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Tarım
Alan Ortak
Tarım Alet ve Makineleri
40/24
Bireye / öğrenciye tarım traktörlerini, tarım alet ve
makinelerini tanıma ve inceleme ile ilgili bilgi ve
becerileri kazandırmaktır.
1. Bakım ve kullanma kitaplarına göre tarım
traktörlerini ve parçalarını inceleyeceksiniz.
2. Bakım ve kullanma kitaplarına göre tarım alet ve
makinelerini inceleyeceksiniz.
Ortam: Açık ortam (tarım arazisi), kapalı ortam (sınıf,
sera, laboratuvar, atölye)
Donanım: Traktör, traktör maketi, traktör Ģemaları,
traktör bakım ve kullanma ve kitapları, toprak iĢleme alet
ve makineleri, ekim, dikim ve gübreleme makineleri, bitki
bakım ve koruma makineleri, hasat harman ve yem
hazırlama makineleri, kendi yürür tarım makineleri,
hayvancılıkta kullanılan makineler, tarımsal ürünleri
iĢleme makinelere ait Ģemalar, iĢ elbisesi, bilgisayar,
projeksiyon cihazı, tarım alet ve makinelerine ait bakım
ve kullanma ve kitapları
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Tarımsal üretim sırasında adına “girdi” denilen tohum, fidan, damızlık, ilaç, gübre, su,
makine ve benzeri masrafları yaparız. Bunların her biri, üretimi yaparken cebimizden çıkan
harcamalardır. Makine dediğimiz girdi; toprak iĢlemeden ekim-dikime, gübrelemeden
ilaçlamaya, hasattan taĢımaya her türlü traktör, pulluk, ekim makinesi, gübre dağıtıcı,
biçerdöver, römork ve benzeri alet ve makineyi içine aldığından bunlara genel olarak tarım
alet ve makineleri adını vermekteyiz.
Ülkemizin hızlı geliĢimine paralel olarak tarım alet ve makineleri de geliĢimini
sürdürmektedir. Günümüzde, iĢlerin zamanında bitirilmesi için vazgeçilmez bir girdi hâline
gelen tarım alet ve makinelerinin önemi her geçen gün giderek artırmaktadır. Teknolojideki
geliĢime paralel olarak gün geçtikçe geliĢen ve farklılaĢan tarım alet ve makineleri bugün
tarımda çalıĢan kiĢilerin vazgeçilmez bir yardımcısı durumundadır. Bu alet ve makineleri
kullanacak kiĢiler olarak bizlere hem kendimize hem de tarım iĢletmelerimize zarar
verebilecek çeĢitli kazaların önlenebilmesi açısından bazı görevler düĢmektedir. Bakım ve
kullanma kitaplarına göre tarım alet ve makinelerini tanımamız ve kullanmamız bizlerin
üzerine düĢen en önemli görevdir.
Bu modül ile tarım iĢletmelerinde bitkisel ve hayvansal üretimde kullanılan tarım alet
ve makinelerini tanıyacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Bakım ve kullanma kitaplarına göre tarım traktörlerini ve parçalarını inceleyeceksiniz.

ARAġTIRMA


Atölye ve atölye çalıĢma ortamı hakkında bilgi edininiz.



Atölye ve atölye çalıĢma ortamında çalıĢma öncesi, çalıĢma sırasında ve çalıĢma
sonrası alınması gereken iĢ güvenliği tedbirlerini araĢtırınız.



Traktör ve traktör çeĢitleri hakkında bilgi edininiz.



Tarımda kullanılan traktörleri internetten ve traktör satıĢ bayilerinden
araĢtırınız.



Traktörün ana yapı elemanlarını, donanımlarını ve görevlerini araĢtırınız.



Traktör ve tarım alet makineleri ile çalıĢma öncesi, çalıĢma sırasında ve çalıĢma
sonrası alınması gereken iĢ güvenliği tedbirlerini araĢtırınız.



Edindiğiniz bilgileri resim ve fotoğraflarla destekleyerek uyarıcı panolar
hazırlayınız.



Yaptığınız

araĢtırmalardan

elde

ettiğiniz

sonuçları,

sunum

yaparak

arkadaĢlarınızla ve öğretmeninizle paylaĢınız.

1. ATÖLYE VE TRAKTÖR
1.1. Atölye Ortamının Tanıtılması
Alet ve makinelerin bulunduğu, üretim araçları kullanılarak alet ve makineler üzerinde
bakım, onarım ve ayarların yapıldığı, yeni ürünlerin meydana getirildiği ve belirli bir amaca
ulaĢan üretim çalıĢmalarının yapıldığı sınırlı alanlar atölye olarak tanımlanır. Bu alanlarda
özellikle tarım makineleri bakım ve onarımı ile ilgili iĢlemler yapılıyorsa bu alanlar tarım
alet ve makineleri bakım onarım atölyesi adını alır.
Makinelerin verimli çalıĢması için belirli periyotlarla kontrol edilmesi gerekir. Belirli
periyotlarla yapılan kontrol çalıĢmalarına bakım denir.
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Makinelerin bakımlarının yapılması sonucunda belirlenen arızaların giderilmesi veya
belirli aralıklar sonunda makinelerin bazı elemanlarının değiĢtirilmesi iĢlemine, bir baĢka
deyiĢle makinenin tekrar iĢler hâle getirilmesine onarım denir.
Bakım onarım atölyesi olarak düzenlenen yerler, yangına karĢı dayanıklı malzeme
kullanılarak yapılmalıdır. Bina içinde havalandırma, ısıtma ve hava takviye sistemleri
bulunmalıdır. Bu binalar ayrıca basınçlı hava, yanıcı gaz ve oksijen dağıtım sistemlerine
sahip olmalı ve bütün güvenlik aletlerini bünyesinde bulundurmalıdır.
Bir bakım onarım atölyesinde aranılacak özellikler Ģu Ģekilde sıralanabilir:





Havalandırma: Atölyeler daima çelik çatılar ile örtülmeli, açılır kapanır camlı
panjurlar ile donatılmalıdır. Bu kısımlarda bol ıĢık girecek Ģekilde çok sayıda
pencereye yer verilmelidir.
Isıtma: Ġnsan kendi vücut sıcaklığının en az yarısı kadar olan atmosferik bir
ortamda verimli olarak çalıĢabilir. Bu sıcaklık değerleri, oturarak çalıĢılan
yerlerde 18 °C’den; ayakta durarak çalıĢılan yerlerde 15 °C’den aĢağı
olmamalıdır.
Aydınlatma: KıĢın ve gece yapılan çalıĢmalarda iĢlerin aksamadan devam
etmesi doğru bir aydınlatma ile sağlanır. Gözü yormayan ve ekonomik olan
floresan lambalar ile aydınlatma her zaman iyi sonuçlar verir. Atölyenin
bulunduğu yer uygun ise atölyenin doğu tarafındaki pencereler daha büyük
tutulmalıdır.

1.2. Atölyede ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada her yıl on binlerce kiĢi tarımsal çalıĢmalarda ve
sanayi çalıĢmaları sırasında iĢ kazalarına uğramaktadır. Bunların büyük çoğunluğu ya sakat
kalmakta ya da ölmektedir.
Bu nedenle atölyelerde iĢ sağlığı ve iĢ güvenliği konusu önemlidir. Yapılan
araĢtırmalar sonucunda kazaların oluĢ nedenleri aĢağıdaki gibi sıralanmıĢtır:





Verilen talimatlara uymama ve yanlıĢ tarzda çalıĢma
Çok kısa sürelerde bile olsa dikkatin iĢ üzerinden uzaklaĢması ve baĢın baĢka
yere çevrilmesi
ĠĢ esnasında çevredekilerle konuĢma
ĠĢ esnasında el Ģakası yapılması
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Günümüzde insan gücüne dayanan zor ve yorucu iĢlerin büyük bir kısmı tarım alet ve
makineleri tarafından kolayca yerine getirilebilmektedir. Hızla geliĢen teknoloji, insanın iĢini
kolaylaĢtırmakla birlikte dikkatli olunmadığı takdirde ölümle sonuçlanan kazalara neden
olabilmektedir. Tarımda yaĢanan kazalar da beĢ ana baĢlık altında toplanmaktadır:






Tarım makinelerinin kullanımı esnasında oluĢan kazalar
Traktör ve diğer motorlu araçların kullanımı esnasında oluĢan kazalar
Hayvancılık çalıĢmaları sırasında hayvanlardan kaynaklanan kazalar
El aletlerinin kullanımı esnasında oluĢan kazalar
ÇeĢitli iĢ tezgâhlarının kullanımı esnasında oluĢan kazalar

Tarımsal faaliyetler sırasında kullanılan tarım makineleri, bu sektörde yaĢanan
kazaların ana sebeplerinden biridir. Tarımsal kazalar ve sonucunda ortaya çıkan
yaralanmalar sadece bu makineler ile çalıĢılırken değil, aynı zamanda makinelerin tamir,
bakım, ayarlama, temizleme, tıkanıklıkları giderme gibi iĢlem basamaklarında da ortaya
çıkmaktadır. Tarımda güvenli makine kullanımı konusunda eğitim düzeyi düĢük, doğrudan
makine kullanıcısı olmayıp tarım makineleri yanında bulunan kadın ve çocuklar ile diğer
kiĢilerin kazalardan daha çok olumsuz etkilendikleri de yapılan araĢtırmalar ile ortaya
konulmuĢtur.

Resim 1.1: Tarım alet ve makineleri atölyesi

Yurt dıĢında gerçekleĢtirilen pek çok araĢtırma tarımda yaĢanan kazaların gerek insan
sağlığı açısından gerekse iĢletmeye getirdiği maddi kayıplar açısından ciddi boyutlarda
9

olduğunu ortaya koymakta ve birçok ülkede tarım, madencilikten sonra en tehlikeli
sektörlerden biri olarak kabul edilmektedir.
Tarım makinelerinin tehlike açısından diğer tarımsal faaliyetler içerisinde en riskli
grup içinde bulunmasının iki ana nedeni bulunmaktadır:



Tarım makinelerinde yer alan düzenlerin çoğunlukla çok hızlı hareket eden ya
da yüksek dönüĢ sayısına sahip parçalardan oluĢması
Makineleri oluĢturan düzen ve parçaların büyük bir kısmının açıkta çalıĢma
zorunluluğunun bulunması

AraĢtırmalar tarım makineleri ile yaĢanan kazaların büyük çoğunluğunun insan
hatasından kaynaklandığını ortaya koymuĢtur. Bu durumda tarımda çalıĢan ve bu makineleri
kullanacak kiĢilerin tehlikelerin bilincinde olması ve bu konuda eğitimli olması son
derece büyük önem taĢımaktadır.
Atölyelerde olsun tarımsal faaliyetlerde olsun disiplinli çalıĢma, iĢ güvenliğinin
birinci koĢuludur. AĢağıda çalıĢma sırasında uyulması gereken genel kurallar yer almaktadır:


Pek çok tarımsal çalıĢmada ve atölyede oluĢacak yaralanmalar, kiĢisel koruyucu
ekipmanlar kullanılarak önlenebilir. Bu ekipmanlar; baĢ, yüz, gözler, kulaklar,
eller, ayaklar, vücut ve solunum sistemlerini korumak için kullanılmaktadır
fakat etkin olmaları için düzenli olarak kullanılmaları gerekir.



Tarımsal çalıĢmalarda ve atölye çalıĢmalarında uygun giyim olmalıdır. Atölye
çalıĢmaları sırasında çalıĢanlar önlük ya da tulum giyer. Atölye hizmetlerinde
(taĢıma, temizlik gibi) çalıĢanlar ise gömlek ve pantolon giyer. Uygun giyimden
kastedilen giyilen tulum ya da önlüğün büyük olmamasıdır. Düğmeleri de
sağlam olmalıdır. Aksi takdirde iç kısımda bulunan herhangi bir giyim eĢyası
(kravat, yelek, süveter gibi) dıĢarı sarkarak makinelerin dönen kısımlarına
takılabilir. Saat, yüzük ve kolye gibi aksesuarlar çalıĢma esnasında
çıkarılmalıdır. Yüzük ve saat türü metalik aksesuarlar, makinelerin dönen
kısmına takılabilir. Bunun dıĢında özellikle yüzük elinize gelebilecek bir darbe
nedeniyle parmakta gereğinden fazla bir ezilmeye yol açar. Elektrik ark
kaynağında yüzük nedeniyle meydana gelmiĢ kısa devrelere de tanık
olunmuĢtur. ÇalıĢanın saçı kısa olmalıdır.



Gözler, çalıĢma esnasında meydana gelen kazalardan korunmalıdır.
Korunmanın en güzel yolu ise koruyucu gözlüklerin kullanılmasıdır. Atölye
yöneticileri konunun bilincinde oldukları için hemen hemen her zımpara taĢının
yakınına koruyucu gözlük asar ve yanına da uyarıcı levha koyar. Mesleğin ilk
anlarından itibaren koruyucu gözlük kullanımı (özellikle talaĢlı üretim
yaparken) alıĢkanlık hâline getirilmelidir.



Atölyenin bir iĢ yeri olduğu unutulmamalıdır. Atölye ve tarımsal faaliyetlerde
çalıĢanlar dikkatini tümüyle iĢe vermek zorundadır. Dikkatin dağılması,
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uyuklama ve gereksiz konuĢma, ciddi birçok aksaklığa yol açar. ÇalıĢılan
tezgâha, alet ve makineye baĢkasının yakın durmasına izin vermemek gerekir.
Bu husus da dikkatin dağılmasına yol açar.


