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AÇIKLAMALAR 
ALAN 

Tarım 

DAL Tarım Alet ve Makineleri 

MODÜLÜN ADI Arazi Temizleme Alet ve Makineleri 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/16 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye temizleme alet ve makinelerinin 

bakımının, ayarlarının yapılması ve kullanılması ( arazi 

temizlenmesi) ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve 

ayarlar için gerekli araçlarla taş toplama makinelerinin 

bakımını ve ayarlarını yapabileceksiniz. 

2. Taş toplama makineleri ile bakım ve kullanma kitaplarına 

uygun olarak taş toplama işlemini yapabileceksiniz. 

3. Bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve 

ayarlar için gerekli araçlarla sap parçalama makinelerinin 

bakımını ve ayarlarını yapabileceksiniz. 

4. Sap parçalama makineleri ile bakım ve kullanma kitaplarına 

uygun olarak sap parçalama işlemini yapabileceksiniz. 

5. Bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve 

ayarlar için gerekli araçlarla sap toplama makinelerinin 

bakımını ve ayarlarını yapabileceksiniz. 

6. Sap toplama makineleri ile bakım ve kullanma kitaplarına 

uygun olarak sap toplama işlemini yapabileceksiniz. 
 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Tarla, düz zemin 

 

Donanım: Traktör, taş toplama makineleri, sap parçalama 

makineleri, sap toplama makineleri, yedek parçaları, 

temizlik bezi, ayar ve bakım için gerekli araç gereçler, 

makine yağı çeşitleri, gres pompası, bakım kullanma 

kitabı. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Tesviye edilecek arazide işlenen ya da ekilen alanlar olabileceği gibi yeniden kültüre 

alınacak çalılık, çayırlık, fundalık yerler de olabilir. Bu nedenle tesviyeden önce iyi bir arazi 

temizliği yapılmalıdır. Eskiden tarla olarak kullanılan yerlerde de ot, sap, taş, çöp gibi 

benzeri maddelerin temizlenmesi gerekir. 

 

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

alarak ülkemiz ekonomisi ve geleceğimiz için çok önemlidir. 

 

Modern tarım uygulamalarını tam ve doğru yapabilmek, tarım uygulamalarında 

yüksek verim elde edebilmek için arazilerimizin tesviye problemlerinden önce arazilerin 

temizlenmesi gerekmektedir. 

 

Ülkemizde modern tarım makine kullanımı giderek artmakta ve bununla birlikte tarım 

makineleri sanayisi ve bu makinelerin tamir bakım işlerini yapacak yetişmiş iş gücüne 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda teknik eğitim alanlar sadece sizlersiniz. Almış olduğunuz 

bu eğitimi pratikte çiftçilere aktararak hem onların bilgi ve bakım noksanlığından 

kaynaklanan giderlerini minimuma indirecek hem de milli ekonomiye katkıda bulunmuş 

olacaksınız. 

 

Modern tarım uygulamalarını tam ve doğru yapabilmek için çalışacağımız makinenin 

bakımlı ve arızasız olması önemlidir. Bu sebepten makinelerin bakımını zamanında ve 

eksiksiz yapmak önemlidir. 

 

Elinizdeki bu modül ile sizlere arazi temizleme alet ve makinelerinin kullanılması 

esnasında yapacağınız genel ayarları anlatarak makinelerin özelliklerini, bakımını, genel 

bakım ayarlarını ve makinelerin özelliklerini kavratarak; sizleri bu makineleri amacına 

uygun olarak kullanabilir duruma getirmek amaçlanmaktadır. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
Bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve ayarlar için gerekli araçlarla taş 

toplama makinesinin bakımını ve ayarlarını yapacak ve amacına uygun olarak 

kullanabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 

 Arazi temizlemesi hakkında bilgi edininiz. 

 Atölye ve çalışma ortamında (tarla, arazi) çalışma öncesi, çalışma sırasında ve 

çalışma sonrası alınması gereken iş güvenliği tedbirlerini araştırınız, 

arkadaşlarınızla grup çalışması içerisinde tartışınız. 

 Arazi temizleme alet ve makineleri, taş toplama makineleri çeşitleri hakkında 

bilgi edininiz.  

 Arazi temizleme alet ve makinelerini, taş toplama makinelerini internetten ve 

traktör satış bayilerinden araştırınız.  

 Taş toplama makinelerinin parçalarını, çalışma sistemlerini, bakım ve ayarlarını 

ve görevlerini araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri resim ve fotoğraflarla destekleyerek uyarıcı panolar 

hazırlayınız. 

 Yaptığınız araştırmalardan elde ettiğiniz sonuçları, sunum yaparak 

arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

1. TAŞ TOPLAMA MAKİNELERİ 
 

Tarımsal ürünlerin miktarını artırmak için yeni tarım arazileri açma ihtimali artık 

azalmıştır. Çünkü ülkemizin şu anda tarıma elverişli arazilerinin tamamına yakını üretim için 

kullanılmakta olduğundan yeni tarım arazilerinin açılması olasılığı azalmaktadır. Bu 

gerçekler göz önüne alındığında tarım arazilerinin temizlenmesi daha fazla önem 

kazanmaktadır. 

 

1.1. Arazi Temizlemenin Amacı 
 

Tarım arazilerinin temizlenme işlemleri, tarımsal ürünlerin verim ve kalitesini önemli 

ölçüde etkilemektedir.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Arazi yüzeyindeki bitki artıklarının sap parçalama makineleri ile daha küçük parçalara 

ayrılarak toprağa karışması sağlanmakta, çürüme hızlanmakta ve böylelikle topraktaki 

organik madde miktarı kısa zamanda artırılarak toprak yapısı düzeltilmektedir. 

 

Tarım yapılan alanlardaki taşlılık, ürün artışına, ürün kalitesine ve ürün maliyetine 

olumsuz etki eden önemli faktörlerdendir. Arazi temizleme işleminde, taşlık arazilerin 

temizlenmesi ve arazi yüzeyindeki bitki artıklarının parçalanarak toprağa karıştırılması akla 

ilk gelen işlemlerdir. 

 

Tarım arazilerindeki taşların olumsuz yönleri şöyle sıralanabilir: 

 

 Toprak strüktürünü bozar. 

 Toprakta hacim işgal ettikleri için toprağın organik madde ve su tutma 

kapasitesini azaltır. 

 Ekim esmasında bazı tohumlar taşların altında kalır. Bu sebepten bitki 

büyümesi ve gelişmesi gerçekleşmez. 

 Arazi yüzeyindeki taşlar, tarla yüzeyine püskürtülen yabancı ot ilaçlarının 

toprağa ulaşmasını engelleyerek yabancı ot mücadelesini engeller. 

 Taşlı arazide ekim ve harman yeknesak olmaz. 

 Taşlar, hasat esnasında ürünlerin zedelenmesine neden olduğundan ürünün 

kalitesini düşürür. Hasat sırasında patates gibi ürünlerde yumrular zarar 

görmektedir. 

 Taşlı arazilerde her türlü tarım alet ve makinelerinin çalışması  zor, yıpranma ve 

amortisman giderleri yüksek olur. 

 

Yukarıdaki nedenlerden dolayı taşlı arazilerde modern bir tarımsal üretim yapmak 

mümkün değildir. 

 

1.2. Arazi Temizleme Alet ve Makinelerinin Çeşitleri 
 

Arazi temizleme makinelerini aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz: 

 

 Taş toplama makineleri 

 Sap parçalama makineleri 

 Sap toplama makineleri 

 

1.3. Taş Toplama Makineleri 
 

Taş toplama makineleri üç ana grupta toplanmaktadır. 

 

1.3.1. Taş Toplama Makinelerinin Çeşitleri 
 

Taş toplama makinelerinin; taşı toplayıp depolayan, taşı toplayıp namlu yapanlar ve 

taşı kırarak küçülten makineler olmak üzere üç değişik tipi mevcuttur. 
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 Taşı toplayıp depolayan makineler 

 
Bu makineler taşı belirli derinlikteki topraktan çıkaran bir uç demiri ile donatılmıştır. 

İçerisinde bulunan elek düzeneği toprağı taştan ayırarak tekrar zemine düşmesini engeller, 

içeriye alınan taşlar bir elevatör ile ya makinenin deposuna ya da taş toplama makinesine 

paralel hareket eden bir taşıta iletilir. 

 

Taş toplama makinelerinin çalışması sırasında küçük taşlarla toprağın ayrılmasını 

sağlayan çeşitli tip eleme düzenleri vardır. Uzun eleme zinciri, kısa eleme zinciri ve tambur, 

yaylı dolap ve kafes elek ve taşıma zinciri (üstün) eleme düzenlerine örnek verilebilir. 

 

Bazı toplayıcılar, uç demirine sahip olmayıp namlu yapma makinelerine 

bağlanabilecek biçimde, bir parmaklı tamburla toprak yüzeyine yakın derinliklerden taşı 

tarama etkisi ile çıkarıp alır. Toplayıcılarla çalışmada taş; toprak içerisinde ise sıralar hâlinde 

işlenerek toplanır ya da namlu hâlinde ise namlulardan toplanır.  

 

Taş toplama makinelerinde iş genişliği ve iş derinliğinin artmasına bağlı olarak gerekli 

traktör motor gücü de artmaktadır.  

 

Resim 1.1: Taşı toplayıp depolayan makine 

Taş toplayıp depolayan makineler iki tiptir. Bunlar: 

 

 Kovalı taş toplama makineleri 

 Çekilir tip elevatörlü taş toplama makineleri 
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Resim 1.2: Kovalı taş toplama makinesi 

 

Resim 1.3: Çekilir tip elevatörlü taş toplama makineleri 

 
 Taş toplayıp namlu yapan makineler 

 

Namlu yapma makineleri özellikle yüzey ve yüzeye yakın derinlikteki taşları toplayıp, 

tarla yüzeyine namlu hâlinde dizen makinelerdir. Makineler bir kazıcı ayak ve bir götürücü 

bandı içerir. Bant, kazılan materyalin arkaya doğru taşınması sırasında toprakların ve küçük 

taşların elenmesini sağlayacak özelliktedir. Namlu yapma makinelerinde traktör üç nokta 

askı sistemine bağlananlar 4 m iş genişliğine kadar iş yapabilmektedir. Bu makinelerde iş 

derinliği 8 cm’ye kadardır.  

 

Taş yoğunluğunun az olduğu tarlalarda taşı tırmıklayarak sıra yığını (namlu) hâline 

getirmek amacıyla; 16 ila 60 cm çapındaki taşları sıra yığını yapmak için V tırmıklar ile (iş 

genişliği 400 cm) 3-60 cm aralığındaki taşlar için de rotarlı tırmıklar geliştirilmiştir.  



 

7 

 

 

Resim 1.4: Taşı toplayıp namlu yapan makine 

 
  Taşı kırarak küçülten makineler 

 

Taş kırma makineleri, büyük taşların ve keseklerin parçalanarak küçültülmesini 

sağlayan makinelerdir. Esas olarak hızla dönen bir mile bağlı çok sayıdaki parçalayıcı kol ile 

toprak yüzeyine çıkarılmış taşları parçalar. Diğer bazı tipleri de topraktan taşları çıkararak 

ezer ve ufalar. Kırılan taşlar daha sonra taşı toplayıp namlu yapan bir makine ile toplanabilir. 

Taş kırma makinelerinde kırma işi için güç gereksinimi daha fazladır.  

 

 

Resim 1.5: Taşı kırarak küçülten makine 
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1.3.2. Taşı Toplayıp Depolayan Makinelerin Parçaları 
 

Taş toplama makineleri zor şartlarda, yüksek titreşim altında ve büyük güç gerektiren 

makineler olduğu için dayanıklı çelikten imal edilmiş olup aynı zamanda pahalı parçalardır. 
 

