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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Tarım 

DAL Tarım Alet ve Makineleri 

MODÜLÜN ADI Hayvan Beslemede Kullanılan Makineler 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/28 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye hayvan beslemede kullanılan makinele-

rin bakımının, ayarlarının yapılması ve kullanılması (yem 

kırma, yem hazırlama ve yem dağıtma işlemi) ile ilgili 

bilgi ve becerilerini kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Yem kırma makinelerinin, bakım ve kullanma kitapla-

rına uygun olarak bakım ve ayar için gerekli araçlarla 

bakımını, ayarlarını yapacak ve kullanabileceksiniz. 

2. Yem hazırlama makinelerinin, bakım ve kullanma 

kitaplarına uygun olarak bakım ve ayar için gerekli 

araçlarla bakımını, ayarlarını yapacak ve kullanabile-

ceksiniz. 

3. Yem dağıtma makinelerinin, bakım ve kullanma kitap-

larına uygun olarak bakım ve ayar için gerekli araçlarla 

bakımını, ayarlarını yapacak ve kullanabileceksiniz. 

4. Otomatik yemlik ve sulukların, bakım ve kullanma 

kitaplarına uygun olarak bakım ve ayar için gerekli 

araçlarla bakımını, ayarlarını yapacak ve kullanabile-

ceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM OR-

TAMLARI VE DONA-

NIMLARI 

Ortam: Düz zemin, sınıf, atölye, ahır, kümes, ağıl, yem 

depo ve siloları 

Donanım: Traktör, yem kırma makineleri, yem hazırlama 

makineleri, yem dağıtma makineleri, otomatik yemlik ve 

suluklar, yedek parçaları, ayar için gerekli araç ve gereçle-

ri,  temizlik bezi, tamir ve bakım için gerekli el aletleri, 

yedek bağlantı elemanları, makine yağı çeşitleri, gres 

pompası, bakım kullanma kitabı 

ÖLÇME VE DEĞER-

LENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Son yıllarda hayvancılık işletmeleri, iş gücünden tasarruf etmek için makine ve maki-

ne sistemlerine büyük yatırımlar yapmaktadırlar. Bu nedenle tarım sektörünün olduğu gibi 

hayvancılığın da vazgeçilmez unsurlarından birisi olan tarımsal ve hayvansal üretimde me-

kanizasyon vasıtalarının önemi gittikçe artmaktadır. 

 

Makine ve makine sistemlerinin hayvancılık sektörüne girmesiyle beraber, yanında 

birtakım ihtiyaçlar meydana getirmiştir. Bunlardan en önemlisi bu makine ve sistemlerin 

bakımını ve kullanımını yapabilecek nitelikli iş gücü ihtiyacıdır. 

 

Hayvancılık işletmelerinin yapmış oldukları mekanizasyon yatırımlarının daha eko-

nomik ve uzun yıllar ihtiyacı karşılaması bu makine ve makine sistemlerinin bakımı ve kul-

lanımı ile doğrudan ilgilidir. İşletme sahipleri haklı olarak makinelerini kalifiye elemanlara 

emanet etmek istemektedirler. Bu nedenle bu sektörde olan nitelikli iş gücü ihtiyacı gün geç-

tikçe artacaktır. 

 

Bu modülün sektörde çalışacak kişilerin bilgi ve becerilerinin artmasına katkıda bulu-

nacağını ümit ediyor ve başarılar diliyorum. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Yem kırma makinelerinin, bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve ayar 

için gerekli araçlarla bakımını, ayarlarını yapacak ve kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan hayvancılık tesislerinin hayvanlara verilen yemi nasıl kır-

dıklarını araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. YEM KIRMA MAKİNELERİ 
 

Taneli ürünlerin kırılarak hayvanlara verilmesinin birçok olumlu etkisi vardır. 

 

 Taneli ürünlerin kırılarak hayvanlara verilmesinin olumlu etkileri şunlardır: 

 

 Tanenin yüzeyinde bulunan zor hazmedilen kabuk dokusu parçalanır. 

 Kırılan tanenin yüzey alanı arttığı için sindirim özsularının etkinliği artar. 

 Yem katkı maddelerinin karıştırılması kolaylaşır. 

 Birden fazla taneli ürünün karışımında homojenlik sağlanır. 

 Hayvanlar tarafından çiğnemesi kolaylaşır. 

 

  

Resim 1.1: Değişik tipte yem kırma makineleri 

 

1.1. Yem Kırma Makinelerinin Kullanım Alanları 
 

Yem kırma makineleri; hayvan yemi yapmak amacıyla arpa, buğday, yulaf, mısır,  

çavdar vb. taneli ürünlerin kırılarak öğütülmesinde kullanılan makinelerdir. Elektrikle çalı-

şan ve traktör kuyruk milinden hareket alarak çalışan tipleri mevcuttur.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Elektrikle çalışan tipleri çalıştırılmasının kolay ve sessiz çalışmaları gibi sebeplerle 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Hayvancılık işletmelerinde kendi yemini yapan küçük işlet-

melerin yanı sıra piyasaya yem satan büyük fabrika ve işletmeler tarafından değişik güç ve 

kapasitelerde yem kırma makineleri kullanılmaktadır. 

 

1.2. Yem Kırma Makinelerinin Görevleri 
 

Hayvan beslemede hazırlanan rasyonun bir bölümünü oluşturan kurutulmuş taneli 

ürünlerin hayvana verilmeden önce parçalanması gerekir. Parçalama (kırma) boyutu hayva-

nın cinsine göre değişiklik gösterebilir. Bu amaçla değişik yöntemler kullanılarak yem kırma 

makineleri geliştirilmiştir. 

 

 Taneli ürünler aşağıdaki yöntemlere göre parçalara ayrılır. 

 

 Sıkıştırma: Bu yöntemin esası kırılacak tanenin kendisinden daha sert iki 

yüzey arasında sıkıştırılarak parçalanması ilkesine dayanır. 

 Ovalama: Bu yöntemde tane biri sabit biri hareketli ya da her ikisi de 

ters yönde hareketli iki sert yüzey arasında ovalanarak kırılır. 

 Vurma: Bu yöntemde kırma işleminde taneye yüksek hızla dönen sert ci-

simler çarptırılarak kırma işlemi gerçekleşir. 

 Kesme: Bu yöntemde ise materyal iki keskin bıçak arasında kesilerek 

parçalanır. 

 

Taneli ürünlerin kırılması amacıyla geliştirilen makineler genel olarak değirmen adıy-

la tanımlanırlar. Yem hazırlama amacıyla tanelerin kırılmasında kullanılan değirmenler dört 

ana tipe ayrılırlar. Bunlar; taşlı değirmenler, diskli değirmenler, valsli değirmenler ve çekiçli 

değirmenlerdir. 

 

Taşlı, diskli ve valsli değirmenler sıkıştırma ve ovalama, çekiçli değirmenler ise vur-

ma etkisiyle taneleri kırarlar. Günümüzde yem hazırlama amacıyla en çok çekiçli değirmen-

ler kullanılmaktadır.  

 

 İyi bir yem kırma makinesinde şu özellikler aranmalıdır; 

 Kırılacak ürünü değişik boyutlarda parçalayabilmelidir. 

 Kırılacak birim ürün başına tüketilen enerji miktarı az olmalıdır. 

 Kırabileceği ürün çeşidi fazla olmalıdır. 

 Kullanımları ve bakımı kolay olmalıdır. 

 Yedek parçası ucuz ve bol olmalıdır. 

 İş verimi yüksek olmalıdır. 

 

Yem hazırlama amacıyla taneli ürünlerin kırılmasında değişik tipte makineler gelişti-

rilmiştir. Fakat bunlar içinde en fazla kullanılanı çekiçli tip yem kırma makineleridir.  

 

 Çekiçli yem kırma makinelerinin tercih edilmesinin başlıca sebepleri şunlar-

dır: 
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 Ucuzdur. 

 Bakım ve onarımı kolaydır. 

 Kırma incelik ayarı kolay yapılır. 

 Nem düzeyi %30 a kadar olan taneleri kırabilir. 

 Boyutları küçüktür. 

 İş kapasiteleri yüksektir. 

 

1.3. Yem Kırma Makinelerinin Parçaları 
 

Yem kırma makineleri esas olarak bir çatı ve kırma düzeninden oluşmaktadır. Bu tip 

makinelerin büyük bir çoğunluğunda kırılan materyalin iletimi için ayrıca havalı bir iletim 

sistemi de bulunmaktadır. 

 

Aşağıdaki şekilde çekiçli tip bir yem kırma makinesine ait parçalar ve ürün akışı gö-

rülmektedir. 

 

Şekil 1.1: Yem kırma makinelerinin parçaları 

1.3.1. Güç Kaynağı 
 

Yem kırma makinelerinde güç kaynağı olarak çoğunlukla elektik motorları tercih 

edilmektedir. Son yıllarda traktör kuyruk milinden hareket alanları da imal edilmektedir.  

 

 Elektrik motorlarının avantajları şunlardır: 

 Termik motorlara göre satın alma maliyetleri düşüktür. 

 Çalıştırılması ve bakımı kolaydır. 

 Sessiz çalışırlar. 

 Otomasyona uygundurlar. 

 Emniyetlidirler. 



 

5 

 

Şekil 1.2: Elektrik motoru 

1.3.2. Depo 
 

Depo, kırılacak ürünün içerisine konduğu kısımdır. Ürün akışını kesintiye uğratmaya-

cak şekilde üstten alta doğru daralan bir yapıda imal edilir. Deponun alt kısmında ürün akışı-

nı ayarlayan bir sürgü veya ayar düzeneği bulunur. Buradan ayar sürgüsünün açıklığını artı-

rıp azaltmak suretiyle besleme miktarı ayarlanır. Deponun üst kısmında tane içerisindeki taş 

vb. yabancı maddelerin kırma bölümüne geçişini engelleyecek bir parmaklı ızgara bulunma-

lıdır. Ayrıca ızgara aralığından geçebilecek küçük metal cisimleri tutacak mıknatısta kulla-

nılmaktadır. 

 

Şekil 1.3: Depo ve ayar sürgüsü 

1.3.3. Rotor 
 

Kırma düzeninin hareketli kısmıdır. Bir mil üzerine monte edilmiş flanş ve buna sabit 

veya hareketli bağlanmış çekiçlerden (bıçaklardan) oluşur. Aşağıda bir rotora ait parçalar 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 1.4: Rotor 
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Rotordaki çekiç sayısı parçacık büyüklüğünü ve kapasiteyi etkilemektedir. Çekiç sayı-

sı arttıkça kırılan ürünün parça büyüklüğü azalmakta ve kapasite artmaktadır. 

