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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Tarım 

DAL Tarım Alet ve Makineleri 

MODÜLÜN ADI Arazi Tesviye Alet ve Makineleri 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/16 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye toprak tesviye alet ve makinelerinin 

bakımının, ayarlarının yapılması ve kullanılması (toprak 

tesviyesi yapılması) ile ilgili bilgi ve becerileri 

kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım 

ve ayarlar için gerekli araçlarla tesviye küreğinin 

bakımını ve ayarlarını yapacak ve tesviye küreğini 

amacına uygun olarak kullanabileceksiniz. 

2. Bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım 

ve ayarlar için gerekli araçlarla land-planenin 

bakımını ve ayarlarını yapacak ve amacına uygun 

olarak kullanabileceksiniz. 

3. Bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım 

ve ayarlar için gerekli araçlarla skreyperin bakımını 

ve ayarlarını yapacak ve amacına uygun olarak 

kullanabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Tarla, düz zemin 

 

Donanım: Traktör, tesviye küreği, lazerli tesviye küreği, 

land-plane, skreyper, temizlik bezi, ayar ve bakım için 

gerekli araç ve gereçler, makinelerin yedek parçaları, 

bakım ve 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, 

 

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

Ayrıca ülkemizin dağlık kesimleri ile sulanmayan bölgelerinde temizlenme sorunu ve taşlı 

arazi sorunu vardır. Bu arazileri ülkemiz tarımına kazandırmak, sulu tarım uygulamalarında 

bir adım daha yol alarak ülkemiz ekonomisi ve geleceğimiz için çok önemlidir. 

 

Modern tarım uygulamalarını tam ve doğru yapabilmek, sulu tarım uygulamalarında 

yüksek verim elde edebilmek için arazilerimizin tesviye problemlerinin ortadan kaldırılması 

şarttır. 

 

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. Modern tarım uygulamalarını tam ve doğru yapabilmek için 

çalışacağımız makinenin bakımlı ve arızasız olması önemlidir. Bu sebepten makinelerin 

bakımını zamanında ve eksiksiz yapmak önemlidir. 

 

Bu konuda almış olduğunuz teknik eğitimi pratikte çiftçilere aktararak hem onların 

bilgi ve bakım noksanlığından kaynaklanan giderlerini minimuma indirecek hem de milli 

ekonomiye katkıda bulunmuş olacaksınız. 

 

Elinizdeki bu modül ile sizlere, arazi tesviye alet ve makinelerinin kullanılması 

esnasında yapacağınız genel ayarları anlatmak, 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 

tesviye küreğinin bakımını ve ayarlarını yapacak ve tesviye küreğini amacına uygun olarak 

kullanabileceksiniz. 

 
 

 
 

 

 Arazi tesviyesi hakkında bilgi edininiz. 

 Atölye ve atölye çalışma ortamında çalışma öncesi, çalışma sırasında ve çalışma 

sonrası alınması gereken iş güvenliği tedbirlerini araştırınız, arkadaşlarınızla 

grup çalışması içerisinde tartışınız. 

 Arazi tesviye alet ve makineleri, tesviye kürekleri çeşitleri hakkında bilgi 

edininiz.  

 Arazi tesviye alet ve makinelerini, tesviye küreklerini internetten ve traktör satış 

bayilerinden araştırınız.  

 Tesviye küreklerinin parçalarını, çalışma sistemlerini, bakım ve ayarlarını, 

görevlerini araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri resim ve fotoğraflarla destekleyerek uyarıcı panolar 

hazırlayınız. 

 Yaptığınız araştırmalardan elde ettiğiniz sonuçları, sunum yaparak 

arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

1. TESVİYE KÜREĞİ 
 

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

gibi işler için kullanılmaktadır.  

 

1.1.Arazi ve Toprak Tesviyesinin Amacı 
 

Yüzey sulama yöntemlerinde sulama suyu toprağa, toprak yüzeyi üzerinden akıtılarak 

verilir. Sulama suyu bitkilerin tamamının kök bölgesine eşit ve kayıpsız olarak aynı zamanda 

toprak erozyonuna neden olmadan verilmelidir. Bu da ancak toprak yüzeyinin belirli bir 

eğim derecesinde, düzgün bir yüzeye sahip olmasına bağlıdır. Böyle bir yüzeyin sağlanması 

da ancak arazinin tesviye edilmesi ile mümkün olmaktadır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Toprak yüzeyi düzgün olmayan arazilerde su çukur noktalarda fazla, yüksek 

noktalarda daha az birikir. Yüksek noktalar bazen hiç su almaz. Eğimi fazla olan araziler ise 

sulama suyu ile toprak erozyonuna uğrar. Her iki durum da verim azalmasına neden olur. 

Drenajı olmayan alanlarda çukur noktalarda fazla suyun toplanması sonucunda arazide taban 

suyu yükselmesi ve dolayısıyla tuzluluk sorunu ortaya çıkar. Bütün bu sorunlara yol 

açmamak için tarım arazilerinin yüzeyinin düzgün ve uygun bir eğimle sulamaya uygun hale 

getirilmesi yani tesviye edilmesi gerekir. 

 

Sulama suyunun tarlanın her tarafına yeknesak uygulanabilmesi için doğal eğimi 

bozmamak, toprak verimliliğini azaltmamak şartıyla çukurları doldurmak, tümsekleri 

ortadan kaldırmak, tarımsal alet ve makinelerin izlerini kaybederek araziye uygun bir eğim 

ve düzgün bir yüzey kazandırmak işlemlerine arazi tesviyesi, bu işlemleri yapan alet ve 

makinelere de arazi tesviye alet ve makineleri denilmektedir. Tarlanın düzgün bir biçimde 

sulanabilmesi için yapılan tüm düzeltme işlemleri de bu tarifin içine girer.  

 

Arazinin sulamaya hazırlanmasında temel ilke, düzgün bir yüzey elde etmek amacıyla, 

yüksek kısımlardaki toprağın kazılarak çukur yerlere doldurulmasıdır.  

 

Arazi tesviyesinin yararları şunlardır: 

 Sulama kolaylaşır, sulama işçiliği masrafları düşer. 

 Erozyon kontrolü sağlanır. 

 Uygun ekim yöntemi ile aynı ekim derinliği sağlanır. 

 Arazinin çukur yerlerinde gerek sulamadan gerekse yağmurdan dolayı su 

birikmesini engelleyerek drenaj problemi ortadan kaldırılmış olur. 

 Daha elverişli bir sürüm, tohum yatağı hazırlama, ekim, ilaçlama, çapa ve hasat 

sağlanır. 

 Modern tarım uygulamalarında kullanılan tarım alet makinelerine daha etkin 

çalışma ortamı hazırlanır. 

 Tarla parsellerinin her yerinde eş bir dağılımla su uygulanır. Sulamanın 

homojen olmasını sağlayarak sulama suyundan bitkilere eşit yararlanma olanağı 

sunulur. Böylece su uygulama randımanı yükselir. Mevcut su ile daha geniş 

alanlar sulanır. 

 Derine sızma olmaz veya daha az olur. Böylece bitki besin maddelerinin alt 

katmanlara doğru yıkanması engellenir. 

 Etkili bir yüzey drenajı yapılarak tuzluluk ve sodyumluluk sorunu ortadan 

kaldırılır. 

 Arazi yüzeyinin her tarafı aynı anda tava geleceğinden tarımsal işlemler 

kolaylaşır. Maliyet azalır. 

 

Bir tarla ya da arazide tesviye zamanının gelip gelmediği aşağıdaki durumlar 

gözlemlenerek anlaşılır: 

 

 Su, tarla yüzeyinde yer yer gölleniyorsa, 

 Tavaların bir tarafında suyun derinliği, diğer taraflara oranla fazla ise, 

 Su karıklardan taşıyorsa, 

 Tarlanın bazı yerleri daha çabuk kuruyorsa diğer kısmı ıslak kalıyorsa, 
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 Su, karıkta veya tavada düzenli bir hız veya derinlikte akmıyorsa, 

 Az su uygulanmasında dahi toprak erozyonu oluyorsa arazinin ya da tarlanın 

tesviye zamanının geldiği anlaşılmaktadır. 

 

1.2. Arazi Tesviye Alet ve Makinelerinin Çeşitleri    
 

Arazinin tesviye işlemleri gerçekleştirilirken uygulanan tesviye işlemelerine göre 

makineler ağır tesviye makineleri ve hafif tesviye makineleri olarak sınıflandırılmaktadır. Bu 

makineler, tarla ya da arazide toprak üzerinde gerçekleştirilen kaldırma ve döndürme, 

savurma, itme ve taşıma işlemlerinin yoğunluğuna göre ağır ve hafif makineler olarak 

isimlendirilmektedir. Ağır tesviye işlemlerinden sonra tarlanın ince tesviyesini yapmak için 

hafif tesviye makineleri kullanılmaktadır. Hafif tesviye makineleri her yıl tarlanın sulamaya 

hazırlanması için de kullanılmaktadır. Böylece tarla yüzeyinde bulunan sulama kanalı, ark, 

çukur, tümsek ve birikintiler düzeltilebilmektedir. Tarımsal işlemlerde daha çok hafif tesviye 

makineleri kullanılmaktadır.  