1.3.2.1. Kovalı Taş Toplama Makinelerinin Parçaları 
 

Kovalı taş toplama makineleri traktöre bağlanan ön yükleyicilerine benzer, sadece 

kova ataçmanları (eklentileri) farklılık gösterir. Kovalı taş toplama makinelerinin iş genişliği 

2 m, kova kapasitesi 2 tona kadar çıkabilmektedir. Başlıca parçaları şunlardır: 
 

 Taş toplama kovası 
 

Taş toplama kovaları yüksek dayanımlı çelikten üretilmiş, parmaklı ve ızgaralı ön 

yükleyici kovalarıdır. Traktörün üzerinde bağlı bulunan ön yükleyici çatısına bağlanarak 

kullanılır. 
 

 

Resim 1.6: Taş toplama kovası 

 Ön yükleyici traktör şasisi 
 

Yükleyici traktör şasisi traktör üzerine monte edilir. Bu parça genellikle traktör 

üzerinde sabit kalır ve hidrolik ön yükleyici ana şasisi traktör üzerindeki bu şasiye 

bağlanarak kullanılır. 
 

 

Resim 1.7: Ön yükleyici traktör bağlantı şasisi 
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 Hidrolik ön yükleyici ana şasisi 

 

Resim 1.8: Yükleyici ana şasi 

 Yükleyici traktör şasisi bağlantı kilidi: Hidrolik ön yükleyici traktör 

üzerinde bulunan ön yükleyici şasisine bu kilitle bağlanır. Kilit makine 

çalışma esnasında kapalı olmalı sadece ön yükleyici traktörden ayrılırken veya 

makine traktöre bağlanırken kullanılmalıdır. 

 

 

Resim 1.9: Yükleyici traktör şasisi bağlantı kilidi 
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 Hidrolik liftler: Traktörün hidrolik sisteminden hidrolik hortumlarla alınan 

yağın liftlerin içerisinde hareketiyle oluşan kuvvet sonucu ön yükleyiciler 

çalışmaktadır. 

 

 Hidrolik hortumlar: Traktörün hidrolik sisteminden alınan hidrolik yağı 

liftlere ileten parçalardır. 

 

 Hidrolik kolay bağlantı jakları: Makinenin hidrolik hortumlarının traktörün 

hidrolik sistemine bağlanmasını sağlayan parçadır. 

 

 Park ayağı: Ön yükleyicinin traktörden ayrılıp park edildikten sonra 

devrilmesini engelleyen parçadır. 

 

 Park ayağı yükseklik ayar kolu: Park ayağının arkasında bulunan ve 

uzunluğu ayarlanabilen bu kol ile park ayağının açıklığı ayarlanır. 

 

 Ataçman bağlantı okları: Yükleyicide kullanılacak kova ve tutucu 

ataçmanların bağlantısının sağlandığı parçadır. 

 

 Ataçman kolay bağlantı kolu: Taş toplama kovasının veya diğer 

ataçmanların ön yükleyiciye bağlanması esnasında bu kol sağ veya sola 

hareket ettirilerek ataçmanın bağlanması veya sökülmesi sağlanır. 

 

1.3.2.2. Çekilir Tip Elevatörlü Taş Toplama Makinelerinin Parçaları 
 

Çekilir tip elevatörlü taş toplama makinelerinin başlıca parçaları şunlardır: 

 

 Aks mili: Taş toplama makinelerinin traktörün yan bağlantı kollarına 

bağlandığı parçadır. 

 Yatak mili: Traktörün kuyruk milinden mafsallı şaft yardımıyla alınan 

hareketin balatalı şafta iletilmesini sağlayan parçadır. 

 Balatalı şaft: Yataklı milden aldığı hareketi şanzımana aktaran parçadır. 

 Şanzıman: Balatalı şafttan aldığı hareketin yönünü 90
0 
değiştirerek zincir 

dişliye aktaran parçadır. 

 Zincir siperliği: Makinenin taş fırlatıcı paletlere hareket iletmesini 

sağlayan zincir dişlilerin korumasını sağlayan sac kapaktır. 

 Elek: Araziden alınan toprakların taşlarından ayrıldıktan sonra araziye 

bırakılmasını sağlar. 

 Palet siperliği: Paletler tarafından fırlatılan taşların depoya ulaşmasını ve 

etrafa dağılmasını engelleyen sacdan yapılmış siperdir. 

 Depo: Toplanan taşların biriktiği sandıktır. 

 Taşıyıcı teker: Makinenin hareketini sağlayan parçalardır. 

 Hidrolik lift: Makinenin deposunun boşaltılmasını sağlayan parçadır. 
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 Hidrolik hortumlar: Liftlerin çalışabilmesi için traktörün hidrolik 

sisteminden alınan hidrolik yağın taşındığı hortumlardır. 

 

Resim 1.10: Çekilir tip elevatörlü taş toplama makinesinin ana parçaları 

Çekilir tip elevatörlü taş toplama makinesinin hareket iletimi sistemi aşağıdaki şekilde 

çalışır: 

 

 Hareket veren zincir dişli vasıtasıyla şanzımandan alınan hareket, zincir ve 

zincir gergi dişlilerinin yardımı ve palet miline hareket veren zincir dişli 

yardımı ile palete (parmaklara) hareket iletilmiş olur. Palet (parmaklar) elek, 

üzerinde kalan taşları almış olduğu bu hareket vasıtası ile depoya fırlatmaktadır. 

 

Çekilir tip elevatörlü taş toplama makinesinin hareket iletimi sisteminin parçaları 

Resim 1.11’de gösterilmiştir. 
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Resim 1.11: Çekilir tip elevatörlü taş toplama makinesinin hareket iletim parçaları 

1.3.3. Taşı Toplayıp Depolayan Makinelerinin Çalışma Sistemi 
 

Kovalı tip taş toplama makineleri ön yükleyiciler gibi kullanılmaktadır. Ön yükleyici 

kısım traktöre monte edildikten sonra ataçman olarak taş toplama ataçmanı takılır. Taş 

temizleme işi yapılacak olan araziye gelindiğinde kova zemine paralel olarak indirilir, 

traktörle öne doğru uygun çalışma hızında ilerlenerek taş toplama işlemi yapılır.  

 

Resim 1.12: Kovalı taş toplama makinesi ile taş toplama işlemi 
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Taşlar kovaya toplandıktan ve kova maksimum doluluğa ulaştıktan sonra kova geriye-

yukarıya doğru çevrilerek taşların kova içine yerleşmesi sağlanır. Kova kaldırılır daha sonra 

kova içerisindeki taşlar önceden belirlenen taş toplama gölgesine boşaltılır. 

 

Traktörün kuyruk milinden hareket alan çekilir tip taş toplama makineleri ile 30-300 

mm çaplı taşlar tarladan toplanabilmektedir. İş genişlikleri 165-404 cm arasında, çalışma 

derinlikleri 15-30 cm arasında değişmektedir. Depo kapasiteleri 2-4 ton arasında değişir. Bu 

tip taş toplama makineleri minimum 60 HP gücünde traktörle çalıştırılır. 

 

Traktörün kuyruk miline bağlanan bu makineler 3 cm çapın altındaki taş ve toprakları 

rotorlu elekleri yardımıyla tarlaya bırakır ve toplanan taşları deposuna fırlatarak çalışır. 

Depoda toplanan taşlar, tarla kenarında bekletilen römork veya kamyona boşaltılır. 

 

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

mafsallı şaft makineye ve traktöre bağlanır. Makinenin hidrolik bağlantıları traktörün 

hidrolik çıkışına bağlanarak makine çalışmaya hazır hâle gelmiş olur. 

 

Traktörün kuyruk milinden alınan hareket, makine üzerinde bulunan şanzımana 

aktarılır. Burada hareketin yönü 90° değiştirilerek zincir dişliler vasıtası ile taş fırlatıcı palete 

(parmaklara) hareket verilir. Palet, makinenin ilerleme yönünde dönerek elek üzerindeki 

taşları makinenin deposuna fırlatır. 

 

Taş toplama işlemi sonrasında makine depo doluluk seviyesi sürekli kontrol 

edilmelidir. Makinenin deposu dolunca en kısa sürede boşaltılmalıdır. Boşaltma işlemi için 

traktörün hidrolik sistemi kullanılır. Traktörün hidrolik kolu ile taş toplama makinesi 

üzerinde bulunan lifler harekete geçer ve depo arkaya devrilerek boşaltılır. 

 

Resim 1.13: Taş fırlatıcı parmaklar 
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Resim 1.14: Çekili tip elevatörlü taş toplama makinesinin boşaltılması 

1.3.4. Taş Toplama Makinelerinin Ayarları 
 

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

masrafla kullanabilmek için makine ayarlarının tam ve eksiksiz yapılması gerekmektedir. 
 

1.3.4.1. Kovalı Taş Toplama Makinesinin Ayarları 
 

Bu tip taş toplama makineleri traktöre bağlanan hidrolik kumandalı ön yükleyicilerin 

kepçelerine benzer. Dayanımı yüksek çelikten yapılmış ızgaralı parmakları bulunur. Çalışma 

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

doğru çevrilerek taş, kovanın içine alınır. Gerek makinenin gerekse traktörün titreşimi 

sayesinde taş üzerinde bulunan topraklar ızgaralardan arazi üzerine dökülür. Toplanan taşlar 

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

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

 

Resim 1.15: Kovalı taş toplama makinesi 

Ön yükleyiciler traktöre üretici firma tarafından monte edilmeli ve firmadan temin 

edilen kullanma kılavuzunda belirtilen güvenlik önlemlerine riayet edilmelidir. 
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Ön yükleyicilerle çalışılırken traktörün arkasına mutlaka dengeleyici ağırlık takılmalı, 

çalışmaya başlamadan önce ön yükleyicinin traktöre doğru olarak bağlandığından emin 

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

olmalı, hidrolik hortumları yıpranmamış olmalı ve yıpranmış ise hortumlar yenileri ile 

değiştirilmelidir. Tüm cıvatalar kontrol edilmeli ve yıpranmış olanlar yenileri ile 

değiştirilmelidir. 

 

Makine ile çalışırken zamanla ızgaraların arasına taş, kesek girebilir ve ızgaralar 

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

çıkarılmalıdır. 
 

1.3.4.2. Çekilir Tip Elevatörlü Taş Toplama Makinelerinin Ayarları 
 

Çekilir tip elevatörlü taş toplama makineleri traktörün kuyruk miline bağlanarak 

çalıştırılır. Bu makineler, 3 cm çapın altındaki taş ve toprakları rotorlu elekler yardımıyla 

makinenin deposuna fırlatarak çalışır. Depoda toplanan taşlar, tarla kenarında bekletilen 

römork veya kamyona boşaltılır. 

 

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

sonra mafsallı şaft yardımıyla makine, traktör kuyruk miline bağlanır. Makinelerde duruma 

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

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

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

değiştirilerek gresörlüklere yağ basılır. 

 

Makine tarlada çalışılacağında traktörün kuyruk mili devri, makinenin kullanma 

kılavuzunda belirtilen devirde ayarlanmalıdır. Ardından traktör hidrolik yan bağlantı kolları 

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

çalışılmak istenen derinliğe ulaştığında traktör hidrolik yan bağlantı kolları çeki kontrole 

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

taşlılık durumuna uygun olarak seçilerek (4-7 km/h) çalışmaya devam edilir. 

 

Taraklı bir makine ile çalışılırken makinenin yan tarafında bulunan tırmıklar indirilir 

(Resim 1.16). Bunun için makaralı halatın kancalı ucu taş deposunun kancasına dikkatlice 

takılır (Resim 1.17). 

 

Resim 1.16: İş genişliği taraklarla artırılmış çekilir tip elevatörlü taş toplama makinesi 
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Resim 1.17: Taş deposu kancası 

Çelik hatlar gerdirilene kadar traktör hidrolik kolu ile manuel olarak taş deposu 

kaldırılır. Çelik halatlar gerildiği zaman yan kol tırmıklarının pimi boşa çıkar (Resim 1.18). 

Pim, yuvadan çıkarıldıktan sonra taş deposu manuel olarak indirilir. Depo indirildikten sonra 

takılan kanca çıkarılır. 

