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AÇIKLAMALAR 
ALAN Tarım 

DAL Tarım Alet ve Makineleri 

MODÜLÜN ADI Toprak ĠĢleme Alet ve Makineleri 

MODÜLÜN SÜRESĠ 80/40 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye / öğrenciye toprak iĢleme alet ve makinelerinin 

bakımının, ayarlarının yapılması ve kullanılması (toprak 

iĢleme) ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve 

ayarlar için gerekli araçlarla kulaklı pullukların 

bakımını, ayarlarını yapabilecek ve toprak iĢlemede 

kullanabileceksiniz. 

2. Bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve 

ayarlar için gerekli araçlarla diskli pullukların 

bakımını, ayarlarını yapabilecek ve toprak iĢlemede 

kullanabileceksiniz. 

3. Bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve 

ayarlar için gerekli araçlarla dip kazanların bakımını, 

ayarlarını yapabilecek ve toprak iĢlemede 

kullanabileceksiniz. 

4. Bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve 

ayarlar için gerekli araçlarla kültivatörlerin bakımını, 

ayarlarını yapabilecek ve toprak iĢlemede 

kullanabileceksiniz. 

5. Bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve 

ayarlar için gerekli araçlarla tırmıkların bakımını, 

ayarlarını yapabilecek ve toprak iĢlemede 

kullanabileceksiniz. 

6. Bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve 

ayarlar için gerekli araçlarla toprak frezelerinin 

bakımını, ayarlarını yapabilecek ve toprak iĢlemede 

kullanabileceksiniz. 

7. Bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve 

ayarlar için gerekli araçlarla merdanelerin bakımını, 

ayarlarını yapabilecek ve toprak iĢlemede 

kullanabileceksiniz. 

8. Bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve 

ayarlar için gerekli araçlarla toprak iĢleme alet 

kombinasyonlarının bakımını, ayarlarını yapabilecek 

ve toprak iĢlemede kullanabileceksiniz. 

AÇIKLAMALAR 



 

vi 

 

 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Tarla, düz zemin 

Donanım: Traktör, normal kulaklı (soklu)  pulluk, döner 

kulaklı pulluk, diskli pulluk, dip kazan, çizel, kültivatör, 

tırmık, toprak frezeleri, merdaneler, toprak iĢleme alet 

kombinasyonları, ayar için gerekli araç gereçler,  metre, 

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

bağlantı elemanları, kumpas, toprak iĢleme alet ve 

makineleri yedek parçaları, makine yağı çeĢitleri, gres 

pompası, bakım kullanma kitabı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Birim alandan daha fazla ürün alınabilmesi ve daha ekonomik ürün elde edilebilmesi 

için günümüzde tarım makinelerle yapılmaktadır.  

 

Toprak iĢleme alet ve makinelerinin normal ekonomik ömürlerini doldurabilmeleri ve 

verimli bir Ģekilde çalıĢabilmeleri için bakım kullanma kitaplarında belirtilen bakım ve 

ayarlarının yapılması ve bakım kullanma kitaplarında belirtilen tekniğine uygun olarak 

kullanılması gerekmektedir. 

 

Bu modül size toprak iĢleme alet ve makinelerinin bakım kullanma kitabında belirtilen 

değerleri uygulayarak, tarım alet ve makinelerinin ayarlarını doğru bir Ģekilde yaparak, 

tekniğine uygun olarak kullanmanızı sağlayacak bilgi ve becerileri verecektir. Bu Ģekilde 

birim alandan daha fazla ve daha ucuz ürün elde etme imkânı sağlayacaktır.  

 

Bu modülle size verilecek eğitim sonunda toprak iĢleme alet ve makinelerinin 

bakımlarını, ayarlarını bakım kullanma kitaplarına uygun olarak yapabilecek ve 

kullanabileceksiniz. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

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

kulaklı pullukların bakımını, ayarlarını yapabilecek ve toprak iĢlemede kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Toprak iĢleme alet ve makineleri hakkında bilgi edininiz. 

 Atölye ve tarlada çalıĢma ortamında çalıĢma öncesi, çalıĢma sırasında ve 

çalıĢma sonrası alınması gereken iĢ güvenliği tedbirlerini araĢtırınız. 

 Toprak iĢlemenin amaçları, zamanı ve Ģekilleri hakkında bilgi edininiz. 

 Kulaklı pulluklar ve çeĢitlerini internetten ve traktör satıĢ bayilerinden 

araĢtırınız. 

 Kulaklı pullukların parçalarını, çalıĢma sistemlerini, bakım ve ayarlarını, 

görevlerini araĢtırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri resim ve fotoğraflarla destekleyerek uyarıcı panolar 

hazırlayınız. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları, sunum yaparak 

arkadaĢlarınızla ve öğretmeninizle paylaĢınız. 

 

1. KULAKLI PULLUKLAR 
 

Doğal yapıdaki topraklar çok farklı özellikler gösterdiği için kültür bitkilerinin 

geliĢmelerine uygun değildir. Toprak iĢleme ile yetiĢtirilmek istenilen kültür bitkilerinin 

istedikleri toprak koĢulları oluĢturulabilir. Toprak iĢleme, yetiĢtirilecek kültür bitkilerinin 

istediği nem içeriği ve tekstürü göz önüne alınarak uygun toprak iĢleme alet ve makineleri ile 

toprağa elveriĢli strüktürü kazandıran mekanik bir iĢlemdir. 

 

1.1. Toprak ĠĢleme Alet ve Makinelerinin Sınıflandırılması 
 

Toprak iĢleme alet ve makinelerini sınıflandırırken toprağı derinden ya da yüzeyden 

iĢleme durumları dikkate alınmaktadır. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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1.1.1. I. Sınıf Toprak ĠĢleme Alet ve Makineleri 
 

 Pulluklar 

 Çizeller 

 Dipkazanlar 

 

1.1.2. II. Sınıf Toprak ĠĢleme Alet ve Makineleri 
 

 Kültivatörler 

 Tırmıklar 

 Merdaneler  

 Frezeler   

 

1.1.3. Alet Kombinasyonları 
 

Tırmık-kültivatör, tırmık-merdane, kültivatör-diĢli tırmık, yaylı tırmık-dönerli tırmık 

gibi aletlerden oluĢan kombinasyonlara toprak iĢleme alet kombinasyonları denilmektedir. 

 

Toprak iĢleme alet ve makineleri aĢağıdaki Ģekilde de sınıflandırılabilir: 

 

 Toprağı Ģeritler hâlinde kesip devirerek iĢleyen kulaklı ve diskli pulluklar  

 Toprağı devirmeden kabartarak iĢleyen kültivatör, çizel, tırmık ve çapa 

makineleri  

 Toprağı karıĢtırarak iĢleyen toprak frezeleri ve rotovatörler  

 Toprağı bastırarak / sıkıĢtırarak iĢleyen sürgü ve merdaneler  
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ġekil 1.1: Toprak iĢleme alet ve makinelerinin sınıflandırılması 

1.2. Toprak ĠĢlemenin Amaçları 
 

Bir enerji harcayarak toprağı oluĢturan yapı elemanlarının bitkilerin istekleri 

doğrultusunda mekânik olarak yatay ve düĢey yönde yer değiĢtirmesini sağlayarak homojen 

bir Ģekilde karıĢtırmaktır.  Toprak iĢlemeyle aĢağıdaki iĢlemler gerçekleĢtirilir: 

 

 Bitki geliĢimi açısından toprağın fiziksel özellikleri en uygun hâle getirilir 

(kabartma). 

 Bir önceki üretimden kalan organik artıklar (anız, çiftlik gübresi) toprağa 

karıĢtırılır (karıĢtırma, kesme, devirme, parçalama). 

 Yabancı otlar yok edilir (kesme, devirme, parçalama). 

 Ekime uygun tohum yatağı hazırlanır (ufalama, sıkıĢtırma). 

 Erozyonun kontrolü yapılır. 

 Tarlanın sulamaya hazırlanması sağlanır. 
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Resim 1.1: Toprak iĢleme 

Toprak iĢleme; tohum yatağının hazırlanması, yabancı ot kontrolü, bitki geliĢimini 

iyileĢtirecek toprak Ģartlarının sağlanması, anızın parçalanması ve topraktaki suyun 

düzenlenmesi gibi amaçlar için de yapılır. Canlılarda olduğu gibi toprağın da hava, nem ve 

ısıya ihtiyacı vardır. Toprağın tekniğine göre iĢlenmesiyle hava, nem ve ısının yanı sıra 

toprak yapısı düzeltilerek bitki kök sisteminin geliĢmesi için ortam sağlanır. Yabancı otlar 

kontrol altına alınır. Anız bozulması ve atılan gübrenin toprağa karıĢması sağlanır ve 

erozyon kontrolü yapılır. Toprağın gereğinden fazla iĢlenmesi bir fayda sağlamadığı gibi 

ekonomik ve fiziksel zararlara yol açabilmektedir. 

 

1.3. Toprak ĠĢleme Zamanı  
 

Toprak iĢleme, ekilecek bitkilere göre ya sonbaharda yağıĢlardan sonra toprak tava 

geldiğinde veya ilkbaharda yine toprak tava geldiğinde yapılmalıdır. Toprak tavda iken Ģu 

özellikler görülür: 

 

 ĠĢlendiği zaman kolayca furda bünye (agregat) hâline geçer.  

 Tavlı toprak elastik ve yumuĢaktır.  

 SıkıĢtırılıp bırakıldığında tekrar kabararak eski hâlini alır.  

 ĠĢlenmesi kolaydır, makinede titreĢim yaratmaz.  

 Toprak iĢleme aletlerini çeki gücü yönünden zorlamaz.  

 

1.4. Toprak ĠĢleme ġekilleri ve Yöntemleri 
 

Toprak iĢleme Ģekilleri; toprak tipine, toprak iĢleme zamanına, ekim nöbetine, ekilen 

bitkinin cinsine, iklim Ģartlarına ve eldeki mekanizasyon seviyesine göre değiĢmektedir.  

 

Tarlada bir önceki üründen kalan bitki artıklarının toprağın altına gömülmesi veya 

toprağın yüzeyinde koruyucu olarak kalması gibi amaçlarla toprak iĢleme yöntemleri 

geleneksel ve koruyucu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
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 Geleneksel toprak iĢlemesi: Toprak iĢlemede ürün artıklarının %85’nin 

gömüldüğü, toprak yüzeyinde %15’ten daha az ürün artıklarının kaldığı sisteme 

geleneksel toprak iĢlemesi denilmektedir. Bu tip toprak iĢlemede birinci sınıf 

toprak iĢleme aletlerinden kulaklı pullukla toprağın devrilmesi ve yoğun bir 

toprak iĢleme söz konusudur. Geleneksel toprak iĢleme özellikle ülkemizde 

yoğun ve aĢırı toprak iĢlemeyi beraberinde getirmekte, toprak sıkıĢmasını ve 

erozyonu arttırmaktadır. Türkiye topraklarının %34,4’ünün erozyonu 

körükleyen yüksek eğimli (%15-40) alanlardan oluĢması bu tehlikeyi daha da 

artırmaktadır. Yoğun toprak iĢlemenin ikinci ve en büyük sakıncası özellikle su 

ve rüzgâr erozyonu riski yüksek tarım alanlarında verimli üst toprak tabakasının 

kaybedilmesidir. Dünyada tarım alanlarının en az %15’i ciddi erozyona 

uğramıĢtır. Bu erozyonun büyük bölümü yanlıĢ ve bilinçsiz toprak iĢleme ile 

meydana gelmiĢtir. Geleneksel toprak iĢlemede topraktaki organik maddeler 

hızla yanıp tükenmekte, toprak yapısı kesekli ve granül hâlden teksel hâle 

gelmekte, daha fazla yakıt tüketilmekte (8 litre/dekar mazot), anız yakmaktan 

dolayı CO2 salınımı artmakta, iĢlemler için uygun zamanlara ihtiyaç 

duyulmakta, tarla trafiği daha fazla olduğundan toprak sıkıĢıklığına neden 

olmakta, toprak iĢleme derinliğindeki organik madde içeriği azalmakta, iĢlenen 

toprak derinliğinde hızlı su kaybı olmakta, rüzgâr erozyonunu ve su erozyonunu 

hızlandırmaktadır. 

 

 Koruyucu toprak iĢlemesi: Herhangi bir toprak iĢleme ve ekim sistemi, toprak 

yüzeyinde ekimden sonra %30 ve daha fazla bitki artığı bırakıyorsa koruyucu 

toprak iĢleme olarak isimlendirilmektedir. Bu sistem toprak erozyonunu kontrol 

etmek amacıyla geliĢtirilmiĢtir. Koruyu (korumalı) toprak iĢleme, azaltılmıĢ 

toprak iĢlemesi, toprak iĢlemesiz ekim, malçlı, sırt ve zon toprak iĢleme 

yöntemlerini kapsamaktadır. Koruyucu toprak iĢleme sisteminde pulluk 

kullanılmaz. Toprak sıkıĢıklığının sorun olduğu yerlerde toprağı belli bir 

derinlikte yırtarak iĢleyen çizel vb. aletler kullanılır. Bu sistemde ön bitki veya 

ürün artıkları tarla yüzeyinde bırakılır. Koruyucu toprak iĢlemenin erozyon 

kontrolünde olumlu etkileri ortaya konulmuĢtur. Genel kural olarak, koruyucu 

toprak iĢleme sisteminde tarla yüzeyinin en az %30 oranında bitki artığı ile 

kaplı hâlde bulunması istenir. Yüzeyde çok az miktarda bitki örtüsü 

bulunmasının bile erozyonu büyük ölçüde önlediği yapılan araĢtırmalar ile 

saptanmıĢtır. Koruyucu toprak iĢleme; iĢçilik, enerji tüketimi ve zamanlılık 

açısından önemli ölçüde tasarruf sağlar. Bu yöntemin geleneksel toprak 

iĢlemeye oranla birçok üstünlüğü vardır. Koruyucu toprak iĢleme sisteminde, 

kullanılan makine ve ekipmanların toplam güç gereksinimleri, yakıt tüketimleri, 

çalıĢma saatleri ve yatırım maliyetleri önemli ölçüde azalmaktadır. Bu sistemin 

uygulandığı topraklarda organik madde içeriği daha yüksektir dolayısıyla 

erozyon tehlikesi daha azdır. Toprak strüktürü, koruyucu toprak iĢleme 

sisteminde özellikle doğrudan ekimde daha homojen yapıdadır. Korumalı 

toprak iĢleme sistemi olarak uygulamada değiĢik alt sistemlere rastlamak 

mümkündür. Bunlardan bazıları; azaltılmıĢ toprak iĢleme, nem engelli ( malç ) 

toprak iĢleme, toprak iĢlemesiz ( sıfır toprak iĢleme, çiziye ekim veya dikim ), 

Ģerit hâlinde toprak iĢleme, sırta ekime yönelik toprak iĢleme Ģekilleridir. 
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Pullukla toprak iĢlemede genel olarak iki tip sürüm tekniği uygulanır. Bunlar; normal 

sabit gövdeli pulluklarla yapılan tahtavari sürüm ile döner kulaklı pulluklarla yapılan düz 

sürüm yöntemleridir. 

 

1.4.1. Tahtavari Sürüm  
 

Kulaklı pulluklarla yapılan sürüme tahtavari sürüm denir. Bu sürümde iki değiĢik 

metot uygulanır: 

 

 Balıksırtı 

 

Ġlk çizi tarlanın ortasından açılır ve parsel baĢlarında devamlı sağa dönülerek sürüme 

devam edilir. Sürüm sonunda parselin ortasında ilk iki toprak Ģeridinin üst üste binmesinden 

dolayı balıksırtı Ģeklinde boydan boya bir tümsek oluĢur. Bundan dolayı bu sürüm Ģekline 

balıksırtı sürüm denir. Genellikle toprak altı suyunun yüksek ve üst toprak tabakasının az 

olduğu yerlerde uygulanan bir sürüm Ģeklidir. 

 

Resim 1.2: Balıksırtı sürüm 

 Açık Çizi  

 

Ġlk çizi parselin kenarından açılarak parsel baĢlarında devamlı sola dönülerek sürüm 

tamamlanır. Sürüm sonunda parselin ortasında kanal biçiminde bir Ģekil oluĢur ki bundan 

dolayı buna açık çizi denir. 
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Resim 1.3: Açık çizi sürüm 

Balıksırtı sürümde, tarlada boydan boya bir tümsek; açık çizi de ise boydan boya bir 

kanal oluĢur. Zamanla tarlanın tesviyesi bozulur. Kulaklı pulluklarla yapılan sürümün 

dezavantajlarını asgariye indirmek için sürüme baĢlamadan ilk çizi açılmalı, açılan çizi 

kapatılarak sürüm yapılmalıdır. Sürümün sonuna doğru son çizi bitirilmelidir. 
 

1.4.2. Düz Sürüm  
 

Döner kulaklı pulluklarla yapılan sürüm Ģeklidir. Meyilli araziler, tesviyeli ve 

sulanabilir araziler için ideal bir sürüm Ģeklidir. Tarlanın bir baĢından baĢlanarak diğer baĢa 

kadar aynı çiziden gidip gelinerek sürüm tamamlanır. 
 

1.5. Pullukların Görevleri 
 

Pulluklar; sıkıĢmıĢ toprağı keser, yükseltip çevirerek alt üst eder. Anızı, yabani otları 

ve tarlaya atılan gübreyi bitkilerin yararlanacağı seviyeye gömer. Aynı zamanda erozyonu da 

önler. Toprak; yabancı otları yok etmek, toprağı kabartmak ve iç yüzeyinin geniĢlemesini 

sağlamak amacıyla pulluklarla iĢlenir. 
 

1.6. Pullukların Sınıflandırılması 
 

Toprak sürme iĢlemlerinin tarım tekniğinin gerektirdiği Ģekilde yapılabilmesi için 

çeĢitli tip ve özelliklere sahip pulluklar yapılmıĢtır. Günümüzde traktöre üç noktadan 

bağlanıp hidrolik olarak kaldırılan, çekilen ve askıda tutulan pulluklar kullanılmaktadır. 

Günümüz koĢullarında etkin olarak toprak iĢlemede kullanılan pulluklar, iĢleyici 

gövdelerinin Ģekillerine ve çalıĢma biçimlerine göre sınıflandırılır. Gövdenin çalıĢma ve 

Ģekline göre pulluklar üç grupta sınıflandırır: 

 

 Kulaklı pulluklar 

 Döner kulaklı pulluklar 

 Diskli pulluklar 
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1.6.1. Kulaklı Pulluklar 
 

ĠĢleyici gövdeleri bir kulağa benzetilen pulluklara kulaklı pulluklar denir. Askılı 

pulluklar içinde en çok kullanılan pulluklardır. Soklu pulluklar da denir. Toprağı yatay 

olarak keser, yükselterek parçalar ve çevirerek devirir. 

 

Resim 1.4: Kulaklı pulluk 

1.6.2. Döner Kulaklı Pulluklar 
 

Parçaları ve çalıĢma prensibi kulaklı pulluklar gibidir. Kulaklı pulluklardan farkı, düz 

sürüm (aynı çiziden gidip gelerek) yapmasıdır. Kulaklı pulluğun emniyetle çalıĢamadığı 

koĢullarda daha etkin olarak kullanılabilir. Diskli pulluklar, kulaklı pulluğun etki edemediği 

sert ve kuru topraklarda, taĢlı veya bitki artıklı tarlalarda, ağır köklerin bulunduğu 

topraklarda, gevĢek ve batak topraklarda, aĢındırıcı topraklarda çalıĢabilir. Düz sürüm 

yapmakla kulaklı pulluklara göre aĢağıdaki avantajlar sağlanır: 

 

 Tarla yüzeyi düzgün bir Ģekilde sürülmüĢ olur. 

 Erozyon önlenir. 

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

 

Resim 1.5: Döner kulaklı pulluk 
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1.7. Kulaklı Pullukların Parçaları 
 

Kulaklı pullukların parçaları aktif ve yardımcı parçalar olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. 

 

Kulaklı pullukların aktif parçaları; toprağın kesilmesini, kaldırılmasını ve parçalanarak 

bölünmesini sağlar. Pasif parçalar ise pulluğun dik durmasını, sevk ve idaresini, 

ayarlanmasını ve parçaların birbirine bağlanmasını sağlar. 

 

1.7.1. Aktif Parçalar  

 

Resim 1.6: Kulaklı pulluğun ana parçaları 

Resim 1.6’da kulaklı pullukların ana parçaları gösterilmiĢtir:  

 

1. Bağlama kafası 

2. Destek demiri 

3. Pulluk çatısı 

4. Bağlama oku 

5. Kulak 

6. Uç demiri 

7. Çapraz mil 

 

1.7.1.1. Bağlama Kafası 

 

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

impulsların hidrolik sisteme aktarılabilmesi için üst bağlantı kolu traktöre doğru eğik 

olmalıdır. Bu nedenle bağlama kafasının 2-3 delikli olması gerekir. 
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Resim 1.7: Bağlama kafası 

1.7.1.2. Çatı  

 

Çatı, pulluk gövdelerini (sokları) birbirine bağlayan ana parçadır. Pulluk gövdelerini 

bir arada tutan genelde dayanımı artırmaya yönelik olarak kafes Ģeklinde tasarlanan kısımdır. 

Gövdeler çatıya 2-3 cm örtme payı olacak Ģekilde bağlanır. Çekilir tip pulluklarda çatı, 

tekerlekler üzerinde taĢınır. Arkada bulunan denge tekeri yardımı ile pulluğun dengeli 

çalıĢması sağlanır. 

 

Resim 1.8: Çatı 

1.7.1.3. Çapraz Mil ve Muylular 

 

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

bağlantı kollarına bağlanır. Çapraz milin muylularının çapları ile bağlantı kafasının 

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

kategori olarak üç grupta bulunur. 
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Resim 1.9: Çapraz mil ve muylular 

1.7.1.4. Gövde 

 

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

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

 

Resim 1.10: Gövde 

Resim 1.10’da kulaklı pullukların ana parçaları gösterilmiĢtir:  

 

1. Uç demiri 

2. Taban demiri 

3. Payanda 

4. Ökçe 

5. Kulak 

6. Kulak uzantısı  

 

Killi ve ağır topraklarda pullukla çalıĢırken fazla çeki gücüne ihtiyaç duyulmasının 

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

dezavantajları ortadan kaldırmak için parmaklı tip gövdeli pulluklar kullanılır. 
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Resim 1.11: Parmaklı gövde 

1.7.1.5. Uç Demiri  

 

Toprağı yatay olarak kesip kulağa sevk eden parçadır. Payandaya, gömme ve havsalı 

vidalarla bağlanmıĢtır. Devamlı toprak içinde çalıĢtığından zamanla aĢınır dolayısıyla sık sık 

değiĢtirilen bir parçadır. 

  

Resim 1.12: Uç demiri 

Toplam çeki kuvvetinin %50’si uç demiri tarafından meydana getirilmektedir. 

AĢınmıĢ uç demiri, fazla çeki gücüne gerektirmesinin yanı sıra tabandaki kılcal boruların 

ağzını sıvayacağından taban suyunun köklerin seviyesine ulaĢmasına engel olur. Toprak 

çeĢitlerine göre geliĢtirilmiĢ çeĢitli uç demirleri geliĢtirilmiĢtir. Uç demiri, Avrupa tipi uç 

demiri (trapez) ve Amerikan tipi (burunlu ve kamalı) uç demiri olmak üzere iki çeĢittir. 
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ġekil 1.2: Uç demiri tipleri 

1.7.1.6. Kulak 

 

Uç demirinin yatay olarak kestiği toprağı yükseltip parçalayarak yana devirir. 

  

Resim 1.13: Kulak 

Kulak; keski demiri tarafından dikey olarak, uç demiri tarafından da yatay olarak 

kesilen toprak Ģeridini kaldırarak parçalar, devirir ve yana kaydırarak bir önceki çiziye 

yatırır. Toprağın kulak üzerinden kolayca kayarak yükselebilmesi için kulağın pürüzsüz ve 

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

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

olunca bu kısım değiĢtirilir. DeğiĢik özellikteki topraklar için geliĢtirilmiĢ kulak tipleri 

aĢağıda sınıflandırılmıĢtır: 

 

 Dik kulak: Toprağı devirmez. Kumlu topraklar için uygundur.  