ÇalıĢanlar kendisinin ve çevresinin temizliğine özen göstermelidir. Atölyenin,
alet ve makinenin bakım ve temizliğinde görevler tam olarak yerine
getirilmelidir. Unutmamalıdır ki temizliği tam yapılmamıĢ yerler de kazalara
neden olur. Örneğin yere dökülmüĢ bir miktar yağ zamanında temizlenmezse
üzerine basan kiĢilerin kayarak düĢmesine yol açar.



Disiplinli ve tertipli bir atölyede her Ģeyin bir yeri olduğu ve her Ģeyin kendine
ayrılan yerde saklanması gerektiği unutmamalıdır. Aletler yerli yerinde ve iĢe
hazır bir Ģekilde korunmalıdır.



Eller, hareketli bütün kısımlardan uzak tutulmalıdır. Atölye riskli çalıĢmalarında
ellerin korunması için eldiven kullanma alıĢkanlığı edinilmelidir.



Teknolojideki ilerlemeye paralel olarak gün geçtikçe geliĢen ve farklılaĢan
tarım alet ve makineleri bugün tarımda çalıĢan kiĢilerin vazgeçilmez bir
yardımcısı durumundadır. Bu alet ve makineleri kullanacak kiĢilere hem
kendilerine hem de iĢletmelerine zarar verebilecek çeĢitli kazaların
önlenebilmesi açısından bazı görevler düĢmektedir. Bu görevleri Ģu baĢlıklar
altında toplayabiliriz:







Makinelere yaklaĢırken dikkatli olmak
Kısa yoldan iĢ yapmaya kalkıĢmamak
Gereksiz riskler almamak
Güvenli olmayan uygulamalara kalkıĢmamak
Uyarılara kulak asmak
Tehlikelerin bilincinde olmak

Unutulmamalıdır ki birçok kazadan korunmak için makineye hareketi kesmek, motoru
durdurmak ve bütün parçaların durmasını beklemek gibi basit önlemler yeterli olmaktadır.

1.3. ÇalıĢma Ortamının Düzeni
Tarımsal çalıĢmalarda ve atölyelerde kullanılan makineler ve el aletleri genellikle
kaliteli takım çeliklerinden üretilir. Bundaki amaç, makine ve aletlerin uzun süreler
kullanıcıya istenilen nitelikte hizmet vermesidir. Makine ve el takımlarının kullanımı
sırasında birkaç noktaya özen gösterildiği takdirde uzun süreler özelliklerini yitirmeden
kullanılabilir. Bunu sağlamanın ön koĢulu çalıĢılan yerin ve ortamın düzeni, kullanım
dıĢındaki sürelerde el takımlarının tezgâh üzerinde belirli kurallar çerçevesinde
sıralanmasıdır. Örneğin eğe türü kesici ve aĢındırıcı aletler kullanılmadığı zaman her biri
ayrı ayrı yerlerde bulunmalıdır. Eğelerin üst üste konmamasındaki temel neden, eğelerin
kesici uçları birbirlerine temas ettiğinde körlenmeye yol açmasıdır. Eğeleri tezgâh üzerinde
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geliĢigüzel dağıtmanın en büyük sakıncası, diğer hassas aletlere zarar vermesi ve kendi
diĢlerinin zamanından önce aĢınmasıdır.

1.4. Atölyede ve ÇalıĢma Ortamında Kullanılan Temel El Aletleri
Her tarım iĢletmesinde genellikle bir bakım onarım atölyesi veya en azından alet ve
edevatların bulunduğu bir iĢ tezgâhı bulunmaktadır. Büyük iĢletmeler ise yapım ve tamir
iĢlerini yürütmek için iyi teçhiz edilmiĢ atölyelere ihtiyaç duyar. Bu atölyelerde ve çalıĢılan
yerlerde kullanılan temel el aletleri Ģunlardır:

1.4.1. Anahtarlar
Cıvata, somun ve vidaları sökme ve sıkma iĢleminde kullanılan bir alettir. Ölçü
büyüklüğüne göre birçok çeĢidi olduğu gibi kullanılacağı yere göre çeĢitli yapıda olanları da
vardır.
Açıkağız veya düz anahtarlar her takım kutusunda bulunur.

Resim 1.2: Anahtarlar

Yıldız anahtarlar ağız kısımlarında lokma anahtarlarına benzer. Düz açıkağızlı
anahtarlar gibi kullanılır. Somun veya cıvata baĢlarını tüm yüzeylerinden kavradıkları için
genellikle sıyrılma problemi yaratmaz. Dar yerlerde kullanmada açıkağız anahtarlara göre
üstünlük sağlar.
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Kombine anahtarların bir ucu yıldız diğer ucu açıkağızlı olup her iki uç aynı ölçüye
sahiptir.
Lokma anahtarlar, daha pahalıdır fakat kullanımları hızlıdır. Dar deliklerdeki cıvata,
somun, vida ve bujilere ulaĢma kolaylığı gibi özelliklere sahiptir.
Ayarlı anahtarlar, değiĢik ölçülere kolaylıkla ayarlanır ve genellikle açıkağız ve yıldız
anahtarın bulunmadığı durumlarda kullanılır.
Boru anahtarı, boru veya benzeri yuvarlak parçaları döndürmek veya vidalamak için
kullanılan bir alettir. Bu anahtar, iĢe göre ayar edilip tutturulduktan sonra yalnız bir yönde
hareket ettirilir. Kurbağacık da aynı iĢlevleri gören bir anahtar türüdür.

1.4.2. Tornavidalar
Tornavida, baĢlı vidaların sökülmesinde ve vidalanmasında kullanılır. Takım
çeliğinden imal edilen tornavidanın sap kısmı ağaç veya plastiktir.

Resim 1.3: Tornavidalar

1.4.3. Çekiçler
Maddeleri iĢleyerek bir Ģeyler üreten her meslek grubunun kendine has özellikleri
bulunan çekiçleri vardır (marangoz, taĢçı, kaportacı ve camcı çekici vb.).
Tarım makineleri bakım ve onarımında kullanılmak üzere yaklaĢık 0,2 kg’dan 2 kg’a
kadar çekiç çeĢidi vardır. Bu ağırlıktan daha fazla olanlar varyos ya da balyoz olarak
adlandırılır ve ağırlıkları 12 kg’a kadar olabilir. Çekiçler; vurmak, oyuk açmak ve metalleri
istenilen Ģekle sokmak için dövme iĢlemlerinde kullanılır.
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Resim 1.4: Çekiçler

1.4.4. Penseler
Parçaların tutulmasında ve ayarlanmasında kullanılan el aletleridir. Anahtarlar gibi
somun ya da vidaların sökülüp takılmalarında kullanılmaz. Aksi takdirde somun ve vida
baĢlarının bozulmasına yol açar. Pense çeĢitleri Ģunlardır:

Ayarlı pense

Düz pense

Papağan pense

Segman pensesi

Kayar bağlantılı pense

Kargaburnu pense

Yan keski

Resim 1.5: Penseler

1.5. Traktörün Tanıtımı ve Görevi
Traktör; tarımsal iĢlerde kullanılan tekerlekli, paletli veya her ikisine de sahip olan,
üzerinde bulunan motorun gücü ile hareket eden bir kuvvet makinesidir. Traktör; çeken, çeki
motoru manasına gelmektedir.
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Resim 1.6: Traktör

Traktörler yalnız baĢına hemen hemen hiçbir iĢ yapamaz. Traktör; önünde ya da
arkasında çekilen, asılan ve çeĢitli Ģekillerde traktörden hareket alan alet ve makinelerin
oluĢturduğu kombinasyonlarla iĢ yapar. Çekme iĢlemi yanında kayıĢ-kasnak, kuyruk mili
çıkıĢları, askı tertibatı ve hidrolik kumanda tertibatı, yükleme, klima kontrollü kabin, hidrolik
dümenleme vb. pek çok ünite ile günümüz traktörlerinin fayda ve etkinliği artırılmıĢtır.

1.6. Traktörlerin Sınıflandırılması
Ülkemiz geniĢ tarım alanları ile traktör kullanımı için son derece elveriĢli bir ülkedir.
Traktörlerin varoluĢ nedenlerinden en önemlisi, çeĢitli tarımsal iĢlerde değiĢik tarımsal iĢ
makinelerinin çalıĢmasına olanak sağlamasıdır. Bu nedenle belirli çalıĢma koĢullarına uygun
çeĢitli traktör tipleri geliĢtirilmiĢtir. Buna göre traktörlerin sınıflandırması:



Hareket sistemlerine göre (yürüyen aksama göre)

Paletli traktörler

Tekerlekli traktörler
Kullanılma amaçlarına göre

Standart traktörler

Yüksek çatılı traktörler

Endüstriyel amaçlı traktörler (özel traktörler)

Bağ traktörleri

Çayır ve bahçe traktörleri

Motorlu çapa tipi traktörleri (el traktörleri)

Orman traktörleri
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Resim 1.7: Traktörle yapılan iĢler
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1.7. Traktörün Ana Organları, Donanımları ve Görevleri

Resim 1.8: Traktörün ana organlarından bir kısmı

Tarımsal iĢlerde kullanılan traktörlerin ana organlarını ve donanımlarını aĢağıdaki
Ģekilde sınıflandırmak mümkündür:






Motor
Hareket iletim organları

Kavrama

Vites kutusu

Diferansiyel

Son hız azaltma (son redüksiyon )
Yürütme ve yönlendirme sistemi

Tekerlekler
Tarım makineleri ile ilgili düzenler (güç çıkıĢ noktaları)

Kuyruk mili

Üç nokta bağlantı düzeni

Traktörde arka bağlantı düzenleri

Hidrolik prizler (çıkıĢlar)

KayıĢ-kasnak sistemi
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1.7.1. Motor
Traktörün tüm çalıĢmaları için güç sağlayan en önemli parçadır. Motorda üretilen güç,
aktarma organları (vites kutusu, diferansiyel, son redüksiyon) tarafından tekerlekler ve
kuyruk miline iletilir. Motor, traktörün kalbidir. Traktörlerde en fazla dört zamanlı, içten
yanmalı motorlar kullanılmaktadır.

Resim 1.9: Motor

1.7.2. Kavrama
Kavrama, motorun ilk hareketini (çalıĢtırılmasını) sağlamak, vites değiĢtirmek, motor
ve vites kutusunun devrini eĢitlemek için kullanılmaktadır. Kavrama pedalına (debriyaj
pedalına) basıldığında motor ile vites kutusu arasındaki bağlantı kesilmekte yani motordan
aktarma organlarına güç iletimi olmamaktadır. Bu sırada vites değiĢtirme iĢlemi
gerçekleĢtirilebilmektedir.

Resim 1.10: Kavrama
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1.7.3. Vites Kutusu
Vites kutuları, kavrama üzerinden gelen motor hareketinin istenilen devirlerde ve
hızda tekerleklere ulaĢmasını sağlayan organdır. Vites kutularında bulunan diĢlilerin yardımı
ile bu hız ayarlaması yapılmaktadır.

1.7.4. Diferansiyel
Traktör, virajı alırken dıĢ tarafta bulunan tekerleklerin içtekilere göre daha fazla
dönmeleri gerekmektedir. DıĢtaki tekerleklerin içtekilere göre daha fazla dönmesini sağlayan
organ diferansiyeldir. Diferansiyel olmasaydı dönüĢlerde tekerlekler kayardı. Bu kaymayı
diferansiyel ortadan kaldırmaktadır. Diferansiyel ayrıca vites kutusundan gelen hareketin
yönünü de 90 ˚C değiĢtirerek tekerleklere ulaĢtırır.

Resim 1.11: Diferansiyel

1.7.5. Yürüme Organları
Traktörün yürüme organları paletli ya da tekerlek Ģeklinde olmaktadır. Tekerlekler
lastikten imal edilir ve havalı yapıda olur. Standart tip tarla traktörlerinde ilerleme hareketi
sadece arka tekerleklerden verilir. Ön tekerlekler yalnızca dümenleme görevi görür ancak
bazı traktörlerde ön tekerlekler ilerleme hareketi de verebilir. Bu hâlde dört tekerleğin
birlikte hareketi ile (çift çeker) traktör çeki gücü daha da artırılmıĢ, zor çalıĢma Ģartlarında
patinaj ve benzeri durumlar azaltılmıĢ olur.
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1.7.6. Dümenleme Sistemi
Dümenleme sistemi, traktör ön tekerleğine yön açısı vererek ya da paletli traktörlerde
paletlerden birisini yavaĢlatarak dönmeyi sağlayan organdır. Traktörlerde dümenleme,
akstan dönmeli ve belden (bükmeli) dümenleme olmak üzere iki değiĢik Ģekilde
yapılmaktadır. Akstan dönmeli dümenleme sistemi kendi içinde iki tekerlek dümenlemeli ve
dört tekerlek dümenlemeli olmak üzere ikiye ayrılır. Günümüz traktörlerinde mekanik,
hidrolik, hidrolikle takviye edilmiĢ ve hidrostatik dümenleme olmak üzere dört Ģekilde
dümenleme yapılmaktadır.

