin bağlandığı bilye (rulman) yatakları disk 

kazıyıcıları da bulunmaktadır.  

 

Resim 5.7: Diskli tırmıkların parçaları 

 

5.2. Tırmıkların Ayarları 
 

DiĢli tiplerde diĢler takılırken veya yenilenirken keskin köĢeler çeki yönüne 

getirilmelidir. DiĢler çatıya arka arkaya gelmeyecek Ģekilde ve eĢit aralıklarla takılır. 

ÇalıĢma sırasında zıplamayı önlemek için ön sıradaki diĢlerin ucu arkaya dönük olarak 

bağlanır. Bazı tiplerde diĢlerin batma açıları değiĢtirilebilir. 

 

Resim 5.8: DiĢli tırmık 
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Yaylı tırmıklarda iĢ derinliğine göre ayaklar arası mesafe azaltılıp çoğaltılacak Ģekilde 

çatıya bağlanır. Bazı tiplerde ayakların batıĢ açıları ve yayların basıncı ayarlanabilir.  

 

Diskli tırmıklarda genellikle sağa dönülmez. Çünkü birinci sıra diskler alete göre sağa 

baktığı için devamlı sola dönülür. ÇalıĢma esnasında parsel ortasından baĢlanır ve hemen 

gidiĢ yönünün sol kenarında gelecek Ģekilde parsel sonunda dönülür. Arazi kenarlarına doğru 

iĢlenerek bitirilir. Yastıklamalar da bitirilerek traktör hızı 6-8 km/h hızla gidilmeli ve bu 

hızın altında ve çok üzerinde hızlarda toprağa savurma yapacağı için hızlı kullanılmamalıdır.  

 

Resim 5.9: Yaylı tırmık 

Diskli tırmıklarda (diskaro) yön açısı, çatı üzerinde bulunan bir kol vasıtasıyla 

ayarlanabilmektedir. Yön açısı hidrolik olarak da değiĢtirilebilen diskli tırmık çeĢitleri de 

bulunmaktadır. 

 

Resim 5.10: Diskli tırmıkta yön açısı 

Sağ sol paralellik ayarı alt bağlantı askı kollarından, ön arka paralellik ayarı ise üst 

bağlantı kolundan yapılır. Traktör ön seçme kolu yüzücü pozisyonda olmalıdır. 
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ġekil 5.1: Traktör ön seçme kolu 

GeniĢlik ayarı iĢleyici kısımların artırılması veya azaltılmasıyla sağlanır. 

 

Resim 5.11: ĠĢ geniĢliği artırılmıĢ bir tırmık 

Tırmıklar, traktör ön seçme kolunun yüzücü konumunda çalıĢtıkları için kendi 

ağırlıkları ile iĢ yapar. Bu yüzden ayrıca bir derinlik ayarı yapılmaz. Ancak sert ve çok otlu 

tarlalarda tırmık üzerine ağırlık ilave edilerek çalıĢma yapılabilir. Bazı döner tırmıklarda ise 

ayrı bir ayar kolu ile iĢ derinliği ayarı yapılabilmektedir. 

 

5.4. Tırmıkların Bakımı 
 

Sezon sonunda yıkanarak basınçlı hava ile kurutulan tırmıkların bağlantı kısımları 

kontrol edilir. GevĢeyen bağlantılar sıkılır. Tırmık çeĢidine göre tırmık diĢleri, diskler, yaylı 

parmaklar kontrol edilir. AĢınan kırılan parçalar yenisiyle değiĢtirilir. Diskli tırmıklarda 

yataklar, taĢıyıcı tekerleri, ön arka terazi ayar kolu gres yağı ile yağlanır. Kuyruk milinden 

hareket alan tırmıklarda diĢli kutusunun yağı kontrol edilir. DeğiĢme zamanı dolmuĢsa 

değiĢtirilir, değiĢme zamanı dolmamıĢsa ve yağı da eksikse bakım kullanma kitabında 

belirtilen yağ ile tamamlanır. Bakımı yapılan tırmıklar kapalı ve nemli olmayan bir yerde 

tahta takoz veya sehpa üzerinde muhafaza edilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre tırmıkların bakım ve ayarlarını yaparak tırmıklar 

ile toprak iĢleyiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıkınız. 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanları 

sıkılmadığında ileride daha büyük 

arızaların oluĢmasına sebep olduğunu 

hatırlayınız. 

 AĢınmıĢ ve bozulmuĢ uçları ve diskleri, 

bağlantı elemanlarını değiĢtiriniz. 

 AĢınmıĢ ve bozulmuĢ disklerin iyi bir 

tohum yatağı hazırlanmasına izin 

vermediğini hatırlayınız. 

 Emniyet sistemlerini kontrol ediniz. 
 Emniyet sistemlerinin çalıĢma 

esnasında aleti koruduğunu hatırlayınız. 

 Hareketli kısımların muhafazalarını 

takınız. 

 Hareketli kısımlarda muhafaza kontrolü 

yapınız. 

 Muhafazalar takılı değilse, uygun 

anahtarlarla takınız. 

 Tırmığı traktöre bağlayınız. 

  Tırmığı traktöre bağlamak için önce 

traktörün ayarlı yan bağlantı kollarını ve 

son olarak da üst bağlantı kolunu 

takınız. 

 Tırmık ayarlarını yapınız. 

 DeğiĢik tırmık çeĢitleri olduğundan 

tırmık çeĢitlerine göre tırmık ayarlarını 

yapınız.  

 Traktör hidrolik ön seçme kolu konumunu 

seçiniz. 

 Traktör ön seçme kolunu yüzücü 

konuma alınız. 