 

Resim 1.18: Yan kol tırmıklarının pimi 

İnen yan kollar mafsallı şaftlar vasıtasıyla makinenin ön kısmında bulunan ve 

traktörün kuyruk milinden mafsallı şaft vasıtasıyla hareket alan şanzıman çıkış miline 

bağlanır ( Resim 1.19). 

 

Resim 1.19: Yan kol şanzıman bağlantısı 
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Makine tarlada çalıştırılmadan önce tarlanın taşlılık durumuna uygun olarak üretici 

firma tarafından belirtilen derinlik, devir ve hız belirlenmelidir. 

 

Tablo 1.1: Taş toplama makinesi çalışma tablosu 

1.3.5. Taş Toplama Makinelerinin Bakımı 
 

Bu tip makineler, yılın belirli zamanlarında kullanıldığından bu makinelerin sürekli 

olarak kullanıma hazır olması için bakım ve kullanma kitabında belirtilen hususlar dikkate 

alınarak gerekli bakımlarının yapılması gereklidir. 

 

1.3.5.1. Kovalı Taş Toplama Makinelerinin Bakımı 
 

Kovalı taş toplama makineleri ile çalışma esnasında ağır ve sert taşlar yüzünden 

kovaların parmakları zarar görebilir. Ayrıca kovanın fazla dolu olması sebebi ile hidrolik 

sistem fazla zorlanmakta ve hidrolik silindirler ile hidrolik hortumlar yüksek basınçtan zarar 

görebilmektedir. Bu sebeplerden dolayı her makinede olduğu gibi makinenin doğru çalışması 

ve herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için her kullanımdan önce ve sonra aşağıdaki 

bakımlar yapılmalıdır: 

 

 Kovanın zarar gören parmakları kaynakla tamir edilmemeli, gerekiyor ise yeni 

parçalar ile değiştirilmelidir. 

 Makinenin doğru çalışması ve traktörün zarar görmemesi için traktörün hidrolik 

sistem yağı kontrol edilmeli ve eksikse tamamlanmalıdır. 

 Makinenin hidrolik hortumları kontrol edilmeli, delinmiş ve yıpranmış olanlar 

değiştirilmelidir. 

 Hidrolik liftler kontrol edilmeli, düzgün çalışmıyor ise uygun liftlerle 

değiştirilmelidir. 

 Makinenin gresörlüklerine her iş bitimin de mutlaka yağ basılmalıdır. 
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1.3.5.2. Çekilir Tip Elevatörlü Taş Toplama Makinelerinin Bakımı 
 

Makinenin toprağa ve taşlara temas eden yüzeyleri sürtünmeden ve burulmadan dolayı 

daha çabuk aşınmaktadır. Bundan dolayı çalışma esnasında ve iş sonlarında makinenin 

kontrolleri ve bakımları yapılmalıdır. Bu bakımları şu şekilde sıralamak mümkündür: 

 

 Makinenin eleklerine ve palet parmaklarına sıkışan taşlar temizlenmelidir. 

 Makinenin gevşemiş bağlantı elemanları sıkılarak kırılanlar yenileri ile 

değiştirilmelidir. 

 Makinenin lastik havaları her çalışma öncesi kontrol edilmeli, uygun basınç 

değerinde ve eşit olmalıdır. 

 Elekler veya tutucu parçaları yıpranmışsa yenisi ile değiştirilmelidir. 

 Taş fırlatıcı parmaklar eğilmiş veya kırılmış ise yenisi ile değiştirilmelidir. 

 Şanzımanın yağ seviyesi kontrol edilmeli, eksilme var ise üretici firma 

tarafından önerilen yağ ile tamamlanmalıdır. 

 Şanzıman yağı, üretici firmanın önerdiği  çalışma saatlerinde değiştirilmelidir. 

 Makinenin zincir dişlileri ve zinciri kontrol edilmeli, mazotla tozdan 

arındırıldıktan sonra gres yağı ile yağlanmalıdır. 

 Makinenin zincir dişlisinin gerginliği kontrol edilmeli, gevşeme var ise 

gerginleştirilmelidir. 

 Makinenin üzerinde bulunan gresörlüklere gres yağı basılmalıdır. 

 Makine, çalışma sezonu sonunda temizlenmeli, yağlama işlemleri eksiksiz 

olarak yapıldıktan sonra tahta takoz üzerinde üstü kapalı ve kuru bir yerde 

bekletilmelidir. 

 

1.3.6. Taş Toplama Makineleri ile Çalışmada Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Taş toplama makineleri kullanım esnasında tehlike arz eden makinelerdir. Bu 

makineler ile çalışılırken çok dikkatli olunmalı hem kullanıcıya hem de etrafta bulunan diğer 

kişilere zarar gelmemesi için gerekli tüm iş güvenliği önlemleri alınmalıdır.  

 

1.3.6.1. Kovalı Taş Toplama Makineleri ile Çalışma Esnasında Dikkat Edilecek 

Hususlar 
 

 Traktör yol durumunda iken ön yükleyici en alt seviyede olmalıdır. 

 Durma ve takip mesafelerine ekstra mesafeler ilave edilmelidir. 

 Çalışma sahasında; üçüncü kişiler, özellikle çocuklar ve evcil hayvanlar 

çalışmaya başlamadan önce alandan uzaklaştırılmalıdır.  
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1.3.6.2. Çekilir Tip Elevatörlü Toplama Makineleri ile Çalışma Esnasında 

Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Taş toplama makineleri ile tarlaya gidiş-dönüşler esnasında makine çalışır 

durumda olmamalıdır.  

 Taş toplama makinelerinin sinyalizasyon bağlantıları, traktöre bağlı ve çalışır 

durumda olmalıdır. 

 Çalışma sahasında bulunan üçüncü kişiler (özellikle çocuklar) ve evcil 

hayvanlar çalışmaya başlamadan önce alandan uzaklaştırılmalıdır. 

 Arazide çalışmaya başlamadan önce tarlada bulunan dalgalı kısımlar 

tırmıklanmalı, tepecik ve çukurların tesviyesi yapılmalıdır. 

 Makinenin çalışacağı tarla sürülmüş ve kuru olmalıdır. 

 Tarlada bulunan 40 cm üzerindeki taşlar diğer taş toplama makineleri ile 

toplanmadan çalışmaya başlanmamalıdır. 

 Taş toplama makinesi çalışırken sürücüye ve etrafa taş fırlatmaması için makine 

kullanma kılavuzunda belirtilen kuyruk mili devri ve makinenin ilerleme hızı 

üzerinde çalışılmalıdır. 

 Palet devrini bulmadan hareket edilmemelidir. 

 Traktör kuyruk mili devri 540 dk./devir olmalıdır. 

 Makinenin bakım ve temizliği kullanma kılavuzlarında belirtilen şekilde 

yapılmalıdır. Bu işlemler yapılırken makinenin ve traktörün tam olarak durmuş 

olmasından emin olunmalıdır. 

 Taş deposu boşaltılırken makinenin altına girilmeden güvenli bir mesafeden 

boşaltma işlemi kontrol edilmelidir. 

 Makine çalışma esnasında çok fazla toz çıkardığından gerekli koruyucu 

malzemeler kullanılmalı ve mümkünse rüzgârlı havalarda çalışılmamalıdır.  

 Makine deposu dolduktan sonra makine zorlanmadan boşaltılmalıdır. 

 Taş deposu boşaltılacağında makine yere indirilmelidir. 

 Eleme haznesi boşalmadan traktör kuyruk mili durdurulmamalıdır. 

 Eleme haznesi aşırı toprakla doldurulmamalıdır. 

 Depo boşaltılırken ve tamamen inmeden traktör kuyruk mili çalıştırılmamalıdır. 

 Tarla dönüşlerinde mümkün olduğunca yavaş ve geniş dönülmelidir. 

 

1.3.7. Taş Toplama Makinelerinde İş Sonu Temizliğinin Önemi 
 

Taş toplama makinelerinin en yüksek verimde ve düzgün çalışabilmesi için her iş 

sonunda ve çalışma mevsimi sonlarında temizliklerinin yapılması gerekir. 
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Resim 1.20: Rotor ve taş fırlatıcı ayaklar 

Özellikle eleklere, tırmıklara, rotor ve fırlatıcılara sıkışan kök ve taşlar makinenin 

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

bakım ve temizliği kullanma kılavuzunda belirtilen şekilde yapılmalıdır. 

 

Mevsim sonunda taş toplama makinesi basınçlı suyla yıkanmalı, boyası bozulan 

kısımlar boya koruyucu ve pas önleyici malzemelerle silinmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Taş toplama makinelerinin ayarlarını aşağıdaki sıraya göre yaparak taş toplama 

işlemini yapınız, gerekli iş güvenliği ve emniyet tedbirlerini de alarak bakım işlemini 

gerçekleştiriniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi traktöre bağlayınız. 

 İş önlüğünüz giyiniz. 

 İş güvenliği önlemlerini almayı unutmayınız. 

 Makinenizin kullanma kitabını okuyarak 

makinenizin gerekli ayarlarını yapınız. 

 Makinenin üzerinde belirtilen uyarı işaretlerine 

ve bakım kullanma kılavuzunda belirtilen 

uyarılara dikkat ediniz.  

 Traktör kuyruk mili muhafazasını mutlaka takıp 

sabitleyiniz. 

 Makinenin kullanım kılavuzunda belirtilen 

kuyruk mili devrini ayarlayınız. 

 Makineyi çeki kancasına bağlayıp emniyet 

pimini takınız. 

 Makinenin iş öncesi bakımını 

yapınız. 

 Makinenin şanzıman yağı seviyesini kontrol 

ediniz. 

 Zincir dişlilerin ve zincirin yağlı olmasına dikkat 

ediniz. 

 Şaftların gresörlüklerinin yağlanmış olduğundan 

emin olunuz. 

 Makineyi kontrol ediniz. 

 Makinenizi traktörünüze bağladıktan sonra yola 

çıkmadan bağlantıları ve çalışan aksamlarını 

kontrol ediniz.  

 Makinenizi traktörünüze bağladıktan sonra yola 

çıkmadan önce, makineyi yol pozisyonuna 

getirmeyi unutmayınız. 

 Arazide keşif yapınız. 

 Arazinin taşlılık durumunu kontrol ediniz. 

 Makinenin kullanma kılavuzunda belirtilen 

maksimum büyüklükten fazla olan taşları, diğer 

taş toplama makineleri ile temizleyiniz. 

 Arazi tesviyesi düzgün değilse arazinin 

tesviyesini yapınız. 

 Toprağın rutubet durumunu kontrol ediniz. 

 Makineyi çalıştırınız. 

 Traktörün kuyruk milini rölanti devri ile çalıştırıp 

azar azar devri yükseltiniz. Makine kullanma 

kılavuzunda belirtilen değere ulaştığınızda el 

gazını sabitleyiniz. 

 Makinenizin çalışma derinliğini ayarlayınız. 

 Makinenizin ilerle hızını arazinin taşlılık 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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durumuna göre ayarlayınız. 

 Makinenin çalışmasını kontrol 

ediniz. 

 Makinenizle tarlada çalışırken makinenizin 

uygun toplama yapıp yapmadığını kontrol ediniz. 

 Dolan depoyu boşaltınız. 

 Makinenizin deposu dolduğunda depoyu 

belirlediğiniz bir yere, römork veya kamyona 

boşaltınız. 

 Makinenin çalışma sonu 

kontrollerini yapınız. 

 Makinenin çalışma sonunda gevşemiş bağlantı 

elemanlarını sıkınız. 

 Yıpranan bağlantı elemanlarını yenisi ile 

değiştiriniz. 

 Makinenin eleğini ve fırlatıcı parmaklarını 

kontrol ediniz ve sıkışan taşları ve yabancı 

materyalleri temizleyiniz. 

 Kırılan ve eğilen fırlatıcı parmakları yenileri ile 

değiştiriniz. 

 İş sonu bakımını yapınız. 

 İş sonunda makinenizin çalışan aksamlarını 

kontrol ederek gresörlükleri mutlaka yağlayınız. 

 Makinenizin kullanma kılavuzunda belirtilen 

temizliklerini yapınız. 