 

Düzgün bir yüzey elde etmek için son olarak kullanılan hafif tesviye makinelerinin 

düzeltme yeteneğine, makinenin şasi uzunluğu büyük ölçüde etki etmektedir. Uzun dingil 

aralıklarına sahip düzelticiler, önceleri sulu alanlar için geliştirilmiş ancak günümüzde kuru 

alanlarda da kullanılmaktadır. 

 

Arazi toprak tesviye makinelerinin çeşitleri: 

 Tesviye küreği 

 Asılır tip tesviye  küreği 

 Çekilir tip tesviye küreği 

 Land-plane (Uzun şaseli düzeltici) 

 Skreyper 

 Skreyper-Floot (Mesnetli tesviye küreği) 

 Floot plane (Kısa şaseli düzeltici) 

 

1.3. Tesviye Küreği 
 

Ülkemizde tesviye küreği olarak isimlendirilen aletler, greyderlerin asma ve çekme 

tipleridir. Greyderler hareket sistemlerine göre çekme, asma ve kendi yürür (motorlu) 

tiptedir. Çekme tip greyderler günümüzde önemini yitirmiş yerini motorlu greyderlere 

bırakmıştır. Asma tip greyderler ise ülkemizde tesviye küreği olarak isimlendirilmekte ve 

daha çok tarım işletmelerinde kullanılmaktadır. 

 

Kazılmış toprağı sürükleyerek taşımada, hafif tesviye yapmada, toprağı yere doğru 

sürüklemede ( greyder etkisi), küçük sıralama kanallarının açılması ya da temizlemesinde 

kullanılır. 
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1.4.Tesviye Küreğinin Çeşitleri 
 

Tesviye küreklerini asılır ve çekilir tip olarak aşağıdaki gibi sınıflandırmak gerekir: 

 

 Asılır tip tesviye kürekleri 

 Klasik tesviye küreği  

 Hidrolik kumandalı tesviye küreği 

 Çekilir tip tesviye kürekleri 

 Lazer kontrollü hidrolik tesviye küreği (lazerli tesviye küreği). 

 

1.5. Tesviye Küreğinin Parçaları 
 

Tesviye kürekleri sert zemin ve zor şartlarda çalıştığından toprağa temas eden 

kısımları aşırı derecede yıpranır. Tesviye küreklerinin bıçakları kolay aşınmaları engellemek 

için yüksek dayanımlı, sert malzemelerden imal edilmelidir. 

 

1.5.1. Klasik Tesviye Küreğinin Parçaları 
 

Tesviye küreği çalışma yapılacak konuma göre, yan ve üst bağlantı noktasından 

traktörün üç nokta askı düzenine bağlanır. Ayarlı ara kollar gevşetilerek veya sıkılarak 

tesviye küreğinin bıçak açısı ayarlanır. Yön açısı ayar mandalı gevşetilerek tesviye küreğinin 

kürüme yapacağı yön açısı ayarlanır ve mandal sıkıştırılarak kürek sabitlenir. Tesviye küreği 

traktörden söküldüğünde devrilmemesi için park destek ayağı kullanılır. Kürek gövdesi 

keseceği veya kürüyeceği materyalleri taşıyabilecek eğimde ve mukavemette yapılır. Ayrıca 

kürek gövdeleri toprak ve diğer materyallerin yapışmaması için özel olarak işlemden geçirilir 

ve özel boyalarla boyanır. 

 

Resim 1.1: Klasik tesviye küreği 
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1.5.2. Hidrolik Kumandalı Tesviye Küreğinin Parçaları 

 

Resim 1.2: Hidrolik kumandalı tesviye küreği 

 

Hidrolik kumandalı tesviye küreğinin parçaları klasik tesviye küreklerinin parçaları ile 

aynıdır. Sadece hidrolik kumandalı tesviye küreklerinde traktörün hidrolik sistemine 

bağlanan hidrolik hortumlar ve hidrolik liftler bulunur. Hidrolik liftler vasıtası ile tesviye 

küreğinin yön açısı ayarlanır. Liftler traktör hidrolik kumanda kolu vasıtası ile kumanda 

edilir. 

 

1.5.3. Lazerli Tesviye Küreğinin Parçaları 
 

Lazerli tesviye küreği çeki gözü, hidrolik sistem, elektrik sistemi ve lazer sistemden 

meydana gelmektedir. 



 

8 

 

 

Resim 1.3: Lazerli tesviye küreğinin hidrolik sistem parçaları 

 

 Çeki gözü 

 

Aşağı-yukarı hareket etme özelliği vardır. Böylece tümseklerde ve çukurlarda bu çeki 

hareket ederek bıçağın hareket etmesini en aza indirir.  

 

 Hidrolik sistem 
 

Bıçağı kaldırıp indiren bağımsız hidrolik yağ devresidir. Bu devre aşağıdaki 

kısımlardan oluşur: 

 

 Redüktörlü pompa: Traktör kuyruk miline bağlanır.  

 Yağ deposu: Tesviye küreğinin ön şasenin içerisinde veya üzerindedir. 

 Emme filtresi: Yağ deposu içerisindedir. 

 Yüksek basınçlı elektrovalf (selenoid valf) 

 Emme boruları 

 Yağ iletim boru ve hortumları 

 Hidrolik silindirler 
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Alıcıyı taşıyan hidrolik silindirli kule, zeminden gelen darbeleri vericiye iletmemek 

için 4 adet kauçuk blok üzerine monte edilmiştir. Böylece vericinin titreşimlerden korunması 

sağlanmıştır. Ayrıca makinenin arka tarafında trafikte güvenle seyredebilmesi için stop 

lambaları vardır. Makinenin görevi; arazi üzerinde toprağın fazla olduğu yerden toprağı 

kazımak ve çukur olan yerlere boşaltmaktır. Makine çukur içinden geçerken bıçak, önünde 

kazıyacak toprak bulamazsa çukur aynen kalabilir çünkü tekerlekler zemindeki bu çukurluğu 

aynen bıçağa aktarır. Makinenin bıçağı ve tekerlekler arası mesafe hidrolik olarak 

ayarlanabilmektedir. 
 

 Elektrik Sistemi 
 

Arkadan aydınlatma düzeni ile donatılmış makineler, pozisyon kontrolünü sağlayan, 

makineyi durduran ve makinenin yönlendirilmesini sağlayan 8 kutuplu bir üniversal soket ile 

donatılmıştır. Lazerli kumanda ile donatılmış makineler,  kablolar aracılığıyla bağlantıların 

sağlandığı bir elektrik tesisatına sahiptir. 
 

 Besleme kablosu: Bu kablo traktörden lazerli bıçak düzenine elektrik 

akımı iletir. 

 Alıcı kablo: Bu kablo alıcının gönderdiği uyarıları kumanda kutusuna 

iletir ve aynı zamanda alıcıya elektrik akımı getirir. 

 Elektrovalf kablosu: Kaldırma ve indirme komutlarını makineye aktarır. 
 

 Lazer Sistemi 
 

Lazerle çalışan sistemin alıcı olan kısmı makine üzerine monte edilmiştir ve aşağıdaki 

kısımlardan oluşur: 

 Alıcı: Makine üzerindeki kuleye sıkma topuzu bulunan bir kelepçe ile 

bağlanmıştır. Lazer ışın yayıcı cihaz tarafından gönderilen lazer ışınlarını 

18-20 cm boyundaki alıcısı ile alıp kontrol kutusuna iletir. Lazer ışın 

alıcısı, gönderilen ışını alabilmesi için ayarlanabilir bir ayak üzerine 

takılır.   

 Kumanda kutusu: Traktör üzerinde sürücüyü engellemeyen kolay 

ulaşabileceği bir yere monte edilir. Kumanda kutusundan çıkan kablolar 

aracılığıyla, komutlar bıçağa aktarılmaktadır. Makine üzerindeki alıcı 

sayesinde 360
 
° etrafındaki sinyalleri alabilmektedir. Alıcı üzerindeki 

ışıklar makinenin ön kısmını gösterecek şekilde yerleştirilmelidir. 



 

10 

 

 

Resim 1.4: Lazerli tesviye küreğinde lazer ışın yayımı 

 Verici: Makineden bağımsız olarak üç ayaklı sehpa üzerine kurulan 

verici lazer ışığı üretmektedir ve bu sinyaller alıcı tarafından 

değerlendirilerek makineye iletilmektedir. Bir merdiven kullanarak verici 

üç ayaklı sehpanın üstüne yerleştirip sabitlenir ve power (açma) 

düğmesine basarak verici çalıştırılır. Bu işlemden sonra verici dönmeye 

başlayacaktır ve normal hava koşullarında 400 m yarıçapında bir alana, 

zemine paralel sinyaller gönderecektir. Vericiyi en verimli şekilde 

kullanmak için eğimsiz tesviye yapılacaksa tarlanın orta kısmına, tek 

veya çift eğimli tesviye yapılacaksa tarla başına yerleştirmek gerekir. 