 Orta dik kulak: Az da olsa devirme iĢi yapar. Kumlu topraklar için uygundur.  

 Yarı bükük kulak: Kanat bölgesi kıvrık, göğüs bölgesi yatıktır. Orta ağır 

topraklarda kullanılır. 



 

22 

 

 Tam bükük kulak: Devirme iĢlemi yapar. Killi topraklarda kullanılır. 

 

ġekil 1.3: Kulak tipleri 

1.7.1.7. Payanda 

 

Payanda; uç demiri, kulak ve taban demirini birbirine bağlayan parçadır. Pabuç tipi 

(alçak) ve çizme tipi (yüksek) payanda olmak üzere iki çeĢidi vardır. Alçak tip payandalı 

pulluklarda çeki oku deveboynu Ģeklinde bükülerek payandaya bağlanır. Yüksek tip 

payandalarda bağlantı düzdür. 

 

Resim 1.14: Payanda 

1.7.1.8. Taban Demiri 

 

Pulluğu yan kuvvetlerin tesirinden çizi duvarına dayanarak korur ve sağa sola 

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

kısadır. 
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1.7.1.9. Ökçe Demiri  

 

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

önlemek için sert dökümden yapılmıĢ bir parça, taban demirinin ucuna bağlanır. Buna ökçe 

denir. Çok gövdeli pulluklarda en son gövdedeki taban demiri ucunda ökçe demiri 

bulunmaktadır. Ökçe demiri aĢınınca değiĢtirilir. 

 

1.7.1.10. Kulak Uzantısı 

 

Kesilen toprak Ģeridinin çizi tabanına düĢmesini önleyerek daha iyi bir sürüm 

yapılmasını sağlar. 

 

Resim 1.15: Kulak uzantısı 

 Pulluktaki Ölçüler 

 

Pullukların iyi sürüm yapabilmesi için bazı ölçüler vardır. Bu ölçüler çalıĢma sonucu 

aĢıma ve zorlanmadan dolayı değiĢir ve iyi bir sürüm yapılamaz. Bunlar, alt kavrama payı ve 

yan kavrama payıdır. 

 

 Alt kavrama payı: Uç demiri payandaya ucu biraz aĢağıya yönelmiĢ 

olarak bağlanmıĢtır. Pulluk yere konulduğu zaman alt kısımda uç 

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

payı denir. Bu pay, pulluğun toprağa iyi dalmasını sağlar. Alt kavrama 

payı 2-3 cm olmalıdır. Uç demiri aĢındıkça bu boĢluk azalır. 
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Resim 1.16: Alt kavrama payı 

 Yan kavrama payı: Uç demirinin ucu taban demirinden iĢlenmemiĢ 

toprağa doğru biraz çıkıntılı olarak bağlanmıĢtır. Pulluk yan olarak düz 

bir yere konulduğunda bir boĢluk bulunur, buna yan kavrama payı denir. 

Yan kavrama payı 5-6 mm kadar olmalıdır. Bu boĢluk az veya çok olursa 

pulluk dengeli çalıĢmaz. 

 

Resim 1.17: Yan kavrama payı 

1.7.2. Pulluğun Pasif (Yardımcı) Parçaları  
 

Pulluğun yardımcı parçalarını keski demiri ve ön gövdecik olarak ikiye ayırabiliriz. 

 

1.7.2.1. Keski Demiri  

 

Keski demirinin görevi, toprak Ģeridini çizi duvarı boyunca keserek iĢlenmemiĢ (çiğ) 

taraftan ayırmaktır. Bıçak keski ve disk keski olmak üzere iki Ģekli vardır. Toplam çeki 

kuvvetinin %10-15’i keski demiri tarafından meydana getirilir. Bıçak keski daha çok taĢlı 

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

bulunur. 
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Resim 1.18: Disk keski demiri  

1.7.2.2. Ön Gövdecik 

 

Pulluk gövdesinin hemen önünde bulunur ve sürülen toprak Ģeridinin üst tabakasını 

önceden kesip bir önceki çizinin dibine aktarır. Pulluk gövdesine benzer küçük bir 

gövdeciktir. ĠĢ derinliği ana pulluk gövdesinin 1/3’ne, iĢ geniĢliği ise 2/3’ne eĢittir. Çırpı adı 

da verilen ön gövdeciğin görevi, sürülen toprak Ģeridinin üst tabakasını önceden kesip bir 

önceki çizinin dibine atmaktır. 

 

Resim 1.19: Ön gövdecik  

1.8. Kulaklı Pullukların ÇalıĢma Sistemi  
 

Toprağın kulaklı pullukla iĢlenmesinde toprak önce keski demiri ve uç demiri yardımı 

ile yandan ve alttan bir Ģerit hâlinde kesilir. Bu Ģerit, pulluk kulağı tarafından alt üst edilerek 

yan tarafa itilir ve açık olan bir önceki çizinin içine yatırılır. Kulaklı pulluk tarafından 

toprağın parçalanması, pulluğun ilerlemesi ile baĢlar. Anızı, yabancı otları ve tarlaya 

serpilmiĢ olan gübre vs. materyali bitkinin faydalanabileceği seviyeye gömerek ve toprağı 

bir miktar pülverize ederek (parçalayan, küçük parçalara ayıran) çalıĢır. 
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Resim 1.20: Kulaklı pullukla çalıĢma  

1.8.1. Toprak ĠĢlemeye BaĢlama 
 

ÇalıĢma veriminin düĢmemesi, boĢa zaman ve yakıt harcanmaması için toprak 

iĢlemeye baĢlamadan önce ilk çizinin nereden açılacağı ve nerede bitirileceği, kulaklı 

pulluklarla çalıĢmada tarla büyükse nasıl parsellere ayrılacağı ve dönüĢler için yastık 

baĢlarının nasıl oluĢturulacağı planlanmalıdır. Büyük tarlalar için 40 m’lik parsel boyu ve 10 

m’lik yastık baĢının tespit edilmesi uygundur. Aksi hâlde tarlada çukur ve tümsekler oluĢur. 

Tarlanın tesviyesinin bozulmaması için mümkünse döner kulaklı pulluklarla sürüm 

yapılmalıdır. 

 

ġekil 1.4: Toprak iĢleme planı 

1.8.2. Ġlk Çizinin Açılması 
 

Ġlk çiziye baĢlamadan önce traktörün üst bağlantı kolu uzatılarak pulluğun sadece arka 

gövdesi toprağı iĢleyecek pozisyona getirilir. Arka gövde toprağı iĢleyecek hâle getirilirken 

yan bağlantı ayar kolundan pulluk sola yatacak Ģekilde ayarlanır. Çizinin düzgün 
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açılabilmesi için pulluğun sağa sola kaçmaması gerekir. Bunun için de traktörün yan 

gerdirme zincirleri sıkılır. Pulluğun arka gövdesi toprağı yaklaĢık dört beĢ parmak derinlikte 

iĢleyecek Ģekilde gidilir. Parsel sonunda sola dönülerek ve traktörün sol arka tekeri açılan 

çiziden gelecek Ģekilde dönülür. Açılan çizi yaklaĢık aynı derinlikte ve bir adım geniĢlikte 

olmalıdır. 

 

1.8.3. Ġlk Çizinin Kapatılması 
 

Ġkinci turda açılan çizi kapatılır. Açılan çiziyi kapatmak için önce üst bağlantı kolu 

kısaltılarak ve yan bağlantı ayar kollarından pulluk yere tam paralel olmayacak ve arka 

gövde yaklaĢık on parmak derinlikte iĢleyecek Ģekilde ayarlanır. Yan gergi zincirleri 

pulluğun hafif esnemesine imkân verecek Ģekilde gevĢetilir. Üçüncü turda normal iĢ 

derinliğine göre pulluğun toprak yüzeyine tam paralel olması ayarlanır (Ön-arka ve sağ-sol 

paralellik ayarları kontrol edilir.) ve hidrolik kaldırma indirme kolu, tespit mandalı sıkılarak 

aynı iĢ derinliğinde sürüm yapılır. 

 

1.8.4. Son Çizinin BitiriliĢi 
 

Tarla veya parselin bitimine iki veya üç tur kala sürüm derinliği giderek azaltılır. Ġlk 

çizinin aksine yan bağlantı kolu üzerindeki ayar kolundan pulluk sağa yatırılacak Ģekilde 

ayarlanır. BitiĢten bir önceki gidiĢte derinlik sürüm derinliğinin yarısı kadar olacak Ģekilde 

gidilir. DönüĢte üst bağlantı kolu biraz daha kısaltılarak ön gövde toprağı iĢleyecek Ģekilde 

dönülerek son çizi bitirilir. 

 

1.9. Pulluk Ayarlarının Önemi 
 

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

ayarları) ve sürüme baĢladıktan sonra arazinin durumun göre (tarla ayarları) yapılmalıdır. 

Gerekli ayarlar yapılmadan sürüm yapılırsa düzgün sürüm yapılamaz. Sonuçta iĢ derinliği 

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

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

sırasında fazladan güç ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Fazla güç ihtiyacının ortaya çıkması hem 

kullanılan traktörün gereğinden fazla yıpranması hem de daha fazla yakıt yakması demektir. 
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Resim 1.21: Traktörde üç nokta askı sistemi 

1. Üst bağlantı kolu 

2. Yan (alt) bağlantı kolları  

3. Yan bağlantı kolu muyluları 

4. Askı kolları 

5. Askı kolu ayar yeri 

6. Yan gerdirme zincirleri 

7. Traktörün arka tekerleri 

 

1.10. Kulaklı Pulluk Ayarları 
 

Pulluk traktöre bağlanırken traktör ön seçme kolu durum kontrole getirilir ve yan 

bağlantı kolları hidrolik kaldırma indirme koluyla pulluğun çapraz mili seviyesine getirilerek 

geri gelinir. Önce traktörün ayarsız yan bağlantı kolu (Her iki yan bağlantı kolunda ayar kolu 

varsa öncelik fark etmez.) pulluk bağlantı noktasına bağlanır. Sonra ayarlı yan bağlantı kolu 

bağlanır. Son olarak da traktörün üst bağlantı kolu, pulluğun üst bağlantı noktasına bağlanır. 

Pulluk traktörden çıkarılırken de bağlama sırasındaki iĢlemlerin tersi yapılır yani önce üst 

bağlantı kolu sonra sırasıyla ayarlı yan bağlantı kolu ve ayarsız yan bağlantı kolu çıkarılır. 

Ġyi bir sürüm yapılabilmesi için pullukların ayarlanması gerekir. 

 

1.10.1. Atölye Ayarları  
 

Atölyede yapılması gereken ayarlar Ģunlardır: 

 

 Pulluğun Traktör Ġzine Göre Ayarlanması 
 

Sürüme baĢlamadan önce pulluk geniĢliğinin traktörün izine göre ayarlanması gerekir. 

Pulluk traktöre bağlandıktan sonra gerdirme zincirleri yardımıyla yan bağlantı kollarının ve 
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yan bağlantı kolu muylularının tekerleklerden eĢit uzaklıkta olması sağlanır. Pulluk düz bir 

zemine indirilir ve pulluk yerde iken hafif ileri gidilir. Daha sonra birinci gövdenin taban 

demiriyle ikinci gövdenin uç demiri ucu arasındaki mesafe ölçülür (A). (Resim 1.25) 

Traktörün sağ arka tekerleğinin iç kısmından pulluk tarafına bir doğru çizilir veya düz bir 

çıta uzatılır. Çizilen doğru ile birinci gövdenin uç demiri ucu arasındaki mesafe, ilk ölçülen 

mesafeden (A mesafesinden) 3 cm fazla olmalıdır (A+3 olmalıdır.). Bu 3 cm’lik fark sürüm 

anında traktör tekerinin çizi duvarına sürtmemesi için bırakılan mesafedir. 

 

Resim 1.22: Pullukta atölye ayarları 

Önerilen miktar ile ölçüm sonucu elde edilen değer farklı ise pulluk üzerinde çapraz 

mili çatıya bağlayan 1 ve 2 numaralı bağlantılar (Resim 1.26) gevĢetilerek çatı, çapraz mil 

üzerinde sağa veya sola kaydırılarak istenilen ölçü elde edilir. 

 

Resim 1.23: Pullukta atölye ayarının yapılması 

 Keski Demirinin Ayarı 

 

Bıçak keskinin ucu, uç demiri ucundan 0-30 mm önde ve 25 mm yukarıda olacak 

Ģekilde ayarlanmalıdır. Disk keskide ise disk ekseni uç demiri ucundan 0-250 mm önde 

olacak Ģekilde ayarlanmalıdır. Uç demiriyle olan dikey mesafesi ise olabildiğince toprak 

dıĢında kalacak Ģekilde en küçük değerde ayarlanmalıdır.  
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Bıçak keski ayarı, uç demiri ucundan a = 0-30 mm önde ve b = 25 mm yukarıda 

ayarlanmalıdır. 

 

ġekil 1.5: Bıçak keski ayarı 

Disk ayarı; uç demiri ucundan a = 0-25 mm önde, b = Olabildiğince toprak dıĢında 

kalacak Ģekilde, c = Mümkün olan en küçük değere ayarlanmalıdır. 

 

ġekil 1.6: Disk keski ayarı 
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 Ön Gövdeciğin Ayarı 
 

Ön gövdecik; uç demirinin ucu asıl gövdenin uç demiri ucundan b= 0-250 mm ileride, 

a=40-80 mm yukarıda ve c=10-20 mm yanda olacak Ģekilde ayarlanmalıdır.  

 

ġekil 1.7: Ön gövdecik ayarı 

 Alt Kavrama Payı 
 

Pulluğun toprağa batmasını kolaylaĢtırmak için uç demirinin ucu aĢağıya doğru 

yapılmıĢtır. Uç demirinin uç noktası ile taban demirinin alt noktası arasındaki düĢey 

mesafeye alt kavrama payı denir. Bu mesafe yaklaĢık 35-50 mm olmalıdır. Uç demiri 

aĢındıkça bu mesafe azalır ve dolayısıyla pulluğun topağa batması zorlaĢır. Bu yüzden iĢe 

baĢlamadan önce atölyede alt kavrama payı kontrol edilmeli, alt kavrama payı yeterli ölçüde 

değilse uç demiri değiĢtirilmelidir. 

 

 Yan Kavrama Payı 
 

Pulluğun çizi duvarına yaslanarak çizide tutulmasını sağlamak için uç demirinin ucu 

taban demirinin yan tarafından çıkıntı olacak Ģekilde yapılmıĢtır. Uç demirinin uç noktası ile 

taban demiri dıĢ yüzeyi arasındaki yatay mesafeye yan kavrama payı denir. Bu mesafe 

yaklaĢık 5 mm olmalıdır. Uç demiri aĢındıkça bu mesafe azalır ve dolayısıyla taban 

demirinin izi çizi duvarında görülebilir yani pulluğun çizide tutulması zorlaĢır. ĠĢe 

baĢlamadan önce atölyede yan kavrama payı kontrol edilmeli, alt kavrama payı yeterli 

ölçüde değilse uç demiri değiĢtirilmelidir. 

 

 Örtme Payı 
 

Kesme geniĢliği ile iĢ geniĢliği arasındaki farktır. Öndeki gövdeye ait uç demirinin 

burun noktasından hareket yönüne çizilen paralel doğru ile arkadan gelen gövdeye ait uç 

demirinin kanat noktasından hareket yönüne çizilen paralel doğru arasındaki açıklıktır. 
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ġekil 1.8: Pullukta örtme payı 

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

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

hidrolikle kaldırılır ve taĢıma kilidi kapatılarak tarlaya gidilir. 

 

1.10.2. Tarla Ayarları  
 

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

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

gevĢetilir. Daha sonra aĢağıdaki kontrol ve ayarlar yapılır:  

 

 Sağ-Sol Paralellik Ayarı 
 

Pulluk çatısının toprak yüzeyine paralel olması gerekir. Aksi hâlde çizi tabanı dalgalı 

bir Ģekil alır. Sağ-sol paralellik ayarının kontrolü için pulluğun arka tarafından bakılır. Pulluk 

çatısının yere paralel olması gerekir. Bu ayar, traktör alt bağlantı askı kollarındaki ayar 

kolundan sağlanır. Bazı traktörlerde alt bağlantı kolunun birinde bazı traktörlerde de her iki 

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

sağ-sol paralellik ayarı yapılır. 

 

Resim 1.24: Traktör yan bağlantı kollarındaki ayar yerleri 
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 Ön-Arka Paralellik 
 

Ön-arka paralellik ayarı doğru yapılmayıp üst bağlantı kolu kısa ayarlanırsa birinci 

gövde çok derine batar, arka gövde az batar. Bu yüzden düzensiz bir sürüm ortaya çıkar ve 

çok dik toprak Ģeritleri ortaya çıkar. Üst bağlantı kolu uzun ayarlanırsa en arka gövde çok 

derine batarken birinci gövde az batar. Yine düzensiz bir sürüm ve toprak Ģeritleri çok yatık 

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

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

uzatılıp kısaltılarak ön-arka paralellik ayarı sağlanır. Kontrolü için traktörün yan tarafından 

bakıldığında pulluk çatısının yere paralel olması gerekir. 

 

Resim 1.25: Ön-arka paralellik ayarının yapılması 

 ĠĢ Derinliği Ayarı 

 

ĠĢ derinliği, pulluk tarafından iĢlenen toprak Ģeridinin yüksekliğidir. Aynı zamanda 

pulluk tarafından iĢlenen çizinin derinliğini de ifade eder. Derinlik ayarı, traktörün hidrolik 

kumanda kolundan (indirme kaldırma kolu) yapılır. Ġstenilen sürüm derinliği elde edildiğinde 

kumanda kolu tespit edilerek ayar sabit tutulur. 

 

ġekil 1.9: ĠĢ derinliği ayarı 
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 ĠĢ GeniĢliği Ayarı 
 

ĠĢ geniĢliği; kesme geniĢliğinin %92-95’ine eĢit olan ve pulluğun bir gidiĢte iĢlediği 

toprak Ģeridinin geniĢliğini veren değerdir. Sürümde pulluğun bütün gövdelerinin eĢit Ģekilde 

toprağı iĢlemesi gerekir. Gövdeler eĢit iĢ geniĢliğine sahip değilse çapraz mil çevrilerek 

gerekli ayar yapılmalıdır. Normal pulluklarda çapraz milin çevrilmesi bir kol vasıtasıyla 

sağlanırken bazı pulluklarda da kontra somun gevĢetilerek ayar somunundan gerekli ayar 

yapılır. Çapraz mili olmayan pulluklarda da hidrolik olarak bu kaydırma ayarı yapılır. 

 

Resim 1.26: ĠĢ geniĢliği ayarı 

 Ġdeal Çeki Noktası Ayarı 
 

Pulluğun ekseninin traktörün çeki ekseninde olmaması durumunda çalıĢma sırasında 

traktör çiziden gitmekte zorlanır ve sağa sola gitmeye çalıĢır. Bu açıdan traktör ideal çeki 

noktası ile pulluk ekseni aynı doğrultuda çakıĢmalıdır. Bu ayar da yine pulluk üzerinde 

bulunan çapraz mil ayar kolunun sağa sola çevrilmesi ile yapılır. 

 

1.11. Kulaklı Pulluklarda Aranan Özellikler 
 

Kulaklı pulluklarda aranacak baĢlıca özellikler Ģunlardır: 

 

 Pulluk, traktörün gücüne uygun olmalıdır. Genellikle 40 BG’ye kadar 2 soklu, 

60 BG’ye kadar 3 soklu, daha güçlü traktörlerde de 4 veya daha fazla soklu 

pulluklar uygundur. 

 Pulluk ölçüleri, traktörün teker iz geniĢliğine ve traktörün üç nokta bağlantı 

sistemine uygun olmalıdır. 

 Pulluk bağlama kafasında 2-3 adet bağlama deliği olmalıdır. 

 Uç demiri aĢınmamıĢ, alt ve yan kavrama payı boĢlukları önerilen ölçülerde 

olmalıdır. 

 Pulluklarda sok sayısı fazlaysa (3’ten çok) destek tekeri olmalıdır. 
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1.12. Kulaklı Pullukla Toprak ĠĢlemede Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Kulaklı pulluklarla iyi bir sürüm yapılabilmesi için aĢağıdaki hususlara dikkat 

edilmelidir: 

 

 Toprak iĢleme, toprak tava geldiğinde yapılmalıdır. 

 Uygun bir çalıĢma hızının tespit edilmesi gerekir. 

 Toprağın parçalanabilmesi ve devrilebilmesi için iĢ derinliğinin önemi 

büyüktür. ĠĢ derinliği fazla olursa toprak iyi devrilemediğinden büyük kesekler 

oluĢur 

 Bulunduğumuz yörenin topraklarına uygun uç demiri ve kulak tipi seçilerek 

sürüm yapılmalıdır. 

 Sürümde ön seçme kolunun çeki kontrolde olmasına dikkat edilmelidir. 

 Gövdeyi çatıya bağlayan kısımdaki emniyet cıvatası kopmuĢsa mutlaka aynı 

özellikte yeni cıvata kullanılmalıdır. 

 Traktör askı kol muylularında aĢırı boĢluk olmamalıdır. AĢınmıĢ muylular 

yapılan ayarların bozulmasına neden olur. 

 Bağlama kafalarında boĢluk olmamalıdır. Üst bağlantı kolu uygun deliğe 

takılmalıdır. 

  Bağlantı cıvata ve somunları kontrol edilerek gevĢemiĢ olanlar sıkılmalıdır. 

 Tarlada çalıĢırken dönüĢlerde alet mutlaka kaldırılarak dönüĢler yapılmalıdır. 

Aksi hâlde iĢleyici kısımlar zarar görür. 

 Tarlaya gidiĢlerde yan gerdirme zincirleri gergin pozisyona, hidrolik sistemin 

taĢıma kilidi ise kapalı duruma getirilmelidir. 

 

1.13. Uygun ÇalıĢma Hızının Belirlenmesi 
 

Sürümde pulluk tarafından kesilen toprak Ģeritlerinin birbirine iyi yapıĢabilmesi, 

birbirlerine düzgün yaslanabilmesi ve kesilen yabancı otların çizi tabanına iyice 

gömülebilmesi için uygun çalıĢma hızının toprağın durumuna bağlı olarak 4-9 km/h arasında 

olması gerekir.  

 

1.14. Kulaklı Pulluklarla Toprak ĠĢleme Sırasında Görülen Arızalar 

ve Bu Arızaların Giderilmesi 
 

Makinemizin periyodik bakımını yapmazsak çalıĢma esnasında vereceği bir aksaklık 

veya arıza hem emek hem de zaman açısından kayıplara neden olacağı gibi ürün kalitesinde 

de ciddi kayıplara neden olacaktır. Bu nedenle toprak iĢleme sırasında karĢılaĢılan arızaları 

bakım ve kullanma kitabına göre en kısa sürede gidermelidir. 

 

1.14.1. Pulluğun Toprağa Batmaması 

 
 Toprak tava gelmemiĢ olabilir. Sürüm toprak tavda iken yapılmalıdır. 

 Uç demiri körelmiĢ olabilir. Uç demiri yenisiyle değiĢtirilmelidir. 
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 Alt kavrama payı azalmıĢ olabilir. Uç demiri aĢınmıĢtır. Yenisiyle 

değiĢtirilmelidir. 

 Ön seçme kolunun konumu hatalıdır. Ön seçme kolu çeki kontrole 

getirilmelidir. 

 Pulluğun ön-arka paralellik ayarı düzgün değildir. Üst bağlantı koluyla ön-arka 

paralellik ayarı yapılmalıdır. Toprak içindeki dirençlerin traktörün hidroliğine 

otomatik olarak iletilebilmesi için üst bağlantı kolunun konumu traktöre doğru 

eğik olması gerekir. 