Resim 1.12: Dümenleme ve yürüme organları

1.7.7. Fren Sistemi
Hareket hâlindeki traktörün yavaĢlamasını ve durdurulmasını sağlayan sistemdir.
Traktörlerde el freni (park freni) ve ayak freni (iĢletme freni / hareket freni) olmak üzere iki
fren çeĢidi bulunmaktadır. ĠĢletme frenine ayakla, park frenine ise elle komuta edilir.
Standart traktörlerde sadece arka tekerlekler frenlenir. Frenleme ya tekerlek içinde ya da
diferansiyel çıkıĢında olur. Çift çeker traktörlerde ön tekerlekler için de frenleme sistemi
bulunmaktadır.
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Resim 1.13: Fren sistemi

1.7.8. Üç Nokta Bağlama Düzeni
Asılır ya da yarı asılır makinelerin traktöre bağlanmasını sağlayan düzendir. Aletler
traktöre üç noktadan bağlanır. Bağlantı yerlerinden üstte olanına üst bağlantı kolu veya orta
kol, altta bulunan iki kola da alt bağlantı kolları veya yan bağlantı kolları adı verilir. Bu
kollar sayesinde alet üç nokta bağlama düzenine bağlandıktan sonra yukarı kaldırılır, yere
indirilir veya yerden belli bir yükseklikte tutulabilir. Üç nokta askı sisteminin bir parçası
olmamakla birlikte bazı parçalar vardır ki traktör arkasında asılı aletlerin veya traktör
hidrolik sisteminin zarar görmemesi için konulmuĢtur. Bunlar, yavaĢlatma kolu ve taĢıma
kilidi koludur.
YavaĢlatma kolu, traktörün arkasına asılı aletin indirilirken hızla toprağa çarparak
zarar görmesini önlemek için kullanılır. YavaĢ ve hızlı olmak üzere 2 konumu vardır.
TaĢıma kilidi kolu ise tarla gidiĢ ve dönüĢlerinde traktöre asılı aletlerin taĢınmasında
yol sarsıntısı ve silkelenmeleri sonucu hidrolik sistemin zarar görmemesini sağlar.
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Resim 1.14: Üç nokta bağlama düzeni

1.7.9. Traktörde Arka Bağlantı Düzenleri (Çekme Düzenleri)
Traktörlerde değiĢik kullanım Ģartlarına göre alet ve makinelerin bağlanarak
çekilebilmesi için çok sayıda bağlantı düzenekleri kullanılmaktadır. Traktör arka bağlantı
düzenleri, çekilir tipteki aletlerin, römorkların traktöre bağlanarak çekilmesi için
kullanılmaktadır. Çekme düzenleri;





Yüksek çeki bağlantısı (arka çeki bağlantısı),
Salınımlı çeki demiri,
Delikli çeki demiri,
Çabuk bağlanan çeki kancası olarak sınıflandırılmaktadır.
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1.7.10. Kuyruk Mili
Dönerek çalıĢan makinelere hareket iletimi sağlayan organdır. Tarla çalıĢmalarında
kuyruk milinden hareket alan aletlerin bulunması nedeniyle günümüz traktörlerinde kuyruk
mili dakikada 540 devir/dakika veya 1000 devir/dakika yapacak Ģekilde iki farklı yapıda
imal edilmektedir. 540 devir/dakika miller 6 kanallı, 1000 devir/dakika miller 21 kanallı
olur. Ülkemizdeki traktörlerin kuyruk milleri genellikle dakikada 540 devir yapan kuyruk
milleridir.

Resim 1.15: Kuyruk mili ve çekme düzenleri
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1.7.11. Traktör Kabini
Günümüz çiftçileri çalıĢma zamanlarının yaklaĢık %30’unu traktör üzerinde
geçirmektedir. Traktör üzerindeki çalıĢma yeri sürücüye ne kadar uygun olursa sürücü de
alet ve ekipmanları ile yorulmadan çalıĢabilir ve verimli bir çalıĢma elde edilir.
Traktörlerde devrilmeye karĢı koruyucu emniyet muhafazaları bulunmaktadır. Bunlar;
sürücü kabinleri, devrilmeye karĢı koruyucu barlar ve emniyet çerçeveleridir.
Traktör sürücü kabinlerinin beĢ önemli görevi vardır:






Sürücünün kazalardan korunması
Sürücünün kötü hava Ģartlarına karĢı korunması
Sürücünün çalıĢma yerinde toz, egzoz gazlarına ve havadaki yabancı maddelere
karĢı korunması
Sürücünün titreĢim ve gürültüye karĢı korunması
GörüĢ Ģartlarının optimum olmasının sağlaması

Traktöre bağlı olarak çalıĢan ekipmanların sevk ve idaresinde traktör üzerinde bulunan
kol ve cihazlardan istifade edilmektedir. Traktör kabini içinde bulunan kumanda kol, pedal
ve cihazlar, traktör sürücüsünün traktörü en verimli ve güvenilir Ģekilde kumanda
edebilmesini sağlayacak Ģekilde yerleĢtirilmiĢlerdir.

Resim 1.16: Traktör kabini

1.8. Tarım Arabası (Römork)
Tarım arabası (römork); tarımda yük taĢımak için kullanılan lastik tekerlekli, bir veya
iki akslı, traktörle çekilmek için çeki oku bulunan, en az bir aks üzerindeki tekerlekleri
etkileyecek fren sistemi ile donatılmıĢ tarımsal taĢıma aracıdır.
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Tarım arabaları yurdumuzda her türlü yük taĢımacılığında kullanılmaktadır. Bu
sebeple tarım arabalarının faydası ve önemi büyüktür. Ġyi bir römork, çekilmesi kolay ve
normal hızlarda gidebilen römorktur. Tarımsal iĢletmelerde kullanılacak römorklar yeteri
büyüklükte olmalı, yükleme kolaylığı için kasası fazla yüksek olmamalı, yan ve arka
kapaklar yarım açık tutulabilmeli, iz geniĢliği traktöre uygun olmalı, dönme yarıçapı küçük
olmalı, yan taraflara ve arkaya devirmeli (damper teĢkilatlı) olmalı, emniyetli bir fren düzeni
olmalıdır.

1.9. Traktörde ĠĢ Güvenliği Tedbirleri
Traktör kullanırken emniyetli bir çalıĢma için öncelikle dikkatli olmak ve emniyet
kurallarını bilmek gerekir. Dikkatsiz ve emniyet kurallarını bilmeyen sürücüler hem
kendilerine hem de baĢkalarına zarar verir. Emniyet için alınması gereken iĢ güvenliği
tedbirleri Ģunlardır:










Traktör için uygun olan sürücü belgesine sahip olmalı, karayollarında
seyrederken trafik kurallarını bilmeli ve uygulamalıdır.
Birlikte çalıĢtığı kiĢilerin de emniyetinden sorumlu olduğunu bilmelidir.
Bakım ve kullanım kitabında (sürücü el kitabında) belirtilen esaslara göre
traktörün bakım ve ayarları düzenli olarak yapılmalıdır.
Traktör, üretim amacı dıĢında kesinlikle kullanılmamalıdır.
Traktörün etrafında dolaĢılarak genel bir kontrolü yapılmalıdır.
Traktöre dümenleme simidini tutarak binilmemeli ve her zaman gaz pedalının
olmadığı taraftan traktöre binilmelidir. Traktöre binerken veya inerken
basamaklar ve tutamaklar kullanılmalıdır.
Traktör sürücü koltuğuna oturmadan traktörü çalıĢtırmaya ya da manevra
yapmaya kalkıĢılmamalıdır.
Motoru çalıĢtırmadan önce ekipman bağlarken vites ve kuyruk mili kolları boĢa
alınmalı ve el freni çekili olmalıdır.
Traktör kapalı yerde uzun süre çalıĢtırılmamalıdır. Egzoz gazı zehirlenmesine
maruz kalmamak için dikkat edilmelidir.

Resim 1.17: Traktörün kapalı yerde çalıĢtırılmaması
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Traktörde mutlaka devrilmeye karĢı koruyucu çatı sistemi takılı olmalıdır.
Emniyet kemeri kullanımına dikkat edilmelidir.
Motor çalıĢırken yakıt ikmali yapılmamalıdır.
Motor asla hava filtresiz çalıĢtırılmamalıdır.
Traktör hareket hâlindeyken traktör veya bağlı ekipman üzerinde bakım ve ayar
yapılmamalıdır.
Sürücünün yanında ikinci, üçüncü kiĢilerin traktöre binmesine ve onlarla
birlikte yola çıkılmasına izin verilmemelidir. Traktör hareket hâlindeyken
kullanan kiĢi dıĢında, bir veya birkaç yolcu traktör oturma yeri veya yerleri ile
donatılmadıkça taĢınmamalıdır.
Yola çıkmadan önce fren pedalları bağlanmalıdır. Tek pedalla frenleme,
traktörün yana doğru kaymasına neden olabilir.
YokuĢ inerken o yokuĢa çıkılabilecek vitesle inilmeli, vites boĢa alınmamalı
veya debriyaj pedalına basılarak inilmemelidir.
Dönen parçaların açık mafsalların ve kayıĢ kasnağının yanına bol elbiselerle
yaklaĢılmamalıdır. Kuyruk milinden hareket alan alet ve ekipmanlarla çalıĢırken
Ģaft muhafazası ve muhafaza zinciri mutlaka takılı olmalıdır. ġaftın takılma
yönüne dikkat etmelidir.
Traktör daima üzerine takılmıĢ kendi güvenlik çerçevesiyle kullanılmalıdır.
Güvenlik çerçevesinin zaman zaman kontrolü yapılarak bağlantılarının tam,
çatlak veya bozulma olmadığından emin olunmalıdır.
Traktör hareket hâlindeyken sürücü koltuğundan kalkmadan traktör kontrol
edilmelidir.
Elektrik sistemi üzerinde çalıĢılacağı zaman akünün eksi (-) kutbu sökülmelidir.
Traktör dururken vites boĢta bırakılmamalı, el freni çekilmeli ve geri vitese
takılmalıdır. YokuĢ yukarı durmalarda ise el freni çekilip birinci vitese
takılmalıdır.
Üst bağlantı koluyla (orta bağlantı kolu) hiç bir Ģey çekilmemelidir.
Çeki demiri çekilecek alete, ekipmana ve araca uygun ayarlanmalıdır.
YokuĢ çıkıp inerken bağlı olan alet ve ekipman hidrolikle en alt seviyeye
indirilerek iyi bir denge sağlanmalıdır.
Traktör hidroliğine bağlı ekipman kalkık durumda iken altında çalıĢılmamalıdır.
Traktörle çalıĢırken ayaklar fren ve debriyaj pedalları üzerinde tutulmamalıdır.
Traktörle çalıĢmalarda traktör ve ekipman yanına küçük çocuk ve ilgisi
olmayanlar yaklaĢtırılmamalıdır.
Motor sıcakken radyatöre soğuk su konulmamalı veya motor susuz
çalıĢtırılmamalıdır.
Arkasına alet ve ekipman bağlı olan traktör ani olarak durdurulmamalıdır.
Traktörle çalıĢırken Ģahlanması hâlinde derhâl debriyaj pedalına basılarak
kavrama ayrılmalıdır.
Eğimli arazide çalıĢırken çalıĢma hızı azaltılmalıdır.
%5'ten fazla eğimli yerlerde iniĢ ve çıkıĢlarda uygun vites kullanılmalı ve vites
değiĢtirilmemelidir.
Savrulmayı önlemek için dönüĢlerde ve fren yapılmadan önce hız azaltılmalıdır.
Traktörün ilk çalıĢtırılması ot, sap, saman gibi çabuk yanabilir maddelerin
yakınında yapılmamalıdır.
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Motorun ilk çalıĢtırılması marĢ motoru ile yapılmalı, çekerek veya yokuĢ aĢağı
salarak motor çalıĢtırılmaktan kaçınılmalıdır.
Traktöre uygun ekipman bağlanmalıdır.
Vites değiĢtirmelerde debriyaj pedalına tam olarak basılmalıdır. Tarım
makineleri ile çalıĢmalarda (örneğin pullukla sürümde) hareket hâlinde iken
vites değiĢtirilmemelidir.
Hareket hâlinde vites büyütürken bulunduğunuz viteste tam devir alındıktan
sonra gaz kesilir, debriyaja basılır ve en kısa zamanda bir üst vitese takılır. Gaza
basarken debriyaj yavaĢça bırakılmalıdır.
Üzüntülü ve yorgun durumda traktör kullanılmamalıdır.

1.10. Çevre Koruma Mevzuatı
Çevre sorunlarının artması, çevre ile ilgili tedbirlerin alınması gereğini ortaya
çıkarmıĢtır. Çevresel değerlerin hukuki güvence altına alınması amacıyla çevreye iliĢkin
hükümler birçok ülkede anayasa, kanun ve yönetmeliklerde yer almaya baĢlamıĢtır.
Tarım alet ve makineleri tamirhaneleri ve atölyelerinde yıkamadan periyodik bakıma,
kaza ya da arıza sonrası tamire kadar farklı çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu çalıĢmalar, çeĢitli
ve farklı olduğu gibi bu iĢletmelerde oluĢan atıklar da çeĢitli ve farklıdır. Daha da önemlisi,
tehlikeli atıklar sadece çevremizi kirletmekle kalmayıp iĢletmenin bütçesine de ekstra bir yük
getirmektedir çünkü tehlikeli atık imhası hem zorlu hem de pahalı bir iĢtir. En iyi atıklar
önlenmiĢ atıklardır ve atıkların birçoğu basit, hiç maliyetsiz ya da çok az maliyetli fakat
imha giderlerini azaltacak tedbirlerle önlenebilir.
Dünyada küresel bir boyut kazanan sanayi kaynaklı çevre kirliliği, çevrenin
korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ilgili koruma ve kullanım esaslarının
belirlenmesine yönelik uluslararası antlaĢmalar, çevre ile ilgili yargı kararları ve bu yargı
kararları sonucu ortaya çıkan içtihatlar çevre hukuku ile ilgili geliĢmelerdir.
Çevre hukuku ile ilgili geliĢmeler ilk olarak 1982 Anayasası’nın 56. Maddesi’nde:
"Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaĢamak hakkına sahiptir. Çevreyi geliĢtirmek, çevre
sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaĢların görevidir."
ibaresiyle yer almıĢtır. Anayasa’da bu hükmün ve hakkın yer alması çevre mevzuatının da
ülkemiz açısından geliĢtirilmesini ve uygulanmasını zorunlu hâle getirmiĢtir. Ġlk Çevre
Kanunu 09.08.1983 tarihinde 2872 sayı ile yayımlanmıĢtır.
4 Temmuz 2011 tarih ve 27984 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de, 644 Sayılı "Çevre
ve ġehircilik Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ve
645 sayılı "Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname” ile çevreyi geliĢtirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirliliğini
önlemek için gerekli tedbirler alınmaktadır.
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Tarım alet ve makineleri atölyelerinde çok çeĢitli atıklar ortaya çıkmaktadır. Bunlar;
katı atıklar, sıvı atıklar, eski yağlar, sıvı atık maddeler ve hava kirleticilerdir. Her bir atık ile
ilgili değerlendirme aĢağıda yapılmıĢtır.