 Temizleme işlemini yaparken gerekli güvenlik 

tedbirlerini alınız. 

 Makinenizi üstü kapalı makine parkında 

bekletiniz.  

 Çalışma yılı sonu temizliğini 

yapınız. 

 Makinenizin kullanma kılavuzunda belirtilen 

temizliklerini yapınız. 

 Temizleme işlemini yaparken gerekli iş güvenliği 

tedbirlerini alınız. 

 Makinenizin zincir mekanizmasını mazotla 

temizleyiniz ve gres yağı ile yağlayınız. 

 Makinenizi üstü kapalı makine parkında 

bekletiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
 

Tarla veya düz bir zeminde çekilir tip elevatörlü taş toplama makinesini traktöre 

bağlayınız.  

 

 Çekilir tip elevatörlü taş toplama makinesini traktöre bağlamak 

 Malzemeler 

o İş önlüğü, iş ayakkabısı ve eldiven 

o  Alet-makine bakım kullanma kitabı  

o Traktör  

o Çekilir tip elevatörlü taş toplama makinesi 

o Hidrolik yağ 

o Mafsallı şaft 

o El aletleri ( anahtarlar, çekiç, pim vb.) 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. İş güvenliği önlemlerini aldınız mı?   

3. Alet veya makinenin üzerinde belirtilen uyarı işaretlerini ve bakım 

kullanma kitabında belirtilen uyarıları dikkate aldınız mı? 

  

4. Alet veya makine bakım kullanma kitabını kullandınız mı?   

5. Traktör, alet-makineyi kontrol ettiniz mi?   

6. Alet veya makineyi traktörün yan bağlantı kollarına bağladınız mı?   

7. Alet veya makineyi traktöre bağladıktan sonra bağlantı elemanlarını 

kontrol ettiniz mi? 

  

8. Alet veya makineyi mafsallı şaft yardımıyla makine traktör kuyruk 

miline bağladınız mı? 

  

9. Makinenin hidrolik bağlantılarını hidrolik bağlantı jaklarına 

bağlamadan önce traktörün hidrolik yağını kontrol ettiniz mi? 

  

10. Hidrolik yağ eksik ise tamamladınız mı?   

11. Makine tarlada çalışılacağında traktörün kuyruk mili devrini 

makinenin kullanma kılavuzunda belirtilen devre ayarladınızmı? 

  

12. Traktör hidrolik yan bağlantı kollarını yavaş yavaş indirirken bir 

taraftan da traktörü yavaş yavaş hareket ettirdiniz mi? 

  

13. Makine çalışılmak istenen derinliğe ulaştı mı?    

14. Traktör hidrolik yan bağlantı kollarını çeki kontrole getirdiniz mi ve 

sabitlediniz mi? 

  

15. Makinenin kullanma kılavuzunda belirtilen çalışma hızını, tarlanın 

taşlılık durumuna uygun olarak seçerek (4-7 km/h) çalışmaya devam 

ettiniz mi? 

  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi tarım arazilerindeki taşların olumsuz yönlerinden birisi değildir? 

A) Toprak strüktürünü bozar. 

B) Organik madde ve su tutma kapasitesini azaltır.  

C) Taşlı arazide ekim ve harman yeknesak olmaz.  

D) Bitki büyümesi ve gelişmesini etkilemez. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

2.(    ) Taşlar toprakta hacim işgal ettikleri için toprağın organik madde ve su tutma 

kapasitesini azaltır. 

3. (    ) Taş toplama için taş toplama makinesinin çalışacağı tarla sürülmüş ve kuru olmalıdır. 

4. (    ) Depo boşaltılırken ve tamamen inmeden traktör kuyruk mili çalıştırılmasında sakınca 

yoktur. 

 5.(    ) Çekilir tip elevatörlü taş toplama makineleri traktörün kuyruk miline bağlanarak 

çalıştırılır. 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

6. Taşı toplayıp …………………… makineler özellikle yüzey ve yüzeye yakın derinlikteki 

taşları toplayıp tarla yüzeyine namlu hâlinde dizen makinelerdir. 

7. Traktörün kuyruk miline bağlanan ……………………… taş toplama makineleri 3 cm 

çapın altındaki taş ve toprakları rotorlu elekleri yardımıyla tarlaya bırakır ve toplanan 

taşları deposuna fırlatarak çalışır. 

8.Tarlada bulunan …………. cm üzerindeki taşlar diğer taş toplama makineleri ile 

toplanmadan çalışmaya başlanmamalıdır. 

9.Kovalı taş toplama makinesi ile (ön yükleyicili) çalışılırken traktörün arkasına mutlaka 

dengeleyici ……………….. takılmalıdır. 

10. …………………………. makineleri, büyük taşların ve keseklerin parçalanarak 

küçültülmesini sağlayan makinelerdir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve ayarlar için gerekli araçlarla 

sap parçalama makinelerinin bakımını ve ayarlarını yapacak ve bu makineler amacına uygun 

olarak kullanabileceksiniz. 

 
 

 
 

 

 Atölye ve çalışma ortamında (arazi, tarla) çalışma öncesi, çalışma sırasında ve 

çalışma sonrası alınması gereken iş güvenliği tedbirlerini araştırınız, 

arkadaşlarınızla grup çalışması içerisinde tartışınız. 

 Sap parçalama makinelerinin çeşitleri hakkında bilgi edininiz.  

 Sap parçalama makinelerini internetten ve traktör satış bayilerinden araştırınız.  

 Sap parçalama makinelerinin parçalarını, çalışma sistemlerini, bakım ve 

ayarlarını ve görevlerini araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri resim ve fotoğraflarla destekleyerek uyarıcı panolar 

hazırlayınız. 

 Yaptığınız araştırmalardan elde ettiğiniz sonuçları, sunum yaparak 

arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 
 

 

2.SAP PARÇALAMA MAKİNELERİ 

 
Hasat sonrası özellikle kalın saplı bitkilerden olan ayçiçeği, mısır ve tütün gibi bitki 

sapları parçalanmaz ise toprakta geç çürüyeceğinden bir sonraki ekilecek olan mahsule ciddi 

oranda engel olabilecektir. Ayrıca geç çürümeden dolayı toprak organik maddece de 

fakirleşmektedir. Bu nedenle topraktaki kaba sapların sap parçalama makineleri ile 

parçalanarak toprağa karıştırılması gerekmektedir. Toprakta hasat sonrası kalan bitki 

artıklarının kolayca çürüyebilmeleri ve ekim-dikim gibi işlemlerde sorun oluşturmalarını 

engellemek için kesilerek parçalanmaları gerekmektedir. 

 

İyi bir tohum yatağı hazırlığı ve ekim makinelerinin tıkanmadan çalışabilmesi için 

yüzey artıklarının parçalanarak toprağa karıştırılmaları veya toprak yüzeyine düzenli olarak 

yayılmaları gerekmektedir. Aksi bir durum tohumun yerleştirildiği toprak tabakasının 

sıcaklığının düşmesine bunun sonucunda çimlenme ve hasat tarihlerinin gecikmesine, bitki 

gelişiminin zayıflamasına, verim azalmasına ve hastalık ile zararlıların gelişmesine uygun bir 

ortamın oluşmasına neden olmaktadır. Sap, saman, anız gibi yüzey artıklarının parçalanarak 

toprağa karıştırılması veya tarla yüzeyine yayılmalarında sap parçalama makineleri, V tipi 

diskler, dişli tırmıklar vb.leri kullanılmaktadır. Sap parçalama makineleri, hasat sonucunda 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 



 

27 

 

toprak üzerinde kalan bitki saplarının parçalanıp temizlenmesi ve tekrar toprağa 

kazandırılması amacı ile kullanılan makinelerdir. 

 

Pamuk saplarının makineyle parçalanıp değerlendirilmesiyle ilgili yapılan 

çalışmalarda, pamuk saplarının parçalanıp tekrar toprağa karıştırılması durumunda, pamuk 

bitkisinin topraktan aldığı azotun %48’inin, fosforun %41’inin ve potasın %74’ünün tekrar 

toprağa döneceği belirtilmiştir. 

 

2.1. Sap Parçalama Makinelerinin Çeşitleri 
 

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

tipleri de mevcuttur. 

 

Resmin 2.1: Çekilir tip dikey bıçaklı sap parçalama makinesi 

 

Resim 2.2: Asılır tip yatay bıçaklı sap parçalama makinesi 
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Sap parçalama makinelerinin kullanım yerlerine göre tarlada kullanılan sap parçalama 

makineleri olduğu gibi drenaj kanalları, yol kenarları ve banketlerde kullanılan tipleri de 

mevcuttur. 

 

 

Resim 2.3: Tarlada mısır anızlarını parçalamak için kullanılan sap parçalama makinesi 

 

Resim 2.4: Kanal, kenar ve bankette bulunan sapları parçalamak için kullanılan sap 

parçalama makinesi 

Kanal, kenar ve bankette bulunan sapları parçalamak için kullanılan sap parçalama 

makinesi ile diğer sap parçalama makinelerinin ulaşamadığı kanal, kenar ve banketlerde 

bulunan saplar parçalanmaktadır. 
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Resim 2.5: Rotorlu sap parçalama makinesi 

Tek ve büyük rotor kullanılan rotorlu sap parçalama makinesi, güçlü bir aspirasyon 

sağlayarak tarla içinde sağa-sola serilmiş olan ve traktör tekerleklerinin bastırdığı sapları da 

yerden kaldırır, bu sapları parçalanmamış materyal ile birlikte orta tarafa taşıyarak parçalar.  

 

Resim 2.6: Hidrolik kaymalı bağ ve bahçe tipi sap parçalama makinesi 

Hidrolik kaymalı bağ ve bahçe tipi sap parçalama makinesi, oluklu bir ray üzerinde 

kayan sistemi ile bağ ve bahçelerde ağaçların aralarında kolay bir şekilde sap parçalama 

işlemini yapmaktadır. 

 

2.2. Sap Parçalama Makinelerinin Parçaları 
 

Yatay bıçaklı sap parçalama makinesinin parçaları şunlardır: 

 

 Üç nokta askı düzeni: Makinenin traktöre bağlantısını sağlayan kısımdır. 

 

 Mafsallı şaft bağlantısı: Traktörün kuyruk milinden alınan hareketi makineye 

ileten kısımdır. 
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 Şanzımanlar: Kuyruk milinden şaft yardımıyla aldıkları hareketi 90° yön 

değiştirerek ve hızını artırarak bıçaklara ileten kısımdır. 

 

 

Resim 2.7: Yatay bıçaklı sap parçalama makinesi 

 Bıçaklar: Şanzımandan aldığı hareketle dairesel  hareketler yaparak sapları 

çarparak parçalayan kısımdır. 

 

Resim 2.8: Yatay bıçaklı sap parçalama makinesinin bıçakları 
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 Kızaklar: Makinenin zemine sürtünerek çalıştığı ve makinenin parçalama 

yüksekliğinin ayarlandığı kısımdır. 

 

 Koruma kapakları: Makinenin parçalama işlemini yaparken etrafa materyal 

fırlatmasını engelleyen kısımdır. 

 

2.3. Sap Parçalama Makinelerinin Çalışma Sistemi 
 

Traktörün kuyruk milinden alınan hareket, mafsallı şaft yardımı ile makinenin orta 

kısmında bulunan hareket alıcı şanzımana iletilir. Burada hareket 90° yön değiştirerek miller 

vasıtası ile bıçakların bağlı bulunduğu şanzımana iletilir. Buradan hareket tekrar 90° yön 

değiştirerek ve hızı artarak bıçaklara iletilir. Dişli kutusuna 540 devir/dakika ile giren hareket 

yaklaşık iki katı oranında artmaktadır. Kayış-kasnak düzenine gelen hareket, parçalayıcı 

bıçakları üzerinde taşıyan ve bu bıçaklara hareket verip kılavuzluk eden tambura 

iletilmektedir. 