 

1.14.2. Sürüm Sırasında Pulluğun ĠĢlenmemiĢ Tarafa Kaçması 
 

 Pulluk traktör ekseninde değildir. Çapraz mil üzerinden çatı sağa 

kaydırılmalıdır. 

 Sağ-sol paralellik ayarı bozuktur. Yan bağlantı kolları üzerindeki ayar kolundan 

sağ-sol paralellik ayarı yapılmalıdır. 

 

1.14.3. Sürümde ĠĢlenmemiĢ Yer Kalması 
 

 GeniĢlik ayarı doğru yapılmamıĢtır. GeniĢlik ayarı tekrar yapılmalıdır. 

 Çatı, çapraz mil üzerine doğru tespit edilmemiĢtir. Çatı çapraz mil üzerinde sola 

kaydırılarak arıza giderilmelidir. 

 

1.14.4. Ön Gövdenin Daha Fazla Batması 
 

 Üst bağlantı kolu çok kısaltılmıĢtır. Üst bağlantı kolundan ayar yapılmalıdır. 

 Alt kavrama payı fazla olabilir. Alt kavrama payı kontrol edilmelidir. 

 Sağ-sol paralellik ayarı düzgün değildir. Yan bağlantı kolu üzerindeki ayar 

kolundan sağ-sol paralellik ayarı yapılmalıdır. 

 

1.14.5. Pulluk Gövdesinin Toprağı Ġyi Devirmemesi ve Çizi Tabanının Temiz 

Kalmaması 
 

 Sağ-sol paralellik ayarı bozuktur. Sağ-sol paralellik ayarı yapılmalıdır. 

 Sürümde toprak tavda değildir. Sürüm toprak tava geldiğinde yapılmalıdır. 

 Sürüm hızı düĢüktür. Uygun hızda sürüm yapılmalıdır. 

 Kulak uzantısı olmayabilir. Kulak uzantısı takılmalıdır. 

 GeniĢlik ayarı doğru değildir, dar tutulmuĢ olabilir. GeniĢlik ayarı yapılmalıdır. 

 

1.14.6. Sürüm Derinliğinin EĢit Olmaması 
 

 Ön seçme kolu pozisyonu doğru değildir. Ön seçme kolu çeki kontrole 

alınmalıdır. 

 Üst bağlantı kolu ayarı doğru değildir. Yeniden ön-arka paralellik ayarı 

yapılmalıdır. 
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 Toprak altı zemini çok sert olabilir. Mümkünse diskli pullukla sürüm 

yapılmalıdır. 

 

1.14.7. Sürümde Traktörün Sağa Sola Kaçması 
 

 Pulluk, traktörün çeki ekseninde değildir. Pulluk traktörün çeki eksenine göre 

ayarlanmalıdır. 

 Yan gerdirme kolu veya zincirleri doğru ayarlanmamıĢtır. Kol veya zincirler 

traktörün arka tekerine değmeyecek Ģekilde gevĢetilmelidir. 

 

1.14.8. Sürümde Traktörün Patinaj Yapması 
 

 Traktörün arka teker lastik hava basıncı fazladır. Arka teker hava basınçları 

önerilen değere göre ayarlanmalıdır. 

 Traktör arka tekerlerinde ağırlık olmayabilir. Ağırlık ilave edilmelidir. 

 Traktör ön seçme kolunun pozisyonu doğru olmayabilir. Ön seçme kolu çeki 

kontrole alınmalıdır. 

 Bağlantı muylularında boĢluk olabilir. Gerekli katagoride muylu 

kullanılmalıdır. 

 

1.14.9. Sürüm Sırasında Traktörde Dümenleme Hafiflemesi 
 

 Traktörün ön tarafı hafiftir. Traktörün önüne ağırlık bağlanmalıdır. 

 Kullanılan pulluk büyük veya ağırdır. Traktöre uygun pulluk seçilmelidir. 

 

1.15. Kulaklı Pullukların Bakımı  
 

ĠĢ mevsimi sonunda pulluklar, fazla nemli olmayan kapalı alanlarda muhafaza edilir. 

Uç demiri, taban demiri, ökçe ve kulak kısımları kontrol edilerek aĢınmıĢ parçalar 

değiĢtirilir. Bağlantı kısımlarındaki cıvata ve somunlar gözden geçirilerek gevĢemiĢ olanlar 

sıkılır, bozuk olanlar değiĢtirilir. Bilhassa uç demiri ve kulak kısımları paslanmaya karĢı gres 

yağı sürülerek korunmalıdır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Gerekli iĢ güvenliği ve emniyet tedbirlerini alarak, kulaklı pullukların ayarlarını ve 

bakımını aĢağıdaki sıraya göre yaparak toprak iĢleme iĢlemini gerçekleĢtiriniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 AĢınmıĢ ökçeyi değiĢtiriniz.  
 AĢınmıĢ ökçe ve taban demirinin pulluğun 

dengeli çalıĢmasına engel olduğunu hatırlayınız. 

 AĢınmıĢ veya iyice bükülmüĢ 

kulak uzantılarını değiĢtiriniz. 

 AĢınmıĢ veya bükülmüĢ kulak uzantısının sürüm 

kalitesini düĢürdüğünü hatırlayınız. 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını 

sıkınız. 
 GevĢemiĢ veya aĢınmıĢ elemanların ileride daha 

büyük arızalara sebep olduğunu hatırlayınız. 

 GevĢemiĢ ve aĢınmıĢ bağlantı elemanları için 

gerekli tedbirleri alınız. 
 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını 

değiĢtiriniz. 

 Yan kavrama payını kontrol 

ediniz. 

 Alt ve yan kavrama payları yeterli değilse 

pulluğun toprağa batmadığını ve dengesiz 

çalıĢtığını hatırlayınız.  

 Bakım ve kullanma kitaplarında belirtilen alt ve 

yan kavrama paylarını öğreniniz. 

 Alt kavrama payını kontrol 

ediniz. 

 AĢınmıĢ ve bozulmuĢ uç demirini 

değiĢtiriniz.  Uç demirinde ve taban demirinde aĢınma, 

eğilme, burulma ve kırılma kontrolü yapınız.  AĢınmıĢ ve bozulmuĢ taban 

demirini değiĢtiriniz. 

 Emniyet sistemlerini kontrol 

ediniz. 

 Emniyet sistemlerinin sürüm sırasında pulluğu 

koruduğunu unutmayınız. 

 Alet / makineyi yağlayınız. 
 ÇalıĢan parçaları zamanında yağlayarak aĢınmayı 

azaltınız.  

 Hidrolik pistonlarda ve 

hortumlarda sızdırmazlık 

kontrolü yapınız. 

 Sistemin emniyetli bir Ģekilde çalıĢabilmesi için 

hidrolik sistemde kaçak olmamasına dikkat 

ediniz. 

 Destek tekerinin havasını kontrol 

ediniz. 

 Pulluklarda sok sayısı üç adetten çok olduğunda 

destek tekeri kullanıldığını hatırlayınız. 

 Keski demirinin ayarını yapınız. 

 Ayar yapılmazsa pulluk toprağa iyi batmaz, 

toprağa iyi tutunamaz ve yabancı otları iyi 

kesemez. Pulluk üzerinde keski demiri varsa 

ayarını yapmayı ihmal etmeyiniz. 

 Ön gövdeciğin ayarını yapınız. 

 Ayar doğru yapılmazsa üst kısımdaki bozulmuĢ 

toprak alta indirilemeyeceğinden pulluk üzerinde 

ön gövdecik varsa ayarını yapmayı ihmal 

etmeyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Traktör hidrolik ön seçme kolu 

konumunu seçiniz. 

 Ön seçme kolunun konumunun pulluğu traktöre 

bağlarken yüzücü konumda olmasına dikkat 

ediniz. 

 Tarlaya giderken pozisyon konumunda, çalıĢma 

sırasında ise çeki kontrolde olmasına dikkat 

ediniz. 

  Pulluğu traktöre bağlayınız. 

 Pulluğu traktöre bağlarken önce yan bağlantı 

kollarını ve son olarak da üst bağlantı kolunu 

takınız. 

 Pullukta ilk gövdenin traktör arka 

sağ tekerleği ile olan mesafesini 

ayarlayınız. 

 Traktör tekerinin sürümde çizi duvarına devamlı 

sürtmemesi için bu ayarı mutlaka yapınız. 

 Sağ-sol paralellik ayarını yapınız. 

 Gövdelerin kesilen toprak Ģeridini eĢit 

devirebilmeleri ayarı yapınız. 

 Pulluğa arkadan bakarak çatının yere paralel olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Ayar bozuksa traktörün ayarlı yan bağlantı 

kolundan ayarı düzeltiniz. 

 Ön-arka paralellik ayarını 

yapınız. 

 Traktörün yan tarafından bakarak çatının yere 

paralel olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Ayar bozuksa traktörün üst bağlantı kolundan 

ayarı düzeltiniz. 

 ĠĢ derinliği ayarını yapınız. 

 EĢit derinlikte sürüm için bu ayarın yapıldığını 

hatırlayınız. 

 Arazinin durumuna göre iĢ derinliğini 

belirleyiniz.  

 Uygun derinliği belirledikten sonra traktör 

hidrolik indirme kaldırma kolu ile bu derinliği 

sınırlayınız. 

 ĠĢ geniĢliği ayarını yapınız. 

 Gövdelerin toprağı eĢit Ģekilde iĢleyebilmeleri 

için bu ayarın yapıldığını hatırlayınız. 

 Pulluk üzerindeki çapraz mili sağa / sola 

çevirerek en uygun iĢ geniĢliği ayarını yapınız. 

 Ġdeal çeki noktası ayarını yapınız. 

 Traktör ve pulluğun sürüm sırasında düzgün bir 

Ģekilde gidebilmesi için bu ayarın yapıldığını 

hatırlayınız. 

 Traktör sağa sola çekiyorsa pulluk üzerindeki 

çapraz mil ile doğru ayarı yapınız. 

 Sürüm Ģekline karar veriniz. 

 Zaman ve yakıt yönünden tasarruf yapabilmemiz 

için sürümden önce tarlanın büyüklüğüne göre 

parsel boyları ve yastık baĢlarını tespit ediniz. 
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 Uygun çalıĢma hızını belirleyerek 

çalıĢmaya baĢlayınız. 

 Kesilen ve yükseltilip devrilen toprak Ģeritlerinin 

birbirlerine yaslanıp yapıĢabilmesi için uygun 

çalıĢma hızı önemlidir. 

 Kullanılan traktör, pulluk ve arazinin durumuna 

göre ortalama 4-9 km/saat arasında çalıĢma 

hızınızı belirleyiniz.  

 Traktör yan bağlantı kolları gergi 

zincirlerini yol durumunda 

gerdiriniz, sürüme baĢlarken 

gevĢetiniz. 

 Yol durumunda pulluğun traktörün arka 

tekerlerine sürtmemesi için yan gergi zincirlerini 

gerdiriniz.  

 Sürümde ise arka tekerlere değmeyecek Ģekilde 

gevĢetiniz. 

 Ġlk çiziyi açtıktan sonra tarla 

ayarlarını kontrol ediniz. Ayarlar 

bozuksa düzelttikten sonra 

çalıĢmaya devam ediniz. 

 Ġlk çizi açıldıktan sonra traktör sağ tekerleği 

çiziye alınarak ayarları kontrol ediniz. 

 Özellikle ön-arka ve sağ-sol paralellik ayarı ile 

ideal çeki noktası ayarlarını kontrol ederek 

bozukluk varsa öğrenme faaliyetinde anlatıldığı 

Ģekliyle ayarları yapınız. 

 Ayar hatalarından kaynaklanan 

arızaları tespit ederek bu arızaları 

gideriniz. 

  ÇalıĢma sırasında sürülen yerleri kontrol etmeyi 

ihmal etmeyiniz. 

 Ġstenilen Ģekilde sürüm olmuyorsa aksaklıkların 

nedenlerini belirleyerek ilgili ayarları tekrar 

kontrol ederek bu aksaklıkları gideriniz. 

 ĠĢ sonunda pulluğun temizliğini 

yapınız. 

 ĠĢ sonunda pullukları mutlaka temizleyiniz.  

 Gerekiyorsa basınçlı su ile yıkayınız.  

 Toprakla temas eden yüzeylere gres yağı sürerek 

paslanmaya karĢı koruyunuz. 

 Sezon sonunda çalıĢan yüzeyleri 

paslanmaya karĢı gresle 

kaplayınız. 

 ÇalıĢan parçaların iĢ mevsimi sonunda açıkta 

bırakıldığında korozyon ve paslanmaya maruz 

kaldığını hatırlayınız. 

 Alet / makineyi kapalı bir yerde 

ve tahta veya takozla sehpaya 

alarak muhafaza ediniz. 

 Bakım ve kullanma kitabında belirtilen Ģekillerde 

muhafaza ortamı hazırlayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi pulluğun görevi değildir? 

A) SıkıĢmıĢ toprağı kesmek  

B) Yabancı otlara tarlaya gömmek 

C) Tarlaya tohum atmak 

D) AtılmıĢ gübreyi tarlaya gömmek 
 

2. Alt kavrama payı az olursa aĢağıdakilerden hangisi olur? 

A) Pulluk toprağa daha iyi dalar. 

B) Pulluk toprağa iyi dalamaz. 

C) Pulluk iĢlenmiĢ tarafa kaçar. 

D) Daha iyi sürüm yapar. 
 

3. Yan kavrama payı az veya çok olursa aĢağıdakilerden hangisi olur? 

A) Pulluk dengesiz çalıĢır. 

B) Pulluk toprağa dalamaz. 

C) Daha iyi sürüm yapılır. 

D) Pulluk görev yapamaz. 
 

4. Uç demiri aĢınırsa aĢağıdakilerden hangisi olur? 

A) Fazla çeki gücüne ihtiyaç duyulur. 

B) Pulluk çalıĢmaz. 

C) Uç demiri toprağa daha iyi dalar. 

D) Fazla çeki gücüne ihtiyaç duyulmaz. 
 

5. Payanda aĢağıdakilerden hangilerini birleĢtirir? 

A) Uç demiri-çatı-taban demiri 

B) Uç demiri-destek tekeri-taban demiri 

C) Uç demiri-kulak-taban demiri  

D) Uç demiri-kulak-bağlama kafası 
 

6. Kulak uzantısının görevi nedir? 

A) Kesilen toprak Ģeridini devirir. 

B) Kesilen toprak Ģeridinin çizi tabanına düĢmesini önler. 

C) Kesilen toprak Ģeridinin çizi tavanına düĢmesini önler. 

D) Kesilen toprak Ģeridini parçalar. 

 

7. Toprak, pullukla ne zaman sürülmelidir? 

A) YağıĢlı havalarda  

B) KıĢ aylarında  

C) Toprak çok kurumuĢsa 

D) Toprak tava geldiğinde 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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8. Sürümde derinlik ayarı aĢağıdakilerden hangisiyle yapılır? 

A) Üst bağlantı kolundan 

B) Ön seçme kolundan  

C) Yan (alt) bağlantı kollarından 

D) Hidrolik indirme kaldırma kolundan 
 

9. Sürümde ön seçme kolu hangi pozisyonda olmalıdır? 

A) Çeki kontrol 

B) Pozisyon kontrol  

C) Durum kontrol 

D) Yüzücü pozisyon 
 

10. Sürümde pulluk toprağa batmıyorsa sebebi nedir? 

A) Ön seçme kolu çeki kontroldedir  

B) Alt kavrama payı azalmıĢ olabilir  

C) Toprak tava gelmiĢtir. 

D) Uç demiri çok keskindir. 
 

 

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 “Uygulamalı Test”e geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
 

Tarla veya düz bir zeminde kulaklı pulluğun ön-arka ve sağ-sol paralellik ayarlarını 

yapınız. 

  

 Kulaklı Pulluk Ayarlama 

 Malzemeler 

o ĠĢ önlüğü, iĢ ayakkabısı ve eldiven 

o  Alet /  makine bakım kullanma kitabı  

o Traktör  

o Kulaklı pulluk 

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

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. ĠĢ önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. ĠĢ güvenliği önlemlerini aldınız mı?   

3. Alet veya makinenin üzerinde belirtilen uyarı iĢaretlerini ve bakım 

kullanma kitabında belirtilen uyarıları dikkate aldınız mı? 

  

4. Alet veya makine bakım kullanma kitabını kullandınız mı?   

5. Traktör ve alet / makineyi kontrol ettiniz mi?   

6. Alet veya makineyi traktöre bağladınız mı?   

7. Alet veya makineyi traktöre bağladıktan sonra bağlantı elemanlarını 

kontrol ettiniz mi? 

  

8. Sağ-sol paralellik ayarının nasıl yapıldığını tespit ettiniz mi?   

9. Üç nokta askı sistemindeki ayarlı yan bağlantı kollarını aĢağı yukarı 

alarak sağ-sol paralellik ayarını yaptınız mı? 

  

10. Ön-arka paralellik ayarının nasıl yapıldığını tespit ettiniz mi?   

11. Üst bağlantı kolunu kısaltıp uzatarak ön-arka paralellik ayarını 

yaptınız mı? 

  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 FAALĠYETĠ–2 
 

 

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

diskli pullukların bakımını, ayarlarını yapacak ve toprak iĢlemede kullanabileceksiniz. 

 

 
 

 Çevrenizde veya köyünüzde diskli pulluklarla yapılan çalıĢmaları izleyiniz. 

 Etrafınızdaki tarımsal üretim iĢletmelerinde diskli pullukların kullanılıp 

kullanılmadığını araĢtırınız. 

 Diskli pullukları kullanan varsa niçin bu makineyi tercih ettiklerini araĢtırınız. 

 Tarımsal iĢletmelerde diskli pullukların nasıl kullanıldığını araĢtırınız.  

 Mevcut iĢletmelere giderek diskli pullukların çalıĢmalarını, bakım ve 

ayarlarının nasıl yapıldığını yerinde görüp inceleyiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri resim ve fotoğraflarla destekleyerek uyarıcı panolar 

hazırlayınız. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları, sunum yaparak 

arkadaĢlarınızla ve öğretmeninizle paylaĢınız. 

2. DĠSKLĠ PULLUK 
 

Diskli pulluklarda toprak iĢleyici organlar içbükey çelik disklerden oluĢur. ÇalıĢma 

sırasında diskler toprağa sürtünerek döner ve toprakları keserek parçalar. Diskli pulluk, 

toprağa kendi ağırlığı ile batar. 

 

Resim 2.1: Diskli pulluk 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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2.1. Diskli Pullukların Kullanım Alanları ve Görevleri 
 

Kulaklı pullukların iyi çalıĢamadığı, dalma güçlüğü çektiği kuru, killi ve sert 

topraklarda, süngerimsi yapıya sahip gevĢek topraklarda, fazla kök ihtiva eden topraklarda, 

derin sürüm yapılması istenen topraklarda, taban taĢı ve aĢındırma etkisi yüksek topraklarda, 

derin iĢlenmesi (30-40 cm) istenilen topraklarda diskli pulluklar kullanılır.  

 

2.2. Diskli Pullukların Parçaları 
 

Yapısal olarak kulaklı pulluklardan farkı, pulluk gövdesinin disk Ģeklinde yapılması 

ve rulmanlarla pulluk çatısına bağlanmasıdır. 

 

Resim 2.2: Diskli pulluğun parçaları 

1. Bağlama kafası 

2. Çapraz mil 

3. Rulmanlı disk yatağı 

4. Disk 

5. Çatı 

6. Bağlantı oku 

7. Çizi tekeri 

8. Sıyırıcı 

 

2.3. Diskli Pullukların ÇalıĢma Sistemi 
 

Diskli pulluklar toprağın etkisiyle dönerek çalıĢır. Disk çevresi keskinleĢtirildiğinden 

toprağı bir Ģerit hâlinde keser. Bu Ģerit, diskin yüzeyine yapıĢır, diskin dönmesi ile yukarı 

kaldırılır ve bükülür. Diskin yukarısında bulunan sıyırıcı, toprağı sıyırır ve toprak Ģeridi 

yukarıdan aĢağıya düĢüp parçalanır. Diskli pulluklarda kesme iĢlemi daha az kuvvet 

gerektirir. 

 

Toprağı iyi bir Ģekilde kesip parçalamasına rağmen toprak Ģeridini deviremez. Ağır ve 

hafif topraklara göre disk açısı değiĢtirilerek derinlik ayarı yapılır. Toprağa kendi ağırlığıyla 
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batar dolayısıyla yapı olarak ağırdır. Toprağın sertliğine göre batma seviyesi değiĢeceğinden 

çizi tabanı düzgün olmaz. Ağır topraklarda batabilmesi için üzerine ek ağırlık konulabilir.  

 

Resim 2.3: Diskli pulluğun çalıĢması 

2.4. Diskli Pullukların Avantaj ve Dezavantajları 
 

Diskli pullukların avantajları Ģunlardır: 

 

 Kesme iĢlemini diskin kenarları yaptığı için diskler kendi kendine bilenir. 

 Diskler dönerek çalıĢtığı için kulaklı pulluklara göre tıkanma ihtimali çok azdır, 

engellere takılmaz. 

 Kulaklı pulluklarda uç demiri aĢınmıĢsa taban sertliğine sebep olur, diskli 

pulluklarda böyle bir ihtimal yoktur. 

 Diskin yapısı bombeli olduğundan darbelere karĢı daha dayanıklıdır. 

 Diskli pulluklar, kulaklı pulluklara göre daha az çeki gücü ister. 

 

Diskli pullukların dezavantajları Ģunlardır: 

 

 Kulaklı pulluklar gibi toprağı iyi deviremediğinden yabancı otları ve atılan 

gübreyi toprağa iyi karıĢtıramaz. 

 Toprağı Ģeritler hâlinde kestiğinden bilhassa ağır ve yaĢ toprakları iyice 

parçalayamaz. 

 ĠĢ derinliği yeknesak olmadığından çizi tabanı dalgalı olur. 

 Toprağa dalabilmesi için ağır olması gerekir. 

 

2.5. Diskli Pulluk Ayarları 
 

Diskli pullukta sağ-sol paralellik ayarı, kesme geniĢliği ayarı, disk yön açısı ayarı, disk 

durum açısı ayarı, derinlik ayarı yapılmaktadır. 
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2.5.1. Sağ-Sol Paralellik Ayarı 
 

Sağ-sol paralellik ayarı, kulaklı pulluklarda (Öğrenme Faaliyeti-1) olduğu gibi traktör 

yan (alt) bağlantı kolu üzerindeki ayarlı kollardan yapılır. 

 

Resim 2.4: Sağ-sol paralellik ayar noktaları 

2.5.2. Kesme GeniĢliği Ayarı 
 

Kulaklı pulluklarda (Öğrenme Faaliyeti-1) olduğu gibi diskli pulluk üzerindeki çapraz 

mil döndürülerek kesme geniĢliği ayarlanabilir. 

 

2.5.3. Disk Yön Açısı Ayarı 
 

Disk toprakta çalıĢırken hareket düzlemiyle diskin keskin kenarından geçen düzlem 

arasındaki açıdır. Yön açısını değiĢtirmekle diskin kesme geniĢliği ayarlanabilir. Normalde 

40-45 derece olması gerekir. Açı az olursa disk tam devirme yapamaz, fazla olursa iĢ 

geniĢliği artar ve fazla çeki gücüne ihtiyaç duyulur. Bu açı payanda üzerindeki bağlantı 

deliklerinin değiĢtirilmesiyle ayarlanabilir. Hafif yapıdaki topraklar için küçük açı, sert 

topraklar için büyük açı değeri daha uygun olmaktadır. 