  

Resim 1.2: Değişik tipte flanş ve çekiçler 

1.3.4. Elek (Kontrbatör) 
 

Elekler (kontrbatör) esas itibariyle çekiçlerin etrafını saran daire yayı şeklinde delikli 

saç bir levhadır. Genellikle 2-3 mm kalınlığındadır. Eleklerin delik çapları, şekil ve büyük-

lükleri parçacık büyüklüğünü doğrudan etkiler. Delik çapları büyüdükçe daha iri parçalı 

yemler elde edilirken, delik çapları küçüldükçe daha küçük parçalı yemler elde edilir. 

 

  

Şekil 1.5: Değişik tipte elekler (kontrbatör) 

 

1.3.5. Çuvallama Ünitesi ve Siklon 
 

Buradan kırılan yem direk çuvala alınabileceği gibi, büyük kapasiteli yem kırma tesis-

lerinde ürün çıkış ağzından havalı bir iletimle siklona biriktirilip buradan çuvallanabilmekte-

dir. 

 

Resim 1.3: Çuvallama ünitesi ve siklon 
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1.4. Yem Kırma Makinelerinin Çalışma Sistemi 
 

Depo içeresine konulan ürün depo altında bulunan besleme ağzından kırma ünitesine 

girer. Ürün besleme hızı depo altında bulunan ayar sürgüsü vasıtasıyla artırılıp azaltılabilir. 

Kırma bölümü dönen bir rotor ve etrafına yerleştirilmiş delikli saç levhadan (elek) oluşur. 

Kırma ünitesine giren ürün yüksek devirde dönen bıçakların çarpma etkisiyle parçalanır. 

Yüksek devirde dönen bıçaklar merkezkaç kuvvetin etkisiyle ile açılır. Elek ve bıçakların 

arasında kalan ürün elekten geçecek boyuta gelinceye kadar bıçakların çarpma etkisinde 

kalır. Elek deliklerinden geçecek boyuta gelen ürün, parçalanmış halde kırma ünitesini terk 

ederek çıkış ağzından direk çuvala veya siklona alınır. Siklonda biriken yem daha sonra çu-

vallara alınır. 

 

Şekil 1.6: Yem kırma makinesinde ürün akışı 

1.5. Yem kırma Makinelerinin Ayarları 
 

Yem kırma makinelerinde kırılan yemin parça büyüklüğünün homojen olması için 

ürünün sabit bir besleme hızıyla kırma ünitesine girmesi gerekir. Bu amaçla depo altında 

bulunan besleme ağzında kapak veya ayar sürgüsü vasıtasıyla besleme hızı ayarlanır ve ça-

lışma süresince sabit bırakılır. 

 

Ayrıca elde etmek istediğimiz yemin parça büyüklüne göre elek seçimi yapmalıyız. 

Büyük parçalı yem elde etmek istiyorsak delik çapı büyük elekleri, ince parçalı yem elde 

etmek istiyorsak delik çapı küçük elekleri tercih etmeliyiz. 

 

1.6. Çalışma Sırasında Görülen Arızalar ve Giderilme Yolları 
 

Kırmak istediğiniz yemler kesinlikle kuru olmalıdır. Yağlı ve nemli yemler randımanlı 

öğütülmez. Bu tip ürünleri öğütürken hazne içereside ürün eleği tıkayabilir. Kırma işlemi 

tam gerçekleşmez. Makineyi stop edip, elek temizlenmelidir. Makinede elektriksel bir arıza 

meydana gelmişse müdahale edilmemeli mutlaka yetkili servis veya elektrikten anlayan yet-

kili kişiler tarafından müdahale edilmelidir. 
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1.7. İş Sonu Temizliği ve Bakımı 
 

İş bitiminde makinenin elektrik bağlantısı kapatılmalıdır. Daha sonra depo üzerindeki 

ızgara alınarak depo temizlenmelidir. Gövde kapağı açılarak, elek çıkartılmalı, gövde içeri-

sinde kalan yem varsa boşaltılmalı ve temizlenmelidir. Çekiçli yem kırma makinelerinde en 

büyük aşınma çekiçlerin dönme yönüne bakan uç kısımlarında görülür. Bazı firmalar çekiç-

lerin çalışma ömrünü uzatmak için iki taraflı kullanılabilir yapıda imal etmektedirler. Eğer 

çekiçlerde aşınma varsa değiştirilmelidir. Elekler gözden geçirilmeli özelliğini kaybetmişse 

yenisi ile değiştirilmelidir. Mil yatakları kontrol edilmeli özelliğini kaybeden yataklar değiş-

tirilmelidir. 

 

1.8. Emniyet Tedbirleri ve İş Güvenliği 
 

Emniyetsiz el aletleri, kirli zeminler, havasız ortam, aydınlatılması yetersiz ortamlar 

ve koruyucu donanımsız çalışma iş kazalarına sebep olmaktadır. Bu nedenle önce çalışma 

ortamının uygunluğu kontrol edilmeli, zemin düz ve temiz olmalıdır. Ortam havalandırması 

ve aydınlatılması iyi olmalıdır. Koruyucu donanım mutlaka kullanılmalıdır. Toz filtreleri 

solunan havayı temizleyen yumuşak fiber filtrelerdir. Ayrıca ortam gürültüsünü azaltmak 

için kulak koruyucuları ve gözleri korumak için koruyucu gözlükler kullanılmalıdır. Ayrıca 

iş tulumları da koruyucu olarak kullanılmakla birlikte bu konuda en önemli nokta giyilen 

tulumun üzerimize tam uymasıdır. Bol elbiseler tehlike oluşturabilirler. Ayrıca emniyetli 

ayakkabılar veya kaymaya dayanıklı botların kaza risklerini azaltacağı unutulmamalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Yem kırma makinelerinin, bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve ayar 

için gerekli araçlarla bakımını, ayarlarını yaparak kullanınız. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İş güvenliği tedbirlerini alınız. 

 Depo içerisini kontrol ediniz. 

 Elektrik bağlantılarını kontrol ediniz. 

 Çalışma ortamını havalandırınız. 

 Koruyucu kıyafetlerinizi ve donanımlarını-

zı giyiniz. 

 Temin ettiğiniz taneli ürünü makinenin 

deposuna doldurunuz. 

 Ürün içerisinde taş metal vb. yabancı mad-

de olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Depo ağzına istenmeyen ürünlerin geçme-

sini engelleyecek bir ızgara kullanabilirsi-

niz. 

 Kırma boyutunu belirleyiniz. 

 Yemin hangi hayvan gurubu için yapılaca-

ğı parça boyutunu etkileyeceğini unutma-

yınız. 

 Uygun elek numarası belirleyerek kır-

ma ayarını yapınız. 

 Makine kısa bir süre çalıştırıldıktan sonra 

makineyi stop ederek, çıkan yemin inceli-

ğini kontrol ediniz. 

 İstediğiniz özellikte değilse elek ölçüsünü 

kontrol ediniz. 

 Kırılan ürünü çuvallayınız. 
 Çuvalın yemin özelliklerine uygun olması-

na dikkat ediniz. 

 Makinenin iş sonu temizliğini ve bakı-

mını yapınız. 

 Makinenin elektrik bağlantısını kesiniz. 

 Depo içerisini kontrol ediniz. 

 Elekleri çıkartarak temizleyiniz. 

 Elekleri kontrol ediniz. 

 Hasar görmüş elek varsa değiştiriniz. 

 Rotor milini ve yatakları kontrol ediniz. 

 Mil ve yataklarda hasarlı olan varsa değiş-

tiriniz. 

 Flanş ve çekiçleri kontrol ediniz. 

 Flanş ve çekiçlerde hasarlı olan varsa de-

ğiştiriniz. 

 Makinenin tüm bağlantı elemanlarını kont-

rol ediniz. 

 Gevşemiş bağlantı elemanları varsa sıkı-

nız. 

 Özelliğini kaybetmiş olan bağlantı eleman-

larını değiştiriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

 

1. (   ) Parçalama (kırma) boyutu hayvanın cinsine göre değişiklik gösterebilir. 

2. (   ) Rotor;Bir mil üzerine monte edilmiş flanş  ve buna sabit veya hareketli bağlanmış 

çekiçlerden (bıçaklardan) oluşur. 

3. (   ) Kırılan tanenin yüzey alanı arttığı için sindirim öz sularının etkinliği azalır. 

4. (   ) Yem kırma makinelerinde kırılan yemin parça büyüklüğünün homojen olması için 

ürünün sabit bir besleme hızıyla kırma ünitesine girmesi gerekir. 

5. (   ) Kırma bölümü dönen bir rotor ve etrafına yerleştirilmiş delikli saç levhadan (elek) 

oluşur. 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü ya-

zınız. 

 

6. Yem kırma makinelerinde ............................ ürün akışını kesintiye uğratmayacak 

şekilde üstten alta doğru daralan bir yapıda  imal edilirler.  

7. Yem kırma makinelerinde ............... ve ................ ürünler randımanlı öğütülmez. 

8. Günümüzde yem hazırlama amacıyla en çok .................. değirmenler kullanılmaktadır. 

9. Çekiçli değirmenler nem düzeyi % ........... `a kadar olan taneleri kırabilir. 

10. ...................................................... esas itibariyle çekiçlerin etrafını saran daire yayı 

şeklinde delikli saç bir levhadır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 

 

Taneli ürünlerden (arpa, mısır, yulaf vb.) yem hazırlayınız. 

 

 Yem hazırlama 

 Malzemeler 

o Taneli ürün 

o Yem kırma makinesi 

o Çuval 

o İş ayakkabısı 

o İş tulumu  

o Eldiven 

o Koruyucu gözlük  

o Toz maskesi 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

lendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Koruyucu kıyafetlerinizi ve donanımlarınızı giydiniz mi?   

2. Çalışma ortamının havalandırmasını kontrol ettiniz mi?   

3. Depo içini kontrol ettiniz mi?   

4. Kırma büyülüğüne uygun elek seçtiniz mi?   

5. Uygun besleme açıklığını belirlediniz mi?   

6. Taneli ürünü depoya döktünüz mü?   

7. Elektrik bağlantılarını kontrol ettiniz mi?   

8. Makineyi çalıştırdınız mı?   

9. Kırılan ürünü çuvala aldınız mı?   

 

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 
 

 

 

 

Yem hazırlama makinelerinin, bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve 

ayar için gerekli araçlarla bakımını, ayarlarını yapacak ve kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan hayvancılık tesislerinin hayvanlara verilen yemi nasıl ha-

zırladıklarını araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. YEM HAZIRLAMA (KARIŞTIRMA) MAKİNELERİ 
 

Hayvanlara yedirilmek istenen ürünlerin bazıları hayvanlar tarafından sevilmeyebilir. 