Vericinin yüksek bir sehpa üzerine konması ile verici ve alıcı arasındaki 

muhtemel engellerin etkisi kaldırılır. Alıcı ile verici arasına engel girerse 

tesviye aleti çalışmaz. Üç ayaklı sehpanın konumu titreşim, toprak 

çökmesi, rüzgâr vb. dış etkenler tarafından değişirse verici geçici bir süre 

kendini kapatarak kendini teraziye getirir. Bu süre zarfında kumanda 

kutusunda yeşil ışık kaybolur. Verici kendi bünyesinde bulundurduğu 

pillerin dışında 12 voltluk bir başka kaynak ile de çalıştırılabilmektedir.  

 

 Kontrol kutusu: Bu kutu alıcı tarafından alınan sinyalleri değerlendirir, 

gönderilen lazer ışınının konumunu algılar ve buna göre bıçağın kaldırılıp 

indirilmesini gerçekleştirir. Bu amaçla elektrovalflere sinyal gönderir. 

Bıçağın yapmış olduğu bu hareketler kontrol kutusu üzerindeki 2 farklı 

renkteki ışık ile kontrol edilebilmektedir. Bu kutu açıldığında direkt 

olarak otomatik modda açılmaktadır. Açılırken de uyarı sinyali gelir ve 

ışıkların hepsi birden aralıklarla yanıp söner ve lazer ışığı yakalanana 

kadar yanıp sönmeye devam eder. Bıçaklar manuel olarak ayarlanmak 

isteniyorsa cihaz otomatik moddan çıkarılarak yukarı-aşağı düğmesi 

yukarı kaldırıldığında bıçak yukarı, aksi hareketinde ise aşağı doğru 

hareket ettirilir. Lazerin çalışma boşluğu yaklaşık olarak 20 cm’dir yani 

lazerin bıçağı manuel olarak kaldırıldığında bıçağın otomatik olarak 

yerine gelme aralığıdır. 
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Resim 1.5: Lazerli tesviye küreği lazer sistemi ve elektrik sistemi parçaları 

 

1.6. Tesviye Küreğinin Çalışma Sistemi 
 

Ülkemizdeki traktörlerin büyük bir çoğunluğunun hidrolik sistemlerinde kullanılan 

hidrolik pompalar tek tesirli olup sadece kaldırma görevi yapar. İndirme işlemi aletin kendi 

ağırlığı ile olur. Tesviye küreğinin de özellikle sert topraklarda dalma problemi olacağından 

üzerine ilave ağırlıklar takılmalıdır.  

 

1.6.1. Klasik ve Hidrolik Kumandalı Tesviye Küreğinin Çalışma Sistemi 
 

Klasik tesviye kürekleri ve hidrolik kumandalı tesviye kürekleri traktörün üç nokta 

askı sistemine bağlanarak kullanılan asılır tip makinelerdir. Tesviye küreklerinin yapılacak 

işin durumuna göre tesviye, serme, küreme ve kanal açma işlemleri için ayarlanmaları 

gerekir. Bu ayarlar makine traktöre bağlandıktan sonra veya bağlama esnasında yapılır. Bu 

ayarlar klasik tesviye küreklerinde manuel olarak ayarlanır, hidrolik kumandalı tesviye 

küreklerinde ise hidrolik lifler vasıtası ile ayar yapılmaktadır. Tesviye kürekleri traktörün 

hidrolik yan kollarının uyguladığı kuvvet oranında toprağa batma veya tesviye işlemi 

yapmaktadırlar. 

 



 

12 

 

1.6.2. Lazerli Tesviye Küreğinin Çalışma Sistemi 
 

Lazer düzlemi ile meyil kontrolünü esas alan sistemlerden oluşan lazerli tesviye 

kürekleri, dakikada 600 devir yaparak dönen lazer vericisinin oluşturduğu referans 

düzleminin makine üzerinde bulunan lazer alıcısı tarafından algılanması ve bu değerlere göre 

makinenin hidrolik sisteminin otomatik olarak yüksek yerlerdeki toprağı kürüyerek alçak 

yerlere sermesi ile tesviye işlemini gerçekleştirmiş olurlar. 

 

Resim 1.6: Lazerli tesviye küreğinin çalışması 

1.7. Tesviye Küreklerinin Ayarları 
 

Tesviye küreği ile çalışırken istenilen başarı ve verimi yakalayabilmek için gerekli 

ayarları mutlaka doğru bir şekilde yapmak gerekmektedir. Aksi hâlde aşırı yakıt ve ilave güç 

gereksinimi ile karşılaşırız. 

 

1.7.1. Klasik Tesviye Küreklerinin Ayarları 
 

Tesviye küreklerinde 3 türlü ayar yapmak mümkündür. 

 

 Yön açısı ayarı (yatay ayar) 

 

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

tesviye küreğinin üzerinde bulunan ayar mandalının gevşetilip küreğin sağa veya sola 

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

mandalı sıkıştırılır. 

 

 Durum açısı ayarı (düşey ayar) 

 

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

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

yönü alta bağlanır. Ayrıca traktör ayarlı yan bağlantı kollarının sıkılıp gevşetilmesi ile de 

ayarlanabilir. 
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Şekil 1.1: Tesviye küreği yön ve durum açısı 

 Bıçak açısı ayarı 

 

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

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

kolunun sıkılıp açılması ile de ayarlanır. 

 

Resim 1.7: Tesviye küreği ayarları 
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Tesviye kürekleri ile tesviye, serme ve kürüme işlemi yapılacaksa önce traktöre 

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

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

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

yapılması gerekiyor ise bıçak 180 ° çevrilerek çalıştırılır. 

  

Resim 1.8: Tesviye küreği geri çalışma ayarı 

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

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

kontrole getirilerek çalışmaya başlanır. 
 

Tesviye küreği ile kanal açma işlemi yapılacaksa önce küreğin toprağa batmasını 

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

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

Tarlada çalışma esnasında tesviye küreği istenilen çalışma derinliğine indirildiğinde traktör 

hidrolik kumanda kolu çeki kontrole getirilir ve çalışmaya devam edilir. 

 

Resim 1.9: Tesviye küreği kanal açma ayarı 
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1.7.2. Hidrolik Kumandalı Tesviye Küreğinin Ayarları  
 

Hidrolik kumandalı tesviye kürekleri, klasik tesviye kürekleri gibi traktörün hidrolik 

yan bağlantı kollarına ve üst bağlantı koluna bağlanarak kullanılır. 

 

Resim 1.10: Hidrolik kumandalı tesviye küreği 

Hidrolik kumandalı tesviye küreğinin traktör bağlantısı sağlandıktan sonra, makinenin 

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

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

 

1.7.3. Lazerli Tesviye Küreğinin Ayarları 
 

Lazerli tesviye kürekleri; arazi tesviye çalışmalarında lazer ışını düzlemi ile meyil 

kontrol esasına dayanan tesviye kürekleridir. Lazerli sistemler arazi tesviye işlemlerinin 

istenilen düzeyde hatasız ve hassas yapılmasına olanak sağlamaktadır. 

 

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

olarak tesviye yapmak mümkündür. 

 

Traktörle geri gelerek makinenin çeki kancasına yaklaşılır daha sonra redüktörlü 

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

 

Makinenin çeki kancasını traktörün çeki gözünün bulunduğu yüksekliğe getirmek için 

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

yardımıyla manuel olarak çalıştırılarak makine çeki kancası istenilen yüksekliğe ayarlanır. 
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Resim 1.11: Lazerli tesviye küreğinin parçaları 

Doğrudan traktörden hidrolik olarak kumanda edilen makineler için çabuk bağlantı 

rekorları takılır. 

 

Sinyal alıcı kablo ile elektro valflere komuta eden kabloyu traktör içerisine 

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

konumuna getirilir. 

 

Resim 1.12: Lazerli tesviye küreği traktör bağlantısı 

Lazerli tesviye küreği ile çalışmaya başlamadan önce tarlada kod (yükseklik) alma 

işlemi yapılır. 
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 Kod Alma 

 

Arazinin kodu alınırken makinenin bıçağı traktörün içerisine yerleştirilen kumanda 

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

bulunan kule pistonu yukarıya veya aşağıya hareket ettirilerek kumanda kutusunda yeşil ışık 

yanana kadar harekete devam edilir. Yeşil ışık (makinenin bıçağının sıfır/merkez konumda 

çalıştığını gösteren ışık) yandığı anda hidrolik kolu bırakılarak kule pistonunun üzerinde 

bulunan cetvelden o yere ait tarla kodu okunur. Okunan bu değerler Tablo 1.1’deki gibi bir 

tablo oluşturularak not edilir. Bu işlem her 20-30 metre tekrar edilerek tüm arazi için bu 

işlemler gerçekleştirilir ve bulunan bütün değerler toplanarak kaç tane ölçüm alındıysa o 

sayıya bölünür. Böylece yaklaşık olarak tarladaki tesviye işleminin bitme kodu bulunur. 