 

2.5.4. Disk Durum Açısı Ayarı 
 

Diskin keskin kenarından geçen düzlemle dikey düzlem arasında kalan açıdır. Disk 

açısı değiĢtirilerek diskin toprağı parçalama durumu değiĢtirilebilir. Normalde 15-25 derece 

olmalıdır. Bu açı, payanda üzerinde bulunan ayar cıvatalarından değiĢtirilebilir. Sert yapıdaki 

topraklar için dik açı, orta yapıdaki topraklar için orta açı ve hafif yapıdaki topraklar için 

geniĢ açı daha uygun olur. 
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Resim 2.5: Disk yön ve durum açısı 

2.5.5. Derinlik Ayarı 
 

Derinlik ayarı için traktör hidrolik indirme kaldırma kolu tam aĢağı indirilir (yüzücü 

pozisyon). Traktör üst bağlantı kolu uzatılıp kısaltılarak derinlik ayarı yapılabilir. Üst 

bağlantı kolu uzatılırsa derinlik azalır, kısaltılırsa derinlik artar. Ayrıca diskli pulluk üzerinde 

bulunan ayar kolundan da iĢ derinliği ayarı yapılabilmektedir. 

  

Resim 2.6: Derinlik ayarı 
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2.6. Diskli Pullukla Toprak ĠĢleme Sırasında Dikkat Edilecek 

Hususlar 
 

 Diskli pullukların sürümde toprak içindeki engellerden zarar görmemesi için ön 

seçme kolunun çeki kontrolde olmasına dikkat edilmelidir. 

 Fazla nemli topraklarda çalıĢırken toprağın disk yüzeylerine yapıĢmaması için 

sıyırıcıların faal olmasına dikkat edilmelidir. 

 Diskli pulluklar kendi ağırlıkları ile toprağa battığı için batma (iĢ) derinliğini 

artırmak için pulluk üzerine ek ağırlık konabilir. 

 

2.7. Diskli Pullukların Bakımı 
 

ĠĢ mevsimi sonrası diğer alet ve makinelerde olduğu gibi diskli pulluklar da fazla 

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

kırılma varsa değiĢtirilmelidir. Rulmanlar kontrol edilmeli, bozuk olanlar yenisi ile 

değiĢtirilmeli, bozuk değillerse gresörlüklerine yeteri kadar gres basılmalıdır. Bağlantı 

somun ve cıvataları sıkılmalı, bozuk olanlar yenisi ile değiĢtirilmeli ve paslanmaya karĢı disk 

yüzeylerine ile çapraz milin muylularına gres sürülmelidir. 

 

2.8. Uygun ÇalıĢma Hızının Belirlenmesi 
 

Diskli pulluklarla sürümde toprağın iyi parçalanabilmesi için çalıĢma hızının toprağın 

durumuna bağlı olarak 4-9 km/saat arasında olması gerekir. 

 

2.9. Diskli Pulluklarla Toprak ĠĢleme Sırasında Görülen Arızalar ve 

Bu Arızaların Giderilmesi 
 
 Zamanla disk yüzeylerinde kırılma ve çatlaklar oluĢur. Bu durumda disk 

değiĢtirilmelidir. 

 Diskler dönerek çalıĢtığı için zamanla yataklar bozulabilir. Bozulan yataklar 

yenisiyle değiĢtirilmelidir. 

 Disklerin sıyırıcıları eğilebilir veya kırılabilir. Bu durumda özellikle nemli 

topraklarda disklere toprak yapıĢabileceğinden disklerin iĢ baĢarısını ve iĢin 

kalitesini düĢürür. Sıyırıcılar sürüm öncesi kontrol edilmeli, deforme olanlar 

yenisiyle değiĢtirilmelidir. 

 Sıyırıcılar eğilmiĢse düzeltilmeli, araya sıkıĢan materyal varsa çıkarılmalıdır. 

 Traktör askı kol muylularında aĢırı boĢluk olmamalıdır. AĢınmıĢ muylular 

yapılan ayarların bozulmasına neden olur. 

 Bağlama kafalarında boĢluk olmamalı, üst bağlantı kolu uygun deliğe 

takılmalıdır. 

 Bağlantı cıvata ve somunları kontrol edilerek gevĢemiĢ olanlar sıkılmalıdır. 

 Tarlada çalıĢırken dönüĢlerde alet mutlaka kaldırılarak dönüĢler yapılmalıdır. 

Aksi hâlde iĢleyici kısımlar zarar görebilir. 
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 Tarlaya gidiĢlerde yan gerdirme zincirleri gergin pozisyona getirilir, hidrolik 

sistemin taĢıma kilidi kapalı duruma getirilir. 

 ĠĢ mevsimi sonunda kapalı yerde muhafaza edilir. ÇalıĢan yüzeyler paslanma ve 

korozyona karĢı gres yağı sürülerek korunmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Gerekli iĢ güvenliği ve emniyet tedbirlerini alarak, diskli pulluğun ayarlarını ve bakımını 

aĢağıdaki sıraya göre yaparak toprak iĢleme iĢlemini gerçekleĢtiriniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Traktör hidrolik ön seçme kolu konumunu 

seçiniz. 

 Ön seçme kolunun konumunun pulluğu 

traktörü bağlarken yüzücü konumda, 

tarlaya giderken pozisyon konumunda, 

çalıĢma sırasında ise çeki kontrolde 

olmasına dikkat ediniz.  

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıkınız. 

 GevĢemiĢ elemanların ileride daha 

büyük arızalara sebep olduğunu 

hatırlayınız. 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını 

değiĢtiriniz. 

 AĢınmıĢ elemanların aletin düzgün 

çalıĢmasını engellediğini unutmayınız. 

 Alet / makineyi yağlayınız. 
 ÇalıĢan parçaların yağlanarak zamanla 

aĢınmasının azaltılacağını unutmayınız.  

 Diskli pulluğu traktöre bağlayınız. 

  Diskli pulluğu traktöre bağlarken önce 

yan bağlantı kollarını ve son olarak da 

üst bağlantı kolunu takınız. 

 Sağ-sol paralellik ayarını yapınız. 

 Sürümün düzgün olabilmesi için 

traktörün ayarlı alt bağlantı kolundan 

sağ-sol paralellik ayarını yapınız. 

 Kesme geniĢliği ayarını yapınız. 

 Pulluk üzerindeki çapraz mili 

döndürerek kesme geniĢliği ayarını 

yapınız. 

 Yön açısının ayarını yapınız. 

 Diskin yön açısını payanda üzerindeki 

bağlantı deliklerini değiĢtirerek 

ayarlayınız. 

 Durum açısının ayarını yapınız. 

 Diskin toprağı parçalama durumuna göre 

durum açısını payanda üzerindeki ayar 

cıvatalarından ayarlayınız. 

 ĠĢ derinliği ayarını yapınız. 

 Traktör üst bağlantı kolunun boyunu 

uzatarak veya kısaltarak iĢ derinliği 

ayarını yapınız. 

 Ayrıca pulluk üzerindeki derinlik ayar 

kolundan da derinlik ayarı yapabilirsiniz. 

 Traktör yan bağlantı kolları gergi 

zincirlerini yol durumunda gerdiriniz, 

sürüme baĢlarken gevĢetiniz. 

 Pulluğun yolda traktörün arka 

tekerlerine sürtmemesi için gergi 

zincirlerini sıkınız. Sürüme baĢlayınca 

da arka tekere sürtmeyecek kadar 

gevĢetiniz. 

 Uygun çalıĢma hızını belirleyerek 

çalıĢmaya baĢlayınız. 

 Kullanılan traktör, pulluk ve arazinin 

durumuna göre ortalama 4-9 km/saat 

arasında çalıĢma hızınızı belirleyiniz.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ayar hatalarından kaynaklanan arızaları 

tespit ederek bu arızaları gideriniz. 

 Sürümde zamanla sürülen yerleri kontrol 

ediniz. Düzgün sürüm olmuyorsa 

ayarları yeniden kontrol ediniz. 

 ĠĢ sonunda pulluğun temizliğini yapınız. 

 ĠĢ sonunda diskli pullukları temizleyerek 

disk yüzeylerine gres yağı sürerek 

paslanmaya karĢı koruyunuz. 

 Sezon sonunda çalıĢan yüzeyleri 

paslanmaya karĢı gresle kaplayınız. 

 ÇalıĢan parçaların iĢ mevsimi sonunda 

açıkta bırakıldığında korozyon ve 

paslanmaya maruz kaldığını 

unutmayınız. 

 Alet / makineyi kapalı bir yerde ve tahta 

veya takozla sehpaya alarak muhafaza 

ediniz. 

 Alet / makinenin kapalı bir yerde nem ve 

güneĢin ıĢınlarından uzak bir Ģekilde 

korunduğunu hatırlayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi diskli pulluklarda bulunmaz? 

A) Çatı 

B) Bağlama kafası 

C) Kulak 

D) Çapraz mil 
 

2. Toprağı daha iyi kesip parçalayan aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Diskli pulluklar 

B) Tırmıklar 

C) Kültivatörler 

D) Merdaneler 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi diskli pullukların avantajlarından değildir? 

A) Sürüm yaparken çabuk tıkanır. 

B) Ağır ve yapıĢkan topraklarda daha iyi çalıĢır. 

C) Fazla çeki gücü ister. 

D) Yabancı otları toprağa daha iyi gömer. 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi diskli pullukların dezavantajıdır? 

A) Toprak çeĢidine göre diskler değiĢtirilebilir. 

B) Diskler kısa zamanda keskinliğini kaybeder. 

C) Diskler toprak çeĢidine göre değiĢtirilemez. 

D) En fazla kullanılan pulluk tipleridir. 
 

5. ĠĢ mevsimi sonunda diskli pullukların çalıĢan parçaları paslanmaya karĢı nasıl 

korunur? 

A) Üstü bir bezle örtülerek 

B) Boya sürülerek 

C) Herhangi bir köĢede bekletilerek 

D) Gres yağı sürülerek 

 

6. Diskli pulluklarda derinlik ayarı nereden yapılır? 

A) Üst bağlantı kolundan 

B) Alt bağlantı kollarından  

C) Askı kollarından  

D) Hidrolik indirme kaldırma kolundan 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. Diskli pulluklarda sağ-sol paralellik ayarı nereden yapılır? 

A) Üst bağlantı kolundan 

B) Alt bağlantı kollarından  

C) Askı kollarından  

D) Hidrolik indirme kaldırma kolundan 

 

8. Diskli pulluklarda kesme geniĢliği ayarı nereden yapılır? 

A) Üst bağlantı kolundan 

B) Alt bağlantı kollarından  

C) Çapraz milden  

D) Hidrolik indirme kaldırma kolundan 

 

9. Diskli pulluklarda diskin kesme geniĢliğini hangisi değiĢtirebilir? 

A) Diskin yön açısı  

B) Diskin durum açısı  

C) Üst bağlantı kolunun açısı 

D) Alt bağlantı kolu açısı 

 

10. Diskli pulluklarda diskin toprağı parçalama durumunu hangisi değiĢtirebilir? 

A) Diskin yön açısı   

B) Diskin durum açısı   

C) Üst bağlantı kolunun açısı 

D) Alt bağlantı kolu açısı 

 

11. Diskli pulluklarda derinlik ayarı yapılırken ön seçme kolu hangi durumda olmalıdır? 

A) Yüzücü pozisyon  

B) Çeki kontrol   

C) Durum kontrol  

D) Derinlik ayarında ön seçme kolunun önemi yoktur. 

 

12. Diskler toprak içinde nasıl çalıĢır? 

A) Dönerek  

B) Sürüklenerek 

C) Toprağı süpürerek  

D) TitreĢim yaparak 

 

 

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 “Uygulamalı Test”e geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
 

Tarla veya düz bir zeminde diskli pulluğun kesme geniĢliğini, sağ-sol paralellik 

ayarını ve disk yön açısı ayarını yapınız.  

 

 Diskli Pulluk Ayarlama 

 Malzemeler 

o ĠĢ önlüğü, iĢ ayakkabısı ve eldiven 

o  Alet /  makine bakım kullanma kitabı  

o Traktör  

o Diskli pulluk 

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

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. ĠĢ önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. ĠĢ güvenliği önlemlerini aldınız mı?   

3. Alet veya makinenin üzerinde belirtilen uyarı iĢaretlerini ve bakım 

kullanma kitabında belirtilen uyarıları dikkate aldınız mı? 
  

4. Alet veya makine bakım kullanma kitabını kullandınız mı?   

5. Traktör ve alet / makineyi kontrol ettiniz mi?   

6. Alet veya makineyi traktöre bağladınız mı?   

7. Alet veya makineyi traktöre bağladıktan sonra bağlantı elemanlarını 

kontrol ettiniz mi? 
  

8. Sağ-sol paralellik ayarının nasıl yapıldığını tespit ettiniz mi?   

9. Üç nokta askı sistemindeki ayarlı yan bağlantı kollarını aĢağı yukarı 

alarak sağ-sol paralellik ayarını yaptınız mı? 
  

10. Diskli pullukta bulunan çapraz mili döndürerek kesme geniĢliği 

ayarını yaptınız mı? 
  

11. Payanda üzerindeki bağlantı deliklerini değiĢtirerek disk yön açısı 

ayarını yaptınız mı? 
  

12. Toprak yapısını tespit ederek hafifi ya da sert toprak için açı değerini 

ayarladınız mı? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 FAALĠYETĠ–3 
 

 

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

dip kazanların bakımını, ayarlarını yapabilecek ve toprak iĢlemede kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 Atölye ve atölye çalıĢma ortamında çalıĢma öncesi, çalıĢma sırasında ve çalıĢma 

sonrası alınması gereken iĢ güvenliği tedbirlerini araĢtırınız. 

 Tarımsal iĢletmelerde dipkazan ve çizellerin nasıl kullanıldığını araĢtırınız. 

 Mevcut iĢletmelere giderek dipkazan ve çizellerin çalıĢmalarını, bakım ve 

ayarlarının nasıl yapıldığını yerinde görüp inceleyiniz. 

 Etrafınızdaki tarımsal üretim iĢletmelerinde dipkazan veya çizelleri kullanılıp 

kullanılmadığını araĢtırınız. 

 Dipkazan veya çizelleri kullanan varsa niçin bu makineyi tercih ettiklerini 

araĢtırınız. 

 Çevrenizde, köyünüzde dipkazan veya çizellerle yapılan çalıĢmaları izleyerek 

gördüklerinizi arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları, sunum yaparak 

arkadaĢlarınızla ve öğretmeninizle paylaĢınız. 

 

3. DĠPKAZAN (DĠP PATLATAN) VE 

ÇĠZELLER 
 

Yoğun tarla trafiği nedeniyle oluĢan toprak sıkıĢıklığını ve taban taĢını kırmak için 

dipkazanlar kullanılır.  Subsoiler / subsoilder olarak bilinmektedir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Resim 3.1: Dipkazan 

Çizeller son yıllarda ülkemizde çok kullanılmaya baĢlanmıĢlardır. Toprağı devirmeden 

iĢlerler. Toprağı derin olarak çizdikleri için aynı zamanda dip kazanın görevine yakın görev 

yapmıĢ olurlar. 

 

Resim 3.2: Çizel 

3.1. Dipkazanların Kullanım Alanları ve Görevleri 
 

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

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

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

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

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

dolayı toprak altındaki nem yukarılara çıkamayacağından kökler geliĢemez ve toprak 
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çatlayabilir. OluĢan bu sert tabaka ve taban sertliğinin kırılmasında dipkazanlar (subsoilder) 

kullanılmaktadır. 

 

Resim 3.3: Dip patlatan 

Dipkazanla dip patlatma sırasında riperlerden farklı olarak üst katmandaki toprakla alt 

katmandaki toprağın karıĢtırılmaması, toprak yüzeyinde kesek oluĢturulmaması, yüzey 

artıklarının gömülmemesi ve böylelikle yeni bir toprak iĢleme trafiğine yol açılmaması 

esastır. 

 

Dip patlatma iĢlemi, toprağın derinliklerinde yapılmasından dolayı yüksek enerji 

girdisine gereksinim duyar. Bu yüzden kullanılacak makinelerin iĢlemin etkin bir Ģekilde 

yapılabilmesi için iyi ayarlanması ve iĢe uygun traktörün kullanılması gerekir. Dip patlatma 

iĢi için traktör seçilirken bazı koĢulların dikkate alınması gerekir. Özellikle traktör-dipkazan 

uyumu çerçevesinde traktör yeterli güçte ve uygun ağırlıkta olmalıdır. Dipkazanlar için 

gerekli çeki gücü değeri 15-35 kW/ünite’dir. Traktör ağırlığının dağılımı, traktörün tipine ve 

dipkazanın çekilir veya asılır tipte olmasına göre değiĢmektedir. 

 

3.2. Dipkazanların Sınıflandırılması 
 

Dipkazanlar iĢleyici organlarına göre ikiye ayrılır: 

 

 Sabit iĢleyici organa sahip dipkazanlar: Bu dipkazanlar bir çatıya sabit olarak 

bağlanmıĢtır ve 1-4 adet iĢleyici organa sahiptir. ĠĢ derinliği 40-60 cm arasında 

değiĢir.  

 TitreĢimli iĢleyici organa sahip dipkazanlar: TitreĢimli dip kazanlar 

hareketlerini traktör kuyruk milinden alan tiplerdir. Bu dipkazanlar sayesinde 

toprak daha iyi gevĢetilir ve kabartılır. ĠĢleyici organları çeĢitli yönlere hareket 

eden tipleri vardır. Daha derin iĢleme yaptığı için (80-100 cm) daha fazla güce 

ihtiyaç duyar. Ancak kuyruk mili gücünden faydalanıldığı için daha az çeki 

gücü ihtiyacı gerektirir. 
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3.3. Dipkazanların Parçaları 
 

Bütün toprak iĢleme makineleri içinde çalıĢma derinliği en fazla olan tek alettir. 

Dipkazanlar bir çatıya bağlanmıĢtır. Makine; çatı, üç nokta askı düzeni ve tek bir gövde ile 

bu gövde üzerinde bulunan bir adet uç demirinden oluĢmaktadır. Sabit iĢleyici organa sahip 

dipkazanlarla titreĢimli iĢleyici organa sahip dipkazanların parçaları aynıdır, titreĢimli 

olanlar traktörün kuyruk milinden hareket alarak çalıĢtığı için onlarda ek olarak bir diĢli 

kutusuna (Ģanzıman) ihtiyaç vardır. Ayak sayısı bir veya daha çok olabilir. Tek ayaklı 

dipkazanla çalıĢırken kabartılan toprağın tekrar sıkıĢmaması için birer iĢ geniĢliği atlayarak 

ayak sayısı fazla ise normal bir Ģekilde çalıĢılmalıdır. 

 

Resim 3.4: Sabit iĢleyici organa sahip dipkazanın parçaları 

1. Bağlama kafası 

2. Yan bağlantı muyluları 

3. Çatı 

4. Payanda 

5. Uç demiri 

6. Torpil (topuz) 

7. Destek ayağı 

 

Dipkazanlarla çalıĢırken dikkat edilmesi gereken önemli nokta toprağın kuru olduğu 

zamanlarda çalıĢılmasıdır. Gövde üzerinde ayrıca dren kanalı açan bir gülle zincirle bağlı bir 

Ģekilde yer almaktadır. Drenaj problemi olan yerlerde iĢleyici organın arkasına torpil / gülle 

takılarak fazla su tahliye edilebilir. 
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Resim 3.5: TitreĢimli iĢleyici organa sahip dipkazanın parçaları 

1. Bağlama kafası 

2. Alt bağlama muyluları 

3. Çatı 

4. Payanda 

5. Uç demiri 

6. Hareket mili 

7. DiĢli kutusu 

 

3.4. Dipkazanların ÇalıĢma Sistemi 
 

 Sabit ĠĢleyici Organa Sahip Dipkazanların ÇalıĢma Sistemi 

 

ĠĢ derinlikleri 40-60 cm arasında değiĢir. Kabartma iĢlemi iĢ derinliğinin iki katı bir 

alanı kabartır. Bu kabartma, kullanılan uç demiri ile doğru orantılıdır. Ġstenildiğinde uç 

demiri değiĢtirilebilir. 

 

 TitreĢimli Organa Sahip Dipkazanların ÇalıĢma Sistemi  

 

TitreĢimli dip kazanlar hareketini traktörün kuyruk milinden alır. ĠĢ derinlikleri 80-100 

cm arasındadır. Toprağı daha iyi gevĢetir ve kabartır. TitreĢimli dipkazanlarla çalıĢırken 

traktörün ön seçme kolu çeki kontrolde olması gerekir. 

 

Traktör veya ağır makineler ile daha sonra yapılacak iĢlemler sırasında tekerlekler, 

sıkıĢma ile çizinin kapanmasını önlemek amacıyla dipkazanın açmıĢ olduğu çizinin en 

azından 30-35 cm ötesinden geçmelidir. Kumlu toprakta kuru havalarda yapılacak dip 

patlatma, taban suyu seviyesini hızlıca düĢürmektedir. O hâlde toprak sıkıĢıklığını genel 

anlamda önlemek için tarla iĢlemlerinin sayısı sınırlanmalıdır (makine kombinasyonları). 

Tekerlek trafiği için aynı sıra arası veya çizileri kullanılmalıdır. Topraklar uygun nem 

durumlarında iĢlenmelidir. Bitkisel üretimde ekim nöbeti uygulanmalıdır. Toprakta mümkün 

olduğunca hayvansal atık veya yeĢil gübreleme ile toprağın organik madde miktarını 
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artırılmalıdır. Kurak geçen yıllarda dip patlatma yapılmalıdır. Düzenli toprak iĢlemede 

iĢleme derinliği değiĢtirilmelidir. Korumalı toprak iĢleme uygulamalarına mutlaka yer 

verilmelidir. 

 

3.5. Dipkazanların Ayarları 
 

Dipkazanlarda pratikte ayar pek yapılmaz. Ayak sayısı fazla ise aletin toprağa paralel 

çalıĢabilmesi için pulluklarda olduğu gibi sağ-sol paralellik ayarı, traktörün alt bağlantı askı 

kolu üzerindeki ayar kolundan yapılır. 

 

Resim 3.6: Sağ-sol paralellik ayarı 

Pulluklarda olduğu gibi toprak içindeki engellerden aletin zarar görmemesi ve aynı 

derinlikte iĢlem yapması için traktörün ön seçme kolu çeki kontrolde olmalıdır. Ön-arka 

paralellik ayarı üst bağlantı kolunu uzatıp kısaltarak yapılır. 

 

Resim 3.7: Ön-arka paralellik ayarı 

Derinlik ayarı, traktörün hidrolik indirme kaldırma kolundan ve varsa yanlardaki 

destek tekerlerinden yapılabilir. 
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Resim 3.8: ĠĢ derinliği ayarı 

3.6. Dipkazanların Bakımı  
 

Dipkazanlar devamlı kullanılmadığından kapalı ve nemli olmayan alanlarda muhafaza 

edilmelidir. Ağaç takoz veya sehpa üzerine konulmalıdır. ÇalıĢan kısımlar paslanmaya karĢı 

gres yağı sürülerek korunmalı, bağlantı kısımları kontrol edilmeli, gerekirse cıvata ve 

somunları sıkılmalıdır. AĢınmıĢ parçalar değiĢtirilmelidir. TitreĢimli dipkazanlarda Ģaftın 

mafsallarına gres basılmalı, Ģaft mili gres sürülerek korunmalıdır. Ayrıca diĢli kutusu yağı 

kontrol edilmeli, gerekirse yağ takviyesi yapılmalıdır.  

 

3.7. Çizellerin Kullanım Alanları ve Görevleri 
 

Makineli tarımda tarla trafiğinin yoğunluğu, toprak sıkıĢmasına ve dolayısıyla 

toprağın geçirimsiz hâle gelmesine neden olmaktadır. SıkıĢan ve geçirimsiz hâle gelen 

toprağı, hasat sonrası devirmeden yırtarak kabartan en önemli toprak iĢleme aletlerinden 

birisi de çizel olarak adlandırılan ağır kültivatördür. Çizel, daha az enerji ihtiyacı içeren ve 

iĢlenen toprak yüzeyini azaltan toprak iĢleme sistemlerindeki geliĢmelerden birisi olan 

“koruyucu toprak iĢleme” sisteminde toprağı devirerek iĢleyen pulluğun yerini almıĢtır. Son 

yıllarda çok yaygın olarak kullanılmaktadır.  