 Traktör yan bağlantı kolları gergi 

zincirlerini, yol durumunda gerdirip, 

çalıĢmaya baĢlarken gevĢetiniz. 

 Tırmığın yol boyunca traktör arka 

lastiklerine sürtmemesi için yan 

gerdirme zincirlerini gerdiriniz. 

 ÇalıĢırken de traktör arka lastiklerine 

değmeyecek Ģekilde gevĢetiniz. 

 Alet/makineyi yağlayınız. 

 Alet/makineyi bakım kullanma 

kitabında belirlenen zamanlarda çalıĢan 

kısımlar yağlayınız. 

 Alet/makineyi ayarlayınız. 

 Ayar doğru yapılmazsa toprak 

iĢlemenin düzgün olmayacağını 

unutmayınız. 

 Sezon sonunda çalıĢan yüzeyleri 

paslanmaya karĢı gresle kaplayınız. 

 Sezon sonunda çalıĢan yüzeyler açıkta 

bırakılırsa korozyon ve paslanmaya 

neden olduğunu unutmayınız. 

 Alet/makineyi kapalı bir yerde ve tahta 

veya takozla sehpaya alarak muhafaza 

ediniz. 

 Alet-makineleri kapalı bir yerde ve 

tahta takoz üzerinde muhafaza ediniz, 

aksi taktirde çürüme olacağını 

hatırlayınız. 

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 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını kontrol edip sıktınız mı?   

2 
AĢınmıĢ ve bozulmuĢ uçları ve diskleri, bağlantı elemanlarını 

değiĢtirdiniz mi? 

  

3 Emniyet sistemlerini kontrol ettiniz mi?   

4 Hareketli kısımların muhafazalarını taktınız mı?   

5 Tırmığı traktöre bağladınız mı?   

6 Tırmık ayarlarını yaptınız mı?   

7 Traktör hidrolik ön seçme kolu konumunu seçtiniz mi?   

8 
Traktör yan bağlantı kolları gergi zincirlerini, yol durumunda gerdirip 

çalıĢmaya baĢlarken gevĢettiniz mi? 

  

9 Alet-makinenin çalıĢan kısımlarını yağladınız mı?   

10 Alet-makinenin ayarını yaptınız mı?   

11 Paslanmaya karĢı sezon sonunda çalıĢan kısımları yağladınız mı?   

12 
Alet-makineyi dıĢ ortamın olumsuz etkilerine karĢı kapalı bir yerde 

tahta bir takoz üzerine aldınız mı? 

  

 

 

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 tırmıkların görevlerinden biri değildir? 

A) Tohum yatağı hazırlar. 

B) Gübreleri dağıtır. 

C) Hasat yapar. 

D) Tarla yüzeylerinin düzeltir. 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi tırmıkların iĢleyici organlarına göre sınıflandırmaya girmez? 

A) DiĢli tırmıklar 

B) Diskli tırmıklar 

C) Yaylı tırmıklar 

D) Çubuklu tırmıklar 

 
3. Tırmıklar toprağı hangi derinlikte iĢler? 

A) 4–8 cm 

B) 8–16 cm 

C) 10–14 cm 

D) 12–16 cm 

 

4. Tırmıklar hangi sınıf toprak iĢleme aletleridir? 

A) 1.sınıf 

B) 2.sınıf 

C) 3.sınıf 

D) 4.sınıf 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi döner tırmık değildir? 

A) Spiral döner tırmık 

B) Çubuklu döner tırmık 

C) ġeritvari tırmık 

D) Telli döner tırmık 

 

6. Yaylı tırmıklarda ayaklar arası mesafe neye göre azaltılıp kısaltılır? 

A) ĠĢ derinliğine göre 

B) ĠĢ geniĢliğine göre  

C) ÇalıĢma hızına göre 

D) Kuyruk mili devrine göre 

 

7. Tırmıklarda ön arka paralellik ayarı nereden yapılır? 

A) Hidrolik indirme kaldırma kolundan 

B) Ön seçme kolundan 

C) Üst bağlantı kolundan 

D) Alt bağlantı askı kollarından 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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8. Diskli tırmıklarda çalıĢmaya baĢlamadan önce hangi iĢlem yapılır? 

A) Disklerin durum açısı ayarlanır. 

B) Disklerin yön açısı ayarlanır. 

C) Disklerin kenarları bilenir. 

D) Diskler yağlanır. 

 

9. Tırmıklarla çalıĢırken traktörün ön seçme kolu hangi pozisyonda olur? 

A) Çeki kontrol 

B) Yatay kontrol 

C) Durum kontrol 

D) Yüzücü pozisyon 

 

10. Sezon sonu tırmıklar nerede muhafaza edilir? 

A) Nemli olmayan kapalı alanlarda 

B) Açık ve nemli alanlarda 

C) Nemli olmayan açık alanlarda 

D) Kapalı ve nemli alanlarda 

 

 

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–6 
 

 
 

Gerekli araç gereç verildiğinde düz bir zeminde merdanelerin bakım ve ayarlarını 

bakım kullanma kitaplarına uygun olarak yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 YaĢadığınız bölgede merdanelerin nasıl kullanıldığını araĢtırınız. 

 Merdane kullanan varsa niçin bu aleti tercih ettiklerini araĢtırınız. 

 Mevcut iĢletmelere giderek merdaneleriyle yapılan çalıĢmaları, bakım ve 

ayarlarının nasıl yapıldığını izleyerek gözlemleyiniz. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

6. MERDANELER 
 

Merdaneler, kesekleri parçalayıp ufalttıktan sonra gevĢek olan toprağı bastırarak 

tohumla temasını artırır, çimlenmeye yardımcı olur, kılcal borucukların oluĢumunu düzenler, 

toprağın rutubeti çabuk kaybolmamasını sağlar. 
 