 

Freze tipi sap parçalama makinesinde, parçalayıcı bıçaklar döner tambura oynak 

şekilde ve bir bağlantı yerinde iki adet bıçak olmak üzere bağlanmıştır. Bıçak çiftleri 

tambura helezonik bir dağılım yapacak şekilde dizilmişlerdir (Şekil 2.1). Parçalayıcı ünitenin 

hemen arka kısmında parçalanmamış sapların bıçaklar üzerine beslenmesi için bir adet 

toplama tırmığı bulunmaktadır. Bu toplama tırmığının dişleri arasındaki mesafesinin 

değiştirilmesiyle parçalama boyutları ayarlanmaktadır. 

 

 

Resim 2.9: Freze tipi sap parçalama makinesi 
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Şekil 2.1: Freze tip sap parçalama makinesinde bıçak dizilimi 

 

Dikey hareketli sap parçalama makinelerinde ise hareket şanzımana iletildikten sonra 

yönü değişen ve hızı artan hareket mil yardımı ile dişlilere aktarılır. Hareket buradan 

bıçakların bulunduğu rotora aktarılır. 

 

Resim 2.10: Dikey bıçaklı sap parçalama makinesinin bıçakları 

 

2.4. Sap Parçalama Makinelerinin Ayarları 
 

 Sağ-sol paralellik ayarı 
 

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

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

tarafı zemine tam paralel değil ise traktör ayarlı yan bağlantı kolları uzatılıp kısaltılarak sağ-

sol paralellik ayarı yapılır. 
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 Ön-arka paralellik ayarı 

 

Makine traktöre bağlıyken yandan bakıldığında öne veya arkaya yatık durumda ise 

traktör üst bağlantı kolunun uzatılıp kısaltılması ile ayarlama yapılır. 

 

 Kesme yüksekliği ayarı  

 

Bu makinelerde kesme yüksekliği makinenin yan taraflarında bulunan kızakların 

yukarı veya aşağı ayarlanması ile yapılmaktadır. Bazı sap parçalama makinelerinde de 

kesme yüksekliği mesnet merdanesi ile ayarlanmaktadır. 

 

Makinenin bu ayarları yapıldıktan sonra makine traktörün kuyruk miline mafsallı şaft 

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

şanzıman tarafından yönü değiştirilerek bıçakların bağlı bulunduğu mile aktarılır ve 

bıçakların dönmesi sağlanır. 

 

Resim 2.11: Yükseklik ayarı yapılma cıvataları 

2.5. Sap Parçalama Makinelerinin Bakımı 
 

Sap parçalama makinelerinde bakım işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır: 

 

 Ayarlama ve bakım işlerini yaparken makine mutlaka durdurulmalıdır. 

 Makinenin bıçaklarına dolaşan balya ipi ve sap parçaları gibi yabancı 

materyaller temizlenmelidir.  

 Belirtilen kuyruk mili devrini ( 540 devir/dakika ) hiçbir zaman geçmemelidir. 

 Makinenin gresörlükleri kontrol edilir, işe başlamadan gres yağı basılır. 

 Makinedeki tüm vida ve cıvataları kontrol edilerek çalışmaya başlanmalıdır. 10-

15 dakikalık çalışmadan sonra makineyi durdurarak hidrolik kolları vasıtası ile 

kaldırıp bütün cıvataları kuvvetlice sıkılmalıdır. 

 Makinenin şanzıman yağı her çalışma sonrasında kontrol edilir, eksilme var ise 

üretici firmanın tavsiye ettiği şanzıman yağı ilave edilir.  
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 Üretici firma tarafından belirtilen çalışma saatlerinde makinenin şanzıman yağı 

değiştirilir. 

 İş sonunda makine; üstü kapalı ve kuru bir yerde, takoz üzerinde muhafaza 

edilir. 

 Makine çalışma sonlarında basınçlı su ile yıkandıktan sonra gevşemiş bağlantı 

elemanları var ise sıkılır, kırılan ve yıprananlar yenisi ile değiştirilir.  

 
 

2.6. Sap Parçalama Makineleri ile Çalışmada Dikkat Edilecek 

Hususlar 
 

Sap parçalama makineleri ile çalışırken dikkat edilmesi gereken başlıca hususlar 

şunlardır: 

 

 Makineyi, traktöre takıp trafiğe çıkıldığında başta aydınlatma ve gerekli koruma 

düzenekleri olmak üzere trafik kurallarına uyulmalı, emniyet tedbirleri 

alınmalıdır. 

 Makine ile çalışmaya başlamadan önce sağ-sol paralellik ayarı ve ön-arka 

paralellik ayarları mutlaka kontrol edilmelidir. 

 Makinenin çalışma yüksekliği uygun şekilde ayarlanmalıdır. Fazla derin 

ayarlanırsa bıçaklar toprağa fazla çarpacağından makine zorlanıp aşınmalar 

meydana gelebilir. Fazla yüksek olursa saplar fazla parçalanamayabilir. 

 Makinenin çalışma hızı 10-12 km/h olmalıdır. Çalışma hızı bu değerden az 

olursa iş verimi düşer, fazla olursa sapların parçalanması az olur. 

 Sap parçalama makineleri hareketini traktör kuyruk milinden mafsallı şaft 

yardımıyla aldığından şaftın makineye düzgün oturmuş  ve muhafazasının takılı 

olduğundan emin olunmalıdır. 

 Kullanıcı bol kıyafetler giymemelidir. 

 Kuyruk mili devri kullanma kılavuzuna uygun olarak seçilmelidir. 

 Makinelerin büyüklüğüne ve güç isteğine uygun traktör seçilmelidir. 

 Makine ile arazide çalışılırken toz kalkacağından koruyucu ekipmanlar 

kullanılmalıdır. 

 Sap parçalama makineleri saplara vurarak kestikleri için saplar etrafa fırlatılır. 

Bu nedenle makine ile çalışılırken koruma kapakları açılmamalı ve makinenin 

yakınlarında bulunulmamalıdır. 

 Makine çalışırken kovan ve koruma kapağı arasında kalan sapların sıkışma 

yapması durumunda V – kayış-kasnak sistemi patinaj yaparak makine ve 

traktörün kuyruk miline hasar vermesini engeller. Böyle bir durumda; traktör ve 

makine durdurulmalıdır. Makinenin arkasında bulunan kapağı kaldırarak 

sıkışmaya neden olan faktörleri ortadan kaldırılır ve çalışmaya devam edilir. 

 Makinenin zarar görmemesi için tarla başı dönüşlerde makine kaldırılmalıdır. 

 Makinenin şanzıman yağı kontrol edilmeli, eksikse tamamlanmalıdır. 
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2.7. Traktör Hidrolik Ön Seçme Kolunun Konumu  
 

Sap parçalama makineleri ile tarlaya gidiş-dönüşlerde traktör ön seçme kolu pozisyon 

kontrolde olmalıdır. Fakat yüksek iş genişliğine sahip çekilir tip makineler, kendi 

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

 

 

Resim 2.12: Çekilir tip büyük iş genişliğine sahip sap parçalama makinesi 

Sap parçalama makineleri ile çalışma esnasında traktörün hidrolik ön seçme kolu 

yüzücü pozisyonda olmalıdır. 

 

 

Resim 2.13: Çekilir tip sap parçalama makinesinin çalışması 
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2.8. Arazi Temizleme ve Toprak Tesviye Alet ve Makinelerinde İş 

Sonu Temizliğinin Önemi 
 

Sap parçalama makinelerinde iş bitiminde yapılacak başlıca işlemler şunlardır: 

 

 Makinenin bıçakları kontrol edilerek bıçaklara dolaşmış balya ipi gibi yabancı 

materyaller kesilerek temizlenmelidir. 

 İş bitiminde makine basınçlı su ile yıkanmalıdır.  

 Bıçaklar ve toprağa temas eden parçalar gres yağı ile yağlanmalıdır.  

 Kırılan bıçaklar değiştirilmelidir.  

 Makinenin şanzıman yağı kontrol edilmelidir. Eğer gerekirse kullanma 

kılavuzunda belirtilen yağ ile değiştirilmeli ve gresörlüklere yağ basılmalıdır.  

 Makine üstü, kapalı makine parkında takoz üzerinde bekletilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Sap parçalama makinelerinin ayarlarını aşağıdaki sıraya göre yaparak sap parçalama 

işlemini yapınız, gerekli iş güvenliği ve emniyet tedbirlerini de alarak bakım işlemini 

gerçekleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi traktöre bağlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş güvenliği önlemlerini almayı 

unutmayınız. 

 Makinenizin kullanma kitabını okuyarak 

makinenizin gerekli ayarlarını yapınız. 

 Makinenin üzerinde belirtilen uyarı 

işaretlerine ve bakım kullanma 

kılavuzunda belirtilen uyarılara dikkat 

ediniz.  

 Makineyi traktöre bağlayınız. 

 Makineyi kontrol ediniz. 

 Makinenizi traktörünüze bağladıktan 

sonra yola çıkmadan bağlantıları ve 

çalışan aksamları kontrol ediniz. 

 Sağ-sol ve ön-arka paralellik ayarlarını 

kontrol ediniz. 

 Şaft bağlantılarını kontrol ediniz. 

 Arazide keşif yapınız. 
 Tarla yüzeyinde bulunan yabancı 

materyalleri temizleyiniz. 

 Makinenin tarlada çalışmasını kontrol 

ediniz. 

 Makineyi çalıştırınız. 

 Çalışma sırasında emniyet kurallarına 

uyunuz. 

 Tarla başı dönüşlerinde makineyi 

kaldırınız. 

 Makineyi temizleyiniz. 

 Makinenizin çalışan parçalarına veya 

diğer aksamlarına sıkışan yabancı 

materyalleri temizleyiniz. 

 Makinenizi basınçlı su ile yıkayınız. 

 Makinenin bıçaklarını kontrol ediniz ve 

gerekliyse bıçakları temizleyiniz. 

 Temizlemeden önce güvenlik 

önlemlerini almayı unutmayınız. 

 Gerekli yağlamaları yaptıktan sonra 

makineyi kapalı alanda takoz üzerinde 

bekletiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Makinenin parçalarını kontrol ediniz. 

 Makinenizin yapı ve bağlantı 

elemanlarını kontrol ediniz. 

 Gevşeyen bağlantı elemanlarını 

sıkıştırınız. 

 Kırılan ve yıpranan bağlantı ve yapı 

elemanlarını değiştiriniz. 

 Makinenizin şanzıman yağlarını kontrol 

ediniz, eksikse tamamlayınız. 

 Makinenizi üstü kapalı, kuru bir ortamda 

takoz üzerinde muhafaza ediniz. 

 

 

UYGULAMALI TEST 
 

Tarla veya düz bir zeminde yatay bıçaklı sap parçalama makinesinin ayarlarını 

yapınız.  

 Yatay bıçaklı sap parçalama makinesini ayarlama 

 Malzemeler 

o İş önlüğü, iş ayakkabısı ve eldiven 

o  Alet-makine bakım kullanma kitabı  

o Traktör  

o Yatay bıçaklı sap parçalama makinesi 

o Mafsallı şaft 

o El aletleri ( anahtarlar, çekiç, pim vb.) 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. İş güvenliği önlemlerini aldınız mı?   

3. Alet veya makinenin üzerinde belirtilen uyarı işaretlerini ve bakım 

kullanma kitabında belirtilen uyarıları dikkate aldınız mı? 

  

4. Alet veya makine bakım kullanma kitabını kullandınız mı?   

5. Traktör ve aleti-makineyi kontrol ettiniz mi?   

6. Alet veya makineyi traktörün yan bağlantı kollarına bağladınız mı?   

7. Alet veya makineyi traktöre bağladıktan sonra bağlantı elemanlarını 

kontrol ettiniz mi? 

  

8. Alet veya makineyi mafsallı şaft yardımıyla makine traktör kuyruk 

miline bağladınız mı? 

  

9. Makinenin hidrolik bağlantılarını hidrolik bağlantı jaklarına 

bağlanmadan önce traktörün hidrolik yağını kontrol ettiniz mi? 

  

10. Şanzıman yağı eksik ise tamamladınız mı?   

11. Makine tarlada çalışılacağında traktörün kuyruk mili devrini 

makinenin kullanma kılavuzunda belirtilen devre ayarladınız mı? 