 

Toprak tabakalarında suyu hareket ettirmek ve köklerin derinlere nüfuzunu sağlamak 

amacıyla kullanılan çizeller, anız bozma iĢinde de baĢarıyla kullanılabilir. Ġlk (birincil) 

toprak iĢleme aleti olarak çizelin kullanılmasıyla pullukla iĢlemenin aksine toprak 

devrilmemekte sadece kabartılmakta ve dolayısıyla anız artıkları toprak yüzeyinde 

kalmaktadır. Toprak yüzeyinde kalan anız artıkları, toprakta daha iyi bir rutubet 

muhafazasına yardım ettiği gibi toprağın rüzgârla taĢınmasını da önlemektedir. 

 

Toprağı derin olarak çizdikleri için dipkazanın da görevini üstlenmiĢ olur. Özellikle 

pamuk tohumu ekim yerlerinin hazırlanmasında çok kullanılır. 
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3.8. Çizellerin Parçaları 
 

Çizellerin parçaları aĢağıdaki resimde gösterilmiĢtir: 

 

Resim 3.9: Çizelin parçaları 

1. Bağlama kafası 

2. Çatı 

3. Bağlantı saplamaları 

4. Ayak 

5. DeğiĢebilir uç demiri 

6. Traktörün alt bağlantılarının takıldığı muylular 

 

3.9. Çizellerin ÇalıĢma Sistemi 
 

Çizeller toprağı derinlemesine yırtarak iĢler, bitkisel artıkları toprağa karıĢtırmaz. 

Toprak yüzeyini örten bitkisel artıklar, toprağı erozyona karĢı koruyup buharlaĢmayı 

engelleyeceğinden nem toprak bünyesinde tutulur. Çizeller toprağı kabartır ve taban taĢı 

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

daha iyi beslenir. 

 

3.10. Çizellerin Bakımı 
 

Sezon sonu yıkanıp temizlenerek kurutulan çizeller, atölyede kontrol edilir. GevĢeyen 

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

nemli olmayan kapalı bir yerde tahta takoz veya bir sehpa üzerinde muhafaza edilir. 
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3.11. Dipkazan/Çizellerle ÇalıĢma Sırasında Dikkat Edilecek 

Hususlar 
 

 Traktör ön seçme kolu çeki kontrolde olmalıdır. 

 TitreĢimli tiplerde makine bakım kullanma kitabında belirtilen uygun kuyruk 

mili devri sağlanmalıdır. 

 Tek akstan çekici traktörlerle çalıĢmalarda traktörün ön tarafına gerekirse 

ağırlık konulmalıdır. 

 Dipkazanla / çizelle çalıĢma, toprak kuru olduğu zaman yapılmalıdır. Toprak 

yaĢ iken çalıĢma yapılırsa dipkazan / çizel toprağı kabartamaz yalnızca bir çizi 

açılmıĢ olur. 

 Dipkazan, iĢ derinliğinin iki katı büyüklüğünde bir alanı kabartır. Tek gövdeli 

dipkazanlar ile çalıĢırken kabartılan (iĢlenen) toprağın çiğnenmemesi için bir iĢ 

geniĢliği atlayarak çalıĢma yapılmalı veya çok gövdeli dipkazanlar 

kullanılmalıdır. 

 TitreĢimli tip dipkazanlarda hareket, traktör kuyruk milinden mafsallı Ģaft ile 

iletildiğinden çalıĢma sırasında Ģaftın koruyucu muhafazası takılı ve sabitleme 

zincirleriyle tespit edilmiĢ olmalıdır. Sürücü, çalıĢma sırasında bol kıyafetler 

giymemelidir. 

 TitreĢimli tiplerde mafsallı Ģaftın traktör ve alet tarafına düzgün oturmuĢ 

olmasına ve emniyetinin kapalı olmasına dikkat edilmelidir. 

 

Resim 3.10: ġaft muhafazaları 

3.12. Uygun ÇalıĢma Hızının Belirlenmesi  
 

Dipkazan ve çizeler toprağı derin olarak iĢledikleri için toprağın yapısına göre çalıĢma 

hızı 3-7 km/saat sınırlarında olmalıdır. 
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3.13. Dipkazanla ÇalıĢmada Uygun Kuyruk Mili Devrinin 

Belirlenmesi 
 

Kuyruk milinden hareket alarak çalıĢan alet makineler 540 d/d veya 1000 d/d ile 

çalıĢır. Kullanılan dipkazanla ilgili olarak gerek kuyruk mili devri ve gerekse diğer veriler, 

makine bakım kullanma kitabında belirtilen değerlerde olmalıdır. Kuyruk mili devri el 

gazıyla istenilen değere ulaĢıldığında sabitlenmeli ve bu gazda uygun çalıĢma hızına göre 

vites kademesi seçilmelidir. Kuyruk mili devri traktörün traktörmetresinde (gösterge 

panosunda) takip edilmelidir. 

 

Resim 3.11: Kuyruk mili devir göstergesi 

3.14. Dipkazan / Çizellerle Toprak ĠĢleme Sırasında Görülen 

Arızalar ve Bu Arızaların Giderilmesi 
 

 Bağlama kafalarında boĢluk olmamalıdır. Üst bağlantı kolu uygun deliğe 

takılmalıdır. 

 Traktör ön seçme kolu çeki kontrolde olmalıdır. Ġkileme aletleriyle birlikte 

kullanılacağı zaman derinlik ayarı yapılması unutulmamalıdır. 

 Kuyruk miliyle çalıĢan dipkazanlarda emniyet muhafaza pimlerinin takılı, zincir 

bağlantılarının sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Pim ve bağlantılarda 

problem olursa çalıĢma sırasında bağlantılar ayrılabilir. 

 Mafsallı Ģaftlarda örtme paylarının doğru olmasına dikkat edilmelidir. Örtme 

payı gereğinden kısa olursa çalıĢma sırasında Ģaft parçaları birbirinden 

ayrılabilir. 

 DönüĢlerde alet topraktan çıkarıldıktan sonra dönme iĢlemi yapılmalıdır. Alet / 

makine tamamen topraktan çıkarılmadan dönmeye çalıĢılırsa alet / makine zarar 

görebilir. 

 Uç demirleri aĢınmıĢsa fazla çeki gücüne ihtiyaç duyulacağından yakıt ve 

zaman yönünden kayıplar olur. AĢınmıĢ uç demirleri değiĢtirilmelidir. 

 Hareket veren kutu yağı kontrol edilmeli, yağı eksilmiĢse tamamlanmalıdır. 
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 Dipkazanın arkasına bağlanan torpilin bağlantısı kontrol edilmelidir. 

 Tarlada çalıĢırken dönüĢlerde alet mutlaka kaldırılarak dönüĢler yapılmalıdır. 

Aksi hâlde iĢleyici kısımlar zarar görür. 

 Tarlaya gidiĢlerde yan gerdirme zincirleri gergin pozisyona getirilir, hidrolik 

sistemin taĢıma kilidi kapalı duruma getirilir. 

 ĠĢ mevsimi sonunda kapalı yerde muhafaza edilir. ÇalıĢan yüzeyler paslanma ve 

korozyona karĢı gres yağı sürülerek korunmalıdır. 



 

67 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Gerekli iĢ güvenliği ve emniyet tedbirlerini alarak, dipkazan ve çizelin ayarları ile 

bakımını aĢağıdaki sıraya göre yaparak toprak iĢleme iĢlemini gerçekleĢtiriniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Traktör hidrolik ön seçme kolu konumunu 

seçiniz. 

 Dipkazanı / çizellerin toprak içindeki 

engellerden zarar görmemesi için traktör 

ön seçme kolunu çeki kontrole alınız. 

 Dipkazanı / çizeli traktöre bağlayınız. 

 Aleti / makineyi traktöre bağlarken önce 

yan bağlantı kollarını ve son olarak da 

üst bağlantı kolunu takınız. 

 Sağ-sol paralellik ayarını yapınız. 
 Ayar doğru yapılmazsa toprak iĢlemenin 

düzgün olmayacağını unutmayınız. 

 ĠĢ derinliği ayarını yapınız. 

 ĠĢ derinliği ayarı doğru yapılmazsa 

dalgalı bir toprak iĢleme ortaya 

çıkacağını göz önünde bulundurunuz. 

 Traktör yan bağlantı kolları gergi 

zincirlerini yol durumunda gerdirip 

çalıĢmaya baĢlarken gevĢetiniz. 

 Alet / makinenin yol boyunca traktör 

arka lastiklerine sürtmemesi için yan 

gerdirme zincirlerini gerdiriniz.  

 ÇalıĢırken de traktör arka lastiklerine 

değmeyecek Ģekilde gevĢetiniz. 

 Traktör kuyruk mili devrini ayarlayınız. 

 TitreĢimli tip dipkazanlarda sert 

tabakanın kırılabilmesi için uygun 

kuyruk mili devrini makine bakım 

kullanma kitabına göre seçiniz. 

 Uygun çalıĢma hızını belirleyerek ve 

çalıĢmaya baĢlayınız. 

 Alet / makinenin toprağa istenen etkiyi 

yapabilmesi için uygun çalıĢma hızını 

belirleyerek çalıĢmaya baĢlayınız. 

 Ayar hatalarından kaynaklanan arızaları 

tespit ederek bu arızaları gideriniz. 

 Toprak iĢleme devam ederken bir 

taraftan iĢlenen yerleri kontrol ediniz.  

 Ġstenilen Ģekilde sürüm olmuyorsa 

ayarları tekrar kontrol ederek arızaları 

gideriniz. 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıkınız. 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarının 

sıkılmazsa ileride daha büyük arızaların 

oluĢmasına sebep olduğunu hatırlayınız. 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını 

değiĢtiriniz. 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarının aletin 

düzgün çalıĢmasını engelleyeceğini ve 

diğer elemanların zamansız bozulmasına 

sebep olacağını hatırlayınız. 

 AĢınmıĢ ve bozulmuĢ uç demirini 

değiĢtiriniz. 

 AĢınmıĢ ve bozulmuĢ uç demirinin aletin 

düzgün çalıĢmasını engellediğini 

hatırlayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Emniyet sistemlerini kontrol ediniz. 
 Emniyet sistemlerinin çalıĢma esnasında 

aleti koruduğunu hatırlayınız. 

 DiĢli kutusunun yağını kontrol ediniz, 

eksikse tamamlayınız. 
 Dipkazanda diĢli kutusunun yağını 

katalogda belirtilen çalıĢma zamanları 

sonrasında kontrol ediniz, eksikse 

tamamlayınız.  DiĢli kutusu yağını değiĢtiriniz. 

 Hareketli kısımların muhafazalarını 

takınız. 

 Hareketli kısımlarda muhafaza kontrolü 

yapınız. 

 Takılı değillerse uygun anahtarlarla 

takınız. 

 Alet / makineyi yağlayınız. 

 Dipkazanda diĢli kutusunun yağını 

katalogda belirtilen çalıĢma saati sonrası 

değiĢtiriniz.  

 Sezon sonunda çalıĢan yüzeyleri 

paslanmaya karĢı gresle yağlayınız. 

 Alet / makinenin katalogda belirlenen 

zamanlarda çalıĢan kısımlarını 

yağlayarak aĢınmayı önlediğinizi 

hatırlayınız. 

 Alet / makineyi kapalı bir yerde ve tahta 

veya takozla sehpaya alarak muhafaza 

ediniz. 

 Sezon sonunda çalıĢan yüzeylerin açıkta 

bırakılırsa korozyona ve paslanmaya 

maruz kaldığını unutmayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Toprak katının hemen altında 8-10 cm’ye varan su geçirmeyen sert bir tabaka neden 

oluĢur? 

A) Derin sürüm yapmakla 

B) Yüzeysel sürüm yapmakla 

C) Her yıl aynı derinlikte sürüm yapmakla 

D) Ağır alet makine kullanmakla 
 

2. TitreĢimli organa sahip dipkazanlar hareketini nereden alır? 

A) Traktörün kuyruk milinden  

B) Topraktan 

C) Ayrı bir motordan  

D) Hareket almadan çalıĢır. 
 

3. TitreĢimli dipkazanlarla çalıĢırken traktörün ön seçme kolu hangi pozisyonda 

olmalıdır? 

A) Yüzücü pozisyonda 

B) Durum kontrol pozisyonunda 

C) Nötr kontrol pozisyonunda  

D) Çeki kontrol pozisyonunda 

 

4. TitreĢimli iĢleyici organa sahip dipkazanların iĢ derinliği ne kadardır? 

A) 20-40 cm  

B) 40-60 cm  

C) 60-80 cm  

D) 80-100 cm 
 

5. Torpil ne iĢe yarar? 

A) Kuru topraklarda drenajı sağlar 

B) Kumlu topraklarda drenajı sağlar. 

C) Islak topraklarda drenajı sağlar. 

D) Toprağın daha derin iĢlenmesini sağlar. 

 

6. Çizeller aĢağıdakilerin hangisinin görevini de yapar? 

A) Tırmıkların 

B) Merdanelerin 

C) Kültivatörlerin 

D) Dipkazanların 
 

7. Çizeller nasıl çalıĢır? 

A) Toprağı sürükleyerek 

B) Toprağı devirerek 

C) Toprağı yüzeysel çizerek 

D) Toprağı derinlemesine yırtarak 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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8. Dipkazan / çizellerle çalıĢırken traktörün ön tarafı kalkıyorsa ne yapmalıyız? 

A) Ön lastiklerin havası azaltılır. 

B) Ön lastikle fazla hava vurulur. 

C) Arka lastiklere fazla hava vurulur. 

D) Traktörün önüne ek ağırlık konur. 

 

9. Dipkazanların toprak derinliklerinde etkili olabilmesi için toprağın hangi durumda 

olması gerekir? 

A) Toprağın nemli olması 

B) Toprağın tavda olması 

C) Toprağın kuru olması 

D) Toprağın ıslak olması 

 

10. Traktörün kuyruk milinden hareket alan makinelerde traktörün hareketi 

aĢağıdakilerden hangisiyle makineye iletilir? 

A) Mafsallı Ģaftla 

B) Zincirle  

C) Aks miliyle 

D) Hidrolik basınçla 

 

 

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–4 
 

 

 

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

kültivatörlerin bakımını, ayarlarını yapabilecek ve toprak iĢlemede kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

 Atölye ve atölye çalıĢma ortamında çalıĢma öncesi, çalıĢma sırasında ve çalıĢma 

sonrası alınması gereken iĢ güvenliği tedbirlerini araĢtırınız. 

 Tarımsal iĢletmelerde kültivatörlerin nasıl kullanıldığını araĢtırınız. 

 Mevcut iĢletmelere giderek kültivatörlerin çalıĢmalarını, bakım ve ayarlarının 

nasıl yapıldığını yerinde görüp inceleyiniz. 

 Etrafınızdaki tarımsal üretim iĢletmelerinde kültivatörlerin kullanılıp 

kullanılmadığını araĢtırınız. 

 Kültivatörleri kullanan varsa niçin bu makineyi tercih ettiklerini araĢtırınız. 

 Çevrenizde veya köyünüzde kültivatörlerle yapılan çalıĢmaları izleyerek 

gördüklerinizi arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları, sunum yaparak 

arkadaĢlarınızla ve öğretmeninizle paylaĢınız. 

 

4. KÜLTĠVATÖRLER 
 

Kültivatörler toprağı devirmeden iĢleyen ikinci sınıf toprak iĢleme aletleridir. Toprağı 

devirmeden çalıĢır. 

 

4.1. Kültivatörlerin Kullanım Alanları ve Görevleri 
 

Toprağı devirmeden (alt üst etmeden) iĢleyen ve her çeĢit toprakta en çok kullanılan 

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

rahatlıkla çalıĢabilir. Ġyi sürülmemiĢ ve derin izler bulunan tarlalarda yüzey düzeltmesi 

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

kullanıldığı gibi alet kombinasyonlarında çoğunlukla döner tırmıkla birlikte de kullanılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Resim 4.1: Kültivatör 

Toprağı yırtarak kabartmak, havalandırmak, toprak keseklerini parçalamak, yabancı 

otları kesip köklerini toprak üstüne çıkarmak, kimyevi gübre ve serpme ekilen tohumları 

kapatmak gibi iĢlemler kültivatörlerin temel görevlerini oluĢturur. Kültivatörler toprak 

yüzeyine atılan tohum ya da mineral gübrenin toprakla karıĢtırılmasında kullanıldığı gibi ağır 

tipleriyle de anız bozma iĢlemleri yapılmaktadır. Ülkemizde kuru tarım bölgelerinde 

uygulanan toprak iĢlemenin  vazgeçilmez bir aracı olduğu araĢtırmalarla kanıtlanmıĢtır. 

 

Ġkileme ve üçleme iĢlemleri, kazayağı Ģeklinde uç demirleri ile donatılmıĢ 

kültivatörlerle yapılmaktadır. Patates ve pancar gibi çapa bitkilerinin hasadından sonra 

pullukla iĢleme yapmaksızın tohum yatağı yalnız kültivatörlerle hazırlanabilir. 

 

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

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

çapalanmasında da kullanılmaktadır.  Kültivatörün görevleri Ģunlardır: 

 

 Toprağı yırtmak, kabartmak, parçalamak 

 Yabancı otların köklerini kesmek ve yolmak 

 Toprağı havalandırmak 

 Serpilen gübre ve tohumların üzerlerini toprakla kapatmak 

 Bazı durumlarda anız bozmak 

 Arazi tesviyesi yapmak (meliorasyon) 

 

4.2. Kültivatörlerin Sınıflandırılması 
 

Kültivatörler toprak iĢleyici ayaklarına göre sınıflandırılır: 

 

 Yaysız ayaklı kültivatörler: Daha çok traktörle çekilir, ağır ve derin iĢlemede 

kullanılır. 

 Yaylı ayaklı kültivatörler: Toprağı karıĢtırmadan yırtarak iĢler ve alt 

tabakadaki parçacıkları üste çıkarmaz. Nispeten sağlam olduğu için daha ağır ve 

sert topraklarda kullanılabilir. 
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 Yarı yaylı ayaklı kültivatörler: Özellikle hafif topraklarda kullanılabilir, sert 

topraklarda iyi iĢ görmez. 

 

Ayrıca kültivatörleri Ģu Ģekilde de sınıflandırabiliriz: 

 

 Ağır kültivatörler (çizel ve graham pulluğu)  

 Hafif kültivatörler (kazayağı)  

 Meliorasyon amaçlı kullanılanlar (dipkazan)  

 Özel yapıdaki kültivatörler (rod-weeder) 

 

4.3. Kültivatörlerin Parçaları  
 

Uç demiri; ayak, çatı, bağlantı ve ayar düzenleri gibi parçalardan oluĢur. Kültivatör, 

her çeĢit toprakta çalıĢabilen en yaygın kullanılan bir ekipmandır. Son yıllarda toprak ve su 

korumaya yönelik toprak iĢleme uygulamaları içinde yer alan sistemlerde farklı kültivatör 

tipleri (çizel vb.) kullanılmaktadır.  

 

Toprak iĢleme aletlerinin en kritik parçalarından birisi de uç demirleridir. Çekme, 

basma, kesme gibi basit gerilmelerin yanı sıra eğilme, burulma, darbe gibi yüklemelere 

maruz kalan uç demirlerinde özellikle aĢınmaya karĢı direncin yüksek olması istenmektedir. 

 

Resim 4.2: Kültivatörün parçaları  

1. Bağlama kafası (üst bağlantı kolu yeri) 

2. Alt bağlama muyluları (yan bağlantı kolu yeri) 

3. Çatı 

4. Ayak (iĢleyici ayak) 

5. Uç demiri 

6. Yay 
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Kültivatörlerde kullanılan iĢleyici gövde olan ayak ve uç demirleri yapılacak iĢe ve 

toprak Ģartlarına göre kanatlı, dar ve kazayağı tipindedir. 

 

ġekil 4.1: Uç demiri tipleri  

Kanatlı uç demirleri kuru tarım bölgelerinde sıra arası toprak iĢlemede arzulanan bir 

uç demiridir. Ortalama kesme geniĢliği 3-10 cm arasındadır. Dar uç demirlerinin kesme 

geniĢliği 6-6 cm civarındadır. Bazıları çift taraflı bilendiğinden aĢındıkça yönleri 

değiĢtirilerek kullanılır. Uç demirleri karbonlu çelik saçtan kesilip preslenerek yapılır. Dar uç 

demirleri 7-10 mm, kazayakları 3-6 mm kalınlığındadır. 

 

Kültivatör ayakları, uç demirlerini üzerinde taĢıyan ve bunları çatıya bağlayan 

organlardır. Üç çeĢidi vardır: 

 

 Yaylı 

 Yarı yaylı 

 Sabit (yaysız) ayaklar 

 

ġekil 4.2: Kültivatör ayak tipleri  

Yaylı ayaklar, ayağı çatıya birleĢtiren ve genelde silme denilen esnek metalin S 

Ģeklinde kıvrılıp bükülmesi ile elde edilir. Ayrık otları tarafından basılmıĢ tarlalar için 

uygundur. Bu tür ayaklar en fazla 10 cm esneyecek Ģekil tasarlandığından bu değerin 

üzerindeki esnemelerde kalıcı deformasyonlar ortaya çıkabilmektedir. 
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Yarı yaylı ayaklar, yarım yaylı ayaklar olarak da tanımlanmıĢtır. Yaylı ayaklara göre 

daha sert ve ağır toprak koĢullarında kullanılır. Bu ayaklarda uç demirinin bağlandığı 

bölgenin üst kısmı sabit yapılır. Yaylar gövde üzerinde olduğu gibi ayrı olarak helisel yaylar 

olacak Ģekilde de tasarlanır. Yarı yaylı kültivatörlerde iĢ derinliği en fazla 15 cm, ayakların 

yüksekliği hafif kültivatörlerde 45-50 cm, ağır kültivatörlerde 60-90 cm arasındadır. 

 

4.4. Kültivatörlerin ÇalıĢma Sistemi 
 

Kültivatörler toprağı pulluk gibi alt üst ederek değil, titreĢim etkisiyle yırtarak iĢler. 

Böylece toprağı gevĢeterek ufalar ve parçalar. Taban taĢı oluĢturmaz. Toprağın nemini ve 

tavını korur.  

 

Kültivatörlerden beklenen çalıĢma etkinliği, ayaklar arası mesafe ve iĢ derinliği 

yanında çalıĢma hızına bağlıdır. Uygun hız, ayakların birim alandaki toprak kütlesini 

parçalama ve ufalama etkisini artırır. 

 

4.5. Kültivatör Ayarları 
 

Ağır kültivatörler haricinde diğer çeĢitler kendi ağırlıklarıyla toprağa battıklarından 

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

paralel dalabilmeleri için ön-arka paralellik ayarı önemlidir. Ön-arka paralellik ayarı, üst 

bağlantı kolunu uzatıp kısaltılarak yapılır. Sağ-sol paralellik ayarı da gerektiğinde alt 

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

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

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

Aksi hâlde iki ayak arasında iĢlenmemiĢ yer kalabilir. 

 

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

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

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

gerekir. 

 

4.6. Kültivatörlerle ÇalıĢma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Ağır kültivatörlerde ön seçme kolunun çeki kontrolde, diğer çeĢitlerde ise 

yüzücü pozisyonda olmasına dikkat edilmelidir. 

 Ağır kültivatörlerde toprağa düzgün dalabilmesi için ön-arka paralellik ayarının 

daha önemli olduğu unutulmamalıdır. 

 Kültivatörler sıra arası çapa makinesi olarak kullanılacaksa ayakların sıra arası 

mesafeye göre çatıya monte edilmesi gerekir. 