Dikkat edilecek husus, eğimli modellerde kod alınırken lazere eğim girilmemiş (x ve y 

değerleri sıfır ) olmalıdır. 

 

Resim 1.13: Lazer alıcı kulesi  

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

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

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

tasarrufu için yüksek bölgelerden en yakın çukur bölgelere doğru gidilmelidir. 
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34          22          25          36          31          15 

 

30          29          42          36          19          13 

 

26          38          48          40          23          15 

 

33          15          44          45          21          10 

 

22          12          39          33          27          6 

Tablo 1.1: Tarlanın kodlama örnek tablosu 

Örnek 1: 

 

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

 

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

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

 

Bulunan değer yapılan ölçüm sayısı olan 30’a bölünür.  

 

829/30 =27,63 cm. 

Bu değeri 27,5 cm. olarak alırız. 

 

Kodlamalarda yüksek olan rakamlar dolması gereken yerleri, düşük olanlar ise 

kazılması gereken yerleri ifade eder. 

 

Tarlada yapılan kodlama aşamasından tarla seviyesi en yüksek olan yerden kod 

verilerek tarla tesviye işlemine başlanır. Bu seviyede yapılan tesviye bittikten sonra tarlanın 

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

Kaba tesviye bittikten sonra kod verme işlemi daha da düşürülerek (0.5-1 cm) tesviye 

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

olarak makine ile gezer. Eğimli ve düz modellerde de bu işlemler aynı şekilde yapılır. 

 

 Zeminin Hazırlanması 

 

Tesviye aleti; sürülmüş, işlenmiş ve sert olmayan topraklarda kullanılmalıdır. Makine 

kullanılmadan önce tavsiye edilen toprak işleme çeşidi, pullukla sürme ve arkasından 

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

Böylece tesviye aletinin çalışması sırasında toprağın kaldırılıp taşınması sağlanır. 
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 Lazerli tesviye küreği ile düz (sıfır eğim) tesviye 

 

Lazer verici sehpası arazinin ortasına kurulur. Kurulumda sehpanın tam düz 

kurulmasına ve dış etkenlerden etkilenmemesine dikkat edilmelidir.  Lazer verici monte 

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

 

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

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

getirilir. 

 

Resim 1.14: Lazerli tesviye küreği çalışması 

 

Örneğimizde en yüksek noktadaki yüksekliği 6 cm olarak saptamıştık. Traktörün 

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

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

ilerlenir. Bu esnada kumanda kutusu otomatik konuma alınır.  

 

Otomatik konuma geldiğinde kumanda kutusu üzerindeki yeşil ışık yanacaktır. Daha 

sonra parsel boyunca ilerlenir. Bu işlem tüm arazi boyunca tekrarlanır. Alıcıyı taşıyan piston 

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

zeminden hep aynı yükseklikte kalıyorsa artık arazinin her yeri düzlenmiştir. 

 

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

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

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

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

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

düzleme işlemi tamamlanmıştır. 

 

 Lazerli tesviye küreği ile eğimli tesviye 

 

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

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

uzun kenarıyla veya kısa kenarıyla tam olarak paralel olması sağlanmalıdır.  



 

20 

 

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

verilir ve sehpanın üzerinde bulunan lazere değer girilir.  

 

Tarlaya verilecek eğimin hesaplanması için ilk önce tarlanın eninin ve boy 

uzunluğunun bilinmesi gerekmektedir. 

 

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

eğim vermek istiyoruz. 

 

O zaman 100 m’deki eğim  

 

400 m           20 cm 

    X= 5 cm’dir. 

100 m                 X 

 

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

 

Bu değerde cihaza giriş yapılıp makine çalışmaya hazır hâle getirilmelidir. Değerlerin 

cihazlara girişi marka ve modellere göre farklılık gösterdiği için cihazın bakım kullanma 

kitabına uygun şekilde giriş işlemi yapılmalıdır. Bu işlem yapılırken dikkat edilmesi gereken 

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

 

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

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

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

basılarak değer girilmelidir.  

 

Bu işlemler tamamlandıktan sonra arazi ile ilgili yapılan yükseklik ölçümlerine 

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

bıçağı 2-3 cm toprağa dalacak şekilde ayarlanır. Yani hidrolik silindiri taşıyan piston 28 + 2 

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

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

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

şekilde ilerlenir. Parsel sonunda geri dönerken  kumanda kutusu manuel konumuna 

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

bıçak kesinlikle yere temas etmemelidir. 

  

Verilen toprak dalma yüksekliği makineyi fazla zorlayacak boyutta olmamalıdır. Aksi 

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

bıçağın önünde birikmiş olan toprak boşaltılır. Bunun sonucunda toprağın boşaltıldığı alanda 

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

kazınması gerektiği anlamına gelir. 
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Parsel sonuna gelindiğinde bıçağın önünde toprak var ise bu toprak zeminin çukur 

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

otomatikten çıkarılıp manuel konumuna getirilmelidir. Eğer manuel konumuna getirilmez ise 

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

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

konumda olmalı ve bıçak zeminden yüksekte olmalıdır. 

 

Kumanda kutusu otomatikte iken yeşil ışık devamlı olarak yanmalıdır. Eğer bu ışık 

sönerse bıçak kaldırılarak ya da indirilerek yeşil ışığın yandığı otomatik konum tekrar 

yakalanmalıdır. 

 

Resim 1.15: Lazerli tesviye küreği ile yapılabilen tesviye şekilleri 

 

1.8. Tesviye Küreğinin Bakımı 
 

Tesviye küreklerinin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için bakım kullanma 

kitabında belirtilen hususlar dikkate alınarak iş öncesi ve sonrası bakımlar yerine 

getirilmelidir.  

 

1.8.1. Klasik Tesviye Küreğinin Bakımı 
 

Klasik tesviye kürekleri bıçakları ve bıçak bağlantıları düzenli olarak kontrol edilmeli, 

körelen ve aşınan bıçaklar düzeltilmeli veya yenisi ile değiştirilmelidir. Gevşeyen bağlantı 

elemanları sıkıştırılmalı, kırılan cıvata ve bağlantı elemanları yenisi ile değiştirilmelidir. 

Çalışmalara başlamadan önce makinenin yön açısı göbeği ve varsa diğer bağlantı 

gresörlüklerine gres yağı basılmalıdır. 

 

1.8.2. Hidrolik Tesviye Küreğinin Bakımı 
 

Hidrolik tesviye küreklerinde bulunan hidrolik lifler ve hidrolik hortumlar her çalışma 

öncesi ve sonrası, yağ sızdırmaya ve aşınmaya karşı kontrol edilmeli, delinmiş hortumlar ve 

yıpranmış liftler yenileri ile değiştirilmelidir. 
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Hidrolik tesviye küreğinin bıçağı kontrol edilmeli ve yıpranmış ise yenisi ile 

değiştirilmelidir. Gevşemiş yapı elemanları sıkıştırılmalıdır. Makine üzerindeki gresörlükler 

kontrol edilmeli ve gres yağı basılmalıdır. 

 

1.8.3. Lazerli Tesviye Küreğinin Bakımı 
 

Lazerli tesviye küreğinin bakım işlerini aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür: 

 

 Makinenin bakımını yaparken iş güvenliği kurallarına uyulmalıdır. 

 Makine üzerinde bulunan gresörlüklere makinenin bakım kullanma kitabında 

belirtilen çalışma saatlerinde gres yağı basılmalıdır. 

 Makine çalışırken kesinlikle ayar ve bakımdan kaçınılmalıdır. 

 Hidrolik silindir üzerinde bulunan gresörlük her çalışma sonrasında 

yağlamalıdır. 

 Makinenin yapı elemanları her çalışma sonrasında kontrol edilmeli, gerekli ise 

yenisi ile değiştirilerek sıkıştırılmalıdır. 

 Makinenin hidrolik yağ deposu her çalışma öncesinde kontrol edilmeli ve 

eksilme var ise tamamlamalıdır. 

 Çalışmaya başlamadan önce makinenin lastik havaları kontrol edilmeli ve 

havaları eşitlenmelidir. 

 Liftlerin uzatmaları belirli çalışma saatlerinden sonra gres yağı ile 

yağlanmalıdır. 

 Lazerli tesviye makinesinin bıçaklarını kontrol ederek aşınan ve kırılanları 

yenileri ile değiştirmelidir. 

 Makinenin çalışan yerleri mevsim sonunda yağlanarak makine kuru bir yerde 

muhafaza edilmelidir. 