Rasyonu oluşturan yem bileşenleri iyi karıştırılmazsa hayvanlar önlerine gelen yemin için-

den sevdiklerini seçer sevmediklerini yemeyerek yemin boşa gitmesine neden olurlar. Bu 

nedenle rasyonu oluşturan yem bileşenlerinin iyi bir şekilde karıştırılması hayvanların gere-

ken şekilde beslemenin yanında yemin ekonomik bir şekilde kullanılmasını da sağlar. Bu 

nedenle kırılmış taneli ürünlerin birbirine karıştırılması gerekir. Bu amaçla geliştirilen yem 

karıştırma makineleri değişik yem materyalinin birbirine karıştırılmasını sağlar. 

 

Başarılı bir karma işleminde her hayvanın tükettiği yem içinde önceden belirlenen 

yem içeriklerinin belirlenen oranda bulunması gerekir. Karma işlemine çok küçük oranlarda 

giren vitamin, antibiyotik, aminoasit vb. maddelerin karma içersine homojen bir şekilde da-

ğıtılması güçtür. Bu nedenle bu tür maddelerin önceden ön karışım haline getirilmeleri gere-

kir. Hazırlanan ön karışımlarla hacimleri belli oranlarda artırılan bu maddeler esas karmada 

daha kolay ve çabuk karıştırılabilirler. Ön karışımlar esas karmaya en az %5 oranında katıla-

cak şekilde oluşturulurlar. 

 

Yem karışımında kullanılan bileşenler, parçacık büyüklüğü ve şekil bakımından birbi-

rine benzer olsalar da yoğunluklarının farklı olması durumunda iyi bir karışım elde edilemez. 

Yoğunlukları farklı olan bileşenlerden yoğunluğu ağır olanlar aşağıda, hafif olanlar üstte 

toplanır. Bu sorunun giderilmesi için karışım sırasında materyalin alt üst edilmesi gerekir. 

 

Kırılan ürünlerin karıştırılarak hayvanlara verilmesinin birçok olumlu etkileri vardır.  

 

 Kırılan ürünlerin karıştırılarak hayvanlara verilmesinin olumlu etkileri şunlar-

dır: 

 Hayvanların sevmediği yemlerin yedirilmesi kolaylaşır. 

 Hayvanların yem seçmesi engellenir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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 Yem katkı maddelerinin hayvanlara verilmesi sağlanır. 

 Birden fazla kırılan ürünün karışımında homojenlik sağlanır. 

 

2.1. Yem Hazırlama (Karıştırma) Makinelerinin Kullanım Alanları  
 

Karma yem üretiminde en önemli işlemlerden olan karıştırma; karmayı oluşturan 

maddelerin yemin içerisinde önceden belirlenen oranlarda bulunmasını sağlamak için yapılır. 

Başarılı bir karıştırma işleminde hayvanın tükettiği her yem miktarında bütün karışım mad-

delerinin eşit bir şekilde yemin içerisinde bulunması gerekir. 

 

Bu amaçla küçük çapta hayvancılık işletmelerinden yem üretimi yapan büyük fabrika-

lara kadar yem karıştırma makineleri kullanılmaktadır. Değişik tiplerde ve kapasitelerde 

üretilmektedirler. Burada karıştırılacak yemin cinsi ve işletme büyüklüğü etkili olmaktadır. 

 

2.2. Yem Hazırlama (Karıştırma) Makinelerinin Görevleri 
 

Önceden kırılan parçalanan taneli ürünleri, yem katkı maddelerini, vitamin vb. madde-

leri belirli oranlarda homojen olarak karıştırmak yem karıştırma makinelerinin başlıca göre-

vidir. Burada önemli olan hazırlanan karışımın içeriğinin en küçük biriminde homojen olarak 

dağılmasıdır. Yoğunluk farklarından kaynaklanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için 

karıştırma işlemiyle beraber karışım aynı zaman da alt üst edilmelidir. 

 

Bir karıştırma işleminin başarılı sayılabilmesi için; elde edilen karışımda katıkların 

homojenliği yüksek olmalı, karıştırma süresi kısa olmalı, işçilik ve güç gereksinimi az olmalı 

ve birim karışım başına düşen masraf az olmalıdır. 

 

2.3. Yem Hazırlama (Karıştırma) Makinelerinin Çeşitleri 
 

Yem karıştırma amacıyla değişik tipte karıştırıcılar kullanılmaktadır. Hangi tipte olur-

sa olsun yem karıştırma makineleri  üç ana kısımdan oluşur. Karıştırma odası, karıştırıcı 

ve güç kaynağı karıştırma makinelerinin ana kısımlarını oluşturur. Yem karıştırma makinele-

rinde güç kaynağı olarak elektrik motorları kullanılmaktadır. Arabalı karıştırıcılarda traktör 

kuyruk milinden hareketli olanları da vardır. 

 

Yem karıştırma makineleri karıştırıcı tipine göre; döner kap tipi karıştırıcılar, helezon-

lu karıştırıcılar, paletli karıştırıcılar ve silindirik karıştırıcılar olmak üzere dörde ayrılır. 

 

 Döner kap tip karıştırıcılar 

Prizma veya silindir şeklinde kapalı kaplardan oluşur. Elle veya motor yardımıyla 

döndürülen bu tip karıştırıcılar, küçük çapta ki işletmeler için uygundur. 
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Şekil 2.1: Döner kap tipi karıştırıcılar 

 Helezonlu karıştırıcılar 

 

Karma yem üretiminde en çok helezonlu karıştırıcılar kullanılmaktadır. Bu tip karıştı-

rıcılarda kendi arasında düşey helezonlu, eğik helezonlu ve yatay helezonlu karıştırıcılar 

olarak üçe ayrılır. 

 

 Düşey helezonlu karıştırıcılar 

 

Tabanı konik bir silindirden oluşur. Silindirin merkezinde karıştırma işini yapan bir 

helezon bulunur. Helezonun şekline bağlı olarak serbest ve zorunlu karıştırıcı tipte olabilir. 

 

Şekil 2.2:Düşey helezonlu karıştırıcı 

Serbest tip düşey karıştırıcıda helezon açıktır ve materyal karıştırıcıya üstten yüklenir. 

Elektrik motorundan alınan hareketle kendi ekseni etrafında dönen helezon kanatlarının etki-

siyle materyal aşağıdan yukarı doğru taşınarak karıştırma yapılır. Bazı serbest tip düşey ka-

rıştırıcılarda karıştırma helezonu hem kendi ekseni etrafında hem depo iç çevresinde dönme 

hareketi yapar. 
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 Eğik helezonlu karıştırıcılar 

 

Karıştırma bölümü koni şeklindedir. Helezon yan yüze yaslanacak şekilde eğik olarak 

yerleştirilmiştir. Karıştırma helezonu kendi etrafında dönerken aynı anda konik yüzey bo-

yunca da döner. 

 

Şekil 2.3: Eğik helezonlu karıştırıcı 

 

 Yatay helezonlu karıştırıcılar 

 

Büyük kapasiteli olup U kesitli yatay bir depo içerisinde yatay konumda dönen bir ya 

da iki adet karıştırıcı elemandan oluşur. Karıştırıcı elemanlar çoklu spiral şeritli ya da çubuk-

lu tipte olabilir. Spiral şeritli olanlar daha yaygındır. Depo içerisindeki materyal birbirinin 

tersi yönde dönen elemanların etkisiyle karşılıklı yönlerde taşınarak karıştırma yapılır. Yatay 

karıştırıcılarda karıştırıcı elemanlar 40-60 d/dk. hızda döner ve karıştırma işi 3-5 dakikada 

tamamlanarak alt taraftaki açıklıktan materyal dışarı alınır. 

 

 Yatay helezonlu karıştırıcıların üstünlüklerini şöyle sıralayabiliriz; 

 

o Kuru materyal kadar yaş materyali de iyi karıştırırlar. 

o Karıştırıcının doldurulması ve boşaltılması kolaydır. 

o İki üç dakika karıştırmayla yeterli homojenlik sağlanır. 

o Alçak tavanlı yerlerde kullanılabilir. 

 

Bazı yatay karıştırıcılarda deponun üst tarafında yağ ve melas gibi sıvı materyalin ve-

rileceği püskürtme memeleri ile katkı maddelerinin katılacağı bir açıklık bulunur. Karıştırma 

işleminin yeterliliği karışımda yer alan tüm maddelerin homojen bir dağılıma ulaştığından 

anlaşılır. Bu amaçla karışımdan örnekler alınarak kontrol edilir. 
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Şekil 2.4:Yatay helezonlu karıştırıcı 

 Paletli karıştırıcılar 

 

Silindirik bir depo ile silindirin uzun ekseni boyunca yerleştirilmiş üzerinde paletler 

bulunan bir milden oluşur karıştırma paletleri ile karışma silindirinin iç yüzeyi arasında çok 

az bir boşluk vardır. Paletler dönerken materyali kenardan alıp merkeze doğru fırlatır İyi bir 

karışım sağlanabilmesi için karışma odası hacminin en fazla %40-50’si materyal ile doldu-

rulmalıdır. 

 

Şekil 2.5:Paletli karıştırıcı 

 Silindirli karıştırıcılar 

 

Karıştırma odası silindir şeklindedir. Silindirin içine konulan materyal dönen silindir 

içinde meydana gelen merkezkaç kuvveti ile yerçekimi kuvvetinin etkisiyle karışır. Silindirin 

iç yüzeyine sürtünme ve merkezkaç kuvvetinin etkisiyle tutunan materyal dönen yüzeyle 

birlikte bir miktar yükseldikten sonra ağırlığının etkisiyle aşağı doğru düşer. Karışımda iste-

nen tekdüzelik sağlanıncaya kadar döndürmeye devam edilir. Karıştırma odasının iç yüzeyi-

ne materyalin alt üst olması için spiral kanatlar yerleştirilmiştir. 
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Şekil 2.6: Silindirik karıştırıcı 

2.4. Yem Hazırlama (Karıştırma) Makinelerinin Çalışma Sistemi 
 

Düşey helezonlu karıştırıcılarda doldurma hunisine doldurulan kırılmış materyaller he-

lezonun alt kısmından üste doğru taşınır ve en üstten iç kısma saçılarak yeniden aşağıya dö-

külür. Aşağıya dökülen materyal helezon silindiri ve konik kısım arasındaki aralıklardan 

tekrar helezonun içine girer ve aynı döngü karıştırma süresince devam eder. Karıştırma so-

nunda boşaltma ağzında karışım dışarı alınır. 