 Kültivatörlerin toprağı iyi bir Ģekilde parçalayabilmesi için uygun çalıĢma hızı 

mutlaka tespit edilmelidir. 
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4.7. Uygun ÇalıĢma Hızının Belirlenmesi 
 

Kültivatörlerde toprak Ģartlarına göre değiĢmekle birlikte 8-12 km/saat sınırları 

arasında çalıĢılmalıdır. Daha düĢük hızda çalıĢılırsa toprak iyi parçalanamaz. Yakıt ve zaman 

yönünden kayıp olur. Daha hızlı çalıĢılırsa iyi bir tohum yatağı hazırlanamaz. Ağır 

kültivatörler toprağı derin iĢlediklerinden pulluklar gibi hız sınırları iĢlenen toprağa göre 4-9 

km/saat arasında olmalıdır. 

 

4.8. Kültivatörle ÇalıĢma Sırasında Görülen Arızalar ve Bu 

Arızaların Giderilmesi 
 

 Kültivatörlerde sağ-sol, ön-arka paralellik ayarları yapılmalıdır. Aksi hâlde 

iĢleyici organlar görevini yeterince yapamaz. 

 ĠĢe uygun uç demiri kullanılmalıdır. Dar uç demirleri hafif topraklarda daha çok 

batar. Fazla batmaması için derinlik ayarı destek tekerinden yapılmalıdır. Üçgen 

uç demirleri sert ağır topraklarda kullanılır. Her iki tip uç demirleri aĢınınca 

çevrilerek diğer yüzleri kullanılabilir. Her iki taraf aĢınmıĢsa yenisiyle 

değiĢtirilmelidir. 

 Ġstenen kalitede bir iĢin yapılabilmesi için toprak Ģartlarına göre derinlik 

ayarının yapılmıĢ olması gerekmektedir. 

 Bağlantı cıvata ve somunları kontrol edilerek gevĢemiĢ olanlar sıkılmalıdır. 

 Anız bozmada kullanılan kazayağı uç demirlerli kültivatörler iyi iĢ yapmaları 

için ön seçme kolu çeki kontrolde olmalıdır. 

 Kumlu taĢlı topraklarda ayakların iĢleyici organları daha çabuk aĢınır. AĢınan 

ayakların iĢleyici kısımları değiĢtirilmelidir. 

 Tarlada çalıĢırken dönüĢlerde alet mutlaka kaldırılarak dönüĢler yapılmalıdır. 

Aksi hâlde iĢleyici kısımlar zarar görür. 

 Tarlaya gidiĢlerde yan gerdirme zincirleri gergin pozisyona getirilir, hidrolik 

sistemin taĢıma kilidi kapalı duruma getirilir. 

 

4.9. Kültivatörlerin Bakımı  
 

Sezon sonu basınçlı su ile yıkanarak hava ile kurutulan kültivatörlerin çalıĢan parçaları 

ve uç demirleri kontrol edilir. AĢınan parçalar yenisi ile değiĢtirilir. GevĢeyen bağlantılar 

sıkılarak kapalı bir yerde ve mümkünse tahta takoz üzerinde muhafaza edilir. ÇalıĢan 

yüzeyler de paslanmaya karĢı greslenmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Gerekli iĢ güvenliği ve emniyet tedbirlerini alarak, kültivatörün ayarlarını ve bakımını 

aĢağıdaki sıraya göre yaparak toprak iĢleme iĢlemini gerçekleĢtiriniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kültivatörü traktöre bağlayınız. 

 Kültivatörü traktöre bağlarken önce yan 

bağlantı kollarını ve son olarak da üst 

bağlantı kolunu takınız. 

 Traktör hidrolik ön seçme kolu konumunu 

seçiniz. 

 Traktör ön seçme kolunu yüzücü 

konuma alınız.  

 Ağır kültivatörle çalıĢıyorsanız çeki 

konuma alınız. 

 Sağ-sol paralellik ayarını yapınız. 

 Traktör yan bağlantı kolu ayar 

noktalarından sağ-sol paralellik ayarını 

yapınız. 

 Ön-arka paralellik ayarını yapınız. 

 Ayakların toprağa eĢit dalabilmesi için 

ön-arka paralellik ayarının doğru olması 

gerekir. 

 Traktör üst bağlantı kolundan ön-arka 

paralellik ayarını yapınız. 

 ĠĢ derinliği ayarını yapınız. 
 Destek tekerlekleri yardımıyla iĢ 

derinliği ayarını yapınız. 

 Traktör yan bağlantı kolları gergi 

zincirlerini yol durumunda gerdirip 

çalıĢmaya baĢlarken gevĢetiniz. 

 Kültivatörün yol boyunca traktör arka 

lastiklerine sürtmemesi için yan 

gerdirme zincirlerini gerdiriniz. 

ÇalıĢırken de traktör arka lastiklerine 

değmeyecek Ģekilde gevĢetiniz. 

 Uygun çalıĢma hızını belirleyerek 

çalıĢmaya baĢlayınız. 

 Alet / makinenin toprağa istenen etkiyi 

yapabilmesi için uygun çalıĢma hızını 

belirleyerek çalıĢmaya baĢlayınız. 

 Ayar hatalarından kaynaklanan arızaları 

tespit ederek bu arızaları gideriniz. 

 Toprak iĢleme devam ederken bir 

taraftan iĢlenen yerleri kontrol ediniz. 

Ġstenilen Ģekilde sürüm olmuyorsa 

ayarları tekrar kontrol ederek arızaları 

girdiniz. 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıkınız. 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarının 

sıkılmazsa ileride daha büyük arızaların 

oluĢmasına sebep olduğunu hatırlayınız. 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını 

değiĢtiriniz. 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarının aletin 

düzgün çalıĢmasını engellediği gibi 

diğer elemanların da zamansız 

bozulmasına sebep olduğunu 

hatırlayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 AĢınmıĢ ve bozulmuĢ uç demirlerini 

değiĢtiriniz. 

 AĢınmıĢ ve bozulmuĢ uç demirinin aletin 

düzgün çalıĢmasını engellediğini 

hatırlayınız. 

 BozulmuĢ ve kırılmıĢ ayakları 

değiĢtiriniz. 

 BozulmuĢ ve kırılmıĢ ayakların toprağı 

yeterince parçalayamadığını hatırlayınız. 

 BozulmuĢ ve kırılmıĢ yayları değiĢtiriniz. 
 BozulmuĢ ve kırılmıĢ yayların toprağı 

yeterince parçalayamadığını hatırlayınız. 

 Alet / makineyi yağlayınız. 

 Alet / makinenin katalogda belirlenen 

zamanlarda çalıĢan kısımlarının 

yağlanmasının aĢınmayı önlediğini 

hatırlayınız. 

 ÇalıĢan yüzeyleri paslanmaya karĢı gresle 

kaplayınız.  Sezon sonunda çalıĢan yüzeylerin açıkta 

bırakıldığında korozyon ve paslanmaya 

maruz kaldığını unutmayınız. 
 Alet / makineyi kapalı bir yerde ve tahta 

sehpa veya takozla sehpaya alarak 

muhafaza ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdaki aletlerden hangisi toprağı kabartarak yüzeyi düzler? 

A) Döner kulaklı pulluklar  

B) Kulaklı pulluklar 

C) Diskli pulluklar 

D) Kültivatörler 

 

2. AĢağıdaki aletlerden hangisinin iĢleyici organlarının yerleri değiĢtirilerek çapalama 

iĢlemi için kullanılabilir? 

A) Dipkazanlar  

B) Kültivatörler 

C) Kulaklı pulluklar  

D) Diskli pulluklar 

 

3. Kültivatörler neye göre sınıflandırılır? 

A) Bağlama kafasına göre  

B) Çapraz millerine göre 

C) Ayak sayılarına göre 

D) Uç demirlerine göre 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, toprağı titreĢim etkisiyle yırtarak çalıĢır? 

A) Kulaklı pulluklar  

B) Merdaneler 

C) Diskli pulluklar  

D) Kültivatörler 

 

5. Uç demiri aĢağıdakilerin hangisinin parçası değildir? 

A) Kültivatörlerin  

B) Kulaklı pullukların 

C) Döner kulaklı pullukların 

D) Diskli pullukların 

 

6. Kültivatörlerle çalıĢırken ön seçme kolu hangi pozisyonda olmalıdır? 

A) Nötr  

B) Çeki kontrol 

C) Durum kontrol 

D) Pozisyon kontrol 

 

7. Kültivatörlerde sağ-sol paralellik ayarı nereden yapılır? 

A) Üst bağlantı kolundan 

B) Ön seçme kolundan 

C) Alt bağlantı askı kollarından 

D) Ayar yapılmaz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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8. Ağır kültivatörlerde ön seçme kolu hangi pozisyonda olmalıdır? 

A) Nötr  

B) Çeki kontrol 

C) Durum kontrol  

D) Pozisyon kontrol 

 

9. Kültivatör ayakları çatıya bağlanırken nelere dikkat edilmelidir? 

E) Ayakların rengine  

F) Ayakların Ģekline 

G) Ayakların sıra arası mesafesine göre 

H) Ayakların örtme payına 

 

10. AĢağıdakilerden hangisinde uç demiri aĢınınca çevrilerek diğer yüzü kullanılabilir? 

Ġ) Pulluklarda         

J) Diskli pulluklarda 

K) Döner kulaklı pulluklarda   

L) Kültivatörlerde 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

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

tırmıkların bakımını, ayarlarını yapabilecek ve toprak iĢlemede kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Atölye ve atölye çalıĢma ortamında çalıĢma öncesi, çalıĢma sırasında ve çalıĢma 

sonrası alınması gereken iĢ güvenliği tedbirlerini araĢtırınız. 

 Tarımsal iĢletmelerde tırmıkların nasıl kullanıldığını araĢtırınız. 

 Mevcut iĢletmelere giderek tırmıkların çalıĢmalarını, bakım ve ayarlarının nasıl 

yapıldığını yerinde görüp inceleyiniz. 

 Etrafınızdaki tarımsal üretim iĢletmelerinde tırmıkların kullanılıp 

kullanılmadığını araĢtırınız. 

 Tırmık kullanan varsa niçin bu makineyi tercih ettiklerini araĢtırınız. 

 Çevrenizde veya köyünüzde tırmıklar ile yapılan çalıĢmaları izleyerek 

gördüklerinizi arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları, sunum yaparak 

arkadaĢlarınızla ve öğretmeninizle paylaĢınız. 

5. TIRMIKLAR 
 

Tırmıklar, ikileme ya da üçleme amacı ile kullanılan ve iĢ derinliği az olan aletlerdir. 

 

Resim 5.1: Tırmık 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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5.1. Tırmıkların Kullanım Alanları ve Görevleri 
 

Tırmıklar, tohum yatağının hazırlanmasında kullanılan ikinci sınıf toprak iĢleme 

aletleridir. Tırmık, toprak yüzeyini 4-8 cm derinlikte yüzeysel olarak iĢler. En çok hafif ve 

orta ağırlıktaki topraklarda kullanılır. YapılıĢları basit ve kullanılmaları kolaydır. Tırmığın 

görevleri Ģunlardır: 

 

 Pullukla sürüm sonucunda oluĢan kesek ve iri toprakları parçalar. 

 Toprak yüzeyini düzelterek kabartır. 

 Toprak yüzeyinde oluĢan kaymak tabakasını kırar. 

 Anız bozar, yabancı otları yolar ve toprağa gevĢek bir yapı kazandırarak yağıĢ 

sularının toprakta tutulmasını sağlar. 

 Tarlaya atılacak tohum için ideal bir ortam hazırlar. 

 Çayır topraklarında toprağı çizerek yırttığından bitki köklerinin havalanmasını 

sağlar. 

 Tarla yüzeyine bırakılmıĢ tohum ve granül gübrenin toprağa iyice karıĢmasını 

sağlar. Bu nedenle bazı ekim makinelerinin arkasına bağlanarak, ekim 

makinesinin etkinliğini artırır. 

 

5.2. Tırmıkların Sınıflandırılması  
 

Genellikle iĢleyici organın Ģekil ve hareketine göre diĢli, yaylı, döner (diskaro) ve 

kuyruk milinden hareketli döner tırmıklar olmak üzere dört gruba ayrılır. 

 

Tarımda toprak iĢleme amaçlı kullanılan tırmıklar baĢlıca iki ana grupta 

incelenebilmektedir: 

 

 Sabit gövdeli tırmıklar: Sabit gövdeli tırmıklarda iĢleyici organlara traktör 

kuyruk milinden hareket iletimi gibi bir durum söz konusu değildir. Aynen 

kültivatör ve pulluklarda olduğu gibi traktörün üç nokta sakı sistemine asılarak 

ya da birbiri ardına bağlanarak çekilir. Uygulamada yaygın olarak kullanılan 

sabit gövdeli tırmıklar üç çeĢittir. Bunlar; diĢli tırmıklar, diskli tırmıklar 

(diskarolar) ve döner tırmıklardır. 

 

 TitreĢimli tırmıklar: TitreĢimli tırmıklarda ise makinenin toprak iĢleme 

organları toprak frezelerinde olduğu gibi traktör kuyruk milinden hareketini 

alarak çalıĢır. Bu makineler de çekilir ya da çoğunlukla asılır tiptedir. 
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ġekil 5.1: Tırmık çeĢitleri 

5.3. Tırmıkların Parçaları 

 

Resim 5.2: Tırmığın parçaları 

1. Bağlama kafası 

2. Yan bağlantı muyluları 

3. Çatı 

4. Askı zincirleri 

5. Tırmık diĢleri 
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5.3.1. DiĢli Tırmıklar  
 

ĠĢleyici gövdeleri değiĢik Ģekildeki diĢler (çubuklar) Ģeklindedir. Tırmık, bu 

çubukların yapısına göre etkinlik gösterir. Çubuklar, çeĢitli Ģekillerdeki çatıların üzerine 

dizilmiĢlerdir. Çatıların çeĢitli Ģekillerde olmasının nedeni, bir sıra üzerindeki diĢlerin 

yabancı ot vb. ile tıkanmasını önlemektir. Çatılar, tırmık diĢlerinin hareket yönüne dik ve 

hareket yönünden belirli açı (α1 ve α2 ) yapacak Ģekilde profillerden oluĢan kafes Ģeklinde 

ve kafesin düğüm noktalarına diĢler yerleĢtirilecek Ģekilde tasarlanmaktadır. Çatılar genelde 

zikzak çatı, S çatı, üçgen çatı ve paralel kenar çatı olmak üzere değiĢik biçimlerde yapılır. 

Çatı lamaları hareket yönünde 5, hareket yönüne ise dik olacak Ģekilde 7 sıradan fazla 

yapılmamaktadır.  

 

DiĢler, çatı üzerine kiriĢlerle değiĢik Ģekillerde tutturulur. DiĢli tırmıklarda diĢler 

çatıya 70-110º arasında ayarlanabilir olacak Ģekilde cıvatalı bağlantılarla sabitleĢtirilir. 

DiĢlerin çatıya dizilmesinde tıkanmaların önlenmesi açısından diĢ aralıklarının eĢit olmasının 

büyük önemi vardır. DiĢleri eĢit aralıklı ve eĢit derinliğe batabilecek Ģekilde dizilmiĢ 

tırmıklarda çeki doğrultusu tırmığın ağırlık merkezinden geçmekte ve böylece çeki 

performansı artarak dengeli çalıĢma sağlanmaktadır. Kültivatörlerin arkasında tohum yatağı 

hazırlanmasında ve çayır meraların bakımında kullanılır. Toprak yüzeyine uyumlu 

çalıĢabilmesi için parçalı yapılır. DiĢler birbirine ne örtme payı yaratacak kadar yakın ne de 

diĢler arasında iĢlenmemiĢ alan oluĢacak kadar uzak olmamalıdır.  

 

Resim 5.3: DiĢli tırmık  

Tırmık çatıları genellikle 2-3 adedi yan yana kurularak çekilir. Bu Ģekilde iĢ geniĢliği 

artırılmıĢ olur. DiĢli tırmıklarda çeki zincirinin uzunluğunun tırmığın batmasına büyük etkisi 

vardır.  
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ġekil 5.2: DiĢ çeĢitleri ve kesitleri 

DiĢli tırmıklarda, iĢleyici organlar olan tırmık diĢleri çeĢitli geometrik biçime sahiptir. 

DiĢ kesitleri ise yuvarlak, kare, üçgen, elips gibi değiĢik olabilmektedir. Kare kesitli diĢler 

çatıya kare kesitinin köĢegenleri doğrultusunda çekilecek Ģekilde yerleĢtirilir. Mukavemet 

açısından dayanıklı olması nedeniyle kare kesitli tırmık diĢleri yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bükük diĢlerde büküntü uzunluğu (ucun eksenden sapması) en fazla iĢ 

derinliği kadar olmaktadır. 

 

Kare kesitli diĢ, toprağı iyi parçalar. Yuvarlak kesitli diĢ, yabancı otları yolmakta 

kullanılır. Yarı kare yarı yuvarlak kesitli diĢler, toprağı parçalarken yabancı otları yolar. 

Keskin kenarlı elips ve üçgen kesite sahip olan tırmık diĢleri ile kaĢıkçıklı diĢler, toprağı iyi 

kestiklerinden ağır bünyeli (killi) topraklarda kullanılır. 

 

5.3.2. Yaylı Tırmıklar 
 

Yaylı tırmıkların iĢleyici gövdeleri yaylıdır ve yarım daire Ģeklinde bükülmüĢtür. 

Yaylı ayakların parçalama etkisi biraz daha fazladır. Kültivatörlerin arkasından veya büyük 

tırmıkların arkasında tohum yatağı hazırlanmasında kullanılır. Genellikle parmaklar uç 

demirlidir. Toprağı titreĢim yaparak iĢler. 

 

Resim 5.4: Yaylı tırmık  
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5.3.3. Döner / Diskli Tırmıklar (Diskaro) 
 

Diski tırmıklarda iĢleyici organlar disktir. Disk çapı 40-50 cm arasındadır. Ağır yapılı 

makinelerde bu değer 65 cm’ye kadar çıkabilir. Ülkemizde hafif yapılı diskli tırmıklara 

diskaro ağır yapılı diskli tırmıklara ise goble disk denir. Diskli tırmıklarda disklerin durum 

açısı sıfır deredir. Bazı kaynaklarda bu makinelere anız bozma pullukları da denilmektedir.  

 

Diskler, düz yüzeyli ya da kertiklidir. Kertikli disklerde toprağın parçalanması daha 

fazladır. Ġkinci sınıf toprak iĢleme aletleri içinde oldukça geniĢ toprak nemi sınırları içinde 

kullanılabilir. Bazı durumlarda pulluk gibi birincil toprak iĢleme amacı ile kullanılır. 

Pulluktan önce ve pulluktan sonra kullanılması ile daha homojen ve düzgün yüzeyli tohum 

yatağı elde edilmektedir. 

 

ġekil 5.3: Diskli tırmık  

Döner tırmıklar genellikle diskaro olarak adlandırılır. ĠĢleyici gövdesi, döner disk 

hâlindedir. Diskaroda genellikle diskler dörderli, altıĢarlı bataryalar hâlindedir. Bir sıra 

üzerindeki bataryaların yön açıları birbirine ters durumdadır. Bu suretle tırmığın düzgün 

çekilebilmesi sağlanır. Her bataryadaki diskler bir mil üzerine bağlıdır. Mil, çatı üzerine 

yataklandırılmıĢtır. Genellikle pullukla birlikte veya pullukla sürümden sonra oluĢan 

kesekleri kırma ve parçalama görevi yapar. ĠĢleyici organının Ģekline göre birçok çeĢidi 

vardır. 

 

Diskli tırmıklarda 4-12 adet disk bir mil üzerine gruplar oluĢacak Ģekilde bağlanarak 

çatıya ayarlanabilir bir Ģekilde yataklanır. Bu disk grubunun her birine batarya denir.  Diskli 

tırmıklarda yön açısı bataryaların konumunun değiĢtirilmesi ile yapılır. 

 

Uygulamada diskli tırmıklar tek etkili ve çift etkili tırmıklar olmak üzere iki grupta 

incelenir. Tek etkili tırmıklarda (ġekil 5.4–a) toprak bir kez iĢlenirken çift etkili tırmıklarda 

(ġekil 5.4–b) iki kere iĢlenir. Çift etkili tırmıklar o hâlde çift sıralı tırmıklardır. 
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ġekil 5.4: Tek ve çift etkili tırmıklar 

Tek etkili diskli tırmıklardaki bataryalardaki disklerin yönleri, birbirine göre ters 

dizilmiĢlerdir. Bu durum çalıĢma sırasında oluĢan yanal kuvvetleri dengelemek içindir.  Tek 

etkili diskli tırmıkların iĢ geniĢlikleri çift etkililere göre fazladır. Meyve bahçelerinde bağ ve 

bahçelerde kullanılır.  

 

Çift etkili diskli tırmıklarda 2 ya da 4 adet batarya bulunmaktadır. Ġki bataryalı çift 

etkili tırmıklara V tipi tırmık, dört bataryalı çift etkili tırmıklara ise tandem adı verilir. V tipi 

tırmıklara ofset tırmıklar da denilmektedir.  

 

Çift etkili tırmıklarda dengeli çalıĢmak için ön ve arkadaki bataryalarda bulunan 

disklerin yönleri birbirine göre ters dizilmiĢtir. Ülkemizde asılır tip çift etkili diskli tırmıklar 

yaygın olarak kullanılır. Çekilir tip çift etkili diskli tırmıklarda ise disklerin çapları ise 45-50 

cm arasındadır.  

 

Rototiller ve diğer bazı toprak iĢleme aletlerinin arkasına bağlanabilen döner tırmıklar 

çalıĢma sırasında kendiliğinden dönerek çalıĢarak tırmıklama ve kısmen de toprağı bastırma 

iĢlemi yapar. Bu özelliği nedeniyle çoğu kaynaklarda merdane tırmık olarak tanımlanmıĢtır.  

 

Yapı olarak hareket yönüne dik olarak konumlandırılmıĢ 2 ya da daha fazla sayıda mil 

ve bu millere bağlı toprak iĢleme organlarından oluĢur. 

 

Alet çalıĢma sırasında kendiliğinden döndüğünden tıkanma sorunları yoktur. ÇalıĢma 

derinlikleri ağırlıkları ile artar. Bu nedenle tırmık çatıları ek ağırlıklara ile donatılmaya 

uygun yapılmaktadır. Döner tırmık çeĢitleri; yıldız döner tırmık, düz çubuklu döner tırmık, 

eğik çubuklu döner tırmık, sarmal çubuklu döner tırmık, diĢli döner tırmık, kanatlı döner 

tırmıktır. 
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ġekil 5.5: Döner tırmık çeĢitleri 

5.3.4. Kuyruk Milinden Hareketli Döner Tırmıklar (TitreĢimli Tırmıklar) 
 

Hareket, traktörün kuyruk milinden alınarak bir diĢli kutusu vasıtasıyla tırmığın döner 

diĢlerine aktarılır. Döner diĢler, ikiĢerli olarak yataklandırılmıĢ olup iç içe dönerek çalıĢır. Bu 

Ģekilde çalıĢarak toprakta iĢlenmemiĢ yer bırakmaz. Tohum yatağı hazırlanmasında 

kullanılır. 

 

Toprak frezeleri gibi kesme değil, çarpma etkisi ile çalıĢır. Makinenin iĢleyici 

organları yine toprak frezeleri gibi hareketini traktörün kuyruk milinden alır ancak toprak 

frezelerinden farklı olarak tırmık diĢleri toprak yüzeyine paralel bir düzlem içinde döner. 

ĠĢleyici organlarının devri diĢli kutusundaki hareket iletim oranının değiĢtirilmesi ile 

sağlanır. 
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ġekil 5.6: TitreĢimli tırmıklar 

Minimum toprak iĢleme tekniklerinin uygulanmasında alet kombinasyonları içinde 

yaygın yer almaya baĢlayan makinelerdir. TitreĢimli tırmıkların geniĢliği az ve yapılarının 

basit olması nedeniyle ekim iĢinde ekim makineleri ile birlikte de kullanılarak tek geçiĢte 

ekim yapılmasını sağlar. 