Ekim makinesinden önce merdane kullanımıyla atılan tohumun çimlenmesi daha 

kolay, toprağınızdaki nemin muhafazası daha iyi olacaktır. Tek sıra merdane çekilir tiptir. 

TaĢımada traktör üç nokta askı sistemine bağlanır. Dar alanlarda ve küçük parsellerde 

kullanımı kolay ve pratiktir. Merdane kenar profilleri toprak yüzeyinde küçük çukurluklar 

meydana getirerek su tutmayı artırmakta, yüzey akıĢını azaltmaktadır. 

Merdaneler üç çeĢittir: 
 

 Düz merdaneler: Toprak yüzeyinin bastırılmasında ve düzeltilmesinde 

kullanılır. Düz silindir biçimindedir. 

 

Resim 6.1: Düz merdaneler 
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 Dalgalı merdaneler (Halkalı): Toprağı bastırır, kesekleri ufalar ve yüzeyde 

ufalanmıĢ toprak örtüsü oluĢur. Dalgalı diĢlerin izleri toprakta V Ģeklinde 

olduğu için daha bariz görülür. Küçük tohumlu bitkiler de nadas üzerine serpme 

ekim uygulandığında arazi üzerinde doğu batı istikametinde dalgalı merdane 

geçildiği zaman oluĢan V kanallardan kayan toprakların etkisiyle ekim derinliği 

yüzeysel olmaktadır. Buna paralel güney yöne bakan kısımda tohum 

çimlenmesi rahat olmaktadır. HaĢhaĢ, anason, rezene bitkilerinde kullanılır. 

 

Resim 6.2: Dalgalı merdaneler  

 Dip bastıran merdaneler: Pulluk çizgilerini yok eder, kesekleri ufalar ve 

tarlayı düzgün hâle getirir. Bunun dıĢında kıĢtan çıkmıĢ hububatlarda dondan 

meydana gelen kabarmalar ve kökün hava alması zararları, bu tip merdane 

çekilerek en aza indirilir. Dip bastırma merdanesi, hem toprağın alt tabakasını 

bastırır hem de toprak üstünde ufalanmıĢ, kılcal borucukları kırılmamıĢ bir örtü 

tabakası oluĢturur. Toprak pullukla sürüldükten hemen sonra tohum ekilecekse 

böyle bir dip bastıran merdanesi ile bastırılması gerekir. Yoksa toprağın 

oturması için 10-20 gün beklemek gerekir. 

 

 

Resim 6.3: Dip bastıran merdaneler 
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Sulu tarım yapılan yerlerde fazla bastırmadan toprağı düzeltmek için merdane yerine 

sürgüler kullanılır.  

 

6.1. Merdanelerin Görevleri 
 

Merdaneler toprak yüzünü bastırarak iĢleyen aletlerdir. Toprağı bastırarak tohumun 

toprakla temasını sağlar, kesekleri ufalar, tarla yüzeyini düzler. Ayrıca çayır ve 

çimenliklerde de kök sıkıĢtırmasında kullanılır. Toprağı bastırdığından tohumu besleyen 

kılcal borular daha düzgün oluĢur, üst kısımda da ufalanmıĢ bir örtü meydana getirdiğinden, 

toprağın nemi kaybolmaz. Böylece tohum için iyi bir yetiĢme ortamı sağlanır. Ekilen 

tohumun toprağa temasını artırmak, erken ilkbaharda kıĢtan çıkmıĢ tahıllarda don etkisiyle 

gevĢeyen bitki köklerini sıkıĢtırmak için de merdaneler kullanılır. Ayrıca henüz ekimi 

yapılmamıĢ ve merdane çekilerek bırakılmıĢ araziler de ekim tarihi gecikecekse oluĢacak 

kapillar su buharı yükselmesi ile tohum yatağının neminin uçmaması için ekimden bir hafta 

önce tırmık çekilmelidir. Merdanelerin kullanılmasında; 

 

 Merdanenin ağırlığı, 

 Merdane halkalarının çapı, 

 Merdanenin Ģekli, 

 Merdanenin çekilme hızı önemlidir. 

 

Bu özelliklerin uygunluğu iyi bir merdaneyi ortaya koyar. Merdane dıĢında merdane 

görevine yakın çalıĢan tarla sürgüleri (tapanlar) vardır. 

 

6.2. Merdanelerin Parçaları  

 

Resim 6.4: Merdanelerin parçaları 

 

1. Merdanenin traktöre bağlanan kısımları 

2. Çatı 

3. Halkalı ağırlıklar (Dalgalı merdanede) 

4. DiĢli ağırlıklar (Dipbastıran merdanede) 
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6.3. Merdanelerin Ayarları  
 

Askılı tip merdaneler, traktörün hidrolik kollarına üç noktadan bağlanır. Sağ sol 

paralellik ayarı alt bağlantı askı kollarından, ön arka paralellik ayarı ise üst bağlantı 

kolundan yapılır. 

 

Tarlaya giderken yol durumunda, taĢıma kilidi takılmıĢ, yan kolların gergi zincirleri 

gergin olmalıdır. Çekilir merdanelerin tarlaya götürülmesi sırasında yol tekeri olanlar kolay 

taĢınır. Önce yol durumuna alınır, tarlada çalıĢma durumuna geçilir. Derinlik ayarları yoktur. 

Genelde kendi ağırlıkları yeterlidir. Bazı merdanelerde yanlarda baskı ayarı için iki teker 

bulunur. Bu tekerlerin boyu ayarlanarak merdanenin toprağa baskısı ayarlanabilir. 