Katı atıklar: Traktör, tarım alet ve makineleri bakım-onarım iĢlemleri sonucu
ortaya çıkacak katı atıklar; kullanım ömrünü tamamlamıĢ taĢıt lastikleri, traktör
ve kendi yürür araçlara ait atık taĢıt bataryaları (aküler), metal fireleri,
kullanılmıĢ kaynak elektrotları, eğe ve raspa malzemesi, kaynak cürufu, ambalaj
atıkları, ahĢap, metal ve benzeri katı atıklar ile atölyede kirlenme kontrolü
amaçlı gerçekleĢtirilecek uygulamalar sonucu oluĢacak katı atıklardır.



Sıvı atıklar: Atölyede tamiri yapılan traktör, tarım alet ve makineleri bakımonarım faaliyetlerinden kaynaklanacak sıvı atıklar; kullanılmıĢ taĢıt yağları
(benzinli ve dizel motor, Ģanzıman ve diferansiyel, transmisyon, hidrolik fren,
antifriz, gres ve diğer özel taĢıt yağları, hidrolik sistem, türbin ve kompresör
yağları), hidrolik makine yağları, bakım-onarım için gelen alet ve makineleri
yıkama suyudur. Hidrolik makine yağlarını atölyede kullanılacak çeĢitli hidrolik
makinelerle iĢletme içinde malzeme ve birleĢtirilmiĢ parçaların taĢınması ve
kaldırılması amacıyla kullanılan araçlarda kullanılmıĢ hidrolik makine yağları
oluĢturacaktır. Diğer bir sıvı atık ise atölyeye bakım ve onarım amacıyla gelen
traktör, alet ve makinelerde korozyonu önlemek amacıyla dıĢ yüzeylerinin
basınçlı tatlı su ile yıkanması sonucu oluĢacaktır. Ayrıca atölyelerde çalıĢan
personel ve iĢçilerin tuvalet, lavabo, duĢ ve mutfak gibi kullanımlardan evsel
nitelikli atık su oluĢacaktır.



Hava kirleticiler: Atölyelerde oluĢacak hava kirleticiler; traktör, tarım alet ve
makineleri bakım-onarım ünitelerinden, kaynak yapımı ve ısınma faaliyetleri
sonucu ortaya çıkan hava kirleticiler olarak iki değiĢik Ģekilde oluĢmaktadır.

Görüldüğü üzere bir atölyede oluĢan atık cinsi çok fazladır ve bu çeĢitlilik çevre
mevzuatında yer alan tüm yönetmeliklerin uygulanmasını gerektirmektedir. Sektörde oluĢan
atık miktarı da oldukça önemli boyutlara ulaĢmaktadır. Atıkların çevreye uyumlu yönetimi
kapsamında genel olarak dört hedef benimsenmiĢtir. Bunlar:





Az atık üretilmesi
Atıkların ayrılarak toplanması
OluĢan atıkların geri kazanılması
Atıkların çevreye en az zarar verecek Ģekilde bertarafı
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Atölyelerdeki yağlar, kullanım süresi dolup atık yağ hâline geldiğinde insan ve çevre
sağlığının korunması amacıyla en yakınınızda bulunan atık yağ geçici depolama, geri
kazanım veya bertaraf tesisine teslim edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla aĢağıdaki iĢlemler
uygulanabilir:





Atık yağ; temiz, boĢ ve ağzı sıkı Ģekilde kapatılabilir, geniĢ ağızlı olmayan,
sızdırmaz, yere dökülmesine neden olmayacak bir kaba, mümkünse kendi
orijinal kabına doldurulmalıdır.
Atık yağa kesinlikle benzin, fueloil, deterjan, boya, çözücü, antifriz veya mazot
gibi baĢka sıvılarla karıĢtırılmamalı, atık yağ kesinlikle toprağa, suya,
kanalizasyon sistemine, çöp konteynerine vb. ortama dökülmemeli, soba ve
kazanlarda yakılmamalıdır.
Yağ filtresi plastik, yırtık olmayan ve yırtılmaya ve delinmeye dayanıklı
polietilen plastik bir torbaya konulmalıdır. Atık yağ ve yağ filtresi geliĢigüzel
herhangi bir yere bırakılmamalıdır. Bu kaplar çocuklardan uzak tutulmalı ve 24
saat içinde en yakın atık yağ geçici depolama, geri kazanım veya nihai bertaraf
tesisinde sorumlu operatöre ücretsiz olarak teslim edilmelidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Bakım ve kullanma kitaplarına göre tarım traktörlerini ve parçalarını inceleyiniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Atölyede uyması gereken iĢ sağlığı ve güvenliği
talimatlarını araĢtırınız.

 Atölye ve çalıĢılan yeri tanıyınız.
 Atölye ve tarımsal çalıĢmalarda
alınması gereken iĢ sağlığı ve
güvenliği tedbirlerini alınız.
Resim 1.18: Atölye ve çalıĢılan yerin tanınması

 Dikkatli ve hassas çalıĢınız.
 Kullandığınız araca, alet ve makineye göre
hazırlanmıĢ bakım ve kullanma kitabında
bulunan iĢ güvenliği talimat ve uyarılarının neler
olduğunu bakım ve kullanma kitaplarından
araĢtırınız.
 Aracınızı, alet ve makinenizi kullanmadan önce
bakım ve kullanma kitaplarını mutlaka
okuyunuz.
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 Atölyede ve tarımsal faaliyetlerde çalıĢmaya
baĢlamadan önce koruyucu gözlük, maske,
eldiven vb. koruyucu malzemeleri ve uygun iĢ
elbisesi kullanınız.

 Atölyede ve tarımsal
faaliyetlerde, faaliyetlere ve
iĢlere uygun olarak kullanılması
gereken koruyucu malzemeleri
kullanınız.

Resim 1.19: Korucu malzeme kullanılması

 Atölyede ve tarımsal
faaliyetlerde, faaliyetlere ve
iĢlere uygun olarak kullanılması
gereken temel aletleri kullanınız.
 ÇalıĢılan yerin düzenini
sağlayınız.
 Atölyede ve tarımsal
faaliyetlerde, faaliyetlere ve
iĢlere gerekli çevre koruma
tedbirlerini alınız.
 Çevre Koruma Mevzuatına göre
atölye ve çalıĢılan yerde gerekli
çalıĢmaları yapınız.
 Traktör çeĢitlerini araĢtırınız.
 Tarımda kullanılan traktör
çeĢitlerini tespit ediniz.

 Temel aletleri araĢtırınız ve yapacağınız iĢe
uygun el aletlerini seçiniz.
 Atölyede düzen ve tertibe dikkat ediniz.

 Çevre Koruma Mevzuatına uygun olan gerekli
çevre koruma tedbirlerini araĢtırınız ve bu
tedbirleri alınız.
 Çevrenizde bulunan traktör satıcılarından, tarım
iĢletmelerinden ve internetten günümüzde
kullanılan traktör çeĢitlerini araĢtırınız.
 Tarım iĢletmelerinden ve traktör satıcılarından
araĢtırmalar yaparak traktörleri Ģema üzerinde
gruplandırınız.
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 Traktörün ana yapı elemanlarını,
donanımlarını ve görevlerini
araĢtırınız.

 Ġnternetten, traktör bakım ve onarımı ile uğraĢan
iĢletmelerden, traktör bakım ve kullanma
kitaplarından araĢtırarak elde ettiğiniz bilgileri
bir Ģema üzerinde eĢleĢtiriniz.

 Traktör ve tarım alet makineleri
ile çalıĢma öncesi, çalıĢma
sırasında ve çalıĢma sonrası
alınması gereken iĢ güvenliği
tedbirlerini araĢtırınız.

 ĠĢ güvenliği tedbirlerini bakım ve kullanma
kitaplarını okuyarak tespit ediniz ve gerekli
tedbirleri alınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi alet ve makineleri kullanacak kiĢilerin hem kendilerine hem
de iĢletmelerine zarar verebilecek çeĢitli kazaların önlenebilmesi açısından almaları
gereken tedbirlerden birisi değildir?
A) Makinelere yaklaĢırken dikkatli olmak
B) Gereksiz riskleri almamak
C) Tehlikenin bilincinde olmak
D) Uyarılara kulak asmamak
E) Güvenli olmayan uygulamalara kalkıĢmamak

2.

AĢağıdakilerden hangisi traktör sürücü kabininin görevlerinden birisi değildir?
A) Sürücünün kazalardan korunması
B) Sürücünün çalıĢma yerinde toz ve yabancı maddelere karĢı korunmaması
C) Sürücünün kötü hava Ģartlarına karĢı korunması
D) GörüĢ Ģartlarının optimum olmasının sağlanması
E) Sürücünün titreĢim ve gürültüye karĢı korunması

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
3.
4.
5.
6.

( ) Ġnsan kendi vücut sıcaklığının en az yarısı kadar olan atmosferik bir ortamda
verimli olarak çalıĢabilir.
( ) Hareket hâlindeki traktörün yavaĢlamasını ve durdurulmasını sağlayan sistem, üç
nokta bağlama sistemidir.
( ) Tarım alet ve makinelerinin traktöre bağlandığı sistem, üç nokta bağlama
sistemidir.
( ) Traktör hareket hâlinde iken traktör veya bağlı ekipman üzerinde bakım ve ayar
yapılmalıdır.

7.
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AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri
yazınız.
8.
9.
10.
11.
12.

Atölyelerde ve tarımsal faaliyetlerde……………………….., iĢ güvenliğinin birinci
koĢuludur.
…………..; cıvata, somun ve vidaları sökme ve sıkma iĢleminde kullanılan bir alettir.
…………..; tarımsal iĢlerde kullanılan tekerlekli, paletli veya her ikisine de sahip
olan, üzerinde bulunan motorun gücü ile hareket eden bir kuvvet makinesidir.
Traktörün tüm çalıĢmaları için güç sağlayan en önemli parça, ……….……..dur.
11.Traktörün yürüme organları ………..…… ya da ……………… Ģeklinde
olmaktadır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME
KAZANIMI
ÖĞRENME

FAALĠYETĠ–2

Bakım ve kullanma kitaplarına göre tarım alet ve makineleri inceleyeceksiniz.

ARAġTIRMA


Tarımsal mekanizasyon hakkında bilgi edininiz.



Alet, makine ve cihaz tanımları hakkında bilgi edininiz.



Toprak iĢleme alet ve makineleri hakkında internetten ve satıĢ bayilerinden
araĢtırma yaparak bilgi edininiz.



Ekim, dikim ve gübreleme makineleri hakkında internetten ve satıĢ bayilerinden
araĢtırma yaparak bilgi edininiz.



Bitki bakım ve koruma makineleri hakkında internetten ve satıĢ bayilerinden
araĢtırma yaparak bilgi edininiz.



Hasat harman makineleri hakkında internetten ve satıĢ bayilerinden araĢtırma
yaparak bilgi edininiz.



Yem hazırlama makineleri hakkında internetten ve satıĢ bayilerinden araĢtırma
yaparak bilgi edininiz.



Kendi yürür tarım makineleri hakkında internetten ve satıĢ bayilerinden
araĢtırma yaparak bilgi edininiz.



Hayvancılıkta kullanılan makineler hakkında internetten ve satıĢ bayilerinden
araĢtırma yaparak bilgi edininiz.



Tarımsal ürünleri iĢleme makineleri hakkında internetten ve satıĢ bayilerinden
araĢtırma yaparak bilgi edininiz.



Tarım alet makinelerini kullanmaya baĢlamadan önce alınması gereken iĢ
güvenliği tedbirlerini araĢtırınız.



Edindiğiniz bilgileri resim ve fotoğraflarla destekleyerek uyarıcı panolar
hazırlayınız.