 

Eğik helezonlu karıştırıcılarda karıştırma helezonu kendi etrafında dönerken aynı za-

manda konik yüzey boyunca da ilerler. Helezon bu hareketiyle yem materyalini deponun alt 

yüzeyinden yukarı taşır. Eğik helezonlu karıştırıcılara az miktarda malzeme konulsa bile 

yeterli karışım sağlanabilir. 

 

Yatay helezonlu karıştırıcılarda bir helezonlu olanlarda; helezon hatvesi (hatve; büyük 

hızla atılan ve bu sırada edindiği devinirlik ile devinimini sürdüren nesne) helezonu her iki 

taraftan ortaya getirecek şekilde düzenlenmiştir. Çok helezonlularda, helezonun biri materya-

li ortaya getirecek diğerleri tekrar uçlara götürecek şekilde düzenlenmiştir. Yatay helezonlu 

karıştırıcıların karıştırma etkinliği düşey helezonlulara göre daha iyidir. 

 

2.5. Yem Hazırlama (Karıştırma) Makinelerinde İş Sonu Temizliği 

ve Bakımı 
 

Yem hazırlama (karıştırma) makinelerinde iş bitiminde bazı işlemler yapılmalıdır. 

 

 Yem hazırlama (karıştırma) makinelerinde iş bitiminde yapılacak işlemler şun-

lardır: 

 

 İş bitiminde makinenin güç kaynağı bağlantısı kapatılmalıdır. 
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 Bakım ve kullanma kitabında belirtilen talimatlar doğrultusunda makine-

nin bakımı yapılmalıdır. 

 Depo içinde kalan ürün varsa temizlenmelidir. 

 Helezonlar gözden geçirilmeli özelliğini kaybetmişse yenisi ile değişti-

rilmelidir. 

 Mil yatakları kontrol edilmeli özelliğini kaybeden yataklar değiştirilmeli-

dir. 

 Yağlama noktaları yağlanmalı gevşemiş bağlantı elemanları varsa sıkıl-

malıdır. 

 

2.6. Emniyet Tedbirleri ve İş Güvenliği 
 

Emniyetsiz el aletleri, kirli zeminler, havasız ortam, aydınlatılması yetersiz ortamlar 

ve koruyucu donanımsız çalışma iş kazalarına sebep olmaktadır. Bu nedenle önce çalışma 

ortamının uygunluğu kontrol edilmeli, zemin düz ve temiz olmalı. Ortam havalandırması ve 

aydınlatılması iyi olmalı. Koruyucu donanım mutlaka kullanılmalı. Toz filtreleri solunan 

havayı temizleyen yumuşak fiber filtrelerdir. Ayrıca ortam gürültüsünü azaltmak için kulak 

koruyucuları ve gözleri korumak için koruyucu gözlükler kullanılmalıdır. Ayrıca iş tulumları 

da koruyucu olarak kullanılmakla birlikte bu konuda en önemli nokta giyilen tulumun üze-

rimize tam uymasıdır. Bol elbiseler tehlike oluşturabilirler. Ayrıca emniyetli ayakkabılar 

veya kaymaya dayanıklı botların kaza risklerini azaltacağını unutulmamalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Yem hazırlama makinelerinin, bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve 

ayar için gerekli araçlarla bakımını, ayarlarını yaparak kullanınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İş güvenliği tedbirlerini alınız. 

 Depo içerisini kontrol ediniz. 

 Elektrik bağlantılarını kontrol ediniz. 

 Çalışma ortamını havalandırınız. 

 Koruyucu kıyafetlerinizi ve donanımlarını-

zı giyiniz. 

 Yükleme sırasını belirleyiniz. 

 Homojen bir karışım için önce kırılmış 

taneli yemler ve mineralleri, sonra sap sa-

man türü kuru otları, en son silaj türü nem-

li ürünleri yükleme yapınız. 

 Makineye yükleme işlemine başlayınız. 

 Makineyi siloya uygun mesafede yaklaşı-

nız. 

 Makine ile silo arsına yaklaşırken traktö-

rün geri vites uyarısı yoksa kornaya basa-

rak çevrenizi uyarınız. 

 Ürün yüklenirken karıştırıcı helezonları 

çalıştırınız. 

 Yem bileşenlerini karıştırınız. 
 Son karışımda konulduktan sonra bir kaç 

dakika daha ürünün karışmasını sağlayınız. 

 Makineyi durdurunuz.  Depoyu boşaltınız. 

 Makinenin iş sonu temizliğini ve bakı-

mını yapınız. 

 Makinenin elektrik bağlantısını kesiniz. 

 Depo içerisini kontrol ediniz. 

 Karıştırıcıları kontrol ediniz. 

 Hasar görmüş olan varsa değiştiriniz. 

 Mil ve yatakları kontrol ediniz. 

 Mil ve yataklarda hasarlı olan varsa değiş-

tiriniz. 

 Makinenin tüm bağlantı elemanlarını kont-

rol ediniz. 

 Gevşemiş bağlantı elemanları varsa sıkı-

nız. 

 Özelliğini kaybetmiş olan bağlantı eleman-

larını değiştiriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Başarılı bir karma işleminde her hayvanın tükettiği yem içinde önceden belirlenen 

yem içeriklerinin eşit oranda bulunması gerekir. 

2. (   ) Karışım sırasında yoğunlukları farklı olan bileşenlerden yoğunluğu ağır olanlar 

aşağı hafif olanlar üste toplanır. 

3. (   ) Yemleri karıştırınca hayvanların sevmediği yemlerin yedirilmesi kolaylaşır. 

4. (   ) Serbest tip düşey karıştırıcıda helezon açıktır ve materyal karıştırıcıya üstten yük-

lenir.  

5. (   ) Paletli karıştırıcılarda iyi bir karışma  sağlanabilmesi için karışma odası hacminin 

en fazla % 90... 95 i materyal ile doldurulmalıdır. 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü ya-

zınız. 

 

6. Bazı yatay karıştırıcılarda deponun üst tarafında yağ ve ......................gibi sıvı 

materyalin verileceği püskürtme memeleri ile katkı maddelerinin katılacağı bir açıklık 

bulunur. 

7. Çok helezonlularda, helezonun biri materyali ortaya getirecek diğerleri tekrar 

........................götürecek şekilde düzenlenmiştir. 

8. Karıştırma odası,.......................... ve güç kaynağı karıştırma makinelerinin ana 

kısımlarını oluşturur. 

9. Karıştırma işi karmayı oluşturan maddelerin yemin içersinde önceden belirlenen 

.............................bulunmasını sağlamak için yapılır. 

10. Yatay helezonlu karıştırıcıların ...............................etkinliği düşey helezonlulara göre 

daha iyidir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 

 

Kırılmış taneli ürünlerden karışım hazırlayınız. 

 

 Karışım hazırlama 

 Gerekli malzemeler 

o Kırılmış taneli ürün 

o Yem karıştırma makinesi 

o Çuval 

o İş ayakkabısı 

o İş tulumu  

o Eldiven 

o Koruyucu gözlük  

o Toz maskesi 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

lendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Koruyucu kıyafetlerinizi ve donanımlarınızı giydiniz mi?   

2. Çalışma ortamının havalandırmasını kontrol ettiniz mi?   

3. Depo içini kontrol ettiniz mi?   

4. Karışıma girecek materyalleri seçtiniz mi?   

5. Karıştırılacak ürünlerin aktarma sırasını belirlediniz mi?   

6. Karışımları depoya döktünüz mü?   

7. Elektrik bağlantılarını kontrol ettiniz mi?   

8. Makineyi çalıştırdınız mı?   

9. Karıştırılan ürünü depoya aldınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

zi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise bir 

sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Yem dağıtma makinelerinin, bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve 

ayar için gerekli araçlarla bakımını, ayarlarını yapacak ve kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan hayvancılık tesislerinin hayvanlara verilen yemi nasıl da-

ğıttıklarını araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. YEM DAĞITMA MAKİNELERİ 
 

Hayvan yetiştiriciliğinde yem materyalinin hayvanlara dağıtılması değişik şekillerde 

yapılabilmektedir. Günümüzde küçük hayvancılık işletmelerinde kürek, el arabası, sepet gibi 

basit el aletleriyle yem dağıtımı yapılabildiği gibi büyük işletmelerde traktörle çalışan veya 

kendi yürür mobil tip dağıtıcılarla yem dağıtımı yapılmaktadır. Ayrıca barınakların içeresine 

yerleştirilen durağan otomatik yemleme sistemleri de kullanılmaktadır. Durağan otomatik 

yemleme sistemlerine bir sonraki faaliyette değineceğimiz için, bu faaliyetimizin konusunu 

mobil yem dağıtma makineleri oluşturacaktır. 

 

Resim 3.1: Traktörle çekilir tip yem dağıtma makinesiyle yem dağıtımı yapılırken 

 Yem dağıtma makinelerinin hayvancılık işletmelerine sağladığı faydalar şun-

lardır: 

 Zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlanır. 

 İşin daha kolay ve zevkli yapılmasını sağlar. 

 Bu tip makineler dağıtma işiyle beraber karıştırma işini de yaparlar. 

 Birden fazla yem materyalinin karıştırılarak aynı anda dağıtımı sağlanır. 

 Özellikle silaj türü kaba yemlerin depolarına yüklemelerini de kendileri 

yaparlar. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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3.1. Yem Dağıtma Makinelerinin Kullanım Alanları 
 

Yem dağıtma makineleriyle yem dağıtımının yapılabilmesi için öncelikle barınak ve 

yemlik yollarının traktör yem dağıtma makinesi ikilisinin ya da kendi yürür tiplerin çalışma-

sına olanak verecek ölçülerde ve uygunlukta olması gerekir. Çekilir tiplerin günümüzde orta 

ve büyük işletmelerde kullanımı yaygınken, kendinden motorlu tipler daha büyük modern 

hayvancılık tesislerinde kullanılmaktadır. 

 

Barınak dışında da açık besilerde yemlik yolu uygun olduğu takdirde bu tip makinele-

rin kullanılması mümkündür. Bu tip makineler silaj türü kaba yemleri vagonuna almak için 

kıyıcı tamburla donatılmışlardır. Silaj ve kuru otlar insan eli değmeden makine tarafından 

istenilen miktarda depo içerisine alınabilmektedir. Daha sonra içerisinde bulunan karıştırıcı 

vasıtasıyla diğer yem materyalleri ile karıştırılarak yemliklere dağıtımı yapılmaktadır. 