 

Resim 6.5: Merdanede çalıĢma konumu 

Toprağın yapısına göre belirli derinlikte iĢleme yapar. Dip bastıran merdaneler biraz 

daha derin iĢler. Merdaneler kendi ağırlığıyla toprağa batarak çalıĢtığından traktör ön seçme 

kolu yüzücü pozisyona getirilir. 

 

 

Resim 6.6: Merdanenin traktörle taĢınması 
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6.4. Merdanelerin Bakımı  
 

Sezon sonunda ağırlık olarak su doldurulan düz merdanelerin suyunun donmaması 

için kıĢın mutlaka boĢaltılmalıdır. Yıkanarak hava ile kurutulan merdaneler kontrol edilerek 

gevĢeyen bağlantılar sıkılır. AĢınan ve bozulan parçalar yenisiyle değiĢtirilir. Gresörlüklerine 

gres pompası ile dıĢarı taĢacak miktarda gres yağı basılır. Kapalı ve nemli olmayan bir 

ortamda tahta takoz üzerinde muhafaza edilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre merdanelerin bakım ve ayarlarını yaparak 

merdane ile toprak iĢleme yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıkınız. 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanları 

sıkılmadığında ileride daha büyük 

arızaların oluĢmasına sebep olduğunu 

hatırlayınız. 

 AĢınmıĢ ve bozulmuĢ diskleri, bağlantı 

elemanlarını değiĢtiriniz.  

 Merdane ana milinin bağlantı 

elemanındaki bilyeyi kontrol ediniz. 

 Emniyet sistemlerini kontrol ediniz. 
 Emniyet sistemlerinin çalıĢma 

esnasında aleti koruduğunu hatırlayınız. 

 Hareketli kısımların muhafazalarını 

takınız. 

 Hareketli kısımlarda muhafaza kontrolü 

yapınız. 

 Takılı değillerse uygun anahtarlarla 

takınız. 

 Alet/makineyi yağlayınız. 

 DiĢli kutusunun yağını bakım kullanma 

kitabında belirtilen çalıĢma saati sonrası 

değiĢtiriniz. 

 Alet/makineyi ayarlayınız. 

 Ayar doğru yapılmazsa toprak 

iĢlemenin düzgün olmayacağını 

unutmayınız. 

 Merdaneyi traktöre bağlayınız. 

 Askılı tiplerde daha önce anlatıldığı 

Ģekilde üç nokta askı sistemine 

bağlayınız. 

 Çekilir tiplerde ise merdaneyi traktörün 

çeki okuna bağlayınız. 

 Traktör hidrolik ön seçme kolu konumunu 

seçiniz. 

 Ġkinci sınıf toprak iĢleme aletleri 

genellikle yüzücü pozisyonda 

çalıĢtıklarından traktör ön seçme kolunu 

yüzücü pozisyona alınız. 

 Sağ sol paralellik ayarını yapınız. 

 Merdanelerin bir bütün olarak toprağa 

etki yapabilmesi için traktör yan 

bağlantı kolu ayar noktalarından sağ sol 

paralellik ayarını yapınız. 

 Ön arka paralellik ayarını yapınız. 

 Merdanenin ön ve arka kısımlarının 

toprağa eĢit bir Ģekilde etki edebilmesi 

için traktör üst bağlantı kolundan ön 

arka paralellik ayarını yapınız. 

 Traktör yan bağlantı kolları gergi 

zincirlerini, yol durumunda gerdirip 

çalıĢmaya baĢlarken gevĢetiniz. 

 Merdanenin yol boyunca traktör arka 

lastiklerine sürtmemesi için yan 

gerdirme zincirlerini gerdiriniz. 

ÇalıĢırken de traktör arka lastiklerine 

değmeyecek Ģekilde gevĢetiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Uygun çalıĢma hızını belirleyerek  

çalıĢmaya baĢlayınız. 

 Seçilen merdanenin uygun çalıĢma 

hızını tespit ederek çalıĢmaya 

baĢlayınız. 

 Sezon sonunda çalıĢan yüzeyleri 

paslanmaya karĢı gresle yağlayınız. 

 Alet/makinenin bakım kullanma 

kitabında belirlenen zamanlarda çalıĢan 

kısımlarını yağlayınız. 

 Alet/makineyi kapalı bir yerde ve tahta 

veya takozla sehpaya alarak muhafaza 

ediniz. 

 Sezon sonunda çalıĢan yüzeyler açıkta 

bırakılırsa korozyon ve paslanmaya 

neden olduğunu unutmayınız. 
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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 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıktınız mı? 
  

2 AĢınmıĢ ve bozulmuĢ diskleri, bağlantı elemanlarını değiĢtirdiniz mi? 
  

3 Emniyet sistemlerini kontrol ettiniz mi? 
  

4 Hareketli kısımların muhafazalarını taktınız mı? 
  

5 Alet/makineyi bakım kullanma kitabına göre yağladınız mı? 
  

6 Alet/makineyi ayarladınız mı? 
  

7 Merdaneyi traktöre bağladınız mı? 
  

8 Traktör hidrolik ön seçme kolu konumunu seçtiniz mi? 
  

9 Sağ sol paralellik ayarını yaptınız mı? 
  

10 Ön arka paralellik ayarını yaptınız mı? 
  

11 
Traktör yan bağlantı kolları gergi zincirlerini, yol durumunda gerdirip 

çalıĢmaya baĢlarken gevĢettiniz mi? 

  

12 Uygun çalıĢma hızını belirleyerek çalıĢmaya baĢladınız mı? 
  

13 Sezon sonunda çalıĢan yüzeyleri paslanmaya karĢı greslediniz mi? 
  

14 Alet/makineyi kapalı bir yerde ve takoza 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. Merdane kenar profilleri toprak yüzeyinde küçük çukurluklar meydana getirerek 

.............. tutmayı artırmakta, yüzey akıĢını azaltmaktadır. 