  

12. Traktör ayarlı yan bağlantı kollarını uzatıp kısaltarak sağ-sol 

paralellik ayarı yaptınız mı? 

  

13. Traktör üst bağlantı kolunu uzatıp kısaltarak ön-arka paralellik ayarı 

yaptınız mı? 

  

14. Makinenin yan taraflarında bulunan kızakları yukarı veya aşağı 

ayarlanması ile kesme yüksekliğini yaptınız mı? 

  

15. Makinenin çalışma hızını 10-12 km/h olacak şekilde ayarladınız mı?   
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

 



 

40 

 

 

 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Toprakta hasat sonrası kalan bitki artıklarının kolayca çürüyebilmeleri ve ekim dikim 

gibi işlemlerde sorun oluşturmalarını engellemek için kesilerek parçalanmaları 

gerekmektedir. 

2. (   ) Sap parçalama makinesindeki koruma kapakları, makinenin zemine sürtünerek 

çalıştığı ve makinenin parçalama yüksekliğinin ayarlandığı kısımdır. 

3.(    ) Yatay bıçaklı sap parçalama makinesinde kesme yüksekliği makinenin yan 

taraflarında bulunan kızakların yukarı veya aşağı ayarlanması ile yapılmaktadır. 

4.(    ) Makinenin çalışma yüksekliği uygun şekilde ayarlanmalıdır. Fazla derin ayarlanırsa 

bıçaklar toprağa fazla çarpacağından makine zorlanıp aşınmalar meydana gelebilir. 

Fazla yüksek olursa saplar fazla parçalanamayabilir. 

5. (    ) Sap parçalama makineleri ile tarlaya gidiş-dönüşlerde traktör ön seçme kolu yüzücü 

pozisyonda olmalıdır. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

6. ………………………. makineleri, hasat sonucunda toprak üzerinde kalan bitki saplarının 

parçalanıp temizlenmesi ve tekrar toprağa kazandırılması amacı ile kullanılan 

makinelerdir. 

7. Hidrolik kaymalı ……… ve ……………….. tipi sap parçalama makinesi, oluklu bir ray 

üzerinde kayan sistemi ile bağ ve bahçelerde ağaçların aralarında kolay bir şekilde sap 

parçalama işlemini yapmaktadır. 

8. Sap parçalama makinesindeki ………………….., şanzımandan aldığı hareketle dairesel  

hareketler yaparak sapları çarparak parçalayan kısımdır. 

9. Sap parçalama makineleri ile tarlaya gidiş-dönüşlerde traktör ön seçme kolu 

……………… kontrolde olmalıdır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

Bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve ayarlar için gerekli araçlarla 

sap toplama makinelerinin bakımını ve ayarlarını yapacak ve amacına uygun olarak 

kullanabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 Atölye ortamında çalışma öncesi, çalışma sırasında ve çalışma sonrası alınması 

gereken iş güvenliği tedbirlerini araştırınız, arkadaşlarınızla grup çalışması 

içerisinde tartışınız. 

 Sap toplama makinelerinin çeşitleri hakkında bilgi edininiz.  

 Sap toplama makinelerini internetten ve traktör satış bayilerinden araştırınız.  

 Sap toplama makinelerinin parçalarını, çalışma sistemlerini, bakım ve ayarlarını 

ve görevlerini araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri resim ve fotoğraflarla destekleyerek uyarıcı panolar 

hazırlayınız. 

 Yaptığınız araştırmalardan elde ettiğiniz sonuçları, sunum yaparak 

arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

3.SAP TOPLAMA MAKİNELERİ (SAP 

TOPLAMALI SAMAN MAKİNELERİ) 
 

Sap toplamalı saman makineleri; buğday, arpa, yulaf, çavdar, soya fasulyesi, mısır, 

yonca vb. tahıl bitkilerinin, saplarının tarladan toplanarak saman hâline getirilmesi işleminde 

kullanılır. Saman, buğdaygil ve baklagil bitkilerinin gelişmelerini tamamlamış sap ve yaprak 

kısımlarıdır. Samanlar büyük hacimlerine oranla çok düşük bir besleme değerine sahiptir. Bu 

yüzden geviş getiren hayvanlar için dolgu maddesi olarak kullanılır. Bazı baklagil samanları 

dışında bütün samanlar sindirilebilmektedir. Protein bakımından çok fakirdir, %1 civarında 

protein vardır. Örneğin 300 kg ağırlığındaki bir hayvan için günlük protein ihtiyacı 800 g.dır. 

Ülkemizde genellikle kışın hayvanlara yedirilen ot ve saman hayvanların ancak yaşama 

paylarını oluşturmaktadır. Oysa gelişmiş ülkelerde saman ancak hayvanların altlık ihtiyacı 

olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde saman genellikle sap toplamalı saman makineleriyle ve 

sapdöver harman makineleriyle yapılmaktadır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.1: Sap toplamalı saman makinesi 

3.1. Sap Toplamalı Saman Makinelerinin Parçaları 
 

Sap toplamalı saman makineleri; buğday, arpa, yulaf, çavdar, soya fasulyesi, mısır, 

yonca vb. tahıl bitkilerinin, saplarının tarladan toplanarak saman hâline getirilmesi işleminde 

kullanılır. Bu işlemler tamamen otomatik olup traktör-otomatik sap toplamalı saman 

makinesi-römork üçlü katarının tarlada aynı anda çalışması ile gerçekleşir. 

Sap toplamalı saman makinesi genel olarak toplama, besleme, dövme, kıyma (batör-

kontrabötr), materyal iletme (aspiratör ve üfleme borusu) ve hareket düzeninden 

oluşmaktadır. 

 

 Hareket iletim düzeni: Traktör kuyruk milinden alınan hareket, çeki oku 

üzerindeki bir adet mafsallı mil ile dişli kutusuna (şanzımana) iletilmektedir. 

Kuyruk miline bağlanan mil birbiri içine girebilecek şekilde 2 parçalı yapılmış 

olup uzunluğu ayarlanabilir yapıdadır. Dişli kutusundan saman iletim düzenine 

(aspiratör miline) hareket iletimi sağlanmıştır. Dişli kutusuna gelen dönü 

hareketi 90º döndürülerek, hızı %50 arttırılarak V kayış kasnak sistemi ile batör 

kasnağına iletilmektedir. Buradan hareket, batör mili üzerindeki zincir dişli 

vasıtasıyla avare dişli üzerinden sap toplama tertibatı miline iletilmektedir. 

Aspiratör miline ise hareket şanzıman çıkışındaki diğer V kayış sistemiyle 

hareket iletimi sağlanmaktadır.  Şanzıman içerisinde bulunan ayna dişli ve 

karşılığı olan mahruti dişli, dişli kutusunu oluşturmaktadır. Ayrıca kayış kasnak 

vasıtası ile de makinenin tüm organlarına hareket iletimi gerçekleştirilmektedir. 
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Resim 3.2: Hareket iletim düzeni (mafsallı şaft) 

 Sap toplama tertibatı (tırmıkları-tablası): Makinenin arkasından bakıldığında 

sağ ön tarafında ilerleme yönüne dik olarak yerleştirilmiş tertibattır. Pikap 

üzerinde bulunan pervazlarda, pervaz boyunca yan yana dizilmiş yaylı tırmıklar 

bulunmaktadır. Pervazlar eksantrik bir yatak içerisinde makaralar vasıtasıyla 

ilerleme yönüne ters yönde dönerek çalışmaktadır. Pikap düzeninde 5,5-6,0 mm 

çapında yaylı parmaklar kullanılır. Yaylı parmaklar preslenerek şekillendirilmiş 

parçalara bağlanmış ve tek taraftan eksantrik bir kanalın yörüngesini takip 

edecek şekilde yataklandırılmıştır. Pikap milinin çapı 30-35 mm olup uçlarında 

yataklandırılmıştır. Hareketini küçük dişli kutusundan almaktadır. Küçük dişli 

kutusu çıkış mili dakikada 350-400 devirle dönerken pikap mili de 55-100 

devir/dakika ile dönmektedir. Pikap ilerleme yönüne ters yönde dönerek çalışır. 

Zemine göre pikap istenilen yüksekliğe ayarlanabilme imkânına sahiptir. Bu 

ayarlama işi mekanik veya hidrolik olabilmektedir. Tırmıkların sık olmasıyla en 

küçük bir sap parçasının dahi tırmık aralarından dökülmesi önlenmiştir. 

Tırmıkların yerden topladığı sapları yukarıya kaldırmaları anında havaya 

fırlatmalarını önleyen çubuklu ızgara bulunmaktadır.  

 

 

Resim 3.3: Sap toplama tırmıkları (tablası) ve çubuklu ızgara 
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 Sap itici düzeni: Sap toplama tırmıklarının besleme haznesi ağzına getirdiği 

sapları dengeli bir şekilde batöre verir. Sap iticisi 180ºlik düzlem farkıyla 

yerleştirilmiş iki paletten ibarettir. Paletin uçları sapı kaydırmaması için üçgen 

şeklinde yapılmıştır. Ayrıca sapların kendi çevresinde dolaşmalarını önlemek 

amacıyla da dişlere mil eksenine göre 30-35ºlik bir eğim verilmiştir. Ayrıca 

milin kenarlarında helezonlar vardır. Bu helezonlarla kenarlardan alınan saplar 

milin orta kısmına verilir. Buradan da batöre iletilir. 

 

 

Resim 3.4: Sap itici düzen 

 Kıyıcı tertibat (batör ve kontrabatör): Toplanmış olan sapları saman hâline 

dönüştüren parçalardır. Batör ve kontrabatör arasına gelen saplar batör 

parmakları tarafından dövülerek samana dönüştürülür. Batör bir mil üzerine 

lamaların dizilmesi ile oluşturulmuştur. Bu lamalar arasına halkalar 

yerleştirilerek mil başlarından somunların sıkıştırılması ile lamaların dönmesi 

önlenmiştir. Batör kontrabatör arasındaki mesafeler değiştikçe sapın parçalanma 

derecesi de değişmektedir. Parçalanacak bitki sapının türüne göre gerek 

görülürse kontrabatör değiştirilebilir. 

 

 

Resim 3.5: Batör-kontrabatör 
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 Saman iletim tertibatı: Saman iletim tertibatı aspiratör, davlumbaz ve saman 

sevk borusundan (üniversal boru) meydana gelmektedir. 

 

 Sevk borusu (üniversal boru) : Aspiratörün ilettiği samanlar buraya gelir. 

Saman üfürme borusu iki parçadan meydana gelmiştir. İstenilen yere 

döndürülebilmektedir. Bu iki parça mafsallı olup mafsal mili ile birleştirilmiştir. 

Bu mil sağdan ve soldan yaylı pim ile tespit edilmiştir. Borunun mafsallı 

yapılmasının nedeni makine engebeli bir arazide çalışırken saman üfürme 

borusunun, römork saman giriş penceresinin alt ve üst kenarlarına değerek 

eğilmesine ve kırılmasına meydan vermemek içindir. 

 

  Resim 3.6: Üniversal boru 

 Aspiratör hareket kasnağı: Hareketini batör ana milinden (kayış-kasnak 

sistemi ile) alır. Kasnak iki kademeli olup hangi kademenin kullanılacağı traktör 

kuyruk mili devir sayısına bağlı olarak değişmektedir. Kuyruk mili yüksek olan 

traktörlerde kasnakta büyük kademe, düşük olanlarda küçük kademe kullanılır. 