 

1.9. Tesviye Kürekleri ile Çalışma Esnasında Dikkat Edilecek 

Hususlar 
 

Tesviye kürekleri ile çalışırken dikkat edilecek başlıca hususlar şunlardır: 

 

 Makine ile tarlaya gidiş veya dönüşlerde hidrolik boruları, elektrik bağlantıları 

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

kablolara herhangi bir zarar gelebilir. 

 Özellikle karanlık havalarda ve akşam saatlerinde tarlaya gidiş ve gelişte 

gerekirse seyir hâlinde iken makinenin stop lambaları ve traktörün tepe 

lambaları devamlı olarak açık tutulmalıdır.     

 Düzgün bir tesviye için lazerli tesviye küreğinin lastik havaları kontrol edilerek 

lastiklerin hava basınçları eşitlenmelidir. 

 Seyir hâlinde traktörün kuyruk mili kesinlikle çalışmamalıdır. 

 Tarlaya gidiş, geliş ve tarlada çalışma sırasında tesviye küreklerinin üzerine 

kesinlikle kimse oturtulmamalıdır. 

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

bulunan traktöre bağlanmalıdır. 



 

23 

 

 Tarlada tesviye işlemine başlamadan önce tarlanın sürülmüş olmasına dikkat 

edilmelidir. 

 Redüktör ve hidrolik pompa kombinasyonu takılırken kuyruk mili çalışır 

vaziyette olmamalıdır. Pompa takıldıktan sonra emniyet kilidi takılmalı ve bu 

parça kuyruk miline tam oturmalıdır. 

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

arazi temizlenmelidir.  

 Makine ile tarlaya gidiş ve dönüşlerde makinenin yol konumunda olmasına 

dikkat edilmelidir. 

 Çalışma esnasında lazerli tesviye küreği üzerinde bulunan küresel vana 

kollarının her ikisi de gidiş yönü istikametinde olmalıdır. 

 Hareket eden ve dönen parçalara hiçbir şekilde dokunulmamalıdır. 

 Makine elemanlarına dokunmadan önce tamamen durmaları beklenmelidir. 

 Makinenin kapasitesi, çalışma devri vb. limitler zorlanmamalıdır. 

 Makine ile çalışma esnasında kürek kanatları tarla sınırına çok fazla 

yanaştırılmamalı ve buralarda tesviye işlemi yapılmamalıdır.  

 Aşırı yağışlı ve rüzgârlı havalarda tesviye kürekleri ile çalışma yapılmamalıdır. 

 Çalışma sırasında kürek yerle temas hâlinde iken geri gidilmemelidir. 

 Makinenin dönme ve salınım alanı içinde durulmamalıdır. 

 Tesviye kürekleri sökülürken, takma sırasında uygulanan işlemlerin tam tersi 

uygulanmalıdır. 

 

1.10. Tesviye Küreklerini Kullanırken Traktör Ön Seçme Kolunun 

Konumu 
 

Klasik tesviye kürekleri ve hidrolik tesviye kürekleri ile tarlaya gidiş-gelişlerde, 

traktör hidrolik kumanda kolu pozisyon kontrolde olmalıdır. Tarlada çalışma esnasında ise 

tesviye işlemi yapılacaksa traktör hidrolik kumanda kolu çeki kontrolde olmalıdır. 

 

Tesviye küreği kanal açma işlemlerinde kullanılacaksa traktör hidrolik kumanda kolu 

pozisyon kontrolde olmalıdır. 

 

Lazerli tesviye küreklerinde ise traktörün yan bağlantı kolları kullanılmadığı için 

hidrolik kumanda kollu yüzücü pozisyonda olmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Tesviye küreklerinin ayarlarını aşağıdaki sıraya göre yaparak tesviye 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 bakım kullanma kitabını okuyarak 

makinenizin gerekli ayarlarını yapınız. 

 Makinenin üzerinde belirtilen uyarı işaretlerini ve 

bakım kullanma kitabında belirtilen uyarıları 

dikkate alınız.  

 Makineyi kontrol ediniz. 

 Makinenizi traktörünüze bağladıktan sonra yola 

çıkmadan makinenin bağlantılarını ve çalışan 

aksamlarını kontrol ediniz. 

 Makinenizi traktörünüze bağladıktan sonra 

bağlantı elemanlarını kontrol ediniz. 

 Makinenizin hidrolik sistemini kontrol ediniz. 

 Makinenin yağlama durumunu kontrol ediniz. 

 Makineyi şarj ediniz.  Lazer vericisini şarj ediniz. 

 Arazide keşif yapınız. 

 Tarlanın sürülmüş olduğundan emin olunuz. 

 Makinenizle kod alma işlemini gerçekleştiriniz. 

 Tarlada yapılacak tesviye tipini belirleyiniz. 

 Makinenin tarla ayarlarını 

yapınız. 

 Lazerli modeller için vericinin yapacağınız 

tesviye tipine göre kurulumunu yapınız. 

 Lazer vericisine eğim girişlerini giriniz. 

 Yön, durum ve bıçak açılarını ayarlayınız. 

 Makinenin tarlada çalışmasını 

kontrol ediniz. 

 Küreğiniz tarlada çalışırken makinenizi fazla 

zorlamayınız. 

 Küreğinizin önünde fazla biriken toprak var ise 

hemen doldurma yapılacak kısma dairesel bir 

hareketle yöneliniz. 

 İş sonu temizliğini yapınız. 

 Makineniz tarladan gelince kontrollerini yapınız. 

 Makinenizin gevşemiş bağlantı elemanlarını 

sıkıştırınız. 

 Bıçaklarını kontrol ediniz. 

 Hidrolik yağı eksikse tamamlayınız. 

 Gresörlüklere gres yağı basınız. 

 Makinenizi basıncı su ile yıkayınız. 

 Makinenizi kuru ve üstü kapalı alana park ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1 Aşağıdakilerden hangisi arazi tesviyesinin yararlarından değildir? 

A) Sulama kolaylaşır 

B) Erozyon kontrolü sağlanır 

C) Etkili bir yüzey drenajı yapılır 

D) Sulama işçiliği masrafı artar 

E) Derine sızma olmaz  
 

2 Klasik tesviye kürekleri ve hidrolik tesviye kürekleri ile tarlaya gidiş-gelişlerde, 

traktör hidrolik kumanda kolu hangi pozisyonda olmalıdır? 

A) Pozisyon kontrol 

B) Çeki kontrol 

C) Yüzücü pozisyon 

D) Nötr durum 

E) Hepsi 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

3 (   ) Tarlanın düzgün bir biçimde sulanabilmesi için yapılan tüm düzeltme işlemlerine 

arazi tesviyesi denilmektedir. 

4 (   ) Lazerli tesviye küreği; sürülmemiş, işlenmemiş ve sert olmayan topraklarda 

kullanılmalıdır. 

5 (   ) Tesviye küreği uygun bir çekme gücü ve en az dört hidrolik çıkış sistemi bulunan 

traktöre bağlanmalıdır. 
 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü / 

sözcükleri yazınız. 
 

6 Kazılmış toprağı sürükleyerek taşımada, hafif tesviye yapmada, toprağı yere doğru 

sürüklemede ( greyder etkisi), küçük sıralama kanallarının açılması ya da 

temizlemesinde ……………………….. kullanılır. 

7 Klasik tesviye kürekleri ve hidrolik kumandalı tesviye kürekleri traktörün üç nokta 

askı sistemine bağlanarak kullanılan ………………… tip makinelerdir. 

8 …………………………….. ayarı tesviye küreğinde  bıçağın toprağa dalma açısıdır. 

9 ………………………………….. kürekleri; arazi tesviye çalışmalarında lazer ışını 

düzlemi ile meyil kontrol esasına dayanan tesviye kürekleridir. 

10 Kodlamalarda yüksek olan rakamlar ……………………………… gereken yerleri, 

düşük olanlar ise …………………… gereken yerleri ifade eder. 
 

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 “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Tarla veya düz bir zeminde klasik tesviye küreğinin durum açısı ayarını ve bıçak açısı 

ayarını yapınız.  

Klasik tesviye küreği ayarlama 

Malzemeler 

 İş önlüğü, iş ayakkabısı ve eldiven 

  Alet /  makine bakım kullanma kitabı  

 Traktör  

 Klasik tesviye küreği 

 El aletleri ( anahtarlar, çekiç, pim vb.) 

 

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 traktöre bağladınız mı?   

7 Alet veya makineyi traktöre bağladıktan sonra bağlantı elemanlarını 

kontrol ettiniz mi? 

  

8 Durum açısının nerden ayarlandığını tespit ettiniz mi?   

9 Durum açısını traktör yan bağlantı kollarını sıkıp gevşeterek 

ayarladınız mı? 

  

10 Bıçak açısının nerden ayarlandığını tespit ettiniz mi?   

11 Bıçak açısını traktör üst bağlantı kolunu sıkıp gevşeterek ayarladınız 

mı? 

  

12 Bıçak açısını tesviye küreği çatısı üzerindeki ayarlı kolu sıkıp 

gevşeterek ayarladınız mı? 