Yaptığınız

araĢtırmalardan

elde

ettiğiniz

arkadaĢlarınızla ve öğretmeninizle paylaĢınız.
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sonuçları,

sunum

yaparak

2. TARIM ALET VE MAKĠNELERĠ
2.1. Tarımsal Mekanizasyon
Tarımsal mekanizasyon; insan, hayvan, mekanik, elektrik vb. güç kaynakları ile uygun
makineleri kullanarak bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinin ve ürünlerin temel
değerlendirme iĢlemlerinin mekanize edilmesi, böylece gerek tarımsal üretimde gerekse
insan iĢ gücü kullanımında verimliliğinin artırılması, ayrıca tarım alanlarının geliĢtirilmesi
Ģeklinde tanımlanabilir.
Tarımsal mekanizasyon; tarım alanlarını geliĢtirmek, her türlü tarımsal üretim yapmak
ve tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi iĢlemlerini yerine getirmek amacı ile kullanılan her
türlü enerji kaynağı, mekanik araç ve gerecin tasarımı, yapımı geliĢtirilmesi, dağıtımı,
pazarlaması, yayımı, eğitimi, iĢletilmesi ve kullanılması ile ilgili konuları içermektedir.
Tarımsal mekanizasyon, tarımsal geliĢmenin her evresinde çok önemli rol oynayan bir
üretim girdisidir. Mekanizasyon ileri teknolojilerin uygulanmasını, ayrıca toprak, su, gübre,
ilaç ve diğer girdilerin etkin kullanımını olanaklı kılarak tarımda verimliliği sağlayan önemli
bir üretim aracıdır. KalkınmıĢ ülkeler tarımında verimlilikte sağlanan geliĢmelerin tümünde
mekanizasyon anahtar rol oynamıĢtır.
Tarımsal mekanizasyon bir üretim teknolojisidir. Bazı ülkelerde mekanizasyon farklı
düzeylerde geliĢme ve uygulama göstermektedir. Bu farklılık özellikle tarımsal iĢletmelerde
de izlenebilir. Diğer bir deyiĢle mekanizasyon, her tarımsal iĢletmede iĢletmenin teknik ve
ekonomik yapısına bağlı olarak farklı düzeylerde uygulanmaktadır.
Mekanizasyon uygulamasından sağlanan yararlar aĢağıdaki gibi sıralanabilir:







Doğrudan ve dolaylı etkilerle tarımsal gelirde artıĢ sağlamak

Yeni üretim teknolojilerinin uygulanmasına olanak sağlamak

Üretimi doğa koĢullarına bağımlı olmaktan kurtarmak, daha nitelikli ürün
elde edilmesini sağlamak

Üretim iĢlemlerini en uygun süre içinde tamamlayarak nicel ve nitel
kayıpları önlemek

Üretim maliyetini azaltmak
Kırsal kesimde çalıĢma koĢullarını daha rahat, çekici ve güvenli kılarak insan iĢ
verimini artırmak,
Ġnsan iĢ gücü ihtiyacını azaltmak

Ġnsan iĢ gücünün daha verimli alanlara kaymasını sağlamak

Kırsal kesimde teknik bilgi ve beceriyi geliĢtirmek ve bu suretle diğer
sektörlere gerekli yetiĢkin iĢ gücünün geliĢmesine olanak sağlamak
Ġnsan ve hayvan gücü ile baĢarılamayan üretim iĢlemlerini makine gücü ile
baĢarmak ve böylece yeni alanların tarıma açılmasını sağlamak
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Bir yandan tarımsal değer artıĢı, diğer yandan tarım makineleri sanayindeki
geliĢmeler ile yeni iĢ alanlarının açılmasına olanak sağlamak

2.2. Alet, Makine ve Cihaz
Bir el iĢini veya mekanik bir iĢi gerçekleĢtirmek için özel olarak yapılmıĢ nesneye alet
denildiği gibi etkisi altında bulunduğu kuvvetin yönünü ve doğrultusunu değiĢtirmeden,
kuvvet uygulama aracının hızı ile aynı hızla çalıĢan araca da alet denilmektedir (kürek,
tırpan, pulluk vb.).
Etkisi altında bulunduğu kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve Ģiddetini veya bunlardan
bir ya da birkaçını değiĢtirerek çalıĢan araca makine denilmektedir (Harman makinesi bir
kuvvet makinesinden aldığı mekanik enerjiyi yapısındaki birtakım düzeneklerde uygulanan
kuvvetin yön, doğrultu ve Ģiddetini değiĢtirmek suretiyle kullanarak yararlı iĢe çevirir.).
Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden oluĢturulan ve bazı belli deneylerin
yapılmasına yarayan takımlara cihaz denilebildiği gibi enerji dönüĢümü sırasında mekanik
enerjiden baĢka bir enerjiye dönüĢüm yapan araca da cihaz denilmektedir (elektrik ampulü
vb.).

2.3. Toprak ĠĢleme Alet ve Makineleri
Toprak, doğada var olan çeĢitli bitkilerin kendilerine uygun yetiĢme koĢulları bularak
hayatlarını sürdürebildikleri bir ortamdır. Kültür bitkilerinin yetiĢtirilebilmesi;




Toprağın iĢlenerek yumuĢatılmasına,
Su tutma ve su alma kapasitelerinin yükseltilmesine,
Bitki besin elementlerinin yeterli hâle getirilmesine bağlıdır.

Bitkisel üretimin ilk aĢaması olan toprak iĢleme, ekolojik koĢulları ve doğal dengeyi
gözeterek en uygun toprak koĢullarının oluĢturulması için yapılan bir mekanizasyon
iĢlemidir.
Kimi tarım arazilerinde toprak iĢleme iĢleminden önce yapılan tarım arazilerinin
temizlenme ve tesviye iĢlemleri, tarımsal ürünlerin verim ve kalitesini önemli ölçüde
etkilemektedir. Sadece tesviyeden dolayı mısır ve fasulyede %10, yüzey drenajı ve ince
tesviye ile buğday ve yulafta %14 verim artıĢı sağlamıĢtır.
Arazi temizleme iĢleminde taĢlık arazilerin temizlenmesi ve arazi yüzeyindeki bitki
artıklarının parçalanarak toprağa karıĢtırılması akla ilk gelen iĢlemdir. Arazi yüzeyindeki
bitki artıklarının sap parçalama makineleri ile daha küçük parçalara ayrılarak toprağa
karıĢması sağlanmakta, çürüme hızlanmakta ve böylelikle topraktaki organik madde miktarı
kısa zamanda artırılarak toprak yapısı düzeltilmektedir. Arazi temizleme ve toprak
tesviyesinde kullanılan makinelere arazi temizleme ve toprak tesviye makineleri
denilmektedir.
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Arazi temizleme ve toprak tesviye makinelerini iki ana baĢlık altında toplamak
mümkündür. Bunlar:



Arazi temizleme makineleri

TaĢ toplama makineleri

Sap parçalama makineleri
Toprak tesviye makineleri

Tesviye küreği

Land-plane

Skreyper

Bir enerji harcayarak toprağı oluĢturan yapı elemanlarının bitkilerin istekleri
doğrultusunda mekanik olarak yatay ve düĢey yönde yer değiĢtirmesini sağlayıp homojen bir
Ģekilde karıĢtırılmasına da toprak iĢleme denilmekte ve bu iĢlemleri gerçekleĢtiren alet ve
makinelere de toprak iĢleme alet ve makineleri denilmektedir. Toprak iĢleme; tohumların
ekilebilmesi ve bitkilerin yetiĢebilmesi için toprağın uygun duruma getirilmesi, bu durumun
korunması için herhangi bir araçla gevĢetilmesi, ufalanması ve karıĢtırılması olarak da
tanımlanabilir.
Toprak iĢlemede amaçlarına uygun olarak aĢağıda sıralanan dört farklı yöntem
uygulanmaktadır:





Toprağın Ģeritler hâlinde kesilip devrilmesi (pulluklar)
Toprağın devrilmeden kabartılması (tırmıklar, kültüvatörler)
Toprağın karıĢtırılması (toprak frezeleri)
Toprağın bastırılması (merdaneler)

ġekil 2.1: Toprak iĢleme alet ve makineleri
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Resim 2.1: Toprak iĢleme alet ve makineleri

Toprak iĢleme alet ve makinelerini, toprağı iĢleme derinliği ve kullanım sırasını
dikkate alarak aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırabiliriz:


I. Sınıf toprak iĢleme alet ve makineleri: Birinci sınıf toprak iĢleme alet ve
makineleri toprağı 25 cm ve daha alt derinlikte iĢleyen, toprağı kesen,
parçalayan, topraktaki artıkları ters çevirerek gömen ve iĢlenen toprak tabakası
ile karıĢtıran alet ve makinelerdir. Pulluklar, çizeler ve dip kazanlar örnek
olarak verilebilir.



II. Sınıf toprak iĢleme makineleri: Ġkinci sınıf toprak iĢleme makineleri ise
daha çok birinci sınıf toprak iĢleme makinelerinden sonra devreye giren, toprağı
daha az iĢleyen, küçük parçacıklara ayıran, düzleyen, bastıran, topraktaki hava
gözeneklerini kapatan, yabancı otları öldüren, toprak nemini muhafazaya
yardım eden ve nihai olarak bir sonraki ekim iĢlemine uygun bir tohum yatağı
hazırlamak amacıyla kullanılan alet ve makinelerdir. Kültüvatörler, tırmıklar,
toprak frezeleri, merdaneler, sürgüler örnek olarak verilebilir.
Alet kombinasyonları: Tırmık-kültüvatör, tırmık-merdane, kültüvatör-diĢli
tırmık vb.
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Traktöre bağlanan toprak iĢleme ve diğer tarım alet ve makineleri, ağırlığının taĢınma
durumuna göre üç grupta incelenir:




Traktöre bir çeki oku ile bağlanan tarım alet ve makinesinin ağırlığı kendi
tekerlekleri tarafından taĢınıyorsa buna çekilir tip tarım alet ve makinesi
denir.
Ağırlığı kısmen traktör kısmen kendi destek tekerleri tarafından taĢınan tarım
alet ve makineleri de yarı asılır tip tarım alet ve makinesi denir.
Tarım iĢ makinesinin ağırlığı tamamen traktör tarafından taĢınıyorsa buna asılır
tip tarım alet ve makinesi adı verilir ve traktör üç nokta askı sistemi ile
traktöre asılır.

2.4. Ekim, Dikim ve Gübreleme Makineleri
Bitkisel üretimde toprak iĢlemenin ardından tohumların yetiĢtirilecek bitkinin
isteklerine uygun olacak Ģekilde toprağa yerleĢtirilerek toprakla kapatılmasına ekim denir.
Bu bakımdan tohumun ekiminde kullanılan her türlü alet ve makinelere ekim makineleri
denilmektedir.
Ekim makineleri; ufak ve iri taneli her çeĢit tohumu zedelemeden, çimlenme
kabiliyetini kaybetmeden eker. Ġstenilen sıra aralıklarda birim alana eĢit miktarda tohum /
gübre eker. Ġstenilen sıra üzeri mesafelerde birim alana eĢit miktarda tohum / gübre eker.
Tohum / gübreyi istenilen derinlikte toprağa eker. Ekim makinelerini aĢağıdaki gibi
sınıflandırmak mümkündür:




Ekim yöntemine göre

Serpme ekim makineleri

Sıraya ekim makineleri

ġeritvari ya da ocakvari ekim makineleri

Tek dane ekim makineleri
Kullanım amaçlarına göre

Tahıl / hububat ekim makineleri (taneli bitkilerin ekiminde kullanılan
makineler)
o
Merkezi dağıtma sistemli ekim makineleri
o
Santrifüj dağıtma sistemli ekim makineleri
o
Pnömatik dağıtma sistemli ekim makineleri

Ot tohumu eken makineler

Pancar tohumu ekim makineleri

Pamuk, mısır ve benzeri bitkilerin tohumunu eken makineler

Endüstri bitkileri ve sebze tohumlarını eken makineler

Anıza ekim makineleri

Patates dikim makineleri

Fide dikim makineleri

Fidan dikme ve çukur açma makineleri
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Çeki kuvvetlerine göre

Elle çalıĢtırılan ekim makineleri

Hayvanla çekilerek çalıĢtırılan ekim makineleri

Traktörle çekilerek çalıĢtırılan ekim makineleri
o
Asılır / askılı tip ekim makineleri
o
Çekilir tip ekim makineleri
Yapılan iĢe göre

Basit ekim makineleri

Kombine ekim makineleri

Resim 2.2: Kombine hububat ekim makinesi

Resim 2.3: Pnömatik ekim makinesi
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Resim 2.4: Anıza ekim makinesi

Resim 2.5: Üniversal ekim makinesi

Bazı bitkiler yumru, soğan, çelik, fide ya da fidanla vejetatif olarak çoğaltılmak
amacıyla toprağa dikilir. Fidelerin toprağa dikilmesinde kullanılan makinelere ise dikim
veya fideleme makineleri denir.