 

Resim 3.7: Aspiratör hareket kasnağı 

 Şanzıman (dişli kutusu): Traktör kuyruk milinden mafsallı şaft ile alınan 

hareketi, içerisinde bulunan ayna dişli ve karşılığı olan mahruti dişli, kayış-

kasnak vasıtası ile makinenin tüm organlarına ileten kısımdır. 
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Resim 3.8: Şanzıman dişli kutusu 

3.2. Sap Toplamalı Saman Makinesinin Çalışma Sistemi 
 

Hareketini traktör kuyruk milinden alarak çalışan çekilir tip sap toplamalı saman 

makinesi, tahıl hasadı neticesinde biçerdöverin tarlada bir dizi ya da küme şeklinde bırakmış 

olduğu sapları ilerleme yönüne dik konumda çalışan sap toplama düzeni ile toplar, yedirici 

düzeni ile kıyıcı düzene sevk eder, dönme kabiliyetli yüksek devirli kontrabatörü (kıyıcı 

düzen) tarafından sapları saman hâline getirir ve saman hâline getirilen materyal kontrabatör 

altına dökülerek eğik düzlem üzerinden aspiratör etki alanına girerek vakum ve presleme 

gücüne sahip aspiratörün oluşturduğu hava akımı ile saman sevk borusundan samanı 

arkasında çekmekte olduğu kapalı kasalı özel tarım römorkuna doldurur.  

 

Makinenin çalışması için gereken döndürme hareketi, traktör kuyruk milinden şaft 

vasıtası ile iletilir. Hidrolik sistemi sayesinde de yol seyri ve tarladaki çalışma konumunda 

sap toplama düzeneği istenilen düzeye ayarlanabildiğinden büyük rahatlık sağlar. 

 

 

Resim 3.9: Traktör-saman makinesi-römork katarı 
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3.3. Sap Toplamalı Saman Makinesinin Ayarları 
 

Makineyi traktöre bağlar iken traktör çeki kancası, bakım ve kullanma kitabında 

belirtilen yükseklikte olacak şekilde ayarlanmalıdır. Çalışma anında mafsallı şaftın 

uzunluğunun bakım ve kullanma kitabında belirtilen uzunlukta olmasına dikkat edilmeli, 

makine traktöre bağlanmadan önce makinenin çeki boyu hazırlanmalıdır.  

 

 

Resim 3.10: Saman makinesinin çeki kancasının yerden yüksekliğinin ayarlanması 

Aksi takdirde mafsallı şaft ile çalışırken boşalma ve sıkışma olabilmektedir. Traktör 

çeki oku kancasını, orta noktasının yerle olan mesafesi ile kuyruk mili ucu ile çeki kancası 

perno deliği düşey doğrusu arasındaki mesafe belli sınırlar içerisinde olmalıdır.  

Sağa sola dönüşlerde, mesafenin daha uzun olması hâlinde şaftın iki yarısı arasında 

birbirinden boşalmaya; mesafenin daha kısa olması hâlinde ise birbiri arasında sıkışmaya 

sebep olacaktır. 

 

Sap toplamalı saman makinesi yol durumunda çekilirken sağ tekerin yolun dışına 

taşmaması için çeki oku tertibatı bakım ve kullanma kitabında belirtildiği gibi yol durumuna 

getirilmelidir. Yol durumunda şaft traktöre takılı olmamalıdır. 

 

Makinenin yol durumundaki oku bakım ve kullanma kitabında belirtildiği gibi dışa 

doğru açılarak hasat pozisyonuna getirilmelidir. Şaft traktör kuyruk mili ile makineye 

takılarak sabitlenmelidir. Tarlanın sol tarafından biçerdöverin aralıklı küme hâlinde veya 

şerit hâlinde bırakmış olduğu sapın makinenin sap toplama düzeni ağzına ortalı olacak 

şekilde gelinmelidir. Makinenin aspiratör borusu tespit vidası gevşetilerek boru 180 derece 

geriye döndürülüp römork penceresinden içeriye sokulmalıdır. Römork oku makinenin 

arkasındaki çeki oku kancasına takılarak emniyete alınır. 

 

Makine üzerindeki hidrolik hortumu traktör hidrolik çıkışına takılır. Traktörün 

hidrolik tertibatından yararlanarak ön düzen zincirleri gevşetilip tırmıkların yerden 

yüksekliği bakım ve kullanma kitabında belirtilen değerlerde ayarlanarak sağlı sollu 

zincirlerden eşit aralıkta askıya alınır. Yapılan bu ayarla traktör, makine ve römork katarı sap 

toplayarak saman yapmaya hazırdır. 
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Resim 3.11: Saman makinesinin tırmıkların yerden yüksekliğinin ayarlanması 

Mahsulün kalitesi, iş verimi ve makinenin randımanı kuyruk mili devrine göre 

düzenlenmektedir. Batörün yetersiz devrinde, traktör zorlanmaları, verim azlığı ve yakıt 

sarfiyatı görülmektedir. Kuyruk mili devri 540 devir/dakika olana kadar traktör motor devri 

1600-1900 devir/dakika aralığında seçilmektedir. 

Sap toplama tertibatının zemine göre yüksekliği altına yerleştirilmiş hidrolik sistemle 

yapılabildiği gibi mekanik olarak da yapılabilmektedir. 

Sap toplayarak saman yapma işleminin kaliteli bir şekilde olabilmesi için sapların 

rutubetten arınmış olması şarttır. Bu da biçerdöverin hemen arkasından işe girmemeyi, sabah 

erken saatlerde ve akşam geç saatlerde çalışmamayı gerektirmektedir. 

Makineye devamlı ve traktörü zorlamayacak şekilde sap girişi sağlanmalıdır. Aşırı ve 

ani sap girişleri yapılırsa saplar iyi dövülmez, traktör zorlanır ve yakıt sarfiyatı artar. 

Tırmıklar kesinlikle toprağa sürtünmemelidir. Biçerdöverin küme hâlinde bırakmış 

olduğu sapın düzenli yayılabilmesi için makinenin toplama tablası önündeki dikey 

çubuklardan yükseklik ayarı yapılarak sapın düzenli yayılması sağlanmalıdır. 

Batör kayışları belirli bir zaman çalıştıktan sonra gevşeme yapacaktır. Kayışlar 

gevşedikten sonra şanzıman cıvatalarından arka aspiratöre doğru yeterli gerginlik 

sağlanıncaya kadar şanzıman kaydırılacaktır. Arka aspiratör kayışı son derece gevşedikten 

sonra aspiratör gerdirme kasnağı kayışı içten gerdirecek şekilde aşağıya doğru 

gerdirilmelidir. 

 

Resim 3.12: Aspiratör kayış gerginliğinin ayarlanması 



 

49 

 

Aspiratör devir ayarı aspiratör kasnağı üzerinden yapılmaktadır. Aspiratör kasnağı 2 

kademelidir. Fabrika çıkış kasnak ayarına istenilmediği zaman kasnak somunu çıkarılarak 

kasnak bakım ve kullanma kitabında belirtilen miktarda ters çevrilerek aspiratör devri 

ayarlanmaktadır. Buğday, arpa, yulaf gibi ürünlerin saplarının saman yapımında aspiratörde 

düşük devir kademesi kullanılmaktadır. Yonca, ot gibi ürünlerin saplarının saman yapımında 

ise aspiratörde yüksek devir kademesi kullanılmaktadır. 

 

Resim 3.13: Aspiratör devrinin ayarlanması 

3.4. Sap Toplamalı Saman Makinesinin Bakımı 
 

 Makinenin ilk çalıştırılma ve kontrolü kapalı yerlerde yapılmamalı, zararlı 

gazlar dikkate alınmalıdır. 

 Belirtilen kuyruk mili devri (540 devir/dakika) hiçbir zaman geçilmemelidir.  

 Makine ile birkaç saatlik çalışma sonrasında cıvata ve benzeri bağlantı 

elemanları gözden geçirilerek sıkılmalıdır. Onarım sırasında sökülen cıvatalar 

eksiksiz olarak yerlerine takılmalıdır. 

 Kayış gerginlikleri kontrol edilmeli ve uygun gerginliğe getirilmelidirler. Bu 

işlem sezon sonunda da tekrarlanmalıdır. 

 Makinenin verimli çalışabilmesi için V kayışların kayma yapmayacak 

gerginlikte olması gerekmektedir. V kayışlar makinenin ilk yarım saatlik 

çalışmasından sonra kontrol edilmelidir. Kayışların kontrol muhafazaları 

açıldıktan sonra kayış üzerine parmakla basılarak yapılmalıdır. Kayışlar 

yaklaşık olarak 1-2 cm esnemelidir. Bu işlem her kayış için tekrarlanmalıdır. 

 Saman makinesinde emniyet kavraması ve emniyet pimleri görev yapar 

durumda olmalıdır. 

 Dönüşlerde saman makinesi ile kuyruk milinin irtibatı kesilmelidir. 

 Çalışmaya başlamadan önce tüm sürgülerin; cıvata somun vb. emniyette olup 

olmadıkları kontrol edilmelidir. 

 Çalışma sırasında sürekli bir yangın söndürücü bulundurulmalıdır. Yangın 

riskini en aza indirmek için makine temizliği özenle yapılmalıdır. 

 Her kullanımdan önce günlük bakımı yapılmalı ve yağlama talimatına 

uyulmalıdır.  Makineden yüksek verim almak için yağlamayı talimatlara uygun 
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olarak zamanında ve eksiksiz yerine getirmek gerekmektedir. Bakım ve 

kullanma kitabında belirtilen yerler talimata uygun olarak yağlanmalıdır. 

 

Resim 3.14: Makinede yağlanması gereken yerler 

 Saman makinesini kullanmadan önce yine bakım ve ayarlarını yapmadan önce 

makineye ait “Bakım ve Kullanma Kitabı” mutlaka okunmalıdır. Ayrıca 

makine üzerine yapıştırılmış uyarı yazı ve figürleri de dikkatli bir şekilde 

gözden geçirilerek ifade edilmek istenen temalar kullanma, bakım ve ayar 

esnasında göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

3.5. Sap Toplamalı Saman Makineleri ile Çalışmada Dikkat Edilecek 

Hususlar 
 

 İlk çalışmadan iki saat sonra cıvata, somun ve bağlantıların yeterince sıkılı olup 

olmadığı kontrol edilmelidir. 

 Her çalışma öncesi batörde yabancı cisim olup olmadığı kontrol edilmelidir.  

 Makine çalışma devrini kazanmadan sapı toplamaya başlamamalıdır. 

 Makineyi zorlayacak yüksek sap yığınlarına yavaş ilerleyerek girilmelidir. 

 Her iş günü sonunda makine içindeki sap ve samanı dışarı atmak için makine 

birkaç dakika boşta çalıştırılmalıdır. 
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 Saman makinesi ile çalışmada geniş savruk bol elbise kullanılmamalıdır. Eğer 

yapılan iş nedeniyle uzun gömlek giymek gerekliyse bu tip gömleklerin 

düğmeleri tamamen iliklenmeli ve çalışma sırasında dikkatli olunmalıdır. 

 Saman makinesi üzerinde ayar tamir bakım arıza arama gibi işlemlerde traktör 

stop edilmeli kontak anahtarı alınmalıdır. 

 Traktörün yanından ayrılmadan önce motoru stop edilmeli, kontak anahtarı 

alınmalı, vitese takılmalı ve el freni çekilmeli gerekirse traktör ve saman 

makinesine takoz konulmalıdır. Eğer mümkünse traktör düz bir yerde park 

edilmeli, eğimli bir arazide park edilecekse, yokuş yukarı birinci vites, yokuş 

aşağı geri vitese takılmalı ve her iki durumda da el freni çekilmelidir. 

 Saman makineleri çalışırken çeki oku vb. parçalara basılarak üzerine 

çıkılmamalıdır. 

 Saman makinesi çalışırken traktör sürücüsü yanında ikinci bir kişinin 

bulunmasına izin verilmemelidir. 

 Saman makinesi etrafında görevlilerden başka kimse bulundurulmamalıdır. 

 Mafsallı şaft mafsalları da içine alacak şekilde koruyucu muhafazası takılarak 

koruma altına alınmalıdır. Daha sonra da koruyucu muhafazanın dönmemesi 

için zinciri takılarak sabitlenmelidir. 

 Traktör kuyruk mili koruyucu muhafazası takılı olmalıdır. Kuyruk mili 

koruyucu sacı, mafsallı şaft mafsalının en az ortasına kadar kapatmalıdır. Alet 

tarafındaki mafsallı şaft bağlantısı da koruma altına alınmalıdır. 