 

3.2. Yem Dağıtma Makinelerinin Görevleri 
 

Hayvancılık tesislerinde kullanılan yem dağıtma makineleri (vagonlar) yem dağıtma 

işine ilave bir takım işleri yapacak şekilde donatılmışlardır. Firmaların ve üreticilerin isteği-

ne bağlı olarak değişik özellikleri bir arada bulunduracak şekilde imal edilmektedirler. Dola-

yısıyla yem dağıtma makineleri aslında sadece yem dağıtma işini yapmamaktadır. Bu işe 

ilave olarak hayvanların yemleme sürecindeki işlerin bir kısmını da yapmaktadırlar. 

 

 Günümüz hayvancılık çiftliklerinde kullanılan yemleme vagonlarının görevle-

rini üç başlık altında toplayabiliriz: 

 

 Kesme: Özellikle silaj yığınından silajın ve ot balyalarının kendi deposu-

na alınmasında kullanılmak üzere kıyıcı tamburla donatılmışlardır. Kıyıcı 

tambur silajı veya kuru otu keserek makinenin deposuna yükler. 

 Karıştırma: Depoya alınan yem materyallerinin karıştırılmasını sağla-

mak için depo içersinde helezonlar vasıtasıyla yemin karıştırılması sağla-

nır.  

 Dağıtma: Deponun alt kısmında yemin yemliklere dağıtımını sağlayan 

sağlı sollu kapaklar bulunur. Bu kapaklardan boşaltma konveyörü aracılı-

ğıyla depo içersindeki yem yemliklere dağıtılır. 

 

 İyi bir yem dağıtma makinesinde şu özellikler aranmalıdır: 

 

 Dağıtabileceği yem çeşidi fazla olmalıdır. 

 Kullanımları ve bakımı kolay olmalıdır. 

 Yedek parçası ucuz ve bol olmalıdır. 

 İş verimi yüksek olmalıdır. 
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3.3. Yem Dağıtma Makinelerinin Parçaları 
 

Yem dağıtma makineleri esas olarak bir vagon, karıştırıcı helezonlar ve dağıtma düze-

ninden oluşur. Buna ilave olarak kıyıcı tamburlu tipleri de bulunmaktadır. Bu tip makinelerin 

büyük bir çoğunluğunda karıştırılan materyalin ağırlığının bilinmesi için ayrıca ağırlık ölçme 

sistemleriyle de donatılmıştır. Aşağıdaki şekilde çekilir tip bir yem dağıtma makinesinin ana 

parçaları görülmektedir. 

 

Şekil 3.1: Çekilir tip yem hazırlama ve dağıtma makinesi 

3.3.1. Depo 
 

Yem dağıtma makinelerinin depoları vagon görünümünde römorklardır. Kutu şeklinde 

metal yapıdadırlar. Değişik kapasitelerde olabilirler. Kapasiteyi işletme büyüklüğü etkile-

mektedir. İçerisinde karıştırıcı helezonlar ve dağıtıcı konveyör bulunur. Ayrıca bazı vagon-

larda dağıtılacak ürünün ağırlığını belirlemek için depolarda ağırlık ölçme sistemleri de bu-

lunmaktadır. Karıştırıcı tipine göre depo şekilleri değişmektedir. 

  

Şekil 3.2: Yatay karıştırıcılı vagonu  Şekil 3.3: Düşey karıştırıcılı vagonu 
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3.3.2. Karıştırıcı 
 

Bu kısım depo içerisine konan yem materyalinin karıştırılmasını sağlar. Düşey veya 

yatay karıştırıcılar kullanılmaktadır. Sayıları değişebilen helezonlardan oluşmaktadır. 

 

Resim 3.2: Yatay karıştırıcı   Resim 3.3: Dikey karıştırıcı 

3.3.3. Dağıtıcı Konveyör 
 

Deponun alt kısmında bulunur. Depo içerisinde karıştırılan yem materyalini yemlikle-

re dağıtır. Hareketini traktör kuyruk milinden bir dişli kutusu ve zincir dişliler yardımıyla 

alır. Besleme kapağı açıldıktan sonra depo içerisine üzerine gelen yem materyalini römork-

tan dışarı doğru götürerek yemliklere döker. 

 

Resim 3.4: Dağıtıcı konveyör 

3.4. Yem Dağıtma Makinelerinin Çalışma Sistemi 
 

Makine eğer kıyıcı tamburla donatılmışsa, kıyıcı tarafından makine deposuna yem ma-

teryali çekilir. Eğer kıyıcı tambursuz bir makine ise yükleme işlemi makine kovasına yapıl-

makta oradan makine kendisi karıştırma haznesine almaktadır. Diğer kısımların çalışma 

prensibi aşağı yukarı aynıdır. 
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Traktörle çekilen tipler hareketini traktör kuyruk milinden alır. Alınan bu hareket bir 

dişli kutusu ve hareket iletim organları yardımıyla karıştırıcı helezona ve dağıtıcı konveyöre 

gelir. Dağıtıcı helezonlar makinenin özelliğine bağlı olarak düşey veya yatay helezonlu ola-

bilir. Helezon kanatları üzerinde bulunan kesiciler vasıtasıyla yem materyalleri ince parçala-

ra ayrılır. Bu arada değişik materyallerde helezon kanatlarının etkisiyle karışır. Daha sonra 

boşaltma amacıyla yemliklerin başına gelinir. Hidrolik kol vasıtasıyla boşaltma kapısı açılır 

ve konveyöre hareket verilir. Bu arada eş zamanlı olarak traktörde hareket ettirilir. Traktör 

ilerlerken dağıtıcı konveyör vasıtasıyla yem karışımı yemliklere dökülür. 

 

3.5. Yem Dağıtma Makinelerinin Ayarları 
 

Yem dağıtma makinelerinde dağıtılan yemin dağılımının homojen olması için iyi bir 

karıştırma işlemi yapılması gerekir. Eğer karıştırma işlemi iyi yapılamazsa hayvanları bir 

kısmına farklı karışım oranı bir kısmına farklı bir karışım oranlı yem denk gelir. 

 

Hayvanlara dağıtılan yemin miktarına ilerleme hızı ve besleme açıklığı etkilidir. Trak-

tör kuyruk mili devri bakım ve kullanma kitabında aksi belirtilmemişse 540 d/dk. göre ayar-

lanmalıdır. Depo altında bulunan besleme ağzında kapak ve ya ayar sürgüsü vasıtasıyla bes-

leme miktarı ayarlanır ve çalışma süresince sabit bırakılır. Yine traktör ilerleme hızı dağıtım 

süresince verilmek istenen yem miktarına göre ayarlanmalı ve dağıtım süresince sabit tutul-

malıdır. Traktör ilerleme hızı arttıkça yemliklere dökülen yem miktarında azalma olacaktır. 

 

3.6. Yem Dağıtma Makinelerinde İş Sonu Temizliği ve Bakımı 
 

İş bitiminde makine durdurulmalı, traktör stop edildikten sonra kuyruk mili bağlantısı 

çıkarılmalı ve sonra bakım işlemine geçilmelidir. Önce iş güvenliği tedbirleri alınmalı daha 

sonra bakıma geçilmelidir. Makine tekerleklerine takoz konulmalı, çeki oku desteği emniye-

te alınmalıdır. Kişisel koruyucu donanım (koruyucu ayakkabı, eldiven, gözlük, tulum, toz 

filtresi vb.) kullanılarak bakıma başlanmalıdır. 

 

Bakıma başlamadan önce makineye ait bakım ve kullanma kitabı mutlaka yanımızda 

bulunmalıdır. Bakım ve kullanma kitabında belirtildiği şekilde makinenin bakımı yapılmalı-

dır. Makine üzerinde genel bir kontrol yapılmalı gevşemiş bağlantı elemanları varsa sıkılma-

lı, özelliğini kaybetmiş bağlantı elemanları yenisi ile değiştirilmelidir. Kuyruk mili şaftı ve 

makine üzerindeki yağlama noktaları kullanma ve bakım kitabında belirtildiği sürelerde yağ-

lanmalıdır. Makinenin ömrünün kullanma ve bakımının doğru ve zamanında yapılmasıyla 

doğrudan ilgili olduğunu unutulmamalıdır. 

 

3.7. Yem Dağıtma Makinelerinde Emniyet Tedbirleri ve İş Güvenliği 
 

Yem dağıtma makinelerinde emniyet tedbirleri ve iş güvenliği tedbirleri alınması ge-

rekir. 

 Yem dağıtma makinelerinde alınması gereken emniyet tedbirleri ve iş güven-

liği tedbirleri şunlardır: 

 Kişisel koruyucu giysilerinizi ve donanımınızı mutlaka kullanınız. 

 Makineyi hiçbir zaman çalışır durumda yalnız bırakmayınız. 
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 Karıştırıcı çalıştırılırken hiçbir zaman sürücü koltuğundan ayrılmayınız. 

 Eğitimini almamış ve yaşı küçük kişilerin makineyi kullanmasına izin 

vermeyiniz. 

 Makinenin etrafında kimsenin olmadığını kontrol etmeden makineyi ça-

lıştırmayınız. 

 Güvenlik korumaları yoksa makineyi çalıştırmayınız. 

 Koruyucu kapakları makine çalışırken asla açmayınız. 

 Bakım öncesinde mutlaka makineyi durdurarak kuyruk milini çıkartın ve 

elektrik kumanda panosunu kapatınız. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Yem dağıtma makinelerinin, bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve 

ayar için gerekli araçlarla bakımını, ayarlarını yaparak kullanınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İş güvenliği tedbirlerini alınız. 

 Depo içerisini kontrol ediniz. 

 Makine bağlantılarını kontrol ediniz. 

 Koruyucu kıyafetlerinizi ve donanımlarınızı 

giyiniz. 

 Makineyi traktöre bağlayınız. 

 Makineye uygun güçte traktör seçiniz.  

 Makine ile traktör arasını kontrol ederek 

emniyetli bir şekilde makineye yaklaşarak 

çeki oku bağlantısını yapınız. 

 Çeki oku emniyet pimini takınız. 

 Kuyruk mili bağlantısını yapınız. 

 Makine ve traktöre uyumlu kuyruk mili 

şaftını bağlayınız. 

 Emniyet piminin oturduğu kontrol ediniz. 

 Kuyruk mili şaftının kılıfı üzerindeki emni-

yet zincirinin kancasını takınız. 

 Elektrik kontrol panellerinin bağlantı-

sını yapınız. 

 Makinenin elektrik fişini traktörün elektrik 

prizine takınız. 

 Makineye kuyruk milinden hareketi 

veriniz. 

 Kuyruk miline hareket vermeden önce bütün 

kumanda kollarının nötr konumda olduğunu 

kontrol ediniz. 

 Kuyruk mili devrini kullanma kitabında 

belirtilen uygun devrine ayarlayınız. 

 Soğuk havalarda makineyi 5-10 daki-

ka boşta çalıştırınız. 