 

Resim 5.5: Kuyruk milinden hareketli döner tırmık 

Tarımda yaygın olarak kullanılan kuyruk mili tırmıkları, traktörün üç nokta askı 

sistemine bağlanarak çalıĢır. Bu yüzden hantal ve ağır yapılı değildir. Böylece çekilir tip 

kuyruk mili tırmıkları uygulamada yoktur. ĠĢleyici organların özelliklerine göre üç çeĢit 

titreĢimli tırmık vardır: 

 

 Sarsıntılı tırmıklar:  Sarsıntılı tırmıklarda tırmık diĢleri birbirine paralel ve 

hareket önünde dik olarak konumlandırılmıĢ 2 adet lama üzerine dizilmiĢtir. 

Lamalar, traktör kuyruk milinden hareketini alarak sağa-sola zikzaklar çizerek 

toprak iĢler. Uygulamada 3 ve 4 adet lamalı makineler vardır. Ġki sıralı 

makinelerde kuyruk mili devri 1/3 oranında düĢürülerek lamalara iletilir. 
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Sarsıntılı tırmıklarda tırmık diĢleri sabit gövdeli tırmık diĢlerine benzer. Bu 

makinelerde kare kesitli, düz ya da uçları öne bükülmüĢ diĢler yaygın olarak 

kullanılır.  DiĢlerin uzunluğu 30 cm olduğundan sarsıntılı tırmıkların iĢ derinliği 

25 cm’ye kadar çıkabilir.  DiĢler arası uzaklık iki sıralı lamalı tırmıklarda 8 cm, 

çok sıralı lamalı tırmıklarda 5-6 cm’dir. Genel olarak iĢ geniĢliği 2,5-5 m 

arasındadır ancak bağ ve bahçe iĢleri için iĢ geniĢliği 80 cm olan tırmıklar da 

vardır.  ÇalıĢma hızları ortalama 5 km/h civarındadır.  

 

ġekil 5.7: Sarsıntılı tırmık 

 Sallantılı tırmıklar: Sallantılı kuyruk mili tırmıkları kısmen toprak frezelerini 

andırır. Bu makinelerde bir mil üzerine 25 cm aralıklar ile dizilmiĢ ve her 

birinin üzerinde 10 adet diĢ bulunan yuvarlak tablalar vardır. Tablalar, tırmık 

mili üzerinde belirli bir açı yapacak Ģekilde eğik olarak yataklandırılmıĢtır. 

Tırmık mili traktör kuyruk milinden mafsallı Ģaft aracılığı ile alınan güç 

sayesinde belirli bir açı ile döndürülür. Dönen mil üzerinde eğik olarak 

yataklandırılmıĢ tablalar yalpalayarak döner ve oluĢan sallantı ile tırmık diĢleri 

toprağa batarak karıĢtırma iĢlemi yapar. Hareket iletimi, kuyruk mili devrinin 

1/3 oranında bir diĢli kutusu tarafından düĢürülerek yapılmakta, çoğu kez 

yandan zincir diĢli sistemi ile tırmık miline verilmektedir.  
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ġekil 5.8: Sallantılı tırmık 

 Döner baĢlıklı kuyruk mili tırmıkları (dik freze): Tırmık diĢleri, toprak 

yüzeyine dik bir eksen etrafında döner. Son yıllarda diĢlerin yerini sert ve kalın 

bıçaklar almıĢtır. Bu nedenle bazı kaynaklarda bu makinelere dik freze adı da 

verilmektedir. Bıçaklara hareketi, traktör kuyruk milinden mafsallı bir Ģaft 

aracılığı ile alınarak iletilir. Kuyruk mili devri bir diĢli kutusunda 1/2 oranında 

düĢürülür. Genelde çatının ortasından hareket iletimi yapılır. Bıçakların bağlı 

bulunduğu tablalar birbirine göre ters yönde döndüklerinden toprağı parçalama 

ve karıĢtırma etkinliği bu makinelerde oldukça yüksektir. Makinenin iĢ geniĢliği 

2,5-3 m, bıçakların uzunluğu ise 25 cm’ye kadar çıkabilmektedir.  Ekim 

makinesi ile birlikte kullanılan kombinasyonları vardır.  

 

Resim 5.6: Dik freze 

5.4. Tırmıkların ÇalıĢma Sistemi 
 

Traktörle çekilen tırmıklar, traktörün hidrolik kollarına üç nokta askı sisteminden 

bağlanır. Tırmıklarla çalıĢırken traktörün ön seçme kolu yüzücü pozisyonda olmalıdır. Sert 

ve çok otlu topraklarda çalıĢıldığında tırmık, kendi ağırlığı ile toprağa batmakla zorlanıyorsa 

üzerine ağırlık konulmalıdır. Tırmıklar fazla güç istemez ve genel olarak tarlanın yüzey 
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Ģekline, aletin iĢ geniĢliği ve iĢ derinliğine bağlı olarak saatte 8-12 km hızla kullanılır. ĠĢ 

geniĢliği az olan alet hızlı, iĢ geniĢliği fazla olan alet ise biraz daha düĢük hızda 

kullanılmalıdır. Tırmıklar toprağı 4-8 cm derinlikte düzelterek tohum yatağı hazırlar. 

 

Resim 5.7: Tırmıkla çalıĢma 

5.5. Tırmık Ayarları 
 

DiĢli tiplerde diĢler takılırken veya yenilenirken keskin köĢeler çeki yönüne 

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

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

bağlanır. Bazı tiplerde diĢlerin batma açıları değiĢtirilebilir. 

 

Resim 5.8: DiĢli tırmık 

Yaylı tırmıklarda iĢ derinliğine göre ayaklar arası mesafe azaltılıp çoğaltılacak Ģekilde 

çatıya bağlanır. Bazı tiplerde ayakların batıĢ açıları ve yayların basıncı ayarlanabilir. 
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Resim 5.9: Yaylı tırmık 

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

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

bulunmaktadır. 

 

Resim 5.10: Diskli tırmıkta yön açısı 

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

bağlantı kolundan yapılır.  
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Traktör ön seçme kolu yüzücü pozisyonda olmalıdır. 

 

ġekil 5.9: Traktör ön seçme kolu 

GeniĢlik ayarı iĢleyici kısımların artırılması veya azaltılmasıyla sağlanır. 

 

Resim 5.11: ĠĢ geniĢliği artırılmıĢ bir tırmık 

Tırmıklar, traktör ön seçme kolunun yüzücü konumunda çalıĢtıkları için kendi 

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

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

ayrı bir ayar kolu ile iĢ derinliği ayarı yapılabilmektedir. 
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5.6. Tırmıklarla ÇalıĢma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 ÇalıĢmaya baĢlamadan önce askılı tiplerde hidrolik kilidi açılır, yan gerdirme 

zincirleri  (aletin traktörün arka tekerlerine sürtmeyecek kadar) gevĢetilir. 

 Çekilir tip diskli tırmıklarda yol pozisyonundan çalıĢma pozisyonuna geçilir. 

Böylece yön açısı bazı tiplerde traktörün ileri, bazılarında ise traktörün geri 

hareketiyle sağlanır. Bazı tiplerde ise bir kol vasıtasıyla yön açısı 

ayarlanmalıdır. 

 ÇalıĢma sırasında traktör hidrolik ön seçme kolu yüzücü pozisyona alınmalıdır. 

 

5.7. Uygun ÇalıĢma Hızının Belirlenmesi 
 

Tırmıklar fazla güç istemez. 8-12 km/saat arasında bir hızla çekilirler. Tarla yüzeyi, 

keseklerin iriliği, tarladaki ot durumu ve toprak yapısı ile kullanılan tırmığın çeĢidi hız 

durumunu etkiler. ĠĢ geniĢliği çok olan tırmıklar daha yüksek hızda, iĢ geniĢliği az olan 

tırmıklar ise daha düĢük hızda çalıĢtırılmalıdır. 

 

5.8. Tırmıklar ile ÇalıĢmada Uygun Kuyruk Mili Devrinin 

Belirlenmesi 
 

Kuyruk milinden hareketli tırmığın görevini iyi bir Ģekilde yapabilmesi için bakım 

kullanma kitabında önerilen kuyruk mili devriyle çalıĢılmalıdır. 

 

Resim 5.12: Traktör kuyruk mili ile çalıĢan tırmık 

5.9. Tırmıklarla ÇalıĢma Sırasında Görülen Arızalar ve Bu 

Arızaların Giderilmesi 
 

 Tırmık çeĢidine göre parmaklar veya yaylar kırılıp kopabilir. Yenisiyle 

değiĢtirilmelidir. Döner tırmıklarda yataklar zamanla bozulabilir. Döner 

çubuklar eğilebilir. Bozulan yataklar değiĢtirilmeli, eğilen çubuklar 

düzeltilmelidir. 
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 Tarlada çalıĢırken iĢleyici organlara sarılan ip, tel vb. gibi yabancı cisimler 

temizlenmelidir. Bunlar aletin çalıĢmasını engelleyeceği yatakların 

zorlanmasına da neden olur. 

 Tarlada dönüĢler alet topraktan çıkarıldıktan sonra yapılmalıdır. Aksi durumda 

iĢleyici organlar zarar görebilir. 

 Tarlaya giderken ve tarladan dönerken alet, yol pozisyonuna alınarak 

taĢınmalıdır. 

 Traktör askı kol muylularında aĢırı boĢluk olmamalıdır. AĢınmıĢ muylular, 

yapılan ayarların bozulmasına neden olur. 

 Kuyruk miliyle çalıĢanlarda çalıĢma açıları, emniyet muhafaza pimi, zincir 

bağlantıları ve mafsallı Ģaft örtme payları tam olmalıdır. ġaftta örtme payının 

yetersiz olması kazalara neden olabilir ve çalıĢmayı aksatabilir. 

 

5.10. Tırmıkların Bakımı 
 

Sezon sonunda yıkanarak basınçlı hava ile kurutulan tırmıkların bağlantı kısımları 

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

parmaklar kontrol edilir. ÇalıĢan ve parlamıĢ uçları paslanmaya karĢı greslemeli, eğrilmiĢ ve 

kopmuĢ uçlar elden geçirilip onarılmalıdır. Çok aĢınmıĢ uçlar yenileri ile değiĢtirilmelidir. 

AĢınan, kırılan parçalar yenisiyle değiĢtirilmelidir. Yağlanacak hareketli kısımlar, gres yağı 

ile yağlanır. Kuyruk milinden hareket alan tırmıklarda diĢli kutusunun yağı kontrol edilir. 

DeğiĢme zamanı dolmuĢsa değiĢtirilir, değiĢme zamanı dolmamıĢsa ve yağı da eksikse 

katalogda belirtilen yağ ile tamamlanır. Bakımı yapılan tırmıklar, kapalı ve nemli olmayan 

bir yerde tahta takoz veya sehpa üzerinde muhafaza edilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Gerekli iĢ güvenliği ve emniyet tedbirlerini alarak, tırmıkların ayarlarını ve bakımını 

aĢağıdaki sıraya göre yaparak toprak iĢleme iĢlemini gerçekleĢtiriniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Tırmığı traktöre bağlayınız. 

 Tırmığı traktöre bağlamak için önce yan 

bağlantı kollarını daha sonra üst bağlantı 

kolunu takınız. 

 Tırmık ayarlarını yapınız. 

 DeğiĢik tırmık çeĢitleri olduğundan 

tırmık çeĢitlerine göre tırmık ayarlarını 

yapınız. 

 Traktör hidrolik ön seçme kolu konumunu 

seçiniz. 

 Traktör ön seçme kolunu yüzücü 

konuma alınız. 

 Traktör yan bağlantı kolları gergi 

zincirlerini yol durumunda gerdirip 

çalıĢmaya baĢlarken gevĢetiniz. 

 Tırmığın yol boyunca traktör arka 

lastiklerine sürtmemesi için yan 

gerdirme zincirlerini gerdiriniz. 

 ÇalıĢırken de traktör arka lastiklerine 

değmeyecek Ģekilde gevĢetiniz. 

 Traktör kuyruk mili devrini ayarlayınız. 

 Traktör kuyruk milinden hareketli 

tırmıklarda toprağa istenilen etkiyi 

yapabilmesi için kuyruk mili devrini 

bakım kullanma kitabında önerilen 

devirde ayarlayınız. 

 Uygun çalıĢma hızını belirleyerek 

çalıĢmaya baĢlayınız. 

 Seçilen tırmığa uygun çalıĢma hızını 

tespit ederek çalıĢmaya baĢlayınız. 

 Ayar hatalarından kaynaklanan arızaları 

tespit ederek bu arızaları gideriniz. 

 Toprak iĢleme devam ederken bir 

taraftan iĢlenen yerleri kontrol ediniz.  

 Ġstenilen Ģekilde sürüm olmuyorsa 

ayarları tekrar kontrol ederek arızaları 

gideriniz. 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıkınız. 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanları sıkılmazsa 

ileride daha büyük arızalar olacağını 

hatırlayınız. 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını 

değiĢtiriniz. 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarının aletin 

düzgün çalıĢmasını engelleyeceğini ve 

diğer elemanların zamansız bozulmasına 

sebep olacağını hatırlayınız. 

 AĢınmıĢ ve bozulmuĢ diskleri değiĢtiriniz. 

 AĢınmıĢ ve bozulmuĢ disklerin iyi bir 

tohum yatağı hazırlayamayacağını 

hatırlayınız. 

 Emniyet sistemlerini kontrol ediniz. 

 ÇalıĢma sırasında çok dikkatli olunuz ve 

emniyet tedbirlerini kesinlikle ihmal 

etmeyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Alet / makineyi yağlayınız. 
 Yağlamanın aĢınmayı önlediğini 

unutmayınız. 

 Hareketli kısımların muhafazalarını 

takınız. 

 Hareketli kısımların çalıĢma esnasında 

tehlike oluĢturmaması için 

muhafazalarının muhakkak takılması 

gerektiğini unutmayınız. 

 ĠĢ sonunda makinenin temizliğini yapınız. 

 ĠĢ sonunda tırmığı temizleyiniz. 

Toprakla temas eden yüzeylere gres yağı 

sürerek paslanmaya karĢı koruyunuz. 

 Sezon sonunda çalıĢan yüzeyleri 

paslanmaya karĢı gresle kaplayınız. 

 Sezon sonunda çalıĢan yüzeylerin açıkta 

bırakılırsa korozyona ve paslanmaya 

maruz kalacağını unutmayınız. 

 Alet / makineyi kapalı bir yerde ve tahta 

veya takozla sehpaya alarak muhafaza 

ediniz. 

 Alet ve makinelerin dıĢ ortamın 

olumsuzluklarından etkilenmemesi için 

kapalı bir yerde ve tahta takoz üzerinde 

muhafaza edilmesi gerektiğini, aksi 

hâlde çürüme olacağını unutmayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Tırmıklar aĢağıdakilerden hangisini yapar? 

A) Sürüm yapar. 

B) Tohum eker. 

C) Hasat yapar. 

D) Tohum yatağı hazırlar. 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi toprak yüzeyindeki kaymak tabakasını kırar? 

A) Dipkazanlar 

B) Pulluklar 

C) Tırmıklar 

D) Çizeller 
 

3. Tırmıklarla çalıĢırken traktörün ön seçme kolu hangi pozisyonda olmalıdır? 

A) Yüzücü pozisyon 

B) Çeki kontrol 

C) Durum kontrol 

D) Yatay kontrol 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi döner tırmık değildir? 

A) Çubuklu döner tırmık 

B) Spiral döner tırmık 

C) Yaylı tırmık 

D) Yıldız döner tırmık 
 

5. Tırmıklar aĢağıdakilerden hangisini yapmaz? 

A) Toprak yüzünde oluĢan kaymak tabakasını kırmak 

B) Yabancı otları keserek toprağa karıĢtırmak 

C) Atılan gübreyi toprağa karıĢtırmak 

D) Toprak altında oluĢan taban taĢını kırmak 

 

6. Tırmıklar hangi Ģekilde sınıflanır? 

A) Tırmıkların rengine göre 

B) ĠĢleyici organa ve hareket alma Ģekline göre 

C) Ağırlıklarına göre 

D) Traktöre bağlanma durumuna göre 
 

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

A) ĠĢ derinliğine göre  

B) ĠĢ geniĢliğine göre 

C) ÇalıĢma hızına göre  

D) Kuyruk mili devrine göre 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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8. Tırmıklarla çalıĢmada ön seçme kolu hangi pozisyonda olmalıdır? 

A) Yüzücü pozisyon 

B) Çeki kontrol 

C) Durum kontrol 

D) Ön seçme kolunun önemi yoktur. 

 

9. Askılı tırmıklarda çalıĢmaya baĢlamadan önce ne yapılır? 

A) Sağ-sol paralellik ayarı yapılır. 

B) Ön-arka paralellik ayarı yapılır. 

C) Yan gerdirme zincirleri sıkılır ve taĢıma kilidi kapatılır. 

D) Yan gerdirme zincirleri tekelere değmeyecek kadar gevĢetilir. 

 

 

 

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. 



 

101 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

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

toprak frezelerinin bakımını, ayarlarını yapabilecek ve toprak iĢlemede kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Atölye ve atölye çalıĢma ortamında çalıĢma öncesi, çalıĢma sırasında ve çalıĢma 

sonrası alınması gereken iĢ güvenliği tedbirlerini araĢtırınız. 

 Tarımsal iĢletmelerde toprak frezelerinin nasıl kullanıldığını araĢtırınız. 

 Mevcut iĢletmelere giderek toprak frezelerinin çalıĢmalarını, bakım ve 

ayarlarının nasıl yapıldığını yerinde görüp inceleyiniz. 

 Etrafınızdaki tarımsal üretim iĢletmelerinde toprak frezelerinin kullanılıp 

kullanılmadığını araĢtırınız. 

 Toprak frezeleri kullanan varsa niçin bu makineyi tercih ettiklerini araĢtırınız. 

 Çevrenizde veya köyünüzde toprak frezeleri ile yapılan çalıĢmaları izleyerek 

gördüklerinizi arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları, sunum yaparak 

arkadaĢlarınızla ve öğretmeninizle paylaĢınız. 

 

6. TOPRAK FREZELERĠ 
 

Toprak frezeleri, titreĢimli dipkazanlar ve kuyruk mili tırmıkları ile birlikte hareketini 

traktörün kuyruk milinden alarak çalıĢan toprak iĢleme aletlerindendir. Birçok kaynakta 

toprak frezelerine rototiller veya rotovatör adı verilir. Bu makineler aynı zamanda 

büyüklüklerine göre çapa ya da ara çapa makinesi olarak da bilinmektedir. 

 

6.1. Toprak Frezelerinin Kullanım Alanları ve Görevleri 
 

Toprak frezesi, toprak iĢlemede ve tohum yatağının hazırlanmasında kullanılan ikinci 

sınıf bir alettir. Ekim makineleriyle birlikte kombine olarak da kullanılır. Gerçekte bahçe 

mekanizasyonunda kullanımları yaygın olmasına rağmen tarla mekanizasyonunda da 

kullanımı yaygınlaĢmaya baĢlamıĢ, hatta ileri ülkelerde azaltılmıĢ toprak iĢleme (minimum 

toprak iĢleme) tekniklerinin uygulanmasında en çok aranılan aletlerden olmuĢtur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Resim 6.1: Toprak frezesi 

Toprak frezeler ile yapılan toprak iĢlemede nominal motor gücünden %60-80 oranında 

yararlanılır. Bıçakların dönme yönüne göre toprak iĢleme aletleri içinde negatif çeki 

kuvvetine gereksinim duyan tek makinedir. Toprak frezeleri pulluğa göre toprağı 7 kat daha 

fazla parçalayarak karıĢtırır. Organik artıklar iyi parçalanır ancak toprağa gömülmeden 

savrulur. Böylece toprakta humus oluĢumu gecikir. Kuru tarım bölgelerinde toprak 

erozyonuna neden olacak toprak yapısı kazandırması nedeniyle bu bölgelerde kullanılması 

önerilmez. 

 

Toprak frezelerinin görevleri Ģunlardır: 

 

 Toprağı yüzeysel olarak kabartıp ufalar ve karıĢtırır. 

 Tarla yüzeyindeki ot ve sapları keserek toprağa karıĢtırır. 

 Tarlaya atılan çiftlik gübresini toprağa mükemmel bir Ģekilde karıĢtırır. 

 Her çeĢit toprağı iĢleyerek ekime hazır bir hâle getirir. Pullukla iĢlenemeyen 

toprağı da iĢler ve ekime hazır hâle getirir. Özellikle bağ ve bahçe iĢlerinde çok 

kullanıĢlıdır. 

 Ġkinci ürün için toprağın hazırlanmasını ve sapların toprağa karıĢtırılmasını 

sağlar. 

 

6.2. Toprak Frezelerinin Sınıflandırılması 
 

Toprak frezeleri bıçakların dönüĢ yönüne veya büyüklüğüne göre sınıflandırılır. 

Bıçakların dönüĢ yönüne göre bıçakları öne doğru (traktörün gidiĢ yönüne doğru) ve 

bıçakları arkaya doğru (traktörün gidiĢ yönünün aksine) dönen frezeler olmak üzere ikiye 

ayrılır. En çok bıçakları öne doğru dönen frezeler kullanılır. 

 

Büyüklüğüne ve ağırlığına göre hafif frezeler ve ağır frezeler olmak üzere ikiye ayrılır. 

Hafif frezeler daha çok bağ-bahçe iĢlerinde, ağır frezeler ise daha geniĢ tarım alanlarını 

iĢlemede kullanılır. 
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6.3. Toprak Frezelerinin Parçaları 
 

Toprak frezelerinin parçaları aĢağıdaki Ģekilde gösterilmiĢtir. 

 

Resim 6.2: Toprak frezesinin parçaları 

1. Bağlama kafası 

2. Yan bağlantı yerleri 

3. Çatı 

4. DiĢli kutusu 

5. Kuyruk mili Ģaftı 

6. Bıçaklar 

7. Kızak 

8. Bıçakları döndüren mil ve yatağı 

9.Ayak 

 

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

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

üzerindeki bıçaklar, yaylı çengel veya sivri keskin uçlar Ģeklindedir. Çevre hızının etkisiyle 

toprağı parçalar. Bıçaklar, mil üzerine oynak ve elastik ya da sabit bağlanır. 

 

Frezelerde yaylı bıçaklar bahçe frezelerinde görülür. Çengel, kanca ve yayvan bıçaklar 

olmak üzere üç çeĢidi vardır. ÇalıĢma sırasında iyi titreĢtiği için yabancı otlarla sarılmıĢ 

tarlalarda çok iyi performans gösterir. Yabancı otlar kök bölgesinden koparılarak savrulur. 

Toprağı çok fazla parçaladığından kurak bölgelerde kullanılması büyük özen gerektirir. Tarla 

mekanizasyonunda kullanılan toprak frezelerinde ise sabit bıçakların kullanımı yaygındır. 

Bunların L Ģeklinde 90 bükülmüĢ tipi ile C Ģeklinde kıvrılmıĢ tipi vardır. Bıçaklar özel 

emniyet somunları ile rotora bağlanmıĢlardır. Anız ve yabancı otların bu kesilip parçalanarak 

toprağa gömülmesi, bu bıçaklarla daha iyi yapılmaktadır. 



 

104 

 

 

ġekil 6.1: Toprak frezesi bıçak tipleri 

Frezelerde çatının görevi bütün elemanları bir arada tutmaktır. Çatıda aletin arka 

bölgesinde, kesilen toprakların etrafa savulmasını önlemek için elastik malzemeden çoğu kez 

de sac malzemeden yapılmıĢ bir koruyucu kapak bulunmaktadır. Çatı, sac malzemeden 

yapılmıĢtır, üzerinde ayrıca freze milinin yataklandığı bölümler ile bu mile hareket ileten 

elemanlar bulunmaktadır. Derinlik ayarında kullanılan kızaklar ile makinenin traktöre 

bağlantısında kullanılan askı sistemi ve mafsallı Ģaft giriĢi çatı üzerinde bulunan diğer 

organlardır. 