 

2. Merdaneler topraktaki kesekler ufalandıktan sonra gevĢek olan toprağın 

........................... kullanılır. 

 

AĢağıdaki sorularda doğru olan seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi merdane çeĢitlerinden biri değildir? 

A) Yaylı merdaneler 

B) Düz merdaneler 

C) Dip bastıran merdane 

D) Dalgalı merdane 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi merdane dıĢında merdane görevine yakın çalıĢan aletlerdir? 

A) Kültivatörler 

B) Tırmıklar 

C) Tarla sürgüleri 

D) Çizeler 

 

5. Askılı tip merdanelerde hidrolik taĢıma kilidi yol durumunda hangi pozisyona 

getirilir? 

A) Açılır. 

B) Kapatılır. 

C) Yarı açılır. 

D) Önemi yoktur. 

 
6. Merdanelerde derinlik ayarı nereden yapılır? 

A) Yan gergi zincirinden 

B) Ön seçme kolundan 

C) Alt bağlantı kollarından 

D) Derinlik ayarı yapılmaz. 

 
7. Merdaneler toprakta aĢağıdakilerden hangisini yapar? 

A) Toprağı yırtarak çalıĢır. 

B) Toprağı alt üst ederek çalıĢır. 

C) Toprağı karıĢtırarak çalıĢır. 

D) Toprağı bastırarak çalıĢır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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8. Sezon sonu paslanmaya karĢı merdaneler nasıl korunur? 

A) Gres yağıyla 

B) Motor yağıyla 

C) DiĢli yağıyla 

D) Hidrolik yağıyla 

 

9. Silindirik düz merdanelerde dönüĢlerde hız azaltılmasa ne olur? 

A) Yataklar zarar görür. 

B) Toprağı iyi bastıramaz. 

C) Toprağı daha iyi bastırır. 

D) Hızın etkisi olmaz. 

 

10. Merdanelerde ön seçme kolu hangi pozisyonda olmalıdır? 

A) Çeki kontrol 

B) Pozisyon kontrol 

C) Yüzücü pozisyon 

D) Durum kontrol 

 

 

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–7 
 

 

 
Araç gereç verildiğinde düz bir zeminde toprak iĢleme alet ve kombinasyonlarının 

bakım ve ayarlarını bakım kullanma kitaplarına uygun olarak yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 YaĢadığınız bölgede toprak iĢleme alet ve kombinasyonlarının nasıl 

kullanıldığını araĢtırınız. 

 Toprak iĢleme alet ve kombinasyonları kullanan varsa niçin bu aleti tercih 

ettiklerini araĢtırınız. 

 Mevcut iĢletmelere giderek toprak iĢleme alet ve kombinasyonları ile yapılan 

çalıĢmaları, bakım ve ayarlarının nasıl yapıldığını görüp inceleyiniz. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

7. TOPRAK ĠġLEME ALET 

KOMBĠNASYONLARI 
 

Tarlaya atılacak tohum için önceden tohumun yaĢama alanının hazırlanması gerekir. 

Ġdeal bir ortamın hazırlanabilmesi için önce toprak pullukla sürülür, sürüm sonrası oluĢan 

kesekler tırmıklarla kırılır ve tohumun toprakla temasının sağlanabilmesi için de 

merdanelerle toprağın bastırılması gerekir. Bu iĢlemler ayrı ayrı yapıldığında zaman, yakıt ve 

iĢ gücü yönünde kaybımız olacaktır. Bu kayıpları ortadan kaldıracak birden fazla alet aynı 

anda bir traktöre bağlanarak kullanılır. Tarlaya atılacak tohuma göre birden fazla alet aynı 

traktöre bağlanarak toprak iĢlenmesi ile ideal bir tohum yatağı hazırlanmıĢ olur. Birden fazla 

aletin aynı zamanda kullanılması alet kombinasyonu olarak adlandırılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Resim 7.1: Merdane-rotovatör-mibzer kombinasyonu 

Kombinasyon aletleri tarlayı bir defada ekime hazır hâle getirir. Toprak iĢleme alet ve 

kombinasyonları ile tarlada traktör izi az olur, tarla daha az çiğnenir, değiĢik iklim 

koĢullarının etkisi hafifletilir, kısa sürede daha çok iĢ yapılır. Ancak pahalıdır. Daha fazla 

güce ihtiyaç gösterir. Tarla dönüĢlerinde hidrolik kolları kaldırılarak dönüĢ sağlanmalıdır. 

Ġkili, üçlü, dörtlü kombinasyonlar Ģeklinde olabilir. 

 

Resim 7.2: Pulluk- diĢli tırmık -kültivatör kombinasyonu 

Tarlaya atılacak tohumun çeĢidine göre bir araya getireceğimiz aletler çalıĢırken tek 

bir aletmiĢ gibi çalıĢabilmelidir. Buna göre aletleri seçerken hızları, iĢ kapasiteleri, çeki 

güçleri ve iĢ geniĢlikleri birbirlerini etkilememelidir. Tüm bu Ģartlar göz önüne alınarak 

değiĢik Ģekilde alet kombinasyonları oluĢturulabilir. 

 

Resim 7.3: Kültivatör- döner tırmık kombinasyonu 
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Resim 7.4: Ekim makinesi- dip bastıran merdane kombinasyonu 

 

7.1. Toprak ĠĢleme Alet Kombinasyonlarının Görevleri 
 

Tarlaya atılacak tohum için önceden tohumun yaĢama alanının hazırlanması gerekir. 