Resim 2.6: Fide dikim makinesi

Tohumun çimlenmesinden baĢlayarak olgunluk devresinin sonuna kadar bitkinin
toprak altı ve toprak üstü kısımları tarafından alınabilen, bitkilerde geliĢmeyi uyarıcı
mineralleri içeren, organik veya inorganik esaslı maddelere gübre denir. Kültür bitkilerinin
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ihtiyacı olan besin maddelerini toprağa veya doğrudan bitki yapraklarına vermeye yarayan
makinelere gübreleme makineleri denir. Gübreleme makineleri ile bitkilere verilen bitki
besin maddelerine kısaca gübre denir. Gübreler, bitki besin maddelerin bir veya birkaçını
farklı oranlarda bulundurabilir. DeğiĢik formlarda da (toz, granül, sıvı, gaz vb.) bulunabilir.
Gübrelerin bu değiĢik özelliklerinden dolayı uygulamada kolaylık sağlaması
bakımından gübreleme makineleri değiĢik yapılarda imal edilmiĢtir. Gübreleme makinelerini
aĢağıdaki gibi sınıflandırmak mümkündür:




Ġnorganik (mineral) gübre atma makineleri

Katı mineral gübre atma makineleri
o
Santrifüjlü gübre atma makineleri
o
Sandıklı gübre atma makineleri
o
GeniĢ dağıtma düzenli gübre atma makineleri
o
Özel dağıtıcılı gübre atma makineleri

Sıvı ve gaz mineral gübre atma makineleri
Organik gübre atma makineleri

Çiftlik gübresi dağıtma makineleri

Sıvı gübre (Ģerbet) dağıtma makineleri

Resim 2.7: Gübre serpme / atma makinesi

Resim 2.8: Çiftlik gübresi dağıtma makinesi
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Resim 2.9: Sıvı gübre dağıtma makinesi

2.5. Bitki Bakım ve Koruma Makineleri
Tarımsal üretimde çok önemli bir yere sahip olan ve ülkemizde de çok geniĢ alanlarda
üretimi yapılan pamuk, mısır, ayçiçeği, Ģeker pancarı, soya, patates, yer fıstığı, susam,
kavun, karpuz ve tarla sebzeleri gibi kültür bitkilerinin esasını teĢkil eden, tohumun veya
yumrunun toprağa ekilmesinden veya dikilmesinden hasat edilmesine kadar bütün geliĢme
sürecinde uygulanan çapalama, gübreleme, boğaz doldurma ve sulamayı ilgilendiren tüm
iĢlemlere “bitki bakım” denir. Bu iĢlemleri yapmak için kullanılan makineler de bitki
bakım makineleri denir.
Bitki bakım iĢlemlerinin amacı, ekim ya da dikimden sonra bitkilerin yetiĢme
Ģartlarının ve ortamlarının iyileĢtirilmesine yöneliktir. Dolayısıyla bakım iĢlemleri, hastalık
ve zararlılar için daima iyi bir ortam olan ve konukçu bitki görevi gören yabancı otlarla
mücadele amacıyla yapılır.
Bitki bakım iĢlemlerinde
sınıflandırmak mümkündür:






kullanılan

alet

ve

makineleri

Bitki sıra araları bakımında kullanılan makineler

Çapa alet ve makineleri
o
Sabit ayaklı çapa aletleri
o
Gübreli ara çapa makineleri
o
Frezeli ara çapa makineleri

Boğaz doldurma alet ve makineleri
Bitki sıra üzeri bakımında kullanılan makineler
Tarla yüzeyi bakımında kullanılanlar
Malç serme makineleri
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aĢağıdaki

Ģekilde

Resim 2.10: Frezeli ara çapa makinesi

Resim 2.11: Boğaz doldurma pulluğu

Resim 2.12: Malç serme makinesi
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Üretim dönemlerinde bitkilerin hastalık ve zararlılardan korunması iĢlemlerine
tarımsal savaĢ adı verilmektedir. Tarımsal savaĢta söz konusu olan unsurlar; zararlı böcekler,
hastalıkları oluĢturan organizmalar, mantarlar ve yabancı otlardır.
Havadan ilaçlamada kullanılan uçak ve helikopterler ayrı tutulursa bitki koruma
ilaçları, değiĢik bitki koruma makineleri ile bitki üzerine, toprak yüzeyine veya toprak içine
iletilir.
Ġlacın veriliĢ Ģekline göre bitki koruma makinelerinin sınıflandırılmasında;









Etkili madde, sıvı bir taĢıyıcı içinde damlalar Ģeklinde bir basınç enerjisi
yardımıyla taĢınıyorsa bu tip bitki koruma makinelerine pülverizatör,
Etkili madde, sıvı bir taĢıyıcı içinde hava akımıyla ve daha küçük damlacıklar
hâlinde hedefe taĢınıyorsa bu tip bitki koruma makinelerine atomizör,
Etkili madde, ısı enerjisinin etkisiyle sis hâline dönüĢtürülüyorsa bu tip bitki
koruma makinelerine sisleyici,
Etkili madde, katı parçacıkları Ģeklindeki toz materyale emdirilmiĢ olarak
hedefe iletiliyorsa bu tip bitki koruma makinelerine tozlayıcı,
Etkili madde, mikrogranüller içinde toprak yüzeyine dağıtılıyor ya da toprak
içine gömülüyor ise bu makinelere mikrogranüle aplikatörü,
Basınç altında iken sıvı hâlde bulunan etkili madde, toprak içine enjekte
edilerek uygulanıyorsa bu tip bitki koruma makinelerine toprak enjektörü veya
kimyasal toprak sterilizatörü,
Etkili madde, kapalı bir tesis içinde veya uygun bir çadır altında gaz Ģeklinde
hedefe iletiliyorsa bunlara fümigatuvar ve fümigasyon çadırı,
Hava kanalındaki yüksek hızdaki havanın ilaçlı sıvı ile sürtünmesi sonucunda
ortaya çıkan parçalama tekniği ile ilaç taĢınıyorsa bu tip püskürtme sistemine
pnömatik püskürtme sistemi denir.

Resim 2.13: Turbo atomizör
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Resim 2.14: Pülverizatör

Tahrik ve kullanma durumlarına göre bitki koruma makineleri Ģunlardır:











Elde taĢınır ilaçlama makineleri
Elle çekilen ilaçlama makineleri
Sırtta taĢınır ilaçlama makineleri
Motorlu tarla / bahçe ilaçlama makineleri
Traktör üç nokta sistemine bağlanan ilaçlama makineleri
Traktöre bindirilmiĢ ilaçlama makineleri
Traktörle çekilen ilaçlama makineleri
Uçak veya helikopterle taĢınan ilaçlama makineleri
Kendi yürür ilaçlama makineleri
Tohum ilaçlama makineleri
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Resim 2.15: Kendi yürür ilaçlama makinesi

2.6. Hasat Harman Makineleri
Hasat; geliĢme ve olgunlaĢma dönemini tamamlamıĢ tarımsal ürünlerin bozulmadan,
en az kayıp ile zamanında ve kısa sürede bulundukları yerden toplanması, biçilmesi,
koparılması gibi yöntemlerle alınmaları ve iĢlenecekleri ya da harman edilecekleri noktaya
taĢınmaları iĢlemidir. Hasat, tahıllarda sapın baĢağıyla birlikte biçilmesini ve harman yerine
taĢınmasını; yem bitkilerinde ise yeĢil kısmın biçilmesi, tarlada kurutulması, depolanması,
balya hâline getirilmesi ya da küçük parçalar hâline getirilerek silaj yapılması iĢlemini
kapsar. Ayrıca soğan, havuç, Ģeker pancarı gibi yumrulu bitkilerde hasat iĢlemi; yumrunun
topraktan çıkarılması, gereksiz kısımlarından ayrılarak bir yere yığılması Ģeklindedir. Meyve
ve sebzelerdeki hasat, tüketilecek kısmın toplanması ya da koparılmasını içerir.
Hasat makinelerini aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırabiliriz:











YeĢil yem bitkileri hasat makineleri

Çayır biçme makineleri
Hububat hasat makineleri
Mısır hasat makineleri
ġeker pancarı hasat makineleri
Patates hasat makineleri
Pamuk hasat makineleri
Meyve ve sebze hasat makineleri
Diğer hasat makineleri
Ot toplama ve dağıtma makineleri
Ot ezme makineleri
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Resim 2.16: Çayır biçme makineleri

Resim 2.17: Zeytin hasat makinesi

Resim 2.18: Sapdöver harman makinesi

Harman, hasat edilmiĢ tarımsal ürünlerin tüketime hazır hâle getirilmesi için
baĢağından, koçanından, kabuğundan, kavuzundan, sapından, samanından veya üzerinde
bulunduğu bitki aksamından ayrılması ve temizlenmesi iĢlemidir. Tahıllarda taneler
baĢaklardan, baklagillerde kabuklardan, mısır ve ayçiçeği gibi taneli ürünlerde taneler
koçandan ayrılır. Harman iĢleminde baĢak, koçan ve kapsüller ovalanarak veya dövülerek
üzerinde bulunan taneler serbest hâle getirilir.
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Harman makineleri aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılabilir:



Sabit harman makineleri

Avrupa ve Amerikan tip harman makineleri

Sapdöver harman makineleri
Hareketli harman makineleri

Biçerdöverler

Kendi yürür pamuk hasat makineleri

Kombine hasat-harman makineleri

2.7. Yem Hazırlama Makineleri
Hayvan yetiĢtiriciliğinde kaba ve kesif yem hazırlanması önemli iĢlemlerden birisidir.
Hayvanlardan beklenen yönde geliĢme elde edilebilmesi için uygun bir diyetle beslenmeleri
gerekmektedir.
Karma yem üretiminde evcil hayvanların vitamin, mineral ve besin maddesi
gereksinimlerinin karĢılanması amacıyla çeĢitli yem ve katkı maddelerinin belirli oranlarda
ve tekdüze bir Ģekilde karıĢtırılması gerekmektedir. Bunun için de karma yem üretiminde yer
alan iĢlemler; ham madde alımından baĢlamak üzere sırasıyla kurutma-temizleme, depolama,
dozajlama, kırma-öğütme, karıĢtırma, peletleme, ambalajlama ve bu üniteler arasında ürün
akıĢını sağlayan ulaĢtırma iĢlemleri (taĢıyıcılar) olarak sıralanabilir.
Kesif yem hazırlanmasında yem olarak seçilen ürünler kırılır, ezilir, ufalanır ve
hayvanların kapasiteleri ile yetiĢtiriciliğin amacına yönelik uygun oranlarda yem hazırlama
makineleri ile hazırlanıp karıĢtırılarak yem olarak kullanılır.
Kaba ve kesif yemin hazırlanması ve dağıtımlarında kullanılan makinelere ait
sınıflandırma aĢağıdaki Ģekilde yapılmaktadır:


Yem hazırlama makineleri

Yem kırma makineleri
o
Çekiçli değirmenler
o
Valsli değirmenler
o
Diskli değirmenler
o
Silindirik değirmenler

Yem öğütme makineleri

Yem ezme makineleri

Küçük yem üniteleri

Peletleme üniteleri

Yem karıĢtırma üniteleri
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Diğer üniteler (ulaĢtırma düzenleri)
o
Bantlı götürücüler
o
Kovalı götürücüler
o
Helezon götürücüler
o
Pnömatik götürücüler
Yem dağıtma makineleri

Dikey tip yem karma ve dağıtma makineleri

Yatay tip yem karma ve dağıtma makineleri

Resim 2.19: Yem ezme- karma makineleri

Resim 2.20: Çekiçli değirmenler
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Resim 2.21: Peletleme ünitesi

2.8. Kendi Yürür Tarım Makineleri
Tarımda bazı ürünlerin (tahıllar, pamuk, Ģeker pancarı, zeytin, üzüm) hasadında, silaj
(mısır silajı) hâline getirilmesinde ve ilaçlamasında hasadın, silaj yapımının ve ilaçlamanın
mekanik yöntemlerle yapılabilme olanağı tarım ile uğraĢanları çok fazla meĢgul etmektedir.
Günümüzde hasat ve harman iĢlemlerinin, silaj yapımının ve ilaçlamanın güç kaynağı
üzerinde bulunan kendi yürür bir makine ile üzerindeki ünitelerle daha kısa sürede
gerçekleĢtirilebilmesi, yapılan iĢlemlerin daha ekonomik ve verimli bir Ģekilde yapılabilmesi
amacıyla kendi yürür tarım makineleri imal edilmiĢtir. Günümüzde kullanılan kendi yürür
tarım makineleri Ģunlardır:


Kendi yürür tarım makineleri

Biçerdöver

Kendi yürür Ģeker pancarı hasat makinesi

Kendi yürür pamuk hasat makinesi

Kendi yürür mısır silaj makinesi

Kendi yürür çayır biçme makinesi

Kendi yürür ilaçlama makinesi

Kendi yürür meyve hasat makinesi (zeytin, üzüm)

Kendi yürür domates toplama makinesi
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Resim 2.22: Kendi yürür pamuk hasat makinesi

Resim 2.23: Biçerdöver
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Resim 2.24: Kendi yürür meyve hasat makinesi (zeytin, üzüm)

2.9. Hayvancılıkta Kullanılan Tarım Makineleri
Hayvancılık iĢletmeleri (büyükbaĢ hayvan, küçükbaĢ hayvan iĢletmeleri) üretimlerinin
ve tarımsal iĢlemlerinin daha kolay, kaliteli ve ekonomik olması için hayvancılıkta
mekanizayon uygulamalarını yapmalıdır.
Hayvancılıkta mekanizasyon; bakım, besleme, yemleme, sağım, gübre elde edilmesi
ve temizlik gibi iĢlemlerde yeni teknolojilerin uygulanmasıyla insan emeği ve basit araçlar
yerine bu teknolojilerin gereği olan ileri araçların seçimi, iĢletilmesi, korunması ve
kullanılması ile ilgili tüm iĢlemleri kapsamaktadır.
Hayvancılık ve buna bağlı mekanizayon üç ana grup altında incelenebilir. Bunlar:




Hayvanın beslenmesi (yem hasadı, yem hazırlama, yemleme, sulama vb.
uygulamalar)
Hayvanın bakımı (gübre temizleme, depolama, iĢleme, dağıtma vb.
uygulamalar)
Ürün elde edilmesi (süt, et, yumurta vb.)