 Böylece hidrolik yağını uygun çalışma ısısı-

na ulaştırarak muhtemel hasarları önleyiniz. 

 

 Yükleme sırasını belirleyiniz. 

 Homojen bir karışım için önce kırılmış tane-

li yemler ve mineralleri, sonra sap saman tü-

rü kuru otları, en son silaj türü nemli ürünle-

ri yükleme yapınız. 

 Makineye yükleme işlemine başlayı-

nız. 

 Makineyi siloya uygun mesafede yaklaşınız. 

 Makine ile silo arsına yaklaşırken traktörün 

geri vites uyarısı yoksa kornaya basarak çev-

renizi uyarınız. 

 Ürün yüklenirken karıştırıcı helezonları 

çalıştırınız. 

 Yem bileşenlerini karıştırınız. 
 Son karışımda konulduktan sonra bir kaç 

dakika daha ürünün karışmasını sağlayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

29 

 Yem karışımını yemliklere dağıtınız. 

 Boşaltma konveyörünü çalıştırınız. 

 Traktörü yem oluklarını takip edecek şekilde 

sürünüz. 

 Dağıtma işi bittikten sonra boşaltma konve-

yörünü durdurunuz. 

 Dağıtılan yem miktarının; traktör ilerleme 

hızına ve kapı açıklığına bağlı olduğunu 

unutmayınız. 

 İş bitiminde makineyi park ediniz. 

 Makineyi düz ve kapalı bir zemine park 

ediniz. 

 Traktör makine  bağlantısını çözmeden ma-

kineyi takozla emniyete alarak destek ayağı 

pimini takınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Kıyıcı tambur silajı veya kuru otu keserek makinenin deposuna yükler.  

2. (   ) Yem dağıtma makineleri esas olarak bir vagon, karıştırıcı helezonlar ve dağıtma 

düzeninden oluşur. 

3. (   ) Yem dağıtma makinelerinin depoları vagon görünümünde römorklardır. 

4. (   ) Dağıtıcı helezonlar makinenin özelliğine bağlı olarak düşey veya yatay helezonlu 

olabilir. 

5. (   ) Yem dağıtma makinelerine bakım yaparken bakım ve kullanma kitabına göre 

hareket etmenin bir önemi yoktur. 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü ya-

zınız. 

 

6. Yem dağıtma makinelerinde dağıtılan yemin dağılımının .................................. olması 

için iyi bir karıştırma işlemi yapılması gerekir. 

7. Yem dağıtma makineleriyle yem dağıtımının yapılabilmesi için öncelikle barınak ve  

yemlik ............................................ traktör yem dağıtma makinesi ikilisinin yada kendi 

yürür tiplerin çalışmasına olanak verecek ölçülerde ve uygunluk ta olması gerekir. 

8. Depoya alınan yem materyallerinin karıştırılmasını sağlamak için depo içersinde 

...................................... vasıtasıyla yemin karıştırılması sağlanır.  

9. Deponun alt kısmında yemin yemliklere dağıtımını sağlayan sağlı sollu kapaklar 

bulunur.Bu kapaklardan boşaltma ............................................................. aracılığıyla 

yemliklere dağıtılır. 

10.  Yem dağıtma makinelerinde hayvanlara dağıtılan yemin miktarına 

.....................................................................ve besleme açıklığı etkilidir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 

 

 

Yem materyallerinin hayvan yemliklerine dağıtımını yapınız. 

 

 Yem dağıtımı 

 Gerekli malzemeler 

o Değişik özellikte yem materyalleri 

o Yem dağıtma makinesi 

o Traktör 

o İş ayakkabısı 

o İş tulumu  

o Eldiven 

o Koruyucu gözlük  

o Toz maskesi 

 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

lendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Koruyucu kıyafetlerinizi ve donanımlarınızı giydiniz mi?   

2. Çalışma ortamının havalandırmasını kontrol ettiniz mi?   

3. Makineyi kontrol ettiniz mi?   

4. Dağıtılacak ürünleri seçtiniz mi?   

5. Uygun besleme açıklığını belirlediniz mi?   

6. Uygun ilerleme hızını belirlediniz mi?   

7. Karışımı yemliklere dağıttınız mı?   

8. Makineyi park ettiniz mi?   

9. Makinenin bakım ve temizliğini yaptınız mı?   

 

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–4 
 

 

 

 

Otomatik yemlik ve sulukların, bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve 

ayar için gerekli araçlarla bakımını, ayarlarını yapacak ve kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan hayvancılık tesislerindeki sulama ve yemleme sistemleri-

ni araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

4. OTOMATİK SULUKLAR VE YEMLİKLER 
 

Hayvansal üretimin bir bölümünü oluşturan sulama ve yemleme işlemleri artık günü-

müzde daha modern sistemlerle kontrol altında çalıştırılmaktadır. Bu nedenle daha fazla iş 

gücü ve zaman tüketimine neden olan sulama ve yemleme işlemleri artık hayvancılık sektö-

rünün vazgeçilmez unsurlarından ikisidir. 

 

4.1. Otomatik Suluklar 
 

Hayvansal üretimin sulama verime direk etki eden unsurlardan birisidir. Hayvanların 

su ihtiyaçları; onların ırk, cins, yaş, verim ve çevre faktörlerine bağlı olarak değişiklik göste-

rir. Ortalama bir değer olarak su tüketimi; sağmal ineklerde 50 litre/gün, besi sığırlarında 45 

litre/gün ve tavuklarda 0,2 litre/gündür. 

 

Resim 4.1: Tavuklar damlatıcılı otomatik suluktan su içerken 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Hayvanların su ihtiyaçları barınak dışındaki açık kaynaklardan veya doğal kaynaklar-

dan karşılanabilir. Bu tür kaynaklar bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden olabildiği gibi 

kış aylarındaki dışardan karşılanan soğuk suda hayvanların hastalanmasına neden olabilir. 

 

Modern yetiştirme tekniklerinde hayvanların istediği anda içebilecekleri temiz ve sağ-

lıklı bir suyun yanlarında olması gerekir. Bu ihtiyacı en ekonomik ve en az su sarfiyatıyla 

ancak otomatik suluklarla sağlayabiliriz. 

 

4.1.1. Otomatik Sulukların Faydaları 
 

Otomatik suluklar birçok yönden faydalıdır. 

 

 Otomatik sulukların faydalarını şöyle sayabiliriz. 

 

 Hayvanlar istedikleri anda su içtikleri için susuz kalmazlar. 

 İş gücünden tasarruf sağlanır. 

 Her an taze ve temiz su içtikleri için verim artışı sağlanır. 

 İşletmede aşırı su tüketimi önlenmiş olur. 

 Çevre daha az ıslandığından hayvanların yattıkları yer kuru kalır. Dolayı-

sıyla hayvanlar daha iyi koşullarda yaşama alanına kavuşur. 

 

4.1.2. Otomatik Sulukların Sınıflandırılması 
 

Otomatik sulukları çalışma şekli ve kullanım amacına göre değişik şekillerde sınıflan-

dırmak mümkündür. 

 

 Yararlanan hayvan sayısına göre; 

 Bireysel otomatik suluklar, 

 Grup otomatik suluklar, 

 

 Kullanım amacına göre; 

 Otomatik buzağı-dana sulukları, 

 Otomatik koyun sulukları, 

 Otomatik kanatlı sulukları, 

 

 Kullanım yerine göre; 

 Barınak içersinde kullanılan otomatik suluklar 

 Merada kullanılan otomatik suluklar 

 

 Çalışma basıncına göre; 

 Sabit seviyeli ve şamandıralı otomatik suluklar 

 Basınçlı otomatik suluklar, olmak üzere sınıflara ayrılır. 
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4.1.3. Otomatik Sulukların Kullanım Alanları ve Çalışma Sistemi 
 

Büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde şamandıralı yalaklı, şamandıralı çanaklı, 

enjektörlü ve pompalı otomatik suluklar kullanılmaktadır. Kanatlı yetiştiriciliğinde ise; asma 

ve damla tip otomatik suluklar ve yalaklı asılır tip otomatik suluklar kullanılır. 

 

Şamandıralı yalaklı suluklar grup suluklardandır. Serbest duraklı ahırlarda ve ağıllarda 

kullanılır. Hacmi 100-500 litre arasında değişen su deposu şeklindedir. Daha çok betondan 

yapılır. Yalak içerisinde ki su seviyesi depo içersine konulan bir şamandıra sayesinde hep 

aynı seviyede tutulur. 

 

Şekil 4.1: Şamandralı yalaklı otomatik suluk 

Yalaktaki (1) su seviyesi azaldıkça şamandıra (2) aşağı doru hareket eder ve valfin (3) 

açılması sağlanır. Böylece yalağın dolması sağlanır. Yalak doldukça şamandıra yukarı kalkar 

ve valf kapanır. Böylece yalaktan su taşması engellenir. 

 

Kanatlı yetiştiriciliğinde asılır ve yere monte edilen tipler kullanılır. Yalak paslanmaz 

sac ya da plastikten yapılır. Enine kesiti 40x40 mm ya da 50x50 mm boyutlarında V şeklin-

dedir. Yalak içerisindeki su seviyesi şamandıralı bir valf yardımıyla 0,5-1,5cm arasında sabit 

tutulur. 

 

Şamandıralı çanaklı tip otomatik suluklar kullanım şekli ve çalışma şekli bakımından 

şamandıralı yalaklı tip otomatik suluklara benzer. Serbest duraklı ahırlarda ağıllarda ve kü-

meslerde kullanılır. 

 

Şekil 4.2: Şamandralı çanaklı otomatik suluk 
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Şamandıralı bir su kabına bağlı üzerinde belirli aralıklarla yerleştirilmiş metal (1) ça-

naklar bulunan yatay bir borudan oluşur. Boru üzerindeki çanak sayısı depo kapasitesine 

göre değişkenlik gösterebilir. Hayvanların tüketimi sonucu çanaklarda ki su seviyesi azaldık-

ça şamandıra (2) aşağı doğru hareket ederek suyun girmesi için valfi (3) açar. Çanaklar ve 

borudaki su seviyesi yükseldikçe şamandıra yukarı kalkar ve valf su girişini keser. Çanak 

ölçüleri su içecek hayvanın cinsine (sığır, koyun, tavuk vb.) göre değişir. Bu suluklar büyük 

ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde yere monte edilerek, kanatlı yetiştiriciliğinde ise yer-

den belirli bir yükseklikte asılarak kullanılır. 

 

Basınçlı çanaklı tip bireysel otomatik suluklar daha çok sığır ve atların sulanmasında 

kullanılır. Serbest duraklı ahırlarda 10-15 hayvana bir tane düşecek şekilde ve yemliklerden 

uzağa bağlı ahırlarda ise iki hayvanın yararlanabileceği şekilde durak aralarına yerleştirilir. 