  

13 Bağlama ve ayar sırasında el ve ölçü aletlerini kulladınız mı?   

14 Klasik tesviye küreğinin durum açısı ayarını ve bıçak açısı 

ayarını size belirtilen sürede yapabildiniz mi? 

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 
 

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

land-planenin bakımını ve ayarlarını yapacak ve amacına uygun olarak kullanabileceksiniz. 

 
 

 
 

 

 Atölye ve atölye çalışma ortamında çalışma öncesi, çalışma sırasında ve çalışma 

sonrası alınması gereken iş güvenliği tedbirlerini araştırınız, arkadaşlarınızla 

grup çalışması içerisinde tartışınız. 

 Land-planenin çeşitleri hakkında bilgi edininiz.  

 Land-planeyi internetten ve traktör satış bayilerinden araştırınız.  

 Land-planenin 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. LAND-PLANE (UZUN ŞASELİ 

DÜZELTİCİ) 
 

Land planeler, uzun şaseli tabanı olmayan bir skreyper olarak da adlandırılabilir. 

 

2.1. Çeşitleri (Şaseli Düzeltici Çeşitleri) 
 

Şaseli düzeltici çeşitleri: 

 

 Land-plane (Uzun şaseli düzeltici) 

 Floot-plane (Kısa şaseli düzeltici) 

 

Land-plane; Şasi uzunlukları 9-27,5 m, iş genişlikleri 1,5-6 metre arasında değişen, 

sabit çatılı, ince tesviye işlemi yapan ve iş genişliği yüksek makinelerdir. Elle ya da otomatik 

olarak kumanda edilebilirler. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Floot-plane; şasileri nispeten daha kısa olan bu düzelticilerin şasisi önde ve arkada 

kazıklar üzerine dayanır. Bıçak ortada bulunur ve bir çift tekerleği bağlı olan dingillerle 

irtibatlıdır. Tekerlekler genellikle taşıma durumu dışında şasiyi taşımaz. Ön kızaklar V 

şeklinde olup kesekleri kıran bir sıyırıcı, arkadaki ise bir düzeltici olarak görev yapar. Bıçak 

bir ara çatıya bağlanarak bunun yardımıyla ana çatıya bağlanır. Tekerlekler özel bir krank 

mekanizması ile hem çatıya hem de bıçağa bağlıdır. Tekerlekler bir çukura düştüklerinde 

bıçak yukarı, bir tümseğe çıktıklarında ise aşağıya iner. Böylece tümsek yerler kazınarak 

taşınır ve çukur yere gelince daha önce kazılmış olan toprak buraya boşaltılır. Arazi 

engebelerinden fazla etkilenmeden oldukça düzgün tesviye yapılır.   

 

2.2.Land-planenin Parçaları 
 

Uzun şaseli düzelticide bıçak şaseye orta kısımdan bağlanmıştır. Yön veren hareketli 

mafsal, traktör tarafından çekilen land-planenin dönüşler esnasında yön değiştirmesini 

sağlar. 

 

Resim 2.1: Land-planeye yön veren hareketli mafsal 

Ön tekerlekler, makinenin yön değiştirmesini ve arka tekerleklerle beraber makinenin 

taşınmasını sağlar. 

 

Hareketli mafsallar, tesviye işlemi sırasında makinenin şasisinin zeminin 

engebelerinden etkilenmesini engeller. 

 

Hidrolik liftler, makinenin tekerleklerinin yol konumundan iş konumuna geçmesini 

sağlayarak bıçakların zemine paralel olarak temasını sağlar. 
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Resim 2.2: Land-planenin ana parçaları 

Bıçak tutucu ara kollar, hidrolik liftlerle veya manuel olarak yol konumundan iş 

konumuna getirilen bıçakların birbirlerine ve şasiye bağlanmasını sağlayarak bıçakların yön 

değiştirmesini ve kaymasını engelleyen parçalardır. 

 

Resim 2.3: Land-planenin bıçakları 
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Bıçaklar makinenin arazi tesviye işlemini yapan ve yüksek mukavemetli çelikten 

üretilen parçalardır. 

 

2.3. Land-Planenin Çalışma Sistemi 
 

Land-plane çekilir tip makinedir. Çeki gücü traktör tarafından sağlanan, kendi ağırlığı 

ile toprağın tesviyesini gerçekleştiren,sabit çatılı makinelerdir. Uzun şaseli düzelticiler ile 

tarla yüzeyinin düzeltilmesinde birden fazla genellikle de üç işlem yapılır. İlk düzletmede 

çapraz, ikincide birinciye dik doğrultuda ve yine çapraz, son düzeltmede ise en büyük eğim 

doğrultusunda yani sulama yönünde işlem yapılır.  

 

Traktör hidrolik sistemine bağlanan hidrolik hortumlar ve makinenin hidrolik lifleri 

vasıtası ile makinenin yol durumuna veya iş konumuna geçmesi sağlanır.  Bıçakları hareketli 

olan tiplerde bıçaklar da liftler yardımı ile açılarak veya kapatılarak yol konumuna veya iş 

konumuna getirilir.  

 

Makine tekerlekleri arazi ürerinde çukur veya tepe ile karşılaştığında hareketli 

mafsalları yardımı ile şasinin alçalmasını ve yükselmesini engelleyerek düzgün bir tesviye 

işlemi yapılmış olur. 

 

2.4. Land-Planenin Ayarları 
 

Bu makineler 9-27,5 m uzunluğunda, 1,5-4,5 m genişliğinde, büyük ve sabit çatılı 

makinelerdir. Bu makineler genelde traktörün çeki kancasına bağlanarak veya traktörün yan 

kollarına bağlanarak çekilirler. Makine traktör yan bağlantı koluna bağlanmasına rağmen 

traktör tarafından makinenin batması için herhangi bir bası kuvveti uygulanmaz. 

 

Resim 2.4: Land-Planenin tarla çalışması 

Makine traktöre bağlandıktan sonra, hidrolik kumandalı olan modeller için kolay 

bağlantı jakları ile makine hidrolik hortumları bağlanır. 
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Land-planenin, bıçakları sabit ayarlanmış modelleri olduğu gibi hidrolik olarak açılıp 

sabitlenen modelleri de vardır. Sabit bıçaklı modellerde, tarlaya gidiş-dönüşlerde makinenin 

bıçakları sabit olarak kalır. Hidrolik kumanda ile bıçakları açılıp kapanan modellerde ise 

bıçaklar yön konumunda kapatılır ve tarlada işe başlamadan önce bıçaklar açılır. Yardımcı 

ara çubuklar ile bıçaklar birbirine ve şasiye sabitlenir. 

 

Resim 2.5: Sabit bıçaklı Land-plane  

Makinenin çatısına bağlı hidrolik silindirler vasıtasıyla alçaltılan bıçaklar tarla 

yüzeyine indirilir ve çalışma derinliği ayarlanarak çalışmaya başlanır. Bıçak uygun şekilde 

ayarlandığında tümsekleri keser ve çukurlara doldurur. Bıçak derine yerleştirilirse biriken 

toprak taşar, yükseğe yerleştirilirse yeterli tesviye yapamaz. Uygun ayarlama ile çıkıntılar 

otomatik olarak ortadan kaldırılır ve makine uzunluğunun yaklaşık yarısı kadar uzunluktaki 

çukurlar doldurulabilir. İş derinliği makinenin uzunluğuna bağlı olarak 9 cm ye kadar 

çıkabilir.  

 

Resim 2.6: Bıçakları hareketli land-planenin bıçakları kapalı yol konumu 



 

32 

 

 

Resim 2.7: Bıçakları hareketli land-planenin bıçakları açık çalışma komunu 

2.5. Land-Planenin Bakımı 
 

Land-planenin bakım işlemleri şunlardır: 

 

 Gevşemiş tüm bağlantı elemanları sıkıştırılarak kırılmış ve aşınmış olanlar 

yenisi ile değiştirilmelidir. 

 Aşınmış bıçaklar yenileri ile değiştirilmelidir.  

 Bağlantı kolları kontrol edilmeli ve eğilmiş olanlar düzeltilmeli veya yenisi ile 

değiştirilmelidir.  

 Makine tekerleklerinin tekerlek hava basınçları kontrol edilmeli ve 

eşitlenmelidir.   

 Hidrolik hortumlar ve liftlerde yağ kaçağı olup olmadığı kontrol edilmeli, 

yıpranan hortumlar ile liftler değiştirilmeli ve sisteme hidrolik yağ basılmalıdır. 

 Land-planenin üzerinde bulunan gresörlükler her çalışma öncesi kontrol 

edilmeli, gerekli ise gres yağı basılmalıdır. 

 İş sonlarında makine basınçlı su ile yıkanmalı ve üstü kapalı alanda kuru bir 

şekilde muhafaza edilmelidir.   

 

2.6. Land-Plane ile Çalışmada Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Land-plane ile çalışırken dikkat edilmesi gereken başlıca hususlar şunlardır: 

 

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

seçilmelidir. 