Hayvancılıkta mekanizasyonda kullanılan tarım alet ve makineleri ise aĢağıdaki
Ģekilde sıralanabilir:


Yem elde edilmesinde mekanizasyon

Yem elde edilmesinde mekanizasyon
o
Kuru ot elde edilmesinde mekanizasyon: Ot biçme makineleri,
ot ezme makineleri, ot tırmıkları, ot toplama arabaları, balya
makineleri, Balya toplama, sarma ve taĢıma makineleri
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YaĢ ot (silaj) elde edilmesinde mekanizasyon: silaj makineleri,
silaj taĢıma arabaları, silo doldurma düzenleri, silo boĢaltma
düzenleri
Süt elde edilmesinde mekanizasyon

Süt sağım makineleri

Sağım salonları

Sütün depolanması
Gübre elde edilmesinde mekanizasyon

Barınak temizleme düzenleri
Diğer mekanizasyon uygulamaları

Suluklar

Yemlikler ve yem dağıtma sistemleri

Kuluçka makineleri

Ana makineleri
o






Resim 2.25: Silaj makinesi

Resim 2.26: Balya makinesi

Resim 2.27: Süt sağım makinesi

Resim 2.28: Kuluçka makinesi
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2.10. Tarımsal Ürünleri ĠĢleme Makineleri
Tarımsal ürünlerin çoğu olgunlaĢtıktan sonra hasat edilir. Elde edilen ürünlerin değer
fiyatıyla satılabilmesi, kalitesinin yüksekliği ile iliĢkilidir. Kalitenin yükseltilmesi bir yandan
iyi tohumluk kullanmaya, diğer yandan da ürünün temiz ve sınıflandırılmıĢ olmasına
bağlıdır.
Tarımsal ürünlerin kısa bir süre içerisinde bozulabilecek yapıda olması bu ürünlerin
tüketilebilme sürelerini uzatmak için bazı iĢlemlerden geçirilmelerini, hatta ikincil ürünler
hâline çevrilmelerini gerekli kılmaktadır. Bu iĢlemler arasında kurutma, soğukta saklama,
konserve yapma, ezme ve sıkma, kabuk soyma, çekirdek çıkarma, parçalama, kırma,
öğütme, karıĢtırma vb. sayılabilir. Bu iĢlemlerin en iyi Ģekilde yapılması, ürünün hem besin
değerini hem de ticari değerini koruyacaktır. Bu iĢlemlerde kullanılan makinelere tarımsal
ürünleri iĢleme makineleri denilmektedir. Bu makineler aĢağıdaki Ģekilde
sınıflandırılabilmektedir:






Tarım ürünlerinin temizlenmesi ve sınıflandırılmasında kullanılan alet ve
makineler

Selektörler (seyyar- sabit)

Eleme makineleri

TaĢ ayırma makineleri

Triyörler

Hafif tane ayırma makineleri

Renge göre ayırma makineleri

Çekirdek soyma makineleri

Kabuk soyma makineleri

Parlatma makineleri
Tarımsal ürünlerin kurutulmasını sağlayan makineler

Kontakt tipi kurutucular

Kabin tipi kurutucular

Tünel tipi kurutucular

Depo tipi kurutucuları

Sebze ve meyve kurutulmasında kullanılan özel kurutucular
Tarımsal ürünlerin öğütülmesini sağlayan makineler

Değirmenler
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Resim 2.29: Seyyar selektör

Resim 2.30: Tahıl kurutma makinesi
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2.11. Tarımsal Alet ve Makinelerinde ĠĢ Güvenliği Tedbirleri
Tarım alet ve makinelerini kullanırken emniyetli bir çalıĢma için öncelikle dikkatli
olmak ve emniyet kurallarını bilmek gerekir. Dikkatsiz ve emniyet kurallarını bilmeyen
kullanıcılar hem kendilerine hem de baĢkalarına zarar verir. Emniyet için alınması gereken iĢ
güvenliği tedbirleri Ģunlardır:




















Kendi yürür tarım makineleri için uygun olan sürücü belgesine sahip olunmalı,
karayollarında seyrederken trafik kurallarını bilinmeli ve uygulanmalıdır.
Birlikte çalıĢtığı kiĢilerin de emniyetinden sorumlu olduğu bilinmelidir.
Bakım ve kullanım kitabında (sürücü el kitabında-tarım alet ve makinesi bakım
ve kullanım kitabında) belirtilen esaslara göre bakım ve ayarlar düzenli olarak
yapılmalıdır.
Tarım alet ve makineleri, üretim amacı dıĢında kesinlikle kullanılmamalıdır.
Tarım alet ve makinelerinin etrafında dolaĢılarak genel bir kontrolü
yapılmalıdır.
Tarımsal alet ve makinelerin bakım ve kullanma kitabında belirtilen iĢ güvenliği
tedbirleri alınmalıdır.
Tarım alet ve makinelerinde ayar, tamir, bakım ve temizlik sırasında hareket
iletimi kesilmeli, gerekiyorsa traktör motoru tamamen durdurulmalıdır.
Yangın tehlikesini azaltmak için hareketli ya da sabit olarak çalıĢtırılan tarım
alet ve makinelerin yanında su ve yangın söndürme cihazları bulundurmalıdır.
Tarım alet ve makineleri ile çalıĢmaya baĢlamadan önce yakınında bulunan
kimseler uyarılmalıdır.
Tarım alet ve makineleri ile çalıĢırken keskin dönüĢler yapılmamalıdır.
Tarım alet ve makineleri ile hareket hâlinde iken çeki düzeneği veya alet,
makine üzerine binilmemeli, alet ve traktör arasına girilmemeli, ayar, bakım ve
yağlama yapılmamalıdır.
Çekilir tip tarım alet ve makineleri çeki oku ve ayar kolları sürücüyü tehlikeye
sokacak Ģekilde çok uzun veya çok kısa olmamalıdır.
Çekilir tip tarım alet ve makineleri, traktör çalıĢır durumda bırakılarak sürücü
tarafından traktöre bağlanmamalıdır. Bu amaçla olanaklar ölçüsünde yardımcı
bulundurulmalıdır. Yardımcı personel yoksa traktörün çeki demirine uygun
yükseklikte bir destek kullanarak bağlama yapılmalıdır.
Gerek çekilir gerekse asılır tip ekim makineleri traktöre doğru bağlanmalı ve
emniyete alınmıĢ olmalıdır.
Tohumluk ve gübre doldurma iĢi tarlada yapılmalıdır.
Bitki koruma makinelerine doldurulacak ilaçlar talimatlara göre hazırlanmalı ve
uygulanmalıdır.
Karayoluna çıkıldığı zaman tarım alet ve makineler üzerinde trafik için gerekli
iĢaretler takılmıĢ olmalıdır.
Tarlaya gidiĢte ve tarlada ekim yapılırken ekim makinesi üzerine yardımcı
Ģahıslar oturtulmamalı ve tohumluk taĢınmamalıdır. Tarlada ekime baĢlamadan
önce tarlanın durumuna göre traktörün baĢlarda döneceği yerler önce
ekilmemelidir.
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Ekim makinelerinin dane ve gübre depolarının doldurulması sırasında bir
kiĢinin rahatça çalıĢabilmesi için gerekli önlemler alınmıĢ olmalıdır.
Ekim makinelerinin depoları doldurulmadan önce traktöre bağlanmalı ve depo
boĢaldıktan sonra traktörden çözülmelidir.
Ekim makinesinin ayar, temizlik ve bakım iĢleri traktör tamamen
durdurulduktan sonra yapılmalıdır.
Hasat makineleri çalıĢtırılmadan önce hareketli parçalar yağlanmalı, bağlantı ve
emniyet düzenleri ile diğer kısımlar kontrol edilmeli ve makinenin yakınında
kimsenin bulunmadığı görüldükten sonra hareket ettirilmelidir.
Hasat makineleri ile sürücü el kitabında belirtilen hareket hızında biçme
yapılmalı, ayar, bakım ve temizlik sırasında daima biçme düzeni ve makinenin
arkasında durulmalı ve traktör çalıĢtırılmamalıdır.
Sürücü, traktörle çekilir tip hasat makinesiyle çalıĢırken ve kendi yürür hasat
makinesi ile çalıĢırken motoru stop etmeden yerinden ayrılmamalıdır.
Harman makineleri ve ot doğrama makineleri gibi sabit bir yerde çalıĢtırılan
makinelerin etrafında makinenin çalıĢtırılması ile görevli olmayan kiĢilerin
dolaĢmasına izin verilmemelidir.
Kuyruk milinden hareket alarak çalıĢan makineler, yol durumunda kuyruk
miline takılı olmamalıdır.
Balya makinesi ile çalıĢmada geniĢ, savruk ve bol elbise kullanılmamalıdır.
Tarım alet ve makinelerinin çalıĢtırılmasında alınacak güvenlik kuralları
konusunda operatörler eğitilmelidir.
Balya makinesi çalıĢırken makine yanlarından sarkan ot veya saplar elle
çekilmemeli, bağlama düzeneğine müdahale edilmemeli, ipin kopması hâlinde
makine ve kuyruk milinin hareketi durdurulduktan sonra gereken yapılmalıdır.
Tarım alet ve makineleri sürücü el kitabında belirtilen hareket hızında
kullanılmalıdır.
Tarımsal savaĢ alet ve makinelerinde kullanılan ilaçlar insan vücuduna
solunum, ağız ve deri yoluyla olmak üzere üç Ģekilde girer. Zehirlenmelere
dikkat edilmelidir.
Ġlaç etiketi mutlaka okunmalıdır. Uygulamaya baĢlanmadan önce alette
herhangi bir arıza olup olmadığını (kaçak ilaç vb. ) kontrol edilmelidir.
Vücutta açık deri bırakmayacak Ģekilde koruyucu bir elbise giyilmeli, lastik
eldiven, bot ve gerekliyse yüzünüzü koruyan bir siperlik veya maske
kullanılmalıdır.
Sadece gerektiği kadar ilaçlı sıvı hazırlanmalı, birden fazla ilaç kutusu veya
tenekesi aynı zamanda açılmamalıdır.
Uygulama açık ortamlarda rüzgârın en az olduğu koĢullarda, sera ve diğer
kapalı ortamlarda ise yeterli havalandırma yapılarak olmalıdır.
Ġlaçlama sırasında herhangi bir Ģey yenilmemeli, sigara vb. içilmemelidir.
Ġlacın ve aletin yanından ilaçlama sırasında ayrılmamalıdır.
Ġlaçlamadan sonra bol sabunlu su ile temizlenmeli (yıkanılmalı) ve elbiseler
değiĢtirilmeli, ilaçlama sırasında kullanılan elbiseler iyi bir Ģekilde
yıkanmalıdır.
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Ġlaç kendi orijinal kutusundan baĢka bir kutuya taĢınmamalıdır (yiyecek, içecek
kutusu vb). Ġlaçlar, yiyecekler veya hayvan yemleri ile beraber depolanmamalı
ve çocuklardan uzak tutulmalıdır.
Ġlaçlı alana herhangi bir nedenle girmek gerekirse en az 24 saat beklenilmelidir.
Daha uzun zaman beklemek gerekiyorsa tarla baĢlarında mutlaka uyarı yazıları
bulundurulmalıdır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Bakım ve kullanma kitaplarına göre tarım alet ve makineleri inceleyiniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Dikkatli ve hassas çalıĢınız.
 Aracınızı, alet ve makinenizi
kullanmadan önce bakım ve kullanma
kitaplarını mutlaka okuyunuz.
 Kullandığınız araca, alet ve makineye
göre hazırlanmıĢ bakım ve kullanma
kitabında bulunan iĢ güvenliği talimat ve
uyarılarının neler olduğunu bakım ve
kullanma kitaplarından araĢtırabilirsiniz.
 Tarımsal faaliyetlerde çalıĢmaya
baĢlamadan önce koruyucu gözlük,
maske, eldiven vb. koruyucu
malzemeleri ve uygun iĢ elbisesi
kullanınız.
 Çevrenizde bulunan toprak iĢleme alet
ve makineleri satıcılarından, tarım
iĢletmelerinden ve internetten
günümüzde kullanılan toprak iĢleme alet
ve makinelerinin çeĢitlerini araĢtırınız.
 Elde ettiğiniz bilgileri Ģema üzerinde
gruplandırınız.
 Dikkatli ve hassas çalıĢınız.
 Aracınızı, alet ve makinenizi
kullanmadan önce bakım ve kullanma
kitaplarını mutlaka okuyunuz.
 Kullandığınız araca, alet ve makineye
göre hazırlanmıĢ bakım ve kullanma
kitabında bulunan iĢ güvenliği talimat ve
uyarılarının neler olduğunu bakım ve
kullanma kitaplarından araĢtırabilirsiniz.
 Tarımsal faaliyetlerde çalıĢmaya
baĢlamadan önce koruyucu gözlük,
maske, eldiven vb. koruyucu
malzemeleri ve uygun iĢ elbisesi
kullanınız.
 Çevrenizde bulunan ekim, dikim ve
gübreleme makineleri satıcılarından,
tarım iĢletmelerinden ve internetten
günümüzde kullanılan ekim, dikim ve
gübreleme makinelerinin çeĢitlerini
araĢtırınız.

 Alet, makine ve cihaz ifadelerini
kavrayınız.
 Tarımda kullanılan toprak iĢleme alet ve
makinelerini araĢtırınız, bu makinelerin
çeĢitlerini tespit ediniz.
 Atölyede ve tarımsal faaliyetlerde,
faaliyetlere ve iĢlere uygun olarak
kullanılması gereken koruyucu
malzemeleri kullanınız.