Yerden 60-80 cm yükseğe monte edilir. 

 

Resim 4.2: Basınçlı tip çanaklı bireysel otomatik suluk 

Bu suluklar 2-3,5 litre hacminde kesik küre şeklindedir. Bir çanak ve su girişini kont-

rol eden supap dokunma pedalı ve bağlantı elemanlarından oluşur. Hayvan dokunma pedalı-

na burnu ile bir basınç uyguladığında buna bağlı olan yay baskısıyla supap açılır ve çanağa 

su dolar. Hayvan suyunu içtikten sonra burnunu çekince yayın üzerindeki basınçta kalkaca-

ğından supap kapanır ve su akışı kesilir. Hayvanlar burunlarıyla dokunma pedalına basınç 

uygulayarak su akışını kontrol edebilirler. 

 

Meralarda hayvanların sulanmasında dokunma kuvvetiyle çalışan pompalı otomatik 

suluklar kullanılır. Pompa pistonlu veya membranlı tipte olabilir. 

 

Şekil 4.3: Pompalı otomatik suluk 
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Suluk çanağında (1) kalan bir miktar su hayvanları suluğa çeker. Hayvan burnu ile do-

kunma pedalına (2) basınç uyguladığında membran (3) gerilerek vakum yaratır. Bu sırada 

basma supabı (5) kapalı ve emme supabı (4) açıktır. Membranın oluşturduğu vakum etkisiyle 

su pompa içerisine dolar. Dokunma pedalına uygulanan basınç kalktığında membran eski 

konumunu almak üzere aşağı hareket eder. Bu sırada emme supabı kapalı olduğu için su 

basma supabından çanağa dolar. Pompalı suluklar uygun derinlikte yeraltı suyu bulunan 

yerlerde kullanılır.20-30 hayvan için bir suluk yeterlidir. 

 

Resim 4.3: Damla tip otomatik suluk 

Kanatlı yetiştiriciliğinde ve özellikle kafes tavukçuluğunda damla tip suluklar yaygın 

olarak kullanılır. Yatay su borusuna bağlı bir memeden oluşur. 

 

Resim 4.4: Damla tip otomatik suluk 

 

Supap normal koşullarda üstünde bulunan suyun basıncıyla kapalı konumdadır. Ta-

vuklar gagalamak suretiyle memeyi içeri doğru iterek suyun memeden akışını sağlar. Su 

memeden damlalar şeklinde akar. Tavuklar bu damlalar şeklindeki suyu içerler. Damla tip 

suluklar da su basıncının sabit tutulabilmesi için su seviyesi otomatik olarak kontrol edilen 

bir depodan beslenir. Su içerisindeki katı parçalar supabın sürekli açık kalmasına dolayısıyla 

çevrenin ıslanmasına sebep olabilir. Bu nedenle suluklar sık sık kontrol edilmeli ve temiz su 

kullanılmalıdır. 
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Şekil 4.4: Asma tip şamandıralı otomatik suluk 

Kanatlı yetiştiricilinde grup suluğu alarak değişik tipte asma otomatik suluklar kulla-

nılmaktadır. Bunlardan birisi olan şamandıralı otomatik suluktur. Suluğa su üstten girer ve 

suluk kabına dalar. Kap içerisindeki şamandıra, kaptaki su seviyesine bağlı olarak aşağı-

yukarı hareket eder. Şamandıranın bu hareketine bağlı olarak çalışan bir supap yardımıyla, 

su akışı kontrol edilir. Asma tip suluklarda su akışı, çift yönlü supaplı bir düzenekle de kont-

rol edilebilir. 

 

Şekil 4.5: Asma tip çift yönlü supaplı otomatik suluk 

Suluk (1) nolu kola asılır. (2) nolu somun yardımıyla (3) nolu yayın basıncı, dolayısıy-

la suluktaki su seviyesi ayarlanır. Askı kolunun diğer ucu supap iteceği olarak görev yapar. 

Suluk dolduğunda yay basıncı yenilerek askı kolu (4) nolu eksen etrafında döner. Bu dönüş 

nedeniyle suluk aşağı doğru inerken askı kolunun diğer ucu ile alt supap (5) yukarı kaldırılır 

ve su akışı kesilir. Suluktaki su miktarı azaldıkça yay çekme kuvvetinin etkisiyle askı kolu 

(4) nolu eksen etrafında ve ters yönde döner. Dolayısıyla suluk yukarı doğru hareket ederken 

kolun itecek olarak görev yapan kısmı aşağı doğru hareket eder ve supabın açılmasını sağlar. 

Sistemin tıkanmasını önlemek için süzgeç (6) bulunur. Diğer suluklara göre daha emniyetli-

dir. Yayın kırılması veya görevini yerine getirememesi gibi durumlarda alt supap kapanarak 

su akışı kesilir. Böylece etrafın ıslanması engellenmiş olur. 
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Kanatlı yetiştiriciliğinde kullanılan diğer bir asma tip sulukta aşağıda verilmiştir. Bu 

tip suluklar genellikle 35-40 cm çapında ve plastikten yapılırlar. 

 

Şekil 4.6: Asma tip plastik otomatik suluk 

Sulukta ki su seviyesi 1 cm olacak şekilde ayarlanırlar. Tavana asılarak kullanılan bu 

sulukların su giriş kısmında yay baskılı bir supap bulunur. 

 

Şekil 4.7: Asma tip şamandıralı plastik otomatik suluk 

Suluk boş iken yay basıncının etkisiyle supap açılır ve su iki noktadan kap içine akar. 

Kaptaki su miktarı istenen seviyeye ulaştığında bu suyun ağırlığıyla yay basıncı yenilir ve 

supap kapanır. Düşük basınçta çalışırlar. Bu nedenle şamandıralı bir depodan beslenirler. 

Depodaki su seviyesiyle suluk supabı arasındaki mesafe 3-4 metreyi geçmemelidir.4.1.4. 

Otomatik Sulukların Bakımı 

 

Otomatik suluklarda genellikle tıkanmaya bağlı arızalar görülmektedir. Suyun içerisi-

ne karışan katı parçalar borularda suyun akışını yavaşlatabilir veya tamamen engelleyebilir. 

Kullanılan suyun temizliğine özen gösterilmelidir. Sistemi oluşturan bütün parçalar gözden 

geçirilmelidir. Eskiyen kırılan özelliğini kaybeden parçalar yenisi ile değiştirmelidir. Zama-

nında müdahale edilmezse suluklar taşabilir ve hayvanların yaşam alanları ıslanabilir. Bu 

durum hayvanların hastalanmasına neden olabilir. Ayrıca gereksiz su israfına neden olabilir. 
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4.2. Otomatik Yemlikler 
 

Hayvanların yem yedikleri yerlere yemlik adı verilir. Yetiştiriciliği yapılan hayvanın 

cinsi ve yem çeşidi yemlik tipi ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle hayvansal üretimde değişik 

tipte yemlikler kullanılmaktadır. 

 

4.2.1. Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanılan Otomatik Yemlikler 
 

Yem materyalinin depodan alınarak yemliklere dağıtılmasını gerçekleştiren sistemler 

barınaklara sabit olarak yerleştirilir. 

 

 Bu sistemlerin en yaygın olarak kullanılanlar şunlardır; 

 

 Helezonlu dağıtıcılar 

 Zincirli paletli dağıtıcılar 

 Alternatif hareketli paletli dağıtıcılar 

 Bantlı dağıtıcılar 

 

 Helezonlu dağıtıcılar 

 

Yemliklerin üstüne yerleştirilmiş bir helezon götürücü ve elektrik motorundan oluşur-

lar. Helezon kanatları dönme kuvvetinin etkisiyle yem materyalini kanal içerisinde taşırlar. 

Kanalın alt tarafında bulunan deliklerden yem materyali yemliklere dökülür. 

 

 

Şekil 4.8: Helezonlu dağıtıcı 

 

Helezonlu dağıtıcılar kıyma boyutu 10 cm den küçük yemlerin (silaj, kıyılmış yaş ve 

kuru ot) dağıtımına uygundur. Gürültülü çalıştıkları için genellikle serbest duraklı açık ahır-

larda kullanılırlar. 

 Zincir paletli dağıtıcılar 

 

Yemliklerin üstünde bulunan raylar ve üzerinde hareket eden bir zincir paletli götürü-

cü ve elektrik motorundan oluşur. 
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Şekil 4.9: Zincirli paletli dağıtıcı 

Yemin taşınmasında çekme elemanı olarak görev yapan sonsuz zincir 1-2 adet olabilir. 

Paletler zincirlere 60-70 cm aralıklarla bağlanır. Dikdörtgen kesitli taşıma kanalına dökülen 

yem paletlerin küreme etkisiyle diğer tarafa taşınır. Bu sırada götürücü raylar zerinde hareket 

ettirilerek yem götürücünün boşaltma noktasından yemliklere dağıtılır. 

 

 Alternatif hareketli dağıtıcılar 

 

Genel olarak zincir paletli dağıtıcılara benzer. Yemliklerin üst tarafına yerleştirilmiş 

bir taşıma kanalı ve bu kanal içersine yerleştirilmiş ileri geri hareket eden zincir ve elektrik 

motorundan oluşur. Zincir taşıma kanalının köşesinde çalışır. Üzerinde 60-70 cm aralıklarla 

tek noktadan mafsallı olarak bağlanmış küreme kolları (paletler) bulunur. 

 

Şekil 4.10: Alternatif hareketli zincir paletli dağıtıcı 

Paletler zincirin ileri hareketinde açılır ve önündeki yemi sürükleyerek bir miktar kay-

dırır. Geri hareketinde ise kapanarak bir önceki palet tarafından kürenen yemin arkasına ve 

küreme pozisyonuna gelir. Böylece yem taşıma kanalının diğer ucuna taşınır. Taşıma kanalı-

nın yemlikler üzerindeki hareketine bağlı olarak yemliklere dağıtılır. 

 

 Bantlı dağıtıcılar 

 

Deşik tipleri mevcuttur. En yaygın olanı yemlikler üzerinde hareket edendir. İki silin-

dir arasında gerdirilmiş sonsuz bir bant ve elektrik motorundan oluşur. Götürücü organ yem-

liklerin üst tarafındaki raylar üzerinde ve yemlik uzunluğu boyunca ileri-geri hareket ettirile-

bilir. Depodan bir götürücü vasıtasıyla çekilen yem bant üzerine dökülür. 
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Şekil 4.11: Bantlı dağıtıcı 

 

Bantlı götürücü raylar üzerinde hareket ettirilerek yem boşaltma noktalarından yem-

liklere dağıtılır. 