Toprakta tohum için ideal hava, ısı ve nem ortamının sağlanabilmesi için birçok alet 

kullanılmaktadır. Tarlaya atılacak tohuma göre birden fazla alet aynı traktöre bağlanarak 

toprak iĢlenmesi ile ideal bir tohum yatağı hazırlanmıĢ olur. 

 

7.2. Toprak ĠĢleme Alet Kombinasyonlarının Parçaları 
 

Alet kombinasyonları tarlaya atılacak tohuma göre farklılık göstereceğinden örnek 

olarak komplike bir kombinasyon aletinin bölümleri aĢağıdaki Ģekilde gösterilmiĢtir. Aletler 

önceden veya kendi konusunda parçaları açıklandığından sadece alet bölümleri 

isimlendirilmiĢtir. 

 

Resim 7.5: Pnömatik mibzer ve alet kombinasyonu parçaları 
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1. Çeki oku 

2. Döner tırmık 

3. Tohum ve Gübre sandığı 

4. Markör Çizek) 

5. Tohum ve Gübre hortumları 

6. Ekici ayaklar 

7. DiĢli döner tırmık 

8. Merdane 

9. Kapatıcı ayaklar (Sürgü) 

10. Vakum hortumları 

 

7.3. Toprak ĠĢleme Alet Kombinasyonlarının Ayarları 
 

Pulluklarla iyi iĢlenmiĢ düz arazilerde, kombinasyon olarak düzenlenmiĢ aletler 

randımanlı çalıĢır. Bilhassa hububat tarımında hafif ve orta ağır topraklarda ikili 

kombinasyonların (düz tırmık-döner tırmık, yaylı tırmık-döner tırmık, kültivatör-döner 

tırmık gibi) kullanılması tavsiye edilmektedir. 

 

Alet kombinasyonları traktöre üç nokta askı sistemiyle bağlanır. Ġyi bir çalıĢma 

yapabilmeleri için ön ve arkadaki aletler aynı çatıya bağlanmıĢtır. Bazı aletlerin 

bağlanabilmesi için tek veya çift çeki laması olabilir. Aletler 2 veya 3’lü olarak aynı çatıya 

bağlandıkları gibi ayrı ayrı da bağlanabilir. Aynı çatıya bağlananlar daha çok tercih edilir. 

 

Kombinasyon aletlerinin birlikte kullanıldığı aletlerle uyuĢması Ģarttır. Pullukla 

kombinasyonlarda pulluğun Ģartlarına göre diğer aletler uyum sağlamalıdır. Yani pulluk 

ayarları geçerli olur. Kombinasyonu yapılan alet genellikle tırmık veya merdane gibi ikinci 

sınıf toprak iĢleme aleti olur. Ön seçme kolu çeki kontrolde olmalıdır. 

 

Ülkemizde ikinci sınıf toprak iĢleme aletlerinin kombinasyonu daha sık 

kullanılmaktadır. Bunların ayarları ve çalıĢma hızları genellikle birbirlerine uygundur. 

Bunlarla çalıĢmada traktör ön seçme kolu yüzücü pozisyonda olmalıdır. Dipkazan ve 

çizellerle yapılan kombinasyonlarda ön seçme kolu çeki kontrolde olmalı ve çalıĢma hızı 

dipkazan veya çizellere göre tespit edilmelidir. 

 

 Özellikle hububat tarımında hafif ve orta ağır topraklarda ikili kombinasyonun 

kullanılması önerilmektedir. En çok da ikili olarak düz tırmık – döner tırmık, yaylı tırmık - 

döner tırmık kültivatör - döner tırmık kombinasyonları kullanılmaktadır. Tek çatıya bağlanan 

kombinasyonlar, iĢlenmemiĢ yer bırakmaması ve rahat bir çalıĢma düzeni göstermesi 

bakımından daha çok tercih edilmektedir. 

 



 

 86 

 

Resim 7.6: Yaylı tırmık, diskli tırmık ve ekim makinesi kombinasyonu 

 

Kombinasyon aletlerinde ön ve arka aletlerin yer değiĢtirme olanağı olduğu gibi bazen 

sağa veya sola bağlandıkları da olur. Tırmık kombinasyonlarında da bu durum mümkündür. 

Derinlik ayarları, ön ünitede derinlik ayar tekeri ile arka da ise bir ayar kolu ile 

yapılmaktadır. Genel olarak toprağı 8–12 cm derinlikte iĢler. Kullanılma hızları tarla 

durumuna, iĢ geniĢliği ve derinliğine bağlı olarak 6–12 km/h arasında değiĢir. 

 

7.4. Toprak ĠĢleme Alet Kombinasyonlarının Bakımı 
 

Tırmık-kültivatör, sivri uçlu tırmık-dönerli tırmık, kültivatör-diĢli tırmık, yaylı tırmık-

dönerli tırmık, pullukla sürümün arkasından freze ve döner tırmık beraberce çekilebildiği 

gibi sürüm yapılmadan direkt ekimde freze ve merdane ikilisi ekim makinesiyle beraber üçlü 

bir alet makine kombinasyonu oluĢturulabilir. Kombinasyon aletlerinin bakımı diğer aletler 

gibidir. Kapalı bir yerde korunmalı, nemli yerlere konulmamalıdır. Paslanmaya karĢı 

greslenmeli, aĢınmıĢ ve kırılmıĢ uçlar değiĢtirilmelidir. Tarlaya taĢınmalarında daha dikkatli 

olmalı, taĢıma kilidi kullanılmalı yan zincirler gerdirilmelidir. Hızla gidilmeyip virajlarda 

dikkat edilmelidir. 