 Tarımda kullanılan ekim, dikim ve
gübreleme makinelerini araĢtırınız, bu
makinelerin çeĢitlerini tespit ediniz.
 Atölyede ve tarımsal faaliyetlerde,
faaliyetlere ve iĢlere uygun olarak
kullanılması gereken koruyucu
malzemeleri kullanınız.
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 Elde ettiğiniz bilgileri Ģema üzerinde
gruplandırınız.
 Dikkatli ve hassas çalıĢınız.
 Aracınızı, alet ve makinenizi
kullanmadan önce bakım ve kullanma
kitaplarını mutlaka okuyunuz.
 Kullandığınız araca, alet ve makineye
göre hazırlanmıĢ bakım ve kullanma
kitabında bulunan iĢ güvenliği talimat ve
uyarılarının neler olduğunu bakım ve
 Tarımda kullanılan bitki bakım ve koruma
kullanma kitaplarından araĢtırabilirsiniz.
makinelerini araĢtırınız, bu makinelerin
 Tarımsal faaliyetlerde çalıĢmaya
çeĢitlerini tespit ediniz.
baĢlamadan önce koruyucu gözlük,
 Atölyede ve tarımsal faaliyetlerde,
maske, eldiven vb. koruyucu
faaliyetlere ve iĢlere uygun olarak
malzemeleri ve uygun iĢ elbisesi
kullanılması gereken koruyucu
kullanınız.
malzemeleri kullanınız.
 Çevrenizde bulunan bitki bakım ve
koruma makineleri satıcılarından, tarım
iĢletmelerinden ve internetten
günümüzde kullanılan bitki bakım ve
koruma makinelerinin çeĢitlerini
araĢtırınız.
 Elde ettiğiniz bilgileri Ģema üzerinde
gruplandırınız.
 Dikkatli ve hassas çalıĢınız.
 Aracınızı, alet ve makinenizi
kullanmadan önce bakım ve kullanma
kitaplarını mutlaka okuyunuz.
 Kullandığınız araca, alet ve makineye
göre hazırlanmıĢ bakım ve kullanma
kitabında bulunan iĢ güvenliği talimat ve
 Tarımda kullanılan hasat harman
uyarılarının neler olduğunu bakım ve
makinelerini araĢtırınız ve bu makinelerin
kullanma kitaplarından araĢtırabilirsiniz.
çeĢitlerini tespit ediniz.
 Tarımsal faaliyetlerde çalıĢmaya
 Atölyede ve tarımsal faaliyetlerde,
baĢlamadan önce koruyucu gözlük,
faaliyetlere ve iĢlere uygun olarak
maske, eldiven vb. koruyucu
kullanılması gereken koruyucu
malzemeleri ve uygun iĢ elbisesi
malzemeleri kullanınız.
kullanınız.
 Çevrenizde bulunan hasat harman
makineleri satıcılarından, tarım
iĢletmelerinden ve internetten
günümüzde kullanılan hasat harman
makinelerinin çeĢitlerini araĢtırınız.
 Elde ettiğiniz bilgileri Ģema üzerinde
gruplandırınız.
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 Dikkatli ve hassas çalıĢınız.
 Aracınızı, alet ve makinenizi
kullanmadan önce bakım ve kullanma
kitaplarını mutlaka okuyunuz.
 Kullandığınız araca, alet ve makineye
göre hazırlanmıĢ bakım ve kullanma
kitabında bulunan iĢ güvenliği talimat ve
Tarımda kullanılan yem hazırlama
uyarılarının neler olduğunu bakım ve
makinelerini araĢtırınız ve bu makinelerin
kullanma kitaplarından araĢtırabilirsiniz.
çeĢitlerini tespit ediniz.
 Tarımsal faaliyetlerde çalıĢmaya
Atölyede ve tarımsal faaliyetlerde;
baĢlamadan önce koruyucu gözlük,
faaliyetlere ve iĢlere uygun olarak
maske, eldiven vb. koruyucu
kullanılması gereken koruyucu
malzemeleri ve uygun iĢ elbisesi
malzemeleri kullanınız.
kullanınız.
 Çevrenizde bulunan yem hazırlama
makineleri satıcılarından, tarım
iĢletmelerinden ve internetten
günümüzde kullanılan yem hazırlama
makinelerinin çeĢitlerini araĢtırınız.
 Elde ettiğiniz bilgileri Ģema üzerinde
gruplandırınız.
 Dikkatli ve hassas çalıĢınız.
 Aracınızı, alet ve makinenizi
kullanmadan önce bakım ve kullanma
kitaplarını mutlaka okuyunuz.
 Kullandığınız araca, alet ve makineye
göre hazırlanmıĢ bakım ve kullanma
kitabında bulunan iĢ güvenliği talimat ve
Tarımda kullanılan kendi yürür tarım
uyarılarının neler olduğunu bakım ve
makinelerini araĢtırınız ve bu makinelerin
kullanma kitaplarından araĢtırabilirsiniz.
çeĢitlerini tespit ediniz.
 Tarımsal faaliyetlerde çalıĢmaya
Atölyede ve tarımsal faaliyetlerde,
baĢlamadan önce koruyucu gözlük,
faaliyetlere ve iĢlere uygun olarak
maske, eldiven vb. koruyucu
kullanılması gereken koruyucu
malzemeleri ve uygun iĢ elbisesi
malzemeleri kullanınız.
kullanınız.
 Çevrenizde bulunan kendi yürür tarım
makineleri satıcılarından, tarım
iĢletmelerinden ve internetten
günümüzde kullanılan kendi yürür tarım
makinelerinin çeĢitlerini araĢtırınız.
 Elde ettiğiniz bilgileri Ģema üzerinde
gruplandırınız.
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 Dikkatli ve hassas çalıĢınız.
 Aracınızı, alet ve makinenizi
kullanmadan önce bakım ve kullanma
kitaplarını mutlaka okuyunuz.
 Kullandığınız araca, alet ve makineye
göre hazırlanmıĢ bakım ve kullanma
kitabında bulunan iĢ güvenliği talimat ve
uyarılarının neler olduğunu bakım ve
Hayvancılıkta kullanılan tarım
kullanma kitaplarından araĢtırabilirsiniz.
makinelerini araĢtırınız ve bu makinelerin
 Tarımsal faaliyetlerde çalıĢmaya
çeĢitlerini tespit ediniz.
baĢlamadan önce koruyucu gözlük,
Atölyede ve tarımsal faaliyetlerde,
maske, eldiven vb. koruyucu
faaliyetlere ve iĢlere uygun olarak
malzemeleri ve uygun iĢ elbisesi
kullanılması gereken koruyucu
kullanınız.
malzemeleri kullanınız.
 Çevrenizde bulunan hayvancılıkta
kullanılan tarım makineleri
satıcılarından, tarım iĢletmelerinden ve
internetten günümüzde kullanılan
hayvancılıkta kullanılan tarım
makinelerinin çeĢitlerini araĢtırınız.
 Elde ettiğiniz bilgileri Ģema üzerinde
gruplandırınız.
 Dikkatli ve hassas çalıĢınız.
 Aracınızı, alet ve makinenizi
kullanmadan önce bakım ve kullanma
kitaplarını mutlaka okuyunuz.
 Kullandığınız araca, alet ve makineye
göre hazırlanmıĢ bakım ve kullanma
kitabında bulunan iĢ güvenliği talimat ve
Tarımsal ürünleri iĢleme makinelerini
uyarılarının neler olduğunu bakım ve
araĢtırınız ve bu makinelerin çeĢitlerini
kullanma kitaplarından araĢtırabilirsiniz.
tespit ediniz.
 Tarımsal faaliyetlerde çalıĢmaya
Atölyede ve tarımsal faaliyetlerde,
baĢlamadan önce koruyucu gözlük,
faaliyetlere ve iĢlere uygun olarak
maske, eldiven vb. koruyucu
kullanılması gereken koruyucu
malzemeleri ve uygun iĢ elbisesi
malzemeleri kullanınız.
kullanınız.
 Tarımsal ürünleri iĢleme makineleri
satıcılarından, tarım iĢletmelerinden ve
internetten günümüzde kullanılan
tarımsal ürünleri iĢleme makinelerinin
çeĢitlerini araĢtırınız.
 Elde ettiğiniz bilgileri Ģema üzerinde
gruplandırınız.
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 Tarım alet makineleri ile çalıĢma öncesi,
çalıĢma sırasında ve çalıĢma sonrası
alınması gereken iĢ güvenliği tedbirlerini
araĢtırınız.

 ĠĢ güvenliği tedbirlerini bakım ve
kullanma kitaplarını okuyarak tespit
ediniz ve gerekli tedbirleri alınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi tarımsal mekanizasyonun sağladığı yararlardan birisi
değildir?
A) Doğrudan ve dolaylı etkilerle tarımsal gelirde artıĢ sağlamak
B) Ġnsan iĢgücü ihtiyacını azaltmak
C) Yeni alanların tarıma açılmasını sağlamak
D) Üretim maliyetini azaltmak
E) Güvenli olmayan uygulamalara kalkıĢmak

2.

AĢağıdakilerden hangisi toprak iĢlemenin amaçlarına uygun olarak uygulanan
yöntemlerden birisi değildir?
A) Toprağın Ģeritler hâlinde kesilip devrilmesi
B) Toprağın ilaçlanması
C) Toprağın devrilmeden kabartılması
D) Toprağın karıĢtırılması
E) Toprağın bastırılması

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
3.

4.
5.

6.

( ) Ġkinci sınıf toprak iĢleme alet ve makineleri toprağı 25 cm ve daha alt derinlikte
iĢleyen, toprağı kesen, parçalayan, topraktaki artıkları ters çevirerek gömen ve iĢlenen
toprak tabakası ile karıĢtıran alet ve makinelerdir.
( ) Tarım iĢ makinesinin ağırlığı tamamen traktör tarafından taĢınıyorsa buna asılır tip
tarım alet ve makinesi adı verilir ve traktör üç nokta askı sistemi ile traktöre asılır.
( ) Bitkisel üretimde toprak iĢlemenin ardından tohumların yetiĢtirilecek bitkinin
isteklerine uygun olacak Ģekilde toprağa yerleĢtirilerek toprakla kapatılmasına dikim
denir.
( ) Kültür bitkilerinin esasını teĢkil eden, tohumun veya yumrunun toprağa
ekilmesinden veya dikilmesinden hasat edilmesine kadar bütün geliĢme sürecinde
uygulanan çapalama, gübreleme, boğaz doldurma ve sulamayı ilgilendiren tüm
iĢlemlere “bitki bakım iĢlemleri” denir.
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AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü /
sözcükleri yazınız.
7.
8.

9.

10.

Bir el iĢini veya mekanik bir iĢi gerçekleĢtirmek için özel olarak yapılmıĢ nesneye
…..……. denir.
Bir enerji harcayarak toprağı oluĢturan yapı elemanlarının bitki istekleri doğrultusunda
mekanik olarak yatay ve düĢey yönde yer değiĢtirmesini, homojen bir Ģekilde
karıĢtırılmasını sağlamaya ………………………… denir.
…………….; geliĢme ve olgunlaĢma dönemini tamamlamıĢ tarımsal ürünlerin
bozulmadan, en az kayıp ile zamanında ve kısa sürede bulundukları yerden
toplanması, biçilmesi, koparılması gibi yöntemlerle alınmaları ve iĢlenecekleri ya da
harman edilecekleri noktaya taĢınmaları iĢlemidir.
Tarımsal savaĢ alet ve makinelerinde kullanılan ilaçlar insan vücuduna …………..,
ağız ve deri yoluyla üç Ģekilde girer.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

68

MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Bakım ve kullanma kitaplarına göre tarım traktörlerini ve parçalarını, tarım alet ve
makinelerini inceleyiniz.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1. Atölyede çalıĢmaya baĢlamadan önce koruyucu gözlük, maske,
eldiven vb. koruyucu malzemeleri ve uygun iĢ elbisesini kullandınız
mı?
2. Atölye ve çalıĢılan yerlerde çevre koruma tedbirlerini aldınız mı?
3. Yapacağınız iĢe göre uygun el aletlerini seçtiniz mi?
4. Tarımda kullanılan traktör gruplarını Ģema üzerinde eĢleĢtirdiniz mi?
5. Traktörün ana yapı elemanlarını Ģema üzerinde eĢleĢtirdiniz mi?
6. Traktörün ana yapı elemanlarının bulunduğu yerleri traktör üzerinde
gösterdiniz mi?
7. Traktör ve tarım alet makinelerini kullanmaya baĢlamadan önce
alınması gereken iĢ güvenliği tedbirlerini uyguladınız mı?
8. Toprak iĢleme alet ve makinelerinin iĢlevlerini ve çeĢitlerini Ģema
üzerinde eĢleĢtirdiniz mi?
9. Ekim, dikim ve gübreleme makinelerinin iĢlevlerini ve çeĢitlerini
Ģema üzerinde eĢleĢtirdiniz mi?
10. Bitki bakım ve koruma makinelerinin iĢlevlerini ve çeĢitlerini Ģema
üzerinde eĢleĢtirdiniz mi?
11. Hasat harman makinelerinin iĢlevlerini ve çeĢitlerini Ģema üzerinde
eĢleĢtirdiniz mi?
12. Yem hazırlama makinelerinin iĢlevlerini ve çeĢitlerini Ģema üzerinde
eĢleĢtirdiniz mi?
13. Kendi yürür tarım makinelerinin iĢlevlerini ve çeĢitlerini üzerinde
eĢleĢtirdiniz mi?
14. Hayvancılıkta kullanılan makinelerinin iĢlevlerini ve çeĢitlerini Ģema
üzerinde eĢleĢtirdiniz mi?
15. Tarımsal ürünleri iĢleme makinelerinin iĢlevlerini ve çeĢitlerini Ģema
üzerinde eĢleĢtirdiniz mi?
16. Traktör ve tarım alet makinelerini kullanmaya baĢlamadan önce
alınması gereken iĢ güvenliği tedbirlerini uyguladınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

D
B
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Disiplinli ÇalıĢma
Anahtar
Traktör
Motor
Paletli-Tekerlek

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

E
B
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Alet
Toprak ĠĢleme
Hasat
Solunum
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