 

4.2.2. Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanılan Otomatik Yemlikler 
 

Kanatlı yetiştiriciliğinde kullanılan yemlikler basit ve otomatik olmak üzere iki tiptir. 

Hayvan sayısının fazla olduğu işletmelerde otomatik tip yemlikler kullanılmaktadır. 

 

Resim 4.5: Kümeste otomatik yem dağıtımı yapılırken 

Kanatlı yetiştiriciliğinde kullanılan otomatik yemlikler; raylı depolu (arabalı) yemlik-

ler, borulu tip yemlikler ve bantlı tip yemlikler olarak üç grupta toplanabilir. 
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 Raylı depolu (arabalı) dağıtıcılar 

 
Bu tip dağıtıcılar genellikle kafes tavukçuluğunda kullanılır. Düz yalak şeklinde yem-

liklerin üst tarafına yerleştirilmiş raylar üzerinde hareket eden bir depo ve güç ünitesinden 

oluşur. 

 

Deponun tabanı yemin akışını kolaylaştıracak şekilde alta doğru daralan bir yapıda 

imal edilir. Depo iki taraftan karşılıklı olarak çelik halatlarla çapı 20-30 cm olan metal silin-

dirlere bağlıdır. Silindirler dişli kutusu yardımıyla elektrik motorundan aldığı hareket ile 

döner. Bu dönüşleri sırasında silindirden birisi üzerine sarılan halat ile depoya geri çekme 

kuvveti uygular ve depo raylar üzerinde hareket eder elektrik motoru ters yönde döndürüldü-

ğünde halat diğer silindir üzerine sarılır. Depo ters yönde hareket eder. Depo raylar üzerinde 

çekilirken yem materyali alt taraftaki açıklıktan düzgün bir şekilde yemliklere dağıtılır. 

 

Şekil 4.12: Raylı depolu dağıtıcı 

Kafes tavukçuluğunda kullanılan raylı depolu dağıtıcılar yerden belirli yükseklikler-

deki yemliklere aynı anda yem dağıtımı yapabilecek şekilde üst üste yerleştirilmiş depolar-

dan oluşur. Depoların yaylar üzerindeki hareketi küçük bir elektrik motoru ile sağlanır. Bo-

şalan depoların doldurulmasında helezon götürücülerden yararlanılır. Dağıtıcı depo sayısı 

katsayısına bağlıdır. 3 katlı kafeslerde 6 adet depo bulunur. Dağıtıcı, kafes uzunluğu boyunca 

hareket ettirilerek altı yemliğe bir anda yem dağıtımı yapılır. 

 

 Borulu tip yemlikler 

 

Bu tip yemlikler, içerisinde hareketli zincir bulunan kapalı devre yapmış bir boru, yem 

deposu, yemlik kapları ve güç ünitesinden oluşur. 

 

Yem deposu ve güç ünitesi kümes dışına yerleştirilir. Böylece yeminlerin kirlenmesi 

ve hayvanların gürültüden etkilenmeleri önlenir. Güç ünitesi zincirin kapalı devre boru içeri-

sindeki hareketini sağlar. Zincirin depo içerisindeki hareketi sırasında zincir baklaları arasına 

giren yem boru içerisinde taşınarak taşıma borusu ile bağlantılı olan yemlik kaplarına dökü-

lür.  
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Bazı borulu tip otomatik yemliklerde boru içinde zincir yerine küçük çaplı bir helezon 

ya da spiral yay bulunur helezon ya da spiral yay kendi ekseni etrafında dönerken depodaki 

yem materyali boru içerisinde taşınır. Yem alt tarafta belirli aralıklarla bağlanmış yemlik 

kaplarına dökülür. 

  

Şekil 4.13: Borulu tip yemlikler 

Borulu yemlikler bir zaman saati ile donatılarak günün belirli saatlerinde yemlik kap-

ları otomatik olarak doldurulabilir.  

 

 Bantlı tip yemlikler 

 

Bu tip yemliklerde kapalı devre yapan dikdörtgen kesitli üstü açık bir kanal (2) ve bu 

kanalın tabanına yerleştirilmiş hareketli bant (1), yem deposu (3) ve güç ünitesinden (4) olu-

şur. 

 

Saçtan yapılan taşıma kanalı kümes içerisinde yerden 30-40 cm yüksekliğe yatay ola-

rak yerleştirilir. Depo ve güç ünitesi kümes dışında bulunur. Depodaki yem materyali kapalı 

devre kanal içerisinde hareket eden bant yardımıyla sürüklenerek taşınır. Bant hızı 3-12 m/d 

arasında değişir. 
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Şekil 4.14: Bantlı tip yemlikler 

 

Kümesteki hayvan sayısına bağlı olarak taşıma kanalı çeşitli şekillerde yerleştirilebilir. 

Taşıma kanalı içerisinde yem hayvanlar tarafından kirletilebilir. Çalışma sırasında kirli ye-

min depodaki temiz yemle karışması istenmez. Bu nedenle taşıma kanalının dönüş bölümü 

üzerinde ve depoya girişten önceki bir yerine eleme düzeni (5) yerleştirilir. Paletin hareketi-

ne bağlı olarak çalışan bu silindirik elek yeme karışan iri taneli yabancı maddelerin ayrılma-

sını sağlar. Borulu tip otomatik yemliklerde olduğu gibi devreye eklenecek bir zaman saati 

ile günün belirli saatlerinde otomatik yemleme yapılabilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Otomatik yemlik ve sulukların, bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve 

ayar için gerekli araçlarla bakımını, ayarlarını yaparak kullanınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İş güvenliği tedbirlerini alınız. 

 Depo içerisini kontrol ediniz. 

 Elektrik bağlantılarını kontrol ediniz. 

 Çalışma ortamını havalandırınız. 

 Koruyucu kıyafetlerinizi ve donanımlarını-

zı giyiniz. 

 Dağıtımı yapılacak yemi depo içerisine 

doldurunuz. 

 Ürün içerisinde taş metal vb. yabancı mad-

de olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Depo ağzına istenmeyen ürünlerin geçme-

sini engelleyecek bir ızgara kullanabilirsi-

niz. 

 Dağıtma miktarını belirleyiniz.  Dağıtıcı hızını ayarlayınız. 

 Dağıtım işi bittikten sonra makinenin 

bakımını yapınız. 

 Elektik bağlantısı kapatınız. 

 Bakım ve kullanma kitabına göre yemleme 

sisteminin bakımını yapınız. 

 Otomatik sulama sistemini çalıştırınız.  Sulukları gözlemleyiniz. 

 Sistemin iş sonu temizliğini ve bakımı-

nı yapınız. 

 Su kaçıran sulukları kontrol ediniz.  

 Tıkanmış olanları temizleyiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Şamandıralı yalaklı suluklar grup suluklardandır. Serbest duraklı ahırlarda ve 

ağıllarda kullanılır. 

2. (   ) Meralarda hayvanların sulanmasında dokunma kuvvetiyle çalışan pompalı 

otomatik suluklar kullanılır.Pompa pistonlu veya membranlı tipte olabilir. 

3. (   ) Basınçlı çanaklı tip bireysel otomatik suluklar daha çok sığır ve atların 

sulanmasında kullanılır. 

4. (   ) Kafes tavukçuluğunda kullanılan raylı depolu dağıtıcılar yerden belirli 

yüksekliklerdeki yemliklere aynı anda yem dağıtımı yapabilecek şekilde yan yana 

yerleştirilmiş depolardan oluşur. 

5. (   ) Kanatlı yetiştiriciliğinde kullanılan yemlikler iki tiptir.Hayvan sayısının fazla 

olduğu işletmelerde otomatik yemlikler kullanılır. 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü ya-

zınız. 

 

6. Sağmal ineklerde .günlük su tüketimi ortalama ................... litre/gündür. 

7. Yetiştiriciliği yapılan hayvanın .................. ve yem ........................yemlik tipi ile 

doğrudan ilgilidir. Bu nedenle hayvansal üretimde değişik tipte yemlikler 

kullanılmaktadır. 

8. Bantlı tip yemliklerde bant hızı ................. m/min. arasında değişir. 

9. Alternatif hareketli dağıtıcılar genel olarak .............................................. dağıtıcılara 

benzer. 

10.  Çalışma sırasında kirli yemin depodaki temiz yemle karışması istenmez .Bu nedenle 

taşıma kanalının dönüş bölümü üzerinde ve depoya girişten önceki bir yerine ............. 

............................................... yerleştirilir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 

 

 

Taneli ürünlerden (arpa, mısır, yulaf vb.) yem hazırlayınız. 

 

 Yem hazırlama 

 Malzemeler 

o Taneli ürün 

o Yem kırma makinesi 

o Çuval 

o İş ayakkabısı 

o İş tulumu  

o Eldiven 

o Koruyucu gözlük  

o Toz maskesi 

 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

lendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Koruyucu kıyafetlerinizi ve donanımlarınızı giydiniz mi?   

2. Çalışma ortamının havalandırmasını kontrol ettiniz mi?   

3. Depo içini kontrol ettiniz mi?   

4. Kırma büyülüğüne uygun elek seçtiniz mi?   

5. Uygun besleme açıklığını belirlediniz mi?   

6. Taneli ürünü depoya döktünüz mü?   

7. Elektrik bağlantılarını kontrol ettiniz mi?   

8. Makineyi çalıştırdınız mı?   

9. Kırılan ürünü çuvala aldınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 
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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 değer-

lendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kıracağınız kullanacağınız taneli ürünleri belirlediniz mi?   

2. Taneli ürünleri kırdınız mı?   

3. Karışıma girecek ürünleri belirlediniz mi?   

4. Kırılan taneli ürünleri karıştırdınız mı?   

5. Karıştırılan ürünleri çuvalladınız mı?/ depoladınız mı?   

6. Karıştırılan ürünleri dağıttınız mı?   

7. Otomatik sulama sistemini çalıştırdınız mı?   

8. Yem kırma makinelerinin bakımını yaptınız mı?   

9. Yem karıştırma makinelerinin bakımını yaptınız mı?   

10. Yem dağıtma makinelerinin bakımını yaptınız mı?   

11. Otomatik suluk ve yemliklerin bakımını yaptınız 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 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 depo 

7 yağlı-nemli 

8 çekiçli 

9 30 

10 
elek (kontrba-

tör) 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yan 

6 melas 

7 uçlara 

8 karıştırıcı 

9 oranlarda 

10 karıştırma 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 homojen 

7 yollarının 

8 helezonlar 

9 konveyörü 

10 ilerleme hızı 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 50 

7 cinsi - çeşidi 

8 3-12 

9 zincir paletli 

10 eleme düzeni 
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