 Makine kullanılmadan önce bakım kullanma kitabı okunmalı ve çeki bağlantısı 

ile hidrolik sistem bağlantıları doğru bağlanmalıdır.  

 Tarlaya gidiş-dönüşlerde makinenin manevra kabiliyetinin düşük olduğu ve 

dönüş yarıçaplarının büyüklüğü unutulmamalı, gerekli tedbirler alınmalıdır.  
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Resim 2.8: Land-planenin dönüş yarı çapı 

 Çalışmaya başlamadan önce çalışma derinliği iyi ayarlanmalı ve uygun çalışma 

hızı seçilmelidir. 

 Makine ile çalışır durumdayken tarlada insanların ve hayvanların 

bulunmamasına dikkat edilmelidir. 

 Makine üzerinde bulunan hidrolik sistemin doğru çalışıp çalışmadığı kontrol 

edilmelidir. 

 Bıçaklar hareketli makineler ile çalışmaya başlamadan önce açılmalı ve bıçak 

sabitleme kolları mutlaka takılmalıdır. 

 

Resim 2.9: Land-planenin bıçak bağlantı kollarının takılması 

 Tarla başı dönüşlerinde bıçaklar mutlaka kaldırılmalıdır. 

 Tesviye işleminin düzgün olabilmesi için dönüşler tamamlanmadan bıçaklar 

indirilmemelidir. 

 Makine ile çalışmadan önce makinenizin tekerlek havaları kontrol edilmeli ve 

lastik havaları eşitlenmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Land-planenin ayarlarını aşağıdaki sıraya göre yaparak ince tesviye işlemi 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 kılavuzunu 

okuyarak makinenizin gerekli ayarlarını 

yapınız. 

 Makinenin üzerinde belirtilen uyarı 

işaretlerini ve bakım kullanma 

kılavuzunda belirtilen uyarıları dikkate 

alınız.  

 Makineyi kontrol ediniz. 

 Makinenizi traktörünüze bağladıktan 

sonra yola çıkmadan makinenin hidrolik 

bağlantılarını ve çalışan aksamlarını 

kontrol ediniz. 

 Arazide keşif yapınız. 
 Arazide kaba tesviye yapılması 

gerekiyorsa önce bu işlemi yapınız. 

 Makinenin tarla ayarlarını yapınız. 

 Makinenizin bıçaklarını yol konumunda 

çıkarıp çalışmak istediğiniz konuma 

ayarlayınız. 

 Makinenin tarlada çalışmasını kontrol 

ediniz. 

 Land-planenin bıçaklarını arazi yüzeyine 

indiriniz. 

 Yavaş bir kavratma ile traktörünüzü 

hareket ettiriniz. 

 Makinenizle çalışma esnasında güvenlik 

kurallarına uyunuz. 

 Makinenin iş sonu temizliğini yapınız.  Makinenizi basınçlı su ile yıkayınız. 

 Makinenin bakımını yapınız. 

 Gevşemiş parçaları sıkıştırınız. 

 Makinenizin lastik havalarını kontrol 

ediniz.  

 Makineyi park ediniz. 
 Makinenizi kapalı bir alanda muhafaza 

ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1 (   ) Land-plane çekilir tip makinedir. 

2 (   ) Hareketli mafsallar tesviye işlemi sırasında makinenin şasisinin zeminin 

engebelerini düzeltir. 

3 (   ) Land-plane, kaba tesviye işlemi yapan iş genişliği yüksek makinelerdir. 

4 (   ) Land-plane, çeki gücü traktör tarafından sağlanan kendi ağırlığı ile toprağın 

tesviyesini gerçekleştiren sabit çatılı makinelerdir. 

5 (   ) Traktör hidrolik sistemine bağlanan hidrolik hortumlar ile makinenin hidrolik 

lifleri vasıtasıyla makinenin yol durumuna veya iş konumuna geçmesi sağlanır. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü / 

sözcükleri yazınız. 

 

6 Uzun şaseli düzelticiler ile tarla yüzeyinin düzeltilmesinde birden fazla genellikle de 

……… işlem yapılır. 

7 Land-planenlerin ………………. çeki gücüne ihtiyaç duyulur. Bu nedenle uygun 

traktör seçilmelidir. 

8 Tarlaya gidiş-dönüşlerde Land-planenin manevra kabiliyeti ………………….. ve 

dönüş yarıçapları ………….. tür. 

 

 

 

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 

skreyperin bakımını ve ayarlarını yapacak ve amacına uygun olarak kullanabileceksiniz. 

 

 
 

 
 

 Atölye ve atölye çalışma ortamında çalışma öncesi, çalışma sırasında ve çalışma 

sonrası alınması gereken iş güvenliği tedbirlerini araştırınız, arkadaşlarınızla 

grup çalışması içerisinde tartışınız. 

 Skreyperin çeşitleri hakkında bilgi edininiz.  

 Skreyperi internetten ve traktör satış bayilerinden araştırınız.  

 Skreyperin 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. SKREYPER 
 

Skreyper; toprağın kazınması, yüklenmesi, taşınması ve serilmesi için geliştirilmiş, 

özellikle geniş arazi parçalarında başarıyla kullanılabilen, arazinin tesviyesi için oldukça 

derin kazılara ve büyük hacimli dolgulara gerek olduğunda kullanılan, verimi yüksek ve 

büyük tesviye makinelerdir. Bu dört özelliği birlikte yapması nedeniyle skreyperler yerinde 

kullanıldığında ekonomik çalışma yapabilen makinelerdir. 

 

3.1. Skreyperlerin Çeşitleri  
 

Skreyperler tesviyesi yapılacak arazinin, kazılması gereken oldukça yüksek yerlerdeki 

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

 

Skreyperler aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir: 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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 Küçük tip mekanik veya hidrolik skreyperler 

 

Resim 3.1: Küçük tip mekanik skreyper 

 

Resim 3.2: Küçük tip hidrolik skreyper 

 Büyük kapasiteli çekme tip skreyperler (vagon skreyperler) 

 

Resim 3.3: Vagon skreyper 
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 Skreyper- floot (Mesnetli tesviye küreği) 

 

Traktörün üç nokta askı sistemine bağlanan bir hafif tesviye makinesidir. Önde bir 

bıçak ve arkada bir mesnet ( kızak, sürgü, tekerlek) ten oluşur. Sürgü çıkarıldığında kürek 

kazınmış toprağı taşımada kullanılır. Kızakla birlikte hafif tesviye yapar. Hafif tesviye 

yapılacağı zaman hidrolik kontrol kolu en alt seviyeye indirilir.  

 

 Kendi yürür (motorlu) skreyperler 

 

Resim 3.4: Kendi yürür skreyper 

3.2. Skreyperlerin Parçaları 
 

Skreyperlerin başlıca parçaları şunlardır: 

 

 Hareketli askı kolu: Skreyperin traktöre bağlandığı ve kolay manevra 

yapmasını sağlayan parçadır. 

 Ana şasi: Skreyperin tüm parçalarını bir arada turan yapı organıdır. 

 Kova: Bıçakların kazıdığı toprağı taşıma ve serme işlemini gerçekleştiren 

parçadır. 

 Bıçak: Zemini kazıyarak kovaya ileten parçadır. 

 Kilit kolu: Mekanik skreyperlerde sürücü tarafından halat yardımıyla 

çalıştırılan ve öne doğru çekildiğinde kilidin açılmasını sağlayan parçadır. 

 

Resim 3.5: Mekanik skreyperin parçaları 
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3.3. Skreyperlerin Çalışma Sistemi  
 

Traktörün yan hidrolik kollarına bağlanan hareketli askı kolundan hareket alan 

skreyperin çalışma derinliği bu yan kolların aşağı ve yukarı hareket ettirilmesi ile ayarlanır. 

Bıçaklar vasıtası ile kazınan toprak, itme kuvveti ile kovaya dolar ve kova dolduktan sonra 

traktör yan hidrolik kollarının yukarı kaldırılması ile toprak kovaya taşınır. Toprağın 

boşaltılacağı yere gelindiğinde hidrolik kollar yukarıda iken kova kilit kolu sürücü tarafından 

çekilerek kilit mekanizması açılır ve kova kendi ağırlığı ile öne doğru devrilerek toprağı 

boşaltır. 

 

Skreyper ile tesviye işlemi yapılacağında yüksek yerlerden kazınan toprak alçak 

yerlerde itici bir güçle karşılaşmadığı için çukurları doldurur. Yine bu işlem sırasında 

kovanın kilit kolunun çekiliyor olması gerekir. Hidrolik liftli skreyperlerde ise kilit 

mekanizması, bu işlemi traktör hidrolik sisteminden aldığı hidrolik kuvvet yardımı ile liftler 

tarafından gerçekleştirilmektedir. 

  

Resim 3.6: Hidrolik skreyperin boşaltılması 

3.4. Skreyperlerin Ayarları 
 

Tarımsal amaçla kullanılacak arazinin iyi bir şekilde tesviyesinin yapılabilmesi için 

önemli makinelerden bir tanesi olan skreyperlerde yapılması gereken başlıca ayarlar aşağıda 

anlatılmıştır. 