 Mafsallı şaft kullanılmadığı zamanlarda alet çeki oku üzerinde bulunan mafsallı 

şaft tutucusu üzerine oturtularak bırakılmalıdır. Bu suretle mafsallı şaftın yere 

temas ederek kirlenmesinin ve hasar görmesinin önüne geçilmiş olur. 

 Makine traktöre bağlanmadan önce traktörün el freni çekilmeli ve vites boşa 

alınmalıdır. Makine ile traktör arasında kimse olmamalıdır. 

 Saman makinesi bağlantı pimleri ile traktörünkiler aynı türden olmalıdır. 

 Kaldırma hareket alanı içinde kesinlikle kimse bulunmamalıdır. 

 Şaft makine ve traktöre takılırken veya sökülürken mutlaka motor 

durdurulmalıdır. 

 Makine traktöre takılıp trafiğe çıkmadan önce tüm emniyet tedbirleri 

alınmalıdır. Ayrıca makine üzerinde uyarıcı lamba veya işaretler bulunmalıdır. 

Trafiğe çıkıldığında gerekli trafik kurallarına uyulmalı ve emniyet tedbirleri 

alınmalıdır. Kalabalık yerlerde hızlı gidilmemelidir. 

 Traktör ile taşıma anında yükün ağırlığının yön ve fren kapasitesi başta olmak 

üzere yol tutuşu üzerinde doğrudan etkisi olduğu unutulmamalıdır. 

 Viraj dönüşlerinde traktörün arkasındaki saman makinesinin varlığı 

unutulmamalı ve hız ona göre ayarlanmalıdır. 

 Traktörle taşıma anında yan kol zincir gerginliklerinin uygun olmasına dikkat 

edilmelidir. Hidrolik kaldırma kontrol kolunun kilitli olduğundan emin 

olunmalıdır. 

 Traktör çalışırken, oynar başlı şaft dönerken, el freni çekilmeden ve tekerlekler 

takozsuz iken makine ile traktör arasına girilmemelidir. 

 Makine çalışırken üzerine ağırlık konmamalı, insan çıkmamalı ve içine el vs. 

sokulmamalıdır. 
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 Makine ile eğimli yerlerde çalışırken herhangi bir kaza ihtimaline karşı dikkatli 

olunmalıdır. 

 Koruma ve kapaklar olmadan makine asla kullanılmamalıdır. 

 Gece çalışmak mecburiyetinde kalınmışsa yeterli aydınlatma sağlanmalıdır. 

 Saman makinesini traktörden ayırmadan önce denge ayaklarının takılı, traktör el 

freninin çekili ve motorun susturulmuş olduğundan, kontak anahtarının 

çıkarıldığından emin olun. 

 Makinenin devir vb. limitleri asla zorlanmamalıdır. 

 Hidrolik sistemdeki basınçlı sıvı kaçakları el ya da başka bir organla 

engellenmeye çalışılmamalıdır. 

 Batör ve kontrbatör arasındaki sıkışmayı gidermek için mutlaka makineye olan 

güç akışı durdurulmalıdır. 

 Kayış ve kasnaklarla ilgili çalışma yaparken yine makineye olan güç akışı 

durdurulmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Sap toplamalı saman makinelerinin ayarlarını aşağıdaki sıraya göre yaparak sap 

toplama ve saman yapma işlemlerini yapınız, gerekli iş güvenliği ve emniyet tedbirlerini de 

alarak bakım işlemini gerçekleştiriniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi traktöre bağlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş güvenliği önlemlerini almayı 

unutmayınız. 

 Makinenin kullanım kılavuzunu 

okuyarak makinenin gerekli ayarlarını 

yapınız. 

 Makinenin üzerinde belirtilen uyarı 

işaretlerini ve bakım kullanma 

kılavuzunda belirtilen uyarıları dikkate 

alınız.  

 Makineyi kontrol ediniz. 

 Makineyi traktörünüze bağladıktan sonra 

yola çıkmadan makinenin bağlantılarını 

ve çalışan aksamlarını kontrol ediniz. 

 Arazide keşif yapınız. 

 Tarla yüzeyinde bulunan yabancı 

materyalleri temizleyiniz. 

 Saman yapılacak sapın nem durumunu 

kontrol ediniz. 

 Makine ile arazide sap toplayarak saman 

yapınız. 

 Sap toplama işine başlayınız. 

  Uygun çalışma hızını ve kuyruk mili 

devrini belirleyiniz. 

 Sap toplama işini gerçekleştiriniz. 

 Tarlada çalışırken makinenin etrafında 

insanların ve hayvanların 

bulunmamasına özen gösteriniz. 

 Makine ile çalışırken düzgün bir şekilde 

sap toplayıp toplamadığını ve saman 

yapıp yapmadığını kontrol ediniz. Eğer 

bir aksaklık varsa makinenizi kontrol 

ediniz. 

 Makinenin iş sonu temizliğini ve bakımını 

yapınız. 

 Makineyi traktörden ayırdıktan sonra iş 

sonu temizliğini yapınız. 

 Makinenin bakımını yapınız. 

 Toprakla temas eden ve boyası kalkan 

yüzeyleri gres yağı ile yağlayınız. 

 Makinenin gresörlüklerini yağlayınız. 

 Makinenin tüm bağlantı ve yapı 

elemanlarını kontrol ediniz. 

 Gevşemiş parçaları sıkıştırınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Makinenizin lastik havalarını kontrol 

ediniz. 

 Makineyi park ediniz. 
 Makinenizi kapalı bir alanda muhafaza 

ediniz. 

 

 

 

UYGULAMALI TEST 
 

Tarla veya düz bir zeminde sap toplamalı saman makinesinin ayarlarını yapınız.  

 Sap toplamalı saman makinesini ayarlama 

 Malzemeler 

o İş önlüğü, iş ayakkabısı ve eldiven 

o  Alet-makine bakım kullanma kitabı  

o Traktör  

o Tarım arabası  (Römork)  

o Sap toplamalı saman makinesi 

o Mafsallı şaft 

o El aletleri ( anahtarlar, çekiç, pim vb.) 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. İş güvenliği önlemlerini aldınız mı?   

3. 
Alet veya makinenin üzerinde belirtilen uyarı işaretlerini ve bakım 

kullanma kitabında belirtilen uyarıları dikkate aldınız mı? 

  

4. Alet veya makine bakım kullanma kitabını kullandınız mı?   

5. Traktör ve alet-makineyi kontrol ettiniz mi?   

6. 
Alet veya makineyi traktörün çeki kancasına (yol durumuna göre-

çalışma durumuna göre) bağladınız mı? 

  

7. 
Alet veya makineyi traktöre bağladıktan sonra bağlantı elemanlarını 

kontrol ettiniz mi? 

  

8. 
Alet veya makineyi mafsallı şaft yardımıyla makine traktör kuyruk 

miline bağladınız mı? 

  

9. 
Makinenin hidrolik bağlantılarını hidrolik bağlantı jaklarına 

bağlanmadan önce traktörün hidrolik yağını kontrol ettiniz mi? 

  

10. Şanzıman yağı eksik ise tamamladınız mı?   

11. Makinenin şanzıman yağını kontrol ettiniz mi?   

12. 
Makine tarlada çalışılacağında traktörün kuyruk mili devrini 

makinenin kullanma kılavuzunda belirtilen devre ayarladınızmı? 

  

13. Makinede kayış gerginlik kontrolü ve ayarlarını yaptınız mı?   

14. Makinede aspiratör devir ayarını (ürün cinsine göre) yaptınız mı?   

15. 
Makinenin aspiratör borusu tespit vidasını gevşeterek boruyu 180 

derece geriye döndürüp römork penceresinden içeriye soktunuz mu? 

  

16. 
Makinenin sap toplama tertibatının yerden yükseklik ayarını yaptınız 

mı? 

  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1.(    ) Sap toplama tertibatı çalışma yönü, ilerleme yönü ile aynı olacak şekilde dönerek 

çalışmaktadır. 

2.(    ) Sap toplamalı saman makinesinde yol durumunda şaft traktöre takılı olmamalıdır. 

3.(    ) Samanlar büyük hacimlerine oranla çok yüksek bir besleme değerine sahiptir. 

4.(    ) Batör kontrbatör arasındaki  mesafeler değiştikçe sapın parçalanma derecesi de 

değişmektedir. 

5.(   ) Sap toplayarak saman yapma işleminin kaliteli bir şekilde olabilmesi için sapların 

rutubetten arınmış olması şarttır. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

6. ………………………………………. makineleri; buğday, arpa, yulaf, çavdar, soya 

fasulyesi, mısır, yonca vb. tahıl bitkilerinin saplarının tarladan toplanarak saman hâline 

getirilmesi işleminde kullanılır. 

7………………………………………., makinenin arkasından bakıldığında sağ ön tarafında 

ilerleme yönüne dik olarak yerleştirilmiş tertibattır. 

8. Makinede tırmıkların yerden topladığı sapları yukarıya kaldırmaları anında havaya 

fırlatmalarını önleyen çubuklu ………………… bulunmaktadır. 

9……………………………….., sap toplama tırmıklarının besleme haznesi ağzına getirdiği 

sapları dengeli bir şekilde batöre verir. 

10. Buğday, arpa, yulaf gibi ürünlerin saplarının saman yapımında aspiratörde 

………………… devir kademesi kullanılmaktadır. Yonca, ot gibi ürünlerin saplarının saman 

yapımında ise aspiratörde ………………. devir kademesi kullanılmaktadır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Atölyede ve tarlada çalışmaya başlamadan önce koruyucu gözlük, 

maske, eldiven vb. koruyucu malzemeler ve uygun iş elbisesi 

kullandınız mı? 

  

2. Atölye ve çalışılan yerlerde (tarlada ve arazide) çevre koruma 

tedbirlerini aldınız mı? 

  

3. Yapacağınız işeuygun el aletlerini seçtiniz mi?   

4. Arazi temizleme alet ve makineleri arasından amacına uygun olan taş 

toplama makinesini doğru olarak seçtiniz mi? 

  

5. Taş toplama makinesinin ayarlarını ve bakımını; bakım ve kullanma 

kitaplarına uygun olarak yaptınız mı? 

  

6. Arazi temizleme alet ve makineleri arasından amacına uygun olan 

sap parçalama makinesini doğru olarak seçtiniz mi? 

  

7. Sap parçalama makinesinin ayarlarını ve bakımını; bakım ve 

kullanma kitaplarına uygun olarak yaptınız mı? 

  

8. Arazi temizleme alet ve makineleri arasından amacına uygun olan 

sap toplamalı saman makinesini doğru olarak seçtiniz mi? 

  

9. Sap toplamalı saman makinesinin ayarlarını ve bakımını; bakım ve 

kullanma kitaplarına uygun olarak yaptınız mı? 

  

10. Arazi tesviye alet ve makineleri arasından amacınıza uygun olan alet 

ve makine ile belirtilen sürede bakım ve kullanma kitaplarına uygun 

olarak taş toplama yaptınız mı? 

  

11. Arazi tesviye alet ve makineleri arasından amacınıza uygun olan alet 

ve makine ile belirtilen sürede bakım ve kullanma kitaplarına uygun 

olarak sap parçalama yaptınız mı? 

  

12. Arazi tesviye alet ve makineleri arasından amacınıza uygun olan alet 

ve makine ile belirtilen sürede bakım ve kullanma kitaplarına uygun 

olarak sap toplayarak saman yaptınız mı? 

  

13. Traktör ve tarım alet makinelerini kullanmaya başlamadan önce 

alınması gereken iş güvenliği tedbirlerini aldınız mı? Aldığınız 

tedbirleri uyguladınız mı? 

  

 

DEĞERLENDİRME 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 namlu yapan 

7 elevatörlü 

8 40 

9 ağırlık 

10 taş kırma 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 sap parçalama 

7 bağ-bahçe 

8 bıçaklar 

9 pozisyon 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 sap toplamalı saman 

7 sap toplama tertibatı 

8 ızgara 

9 sap itici düzeni 

10 düşük - yüksek 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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