 

Toprak iĢleme alet kombinasyonlarının bakım ve ayarlarını yaparak toprak iĢleme 

kombinasyonları ile toprak iĢleme yapınız. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre toprak iĢleme alet kombinasyonlarının bakım ve 

ayarlarını yaparak toprak iĢleme alet kombinasyonları ile tarımsal iĢlemleri yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıkınız. 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanları 

sıkılmadığında ileride daha büyük 

arızaların oluĢmasına sebep olduğunu 

hatırlayınız. 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını değiĢtiriniz. 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanların aletin 

düzgün çalıĢmasını engelleyeceği gibi 

diğer elemanlarında zamansız 

bozulmasına sebep olduğunu 

hatırlayınız. 

 AĢınmıĢ ve bozulmuĢ uçları, diskleri ve 

parmakları değiĢtiriniz. 

 Diskli tırmık monte edilmiĢ alet 

kombinasyonunda arızalı disk ve 

parmakların yenisini takınız. 

 Emniyet sistemlerini kontrol ediniz. 
 Emniyet sistemlerinin çalıĢma 

esnasında aleti koruduğunu hatırlayınız. 

 Hareketli kısımların muhafazalarını 

takınız. 

 Hareketli kısımlarda muhafaza kontrolü 

yapınız. 

 Takılı değillerse uygun anahtarlarla 

takınız. 

 Alet/makineyi yağlayınız. 

 DiĢli kutusunun yağını bakım kullanma 

kitabında belirtilen çalıĢma saati sonrası 

değiĢtiriniz. 

 Alet/makineyi ayarlayınız. 

 Ayar doğru yapılmazsa toprak 

iĢlemenin düzgün olmayacağını 

unutmayınız. 

 Toprak iĢleme kombinasyonlarını traktöre 

bağlayınız. 

 Toprak iĢleme kombinasyonlarını 

traktöre bağlarken ayarlı yan bağlantı 

kollarını ve son olarak da üst bağlantı 

kolunu takınız. 

 Traktör hidrolik ön seçme kolu konumunu 

seçiniz. 

 Ön seçme kolunun konumunu 

alet/makineyi traktörü bağlarken yüzücü 

konuma getiriniz. 

 Ön seçme kolunun konumunun tarlaya 

giderken pozisyon konumunda, çalıĢma 

sırasında ise çeki kontrolde olmasına 

dikkat ediniz. 

 Aksi durumda alet/makinenin zarar 

göreceğini ve dalgalı sürüm yapacağını 

unutmayınız. 

 Sağ sol paralellik ayarını yapınız. 

 Traktör yan bağlantı kolu ayar           

noktalarından sağ sol paralellik 

ayarını yapınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ön arka paralellik ayarını yapınız. 

 Ayakların toprağa eĢit dalabilmesi 

için ön arka paralellik ayarının 

doğru olması gerekir. 

 Traktör üst bağlantı kolundan ön 

arka paralellik ayarını yapınız. 

 ĠĢ derinliği ayarını yapınız. 
 Destek tekerlekleri yardımıyla iĢ 

derinliği ayarını yapınız. 

 Traktör yan bağlantı kolları gergi 

zincirlerini, yol durumunda gerdirip 

çalıĢmaya baĢlarken gevĢetiniz. 

 Alet/makinenin yol boyunca traktör 

arka lastiklerine sürtmemesi için 

yan gerdirme zincirlerini 

gerdiriniz.  

 ÇalıĢırken de traktör arka 

lastiklerine değmeyecek Ģekilde 

gevĢetiniz. 

 Uygun çalıĢma hızını belirleyerek  

çalıĢmaya baĢlayınız. 

 Alet/makinenin toprağa istenen 

etkiyi yapabilmesi için uygun 

çalıĢma hızını belirleyerek 

çalıĢmaya baĢlayınız. 

 Sezon sonunda çalıĢan yüzeyleri 

paslanmaya karĢı gresle yağlayınız. 

 Alet/makinenin katalogda 

belirlenen zamanlarda çalıĢan 

kısımlarını yağlayarak aĢınmayı 

önlediğinizi hatırlayınız. 

 Alet/makineyi kapalı bir yerde ve tahta 

veya takozla sehpaya alarak muhafaza 

ediniz. 

 Sezon sonunda çalıĢan yüzeyler 

açıkta bırakılırsa korozyon ve 

paslanmaya neden olduğunu 

unutmayınız. 
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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 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını kontrol edip sıktınız mı?   

2 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını değiĢtirdiniz mi?   

3 AĢınmıĢ ve bozulmuĢ uçları, diskleri ve parmakları değiĢtirdiniz mi?   

4 Emniyet sistemlerini kontrol ettiniz mi?   

5 Hareketli kısımların muhafazalarını taktınız mı?   

6 Alet/makineyi bakım kullanma kitabına göre yağladınız mı?   

7 Alet/makineyi ayarladınız mı?   

8 Toprak iĢleme alet kombinasyonlarını traktöre bağladınız mı?   

9 Traktör hidrolik ön seçme kolu konumunu seçtiniz mi?   

10 Sağ sol paralellik ayarını yaptınız mı?   

11 Ön arka paralellik ayarını yaptınız mı?   

12 ĠĢ derinliği ayarını yaptınız mı?   

13 
Traktör yan bağlantı kolları gergi zincirlerini, yol durumunda gerdirip 

çalıĢmaya baĢlarken gevĢettiniz mi? 

  

14 Uygun çalıĢma hızını belirleyerek çalıĢmaya baĢladınız mı?   

15 
Sezon sonunda çalıĢan yüzeyleri paslanmaya karĢı 

greslediniz mi? 

  

16 
Alet/makineyi kapalı bir yerde ve takoza 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 toprak iĢleme alet kombinasyonlarının  avantajlarından biri 

değildir? 