 

3.4.1. Sağ-Sol Paralellik Ayarı 
 

Mekanik tip skreyperler traktörün yan bağlantı kollarına bağlanarak kullanılmaktadır. 

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

indirilir. Bıçaklar yere temas ettirildiğinde bıçağın her iki ucu yere eşit bir şekilde temas 

ederse sağ-sol paralellik ayarı tamam demektir. 
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Bıçaklar yere eşit bir şekilde değil de bir ucu yukarıda kalacak şekilde değer ise 

bıçağın yere değmeyen ucu, Şekil 3.1’de olduğu gibi, düzgün kazıma yapmaz. Bıçağı tam 

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

üzerinde bulunan rondeleler bıçak tam paralel olana dek gevşetilir veya sıkılır. Bu şekilde 

sağ-sol paralellik ayarı yapılmış olur. 

 

Şekil 3.1: Skreyper sağ-sol paralellik ayarı 

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

 

3.4.2. Çalışma Derinlik Ayarı 
 

Mekanik tip skreyperler de çalışma derinliği traktör hidrolik yan bağlantı kollarının 

aşağı-yukarı hareket ettirilmesi ile ayarlanır. 

 

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

şekilde indirilir. Bıçaklar toprağa batmış iken yavaş yavaş traktör hareket ettirilir. Bu esnada 

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

edilir. İdeal çalışma derinliği yakalandığında traktör hidrolik kumanda kolu sabitleme 

mandalı ile sabitlenir. 

 

Hidrolik skreyperlerde ise çalışma derinliği ayarı kova yüzeye paralel hâle 

getirildikten sonra skreyperin arka tekerleklerinin hidrolik pistonlarının traktör hidrolik 

sistemi vasıtası ile yüzeye yaklaştırılıp uzaklaştırılması ile ayarlanmaktadır. 
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3.4.3. Skreyperlerde Çalışma Hızı 
 

Skreyperlerin tarlaya geliş-gidişlerde ilerleme hızı 20 km/h aşmamalıdır. Tarlada 

çalışılırken kazıma işlemi sırasında çalışma hızı 4-10 km/h arasında olabilir. Skreyperler 

boşaltılacağı yere giderken ve boş dönüşlerde iş verimini artırmak amacı ile daha hızlı 

kullanılmalıdır. 

 

3.5. Skreyperlerin Bakımı 
 

Skreyperlerin bakım işlerini aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür: 

 

 Gevşemiş tüm bağlantı elemanları sıkıştırılarak kırılmış ve aşınmış olanlar 

yenisi ile değiştirilmelidir.  

 Aşınmış bıçaklar yenileri ile değiştirilmelidir. 

 Her çalışma öncesinde makine tekerleklerinin tekerlek hava basınçları kontrol 

edilmeli ve eşitlenmelidir.   

 Hidrolik skreyperlerde hortumlar ve liftlerde yağ kaçağı olup olmadığı kontrol 

edilmeli, yıpranan hortumlar ve liftler değiştirilmelidir. 

 Skreyper üzerinde bulunan gresörlükler her çalışma öncesi kontrol edilmeli, 

gerekli ise gres yağı basılmalıdır. 

 İş sonlarında makine basınçlı su ile yıkanmalı ve üstü kapalı alanda muhafaza 

edilmelidir.   

 

3.6. Skreyperler ile Çalışmada Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Skreyper ile çalışırken dikkat edilmesi gereken başlıca hususlar şunlardır: 

 

 Tesviye işlemi, toprak tava geldiğinde yapılmalıdır. 

 Düzgün bir tesviye yapılabilmesi için iş derinliği doğru ayarlanmalıdır. 

 İş güvenliği ve verimli çalışma için çalışma hızı doğru seçilmelidir. 

 Mekanik skreyper ile tesviye işlemine başlandıktan sonra traktör hidrolik yan 

bağlantı kolu çeki kontrolde olmalı, sabitlenmelidir. 

 Makinede yıpranan parçalar varsa işe başlamadan önce mutlaka 

değiştirilmelidir. 

 Tam bir tesviye işlemi için tarlada dönüşler tamamlanmadan kazı 

yapılmamalıdır.  

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

yapılmalıdır. 

 Hidrolik skreyperlerde hidrolik sistemin doğru çalışıp çalışmadığı kontrol 

edilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Skreyperin ayarlarını aşağıdaki sıraya göre yaparak ince tesviye işlemi 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. 

 Arazinin toprak tipini ve toprak tavını 

kontrol ediniz. 

 Arazi üzerinde kazı yapacağınız ve 

dolgu yapacağınız veya toprağı 

taşıyacağınız yerleri belirleyiniz. 

 Makine ile tarlayı kazınız. 

 Skreyperle kazı işlemine başlayınız. 

  Uygun çalışma hızını ve iş derinliğini 

belirleyiniz. 

 Toprak serme işlemini gerçekleştiriniz. 

 Tarlada çalışırken makinenin etrafında 

insanların ve hayvanların 

bulunmamasına özen gösteriniz. 

 Skreyperle çalışırken düzgün tesviye 

yapıp yapmadığınızı kontrol ediniz. Eğer 

bir aksaklık varsa makinenizi kontrol 

ediniz. 

 Makinenin iş sonu temizliğini ve bakımını 

yapınız. 

 Skreyperi traktörden ayırdıktan sonra iş 

sonu temizliğini yapınız. 

 Makinenizi basınçlı su ile yıkayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 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. 

 Makinenizin lastik havalarını kontrol 

ediniz. 

 Makineyi park ediniz. 
 Makinenizi kapalı bir alanda muhafaza 

ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1 (   ) Toprağın kazınması, yüklenmesi, taşınması ve serilmesi işlemleri Skreyper ile 

yapılabilmektedir. 

2 (   ) Skreyper ile tesviye işlemi yapılacağında yüksek yerlerden kazınan toprak alçak 

yerlerde itici bir güçle karşılaşmadığı için çukurları dolduramaz. 

3 (   ) Her çalışma öncesinde makine tekerleklerinin tekerlek hava basınçları kontrol 

edilmeli ve eşitlenmelidir. 

4 (   ) Mekanik tip skreyperler traktörün yan bağlantı kollarına bağlanarak 

kullanılmaktadır.  

5 (   ) Tam bir tesviye işlemi için tarlada dönüşler tamamlanmadan kazı yapılmamalıdır.  

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru 

sözcüğü/sözcükleri yazınız. 

 

6 Mekanik tip skreyperler de çalışma derinliği traktör hidrolik yan bağlantı kollarının 

………………………….. hareket ettirilmesi ile ayarlanır. 

7 Skreyperle kazıma işlemi yapılırken çalışma hızı ………….. km/h arasında olabilir.  

8 Tesviye işlemi, toprak …………. geldiğinde yapılmalıdır. 

9 Mekanik skreyper ile tesviye işlemine başlandıktan sonra traktör hidrolik yan bağlantı 

kolu ……………….. kontrolde olmalı, sabitlenmelidir. 

10 ……………………………..; önde bir bıçak ve arkada bir mesnet ( kızak, sürgü, 

tekerlek) den oluşur. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

45 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
KONTROL LİSTESİ 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Atölyede ve tarlada çalışmaya başlamadan önce koruyucu 

gözlük, maske, eldiven vb. koruyucu malzemeleri ve uygun iş 

elbisesi kullandınız mı? 

  

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

tedbirlerini aldınız mı? 

  

3 Yapacağınız işe göre uygun el aletlerini seçtiniz mi?   

4 Arazi tesviye alet ve makineleri arasından amacınıza uygun 

olan tesviye küreğini doğru olarak seçtiniz mi? 

  

5 Tesviye küreklerinin ayarlarını, bakımını bakım ve kullanma 

kitaplarına uygun olarak yaptınız mı? 

  

6 Arazi tesviye alet ve makineleri arasından amacınıza uygun 

olan land-planeyi doğru olarak seçtiniz mi? 

  

7 Land-planenin ayarlarını, bakımını bakım ve kullanma 

kitaplarına uygun olarak yaptınız mı? 

  

8 Arazi tesviye alet ve makineleri arasından amacınıza uygun 

olan skreyperi doğru olarak seçtiniz mi? 

  

9 Skreyperin ayarlarını, 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 toprak tesviyesini yaptınız mı? 

  

11 Traktör ve tarım alet makinelerini kullanmaya başlamadan 

önce alınması gereken iş güvenliği tedbirlerini aldınız mı? 

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 D 

2 A 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Tesviye Küreği 

7 Asılır 

8 Bıçak Açısı 

9 Lazerli Tesviye 

10 Dolması-Kazılması 
 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Üç 

7 Yüksek 

8 Düşük-Büyük 
 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Aşağı-Yukarı 

7 4-10 

8 Tava 

9 Çeki 

10 Skreyper- Floot 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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