A) Pahalıdır. 

B) Zaman tasarrufu  sağlar. 

C) Yakıt tasarrufu sağlar. 

D) ĠĢ gücü tasarrufu sağlar. 
 

2. Toprak iĢleme alet kombinasyonlarıyla çalıĢırken dönüĢlerde ne yapılmaz? 

A) Sağa dönülmez 

B) Sola dönülmez. 

C) Alet kaldırılmadan dönüĢ yapılmaz. 

D) Geri dönülmez. 

 
3. Kulaklı pulluk-döner tırmık kombinasyonunda ön seçme kolu hangi pozisyonda 

olmalıdır? 

A) Durum kontrol 

B) Yüzücü pozisyon 

C) Çeki kontrol 

D) Pozisyon kontrol 

 

4. Alet kombinasyonlarında aĢağıdakilerden hangisi aranır? 

A) Traktör gücünün aletlere uygunluğu 

B) Traktör renginin aletlere uygunluğu 

C) Traktör markasının aletlere uygunluğu 

D) Traktörün temizliğinin aletlere uygunluğu 

 

5. Sezon sonu alet kombinasyonları paslanmaya karĢı çalıĢan yüzeyler nasıl korunur? 

A) Motor yağıyla 

B) Gres yağıyla 

C) DiĢli yağıyla 

D) Hidrolik yağ ile 
 

6. Alet kombinasyonlarında en az kaç alet bir araya getirilir? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

 

7. Kombinasyonu yapılan alet genellikle kaçıncı sınıf toprak iĢleme aletidir? 

A) 1.sınıf 

B) 2.sınıf 

C) 3.sınıf 

D) 4.sınıf 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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8. Sezon sonu alet kombinasyonları nasıl muhafaza edilir? 

A) Nemli açık alanlarda 

B) Nemli kapalı alanlarda 

C) Nemsiz açık alanlarda 

D) Nemsiz kapalı alanlarda 

 
 

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

 

1. Pulluklarda atölye ayarı neden yapılır? 

A) Sürüm sırasında traktör tekerinin çizi duvarına sürtmemesi için  

B) Yabancı otları daha iyi kesmek için 

C) Toprağı daha iyi devirmek için 

D) Bu ayarın fazla önemi yoktur. 
 

2. Sıyırıcı aĢağıdakilerin hangisinde bulunur? 

A) Tırmıklarda 

B) Kulaklı pulluklarda 

C) Dip kazanlarda 

D) Diskli pulluklarda          

 

3. Buğday ekimi planlanan 50 da araziye pullukla iĢlenmek isteniyor. Arazi eni 200 m,             

boyu 250 m, traktör hızı 5 km/h (km’yi m’ye çeviriniz.), 4 soklu 10 inçlik pullukla 

(inç   değeri 2.54=2.5 cm) çalıĢma saati ne olur? 

A) 5 

B) 7.5 

C) 10 

D) 12.5 

 

4. Pullukla toprak iĢlemesi yapan traktörün beygir gücü 100 HB olup özgül yakıt 

tüketimi          120 g/Ɩ/sn. ( Her traktör için standart ayrıdır.) olan traktör saatte kaç 

litre motorin harcar? (0.88=kg/Ɩ katsayısı) 

A) 10.6 

B) 12.6 

C) 13.6 

D) 14.6 

 

5. Diskli pulluklarda kesme geniĢliği ayarı nereden yapılır? 

A) Üst bağlantı kolundan 

B) Çapraz milden  

C) Alt bağlantı kollarından 

D) Hidrolik indirme kaldırma kolundan 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi toprağı daha derin iĢler? 

A) Dipkazanlar 

B) Çizeller 

C) Pulluklar 

D) TitreĢimli dipkazanlar 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. AĢağıdakilerin hangisinde çizellerin görevini yapmıĢ olur? 

A) Dipkazanların 

B) Tırmıkların 

C) Merdanelerin 

D) Kültivatörlerin 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi, ayak yerlerinin değiĢtirilmesiyle çapa makinesi olarak 

kullanılabilir? 

A) Dipkazanlar 

B) Tırmıklar 

C) Merdaneler 

D) Kültivatörler 

 

9. AĢağıdakilerden hamgisi tohumun toprakla temasını sağlar? 

A) Rotovatörler 

B) Tırmıklar 

C) Merdaneler 

D) Kültivatörler 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi diskli pulluklarda bulunmaz? 

A) Kulak 

B) Bağlama kafası 

C) Çatı 

D) Çapraz mil 
 

 

 

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 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 C 

7 A 

8 A 

9 C 

10 B 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 40-60 

2 kuru 

3 devirmeden 

4 ısının 

5 çizeller 

6 torpil 

7 
destek 

tekerlerinden 

8  kuyruk milinden 

9 iki katı 

10 çeki 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 ikinci 

2 3-4 

3 açıları 

4 yüzücü 

5 paralel 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 

10 Doğru 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 95 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Ģeritvari 

2 4-8 

3 kızak 

4 
kuyruk 

milinden 

5 20 

6 D 

7 C 

8 A 

9 C 

10 B 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 A 

4 B 

5 C 

6 A 

7 C 

8 B 

9 D 

10 A 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-6’NIN CEVAP ANAHTARI 

 

1 su 

2 bastırılmasında 

3 A 

4 C 

5 B 

6 D 

7 D 

8 A 

9 B 

10 C 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-7’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 C 

3 C 

4 A 

5 B 

6 B 

7 B 

8 D 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 

 

1 A 

2 D 

3 C 

4 C 

5 B 

6 D 

7 A 

8 D 

9 C 

10 A 
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