 

Freze miline hareket milin ortasından ya da yan tarafından iletilir. Standart kuyruk 

mili devri olan 540 devir/dakikalık devir, bir diĢli kutusu aracılığı ile 1/3 veya 2/3 oranında 

düĢürüldükten sonra kayıĢ-kasnak veya zincir-diĢli sistemleri yardımı ile freze miline iletilir. 

Büyük güçlü frezelerde freze miline hareket yan taraftan yapılır. Sıraya ekilmiĢ çapa 

bitkilerdeki sıra aralarının iĢlenmesinde kullanılan toprak frezelerinde her sıra arası için bir 

rotor ünitesi bulunabilmekte ve bu üniteler hareket ortadan iletilmektedir. 

 

6.4. Toprak Frezelerinin ÇalıĢma Sistemi 
 

Toprak frezeleri, traktörün kuyruk milinden hareket alarak çalıĢır. Ġlerleme hızı 4-8 

km/h arasındadır. ĠĢleyici bıçakları bir mil üzerine yerleĢtirilmiĢtir. Bıçakları öne doğru 

(traktörün gidiĢ yönüne doğru) olan frezelerin kullanımı pek yaygın değildir. Bıçakları 

arkaya doğru (traktörün gidiĢ yönünün aksine) dönen frezelerde bıçaklar, toprak içinde 

ilerleme yönüyle ters hareket ettikleri için yukarıdan aĢağıya doğru kestikleri toprak 

parçalarını ana topraktan ayırıp arkaya doğru fırlatır. Fırlatılan toprak parçaları, freze 

üzerinde bulunan sac örtüye çarparak iyi bir Ģekilde parçalanır.   Ġlerleme hızı fazla olursa 

toprağı büyük parçalara ayırır, ilerleme hızı az olursa toprağı küçük parçalara ayırır. Toprak 

frezelerinin güç gereksinimleri diğer toprak hazırlama aletlerine göre daha fazladır. 
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ġekil 6.2: Toprak frezesi ile çalıĢma 

6.5. Toprak Frezelerinin Ayarları 
 

Toprak frezeleri, dönerek ve toprağı önden arkaya parçalayarak çalıĢtıklarından 

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

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

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

uzatılırsa yüzeysel iĢleme, kısaltılırsa derin iĢleme yapar. 

. 

Resim 6.3: ĠĢ derinliği ayarı 
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Toprak frezelerinde çatı üzerindeki arka kapağın pozisyonu ayarlanabilir. Kapak 

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

daha büyük parçalar. 

 

Resim 6.4: Arka kapak ayarı  

Bazı toprak frezelerinde diĢli kutusundaki diĢli çiftleri değiĢtirilerek farklı rotor devri 

elde edilebilmektedir. Toprak frezeleri kendi ağırlığı ile toprağa battığından hidrolik ön 

seçme kolu yüzücü pozisyonda olmalıdır. Toprak frezelerinde de sağ-sol paralellik ayarı, alt 

bağlantı kollarından; ön-arka paralellik ayarı ise üst bağlantı kolundan yapılır. Toprak 

frezelerinin iĢ geniĢlikleri sabittir. Yalnız bazı frezelerde bıçak grupları sağa ve sola 

kaydırılabilir. Bahçelerde ağaç altları freze sağa kaydırılmıĢ olarak iĢlenir. 

 

Kimi frezelerde rotora bağlı çapalar zamanla ömrünü dolduracağından bilinen 

çapaların değiĢtirilmesi gerekmektedir. Makinenizdeki çapalar rotora belli bir sıra takip 

ederek dizilmiĢtir. Çapaları değiĢtirerek karter tarafından alt deliklerden baĢlayıp saat 

yönünde birer delik atlayarak helis oluĢturacak Ģekilde çapalar bağlanmalıdır. 

 

ġekil 6.3: Karter tarafından saat yönünde helisel çapa dizilimi 

Rotorun her iki kafasındaki disklerde üç çapa bağlanmaktadır, ortada kalan disklere 

ise üç adet sağ ve üç adet sol çapa bağlıdır. Çapaları bağlarken aynı bağlantı elemanları 

kullanılmalıdır. Somunların gevĢek kalmamasına dikkat edilmelidir. 
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ġekil 6.4: Bir diske 3 adet sağ 3 adet sol çapa bağlanması 

6.6. Uygun ÇalıĢma Hızının Belirlenmesi 
 

Toprak frezelerinin toprağı parçalama durumu, ilerleme hızı ve bıçakların devrine göre 

değiĢir. Toprağı istenilen büyüklükte parçalaması için uygun ilerleme hızı 4-8 km/saat 

arasında olmalıdır. DüĢük ilerleme hızında ufalanan toprak daha küçük parçalı, yüksek 

ilerleme hızında ufalanan toprak daha iri parçalı olmaktadır.  

 

6.7. Toprak Frezeleri ile ÇalıĢmada Uygun Kuyruk Mili Devrinin 

Belirlenmesi 
 

Toprak frezelerinde toprağın parçalanma durumu ilerleme hızının yanında bıçakların 

devriyle de direkt ilgilidir. Bıçaklara hareket kuyruk milinden verildiği için uygun kuyruk 

mili devri önemlidir. Devir çok olursa toprak çok küçük parçalara ayrılır. Devir düĢük olursa 

toprak iyi parçalanamaz. Uygun toprak yapısı için makine bakım kullanma kitabında 

belirtilen kuyruk mili devri ile toprak iĢlenmelidir. 

 

6.8. Toprak Frezeleriyle ÇalıĢma Sırasında Görülen Arızalar ve Bu 

Arızaların Giderilmesi 
 

 Tarlada çalıĢırken iĢleyici organlara sarılabilecek ip, tel vb. yabancı cisimler 

temizlenmelidir. Bunlar makinenin çalıĢmasını engelleyeceği gibi yatakların 

zorlanmasına da neden olur. 

 Traktör askı kol muylularında aĢırı boĢluk olmamalıdır. AĢınmıĢ muylular, 

yapılan ayarların bozulmasına neden olur. 

 Bağlama kafalarında boĢluk olmamalı, üst bağlantı kolu uygun deliğe 

takılmalıdır. 

 GevĢemiĢ cıvata ve somunlar sıkılmalı, bozuk olanlar yenisiyle 

değiĢtirilmelidir. 

 Zaman zaman iĢlenmiĢ kısımlar kontrol edilmelidir. Toprağın parçalanma 

durumu istenen seviyede değilse çalıĢma hızı ve kuyruk mili devri gözden 

geçirilerek çalıĢmaya devam edilmelidir. 

 ĠĢlenen toprak derinliği istenen seviyede değilse iĢ derinliği ayarı kontrol 

edilmeli, gerekiyorsa ayar yeniden yapılmalıdır. 
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 ĠĢlenen kısımlarda parçalanmamıĢ kısımlar kalıyorsa bıçaklarda aĢınma veya 

kırılmalar olabilir. Kontrol edilerek gerekiyorsa değiĢtirilmelidir. 

 

6.9. Toprak Frezeleriyle ÇalıĢma Sırasında Dikkat Edilecek 

Hususlar 
 

 Toprak frezelerine hareket, kuyruk milinden mafsallı Ģaft ile iletildiği için 

çalıĢma sırasında Ģaftın koruyucu muhafazası takılı olmalıdır. ÇalıĢma sırasında 

sürücünün bol kıyafetler giymemesi gerekir. 

 Mafsallı Ģaftın traktör ve alet tarafına düzgün oturmuĢ olmasına ve emniyetinin 

kapalı olmasına dikkat edilmelidir. 

 Makine, bakım kullanma kitabında belirlenen kuyruk mili devriyle 

çalıĢtırılmalıdır. 

 DiĢli kutusunun yağı kontrol edilmeli, eksikse tavsiye edilen yağla 

tamamlanmalıdır. 

 Muhafaza saclarının mutlaka takılı olması gerekir. 

 Makine toprakta çalıĢırken yanına yaklaĢılmamalıdır. 

 Tarlada dönüĢler, makine topraktan çıkarıldıktan sonra yapılmalıdır. 

 

6.10. Toprak Frezelerinin Bakımı 
 

Sezon sonu yıkanıp hava ile kurutulan toprak frezeleri bilhassa çiftlik gübresiyle 

çalıĢma yapılmıĢsa bıçaklara sarılan ipler varsa bunlardan kesilerek temizlenir. GevĢemiĢ 

bağlantılar varsa sıkılır. AĢınan ve bozulan parçalar değiĢtirilir. Eğilen bıçaklar 

doğrultulmalıdır. Greslenecek kısımlara gres yağı basılır. DiĢli kutusunun yağı kontrol edilir. 

Uygun ve yeteri kadar diĢli yağı konulmalıdır. Eksikse katalogda belirtilen yağla tamamlanır. 

Kapalı ve nemli olmayan bir yerde tahta takoz veya sehpa üzerinde muhafaza edilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Gerekli iĢ güvenliği ve emniyet tedbirlerini alarak, toprak frezelerin ayarlarını ve 

bakımını aĢağıdaki sıraya göre yaparak toprak iĢleme iĢlemini gerçekleĢtiriniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Toprak frezesini traktöre bağlayınız. 

 Makineyi traktöre bağlamak için önce 

yan bağlantı kollarını sonra da üst 

bağlantı kolunu takınız. 

 Traktör hidrolik ön seçme kolu konumunu 

seçiniz. 

 Traktör ön seçme kolunu yüzücü 

konuma alınız. 

 Sağ-sol paralellik ayarını yapınız. 

 Traktör yan bağlantı kolu ayar 

noktalarından sağ-sol paralellik ayarını 

yapınız. 

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

paralellik ayarını yapınız. 

 Muhafaza kapağı ile bıçaklar arası 

mesafeyi ayarlayınız. 

 Toprağı parçalama etkisi, muhafaza sacı 

ile bıçaklar arasındaki mesafe ile doğru 

orantılı olduğundan toprağın durumuna 

göre bu mesafeyi ayarlayınız. 

 ĠĢ derinliği ayarını yapınız. 

 ĠĢ derinliği ayarı yapılmazsa bıçaklar 

döndükçe makine daha derine dalmaya 

çalıĢır. Bu açıdan mevcut Ģartlara göre 

kızak veya destek tekerlekleri 

yardımıyla iĢ derinliği ayarını yapınız. 

 Traktör yan bağlantı kolları gergi 

zincirlerini yol durumunda gerdirip 

çalıĢmaya baĢlarken gevĢetiniz. 

 Kültivatörün yol boyunca traktör arka 

lastiklerine sürtmemesi için yan 

gerdirme zincirlerini gerdiriniz. 

ÇalıĢırken de traktör arka lastiklerine 

değmeyecek Ģekilde gevĢetiniz. 

 Traktör kuyruk mili devrini ayarlayınız. 
 Toprağın parçalanma durumuna göre 

kuyruk mili devrini ayarlayınız. 

 Uygun çalıĢma hızını belirleyerek 

çalıĢmaya baĢlayınız. 

 Makinenin toprağa istenilen etkiyi 

yapabilmesi için uygun çalıĢma hızını 

tespit ederek çalıĢmaya baĢlayınız. 

 Ayar hatalarından kaynaklanan arızaları 

tespit ederek bu arızaları gideriniz. 

 Toprak iĢleme devam ederken bir 

taraftan iĢlenen yerleri kontrol ediniz. 

Ġstenilen Ģekilde sürüm olmuyorsa 

ayarları tekrar kontrol ederek arızaları 

gideriniz. 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıkınız. 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarının 

sıkılmazsa ileride daha büyük arızalara 

neden olacağını unutmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını 

değiĢtiriniz. 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarının aletin 

düzgün çalıĢmasını engelleyeceğini ve 

diğer elemanların da zamansız 

bozulmasına sebep olabileceğini 

hatırlayınız. 

 AĢınmıĢ ve bozulmuĢ bıçakları 

değiĢtiriniz. 

 AĢınmıĢ ve bozulmuĢ bıçakların 

toprağın parçalanmasını engellediğini 

hatırlayınız. 

 DiĢli kutusunun yağını kontrol ediniz,  

eksikse tamamlayınız. 

 DiĢli kutusunun yağını belirli zaman 

aralıklarında kontrol ediniz. 

 Yağ eksikse katalogda önerilen yağla 

tamamlayınız. 

 Eksik yağın diĢlilerin bozulmasına 

neden olduğunu hatırlayınız. 

 Yağın belirli bir zaman sonra yağlama 

özelliğini kaybettiğini hatırlayınız. 

 DiĢli kutusunun yağını değiĢtiriniz. 

 Alet / makineyi yağlayınız. 

 Alet / makinenin çalıĢan kısımlarının 

katalogda belirlenen zamanlarda 

yağlanarak aĢınmasının önlendiğini 

hatırlayınız. 

 Hareketli kısımların muhafazalarını 

takınız. 

 Hareketli kısımlarda muhafaza kontrolü 

yapınız. 

 Takılı değillerse uygun anahtarlarla 

takınız. 

 Sezon sonunda çalıĢan yüzeyleri 

paslanmaya karĢı gresle kaplayınız. 

 Sezon sonunda çalıĢan yüzeylerin açıkta 

bırakılırsa korozyon ve paslanmaya 

maruz kalacağını unutmayınız. 

 Alet / makineyi kapalı bir yerde ve tahta 

veya takozla sehpaya alarak muhafaza 

ediniz. 

 Alet / makineleri kapalı bir yerde ve 

tahta takoz üzerinde muhafaza ediniz, 

aksi takdirde çürüme olduğunu 

hatırlayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Toprak frezeleri aĢağıdakilerden hangi isimle de tanınır? 

A) Toprak pullukları  

B) Dipkazanlar 

C) Çizeller  

D) Rotovatörler 

 

2. Toprak frezeleri hangi Ģekilde sınıflanır? 

A) Bıçak sayısına göre 

B) Bıçakların dönüĢ yönüne göre 

C) Bıçakların büyüklüğüne göre 

D) Bıçakların rengine göre 

 

3. Toprak frezesi hareketini nereden alır? 

A) Traktörün kuyruk milinden  

B) Traktörün tekerinden 

C) Traktörün askı kollarından  

D) Hareketini traktörden almaz. 

 

4. Toprak frezelerinin toprağı parçalama özelliği ne ile ilgilidir? 

A) Traktörün hızı 

B) Traktörün rengi 

C) Traktörün büyüklüğü 

D) Traktörün markası 

 

5. Bıçakların dönüĢ yönüne göre en fazla hangi tip toprak frezeleri kullanılır? 

A) Bıçakları öne doğru dönen toprak frezeleri 

B) Bıçakları arkaya doğru dönen toprak frezeleri 

C) Bıçakları yana doğru dönen toprak frezeleri 

D) Bıçakları hiç dönmeyen toprak frezeleri 

 

6. Toprak frezelerinde derinlik ayarı nereden yapılır? 

A) Kızaklardan 

B) Hidrolik indirme kaldırma kolundan 

C) Üstüne ağırlık konularak 

D) Derinlik ayarı yapılmaz. 

 

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

A) Toprağı daha büyük parçalar 

B) Toprağı daha küçük parçalar 

C) Toprağı parçalayamaz. 

D) Kapağın hiçbir etkisi yoktur. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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8. Toprak frezelerinde traktör ön seçme kolu hangi pozisyonda olmalıdır? 

A) Çeki kontrol 

B) Durum kontrol 

C) Kolun pozisyonu önemli değildir. 

D) Yüzücü pozisyon 

 

9. Toprak frezelerinde sağ-sol paralellik ayarı nereden yapılır? 

A) Üst bağlantı kolundan  

B) Alt bağlantı kollarından 

C) Kızaklardan 

D) Arka kapaktan 

 

10. Toprak frezelerinde uygun çalıĢma hızı hangi sınırlar arasında olmalıdır? 

A) 4-8 km/h   

B) 8-10 km/h 

C) 7-14 km/h  

D) 8-16 km/h 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 
 

 

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

merdanelerin bakımını, ayarlarını yapabilecek ve toprak iĢlemede kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Atölye ve atölye çalıĢma ortamında çalıĢma öncesi, çalıĢma sırasında ve çalıĢma 

sonrası alınması gereken iĢ güvenliği tedbirlerini araĢtırınız. 

 Tarımsal iĢletmelerde merdanelerin nasıl kullanıldığını araĢtırınız. 

 Mevcut iĢletmelere giderek merdanelerin çalıĢmalarını, bakım ve ayarlarının 

nasıl yapıldığını yerinde görüp inceleyiniz. 

 Etrafınızdaki tarımsal üretim iĢletmelerinde merdanelerin kullanılıp 

kullanılmadığını araĢtırınız. 

 Merdane kullanan varsa niçin bu makineyi tercih ettiklerini araĢtırınız. 

 Çevrenizde veya köyünüzde merdaneler ile yapılan çalıĢmaları izleyerek 

gördüklerinizi arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları, sunum yaparak 

arkadaĢlarınızla ve öğretmeninizle paylaĢınız. 

 

7. MERDANELER 
 

Toprak iĢleme aletleri içinde toprağı sıkıĢtırmak ve kesekleri ezerek parçalamak ve 

düzgün tarla yüzeyi oluĢturmak amacıyla kullanılan silindirik yapıdaki makinelerdir.  

 

7.1. Merdanelerin Kullanım Alanları ve Görevleri 
 

Merdaneler, toprağı bastırarak tohumun toprakla temasını sağlar ve toprak yüzeyini 

düzeltir. Çayırlarda ve çimenliklerde köklerin sıkıĢtırılmasında da kullanılır. Merdaneler, 

toprağı bastırarak toprak neminin de korunmasını sağlar. Merdanelerin kullanılmasında 

merdanenin ağırlığı, merdane halkalarının çapı, merdanenin Ģekli, merdanenin çekilme hızı 

önemlidir. Bu makinelere yuvgu adı da verilmektedir. Merdanelerin çalıĢmada etkinliğinin 

artması çekilme hızı ile iliĢkili olduğundan 4 km/h hızdan fazla çekilmesi istenmemektedir. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 



 

114 

 

 

Resim 7.1: Merdaneler 

7.2. Merdanelerin Sınıflandırılması 
 

Merdaneler, silindirik yüzeylerin Ģekillerine göre aĢağıdaki gibi sınıflandırılır: 

 

 Düz merdaneler 

 Dalgalı merdaneler (parçalı) 

 Halkalı merdaneler 

 Kembriç merdaneler 

 Kroskil merdaneler 

 Dip bastıran merdaneler 

 

7.3. Merdanelerin Parçaları 
 

Bütün merdaneler yapı olarak bir merdane ve üzerinde merdane milinin yatakları, çeki 

düzeni birleĢtirici parçalarının bulunduğu bir çatıdan oluĢur. ĠĢ geniĢlikleri 2,5-3 m 

arasındadır. Parçalı merdane grupları çoğunlukla üçlü gruplar Ģeklinde bağlanır. Tek parçalı 

merdanelerde uygulamada kullanılır. 

 

Resim 7.2: Merdanelerin parçaları 

1. Merdanenin traktöre bağlanan kısımları 

2. Çatı 

3. Halkalı ağırlıklar (halkalı merdanede) 

4. DiĢli ağırlıklar (dipbastıran merdanede) 
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 Düz Merdaneler 

 

Düz merdane, demirden içi boĢ silindir Ģeklinde yapılır. 4-6 mm kalınlığında sac 

malzemeden kıvrılarak elde edilen silindirin içine su ya da kum doldurularak yapılır. 

Uygulamada üzerlerine ek ağırlıklar konabilmektedir. 

 

Resim 7.3: Düz merdane 

Doğu ve güneydoğu bölgelerimizde mercimek üretim alanlarında 70 cm çapında ve 

2,5 m geniĢliğinde düz merdaneler kullanılmaktır. Genel olarak tarla merdanelerinde çap 35-

50 cm, uzunluk ise 60-110 cm arasındadır. Bunlarda 1 m uzunluğa düĢen ağırlık, çayır 

merdanelerinde 1500 kg iken tarla merdanelerinde 125-250 kg’dır. Genelde belirli örtme 

payı bırakılacak Ģekilde üçlü gruplar hâlinde bağlanarak çalıĢır. 

  

 Dalgalı Merdaneler (Parçalı Merdaneler) 

 

Parçalı (dalgalı) merdane bir mile dizilmiĢ kasnak kümesinden meydana gelir. 

Kasnakların birbirinden bağımsız Ģekilde dönmesi, merdane önünde toprak yığılmasını önler. 

Kasnaklar 30-50 cm çapında olup parçalı merdanelerde 1 m geniĢliğe düĢen ağırlık 150-160 

kg arasındadır. Parçalı merdanelerin halkalı, kembriç ve kroskil merdane olarak üç tipi 

bulunur. 

 

 Halkalı merdane, konik ve yıldız Ģeklinde çıkıntılı halkaların bir mil 

üzerinde yan yana dizilmesinden oluĢur. Toprak keseklerini iyice ezer ve 

tarla yüzeyini oluklu bir hâlde bırakır. Böylece oluĢan tümsek ve oluklar 

toprak rutubetini daha iyi tutar. 

 Kembriç merdanesinde konik çıkıntılı iki halka arasına 2 mm saçtan 

yapılmıĢ çevresinde testere gibi diĢler bulunan yuvarlak plakalar yıldız 

Ģeklinde bir halka eklenmiĢtir. Yıldız halkanın iç ve dıĢ çapı, düz 

halkalara kıyasla daha büyüktür. Plakaların merkez delikleri, yataklandığı 

mil çapından büyük olduğu için çalıĢma sırasında bu plakalar tarla 

engebelerine uygun olarak merdane dilimleri arasında aĢağı-yukarı 

hareket eder. Böylece kasnaklar arasında toprak birikmesini engellenir, 

yıldız halkalar daha yavaĢ döner ve inip çıkarak hareket edererek hem 

ezme etkisi yapar hem de halkaların arasına sıkıĢan toprağı temizleyip 

tıkanmayı önler.  
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 Kroskil merdanesinde konik kenarlı düz halkalar yerine her iki tarafında 

diĢ Ģeklinde çıkıntılar bulunan ince halkalar mevcuttur. Bu halkalar, 

toprak keseklerini kırar ve toprağı ufalar. Kroskil merdanelerinde 

kembriç merdanelerinde olduğu gibi kasnaklar ile diĢli yuvarlak plakalar 

birlikte kullanılır ancak bunlar da kasnaklar düz kenarlı değil, 

parmaklıdır. Böylece toprağın parçalanması ve ince tabaka hâlinde 

yayılması sağlanarak iyi bir nem engeli oluĢması tetiklenir. 

 

Parçalı merdaneler kasnaklarına göre düz kenarlı merdane, yıldız kenarlı merdane, 

kembriç merdaneleri ve kroskil merdaneleri olarak 4 alt grupta incelenir. 

 

 Düz kenarlı merdanelerde kasnakların çevresi düz ancak tepe açısı 60 

olan konik yüzeyler bulunmaktadır. Bu yapı nedeniyle toprakta V 

Ģeklinde küçük kanalcıklar oluĢturur. Bu durum yüzey akıĢını 

yavaĢlatarak erozyonu önleyici etki doğurur. 

 Yıldız kenarlı merdanelerde kasnak çevresinde piramit Ģeklinde diĢler 

bulunur. Toprağı bastırarak ezme parçalama etkinliği yüksektir. 

 Kembriç merdanesinde konik çıkıntılı iki halka arasına 2 mm saçtan 

yapılmıĢ çevresinde testere gibi diĢler bulunan yuvarlak plakalar yıldız 

Ģeklinde bir halka eklenmiĢtir. 

 Kroskil merdanesinde konik kenarlı düz halkalar yerine her iki tarafında 

diĢ Ģeklinde çıkıntılar bulunan ince halkalar mevcuttur. 

 

ġekil 7.1: Parçalı merdane çeĢitleri 
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 Dip Bastıran Merdaneler 

 

Dip bastırma merdanesi; iĢleyici organları dar ve kama Ģeklinde çemberlerden 

oluĢmaktadır. Çok ağır olduklarından yüksek oranda sıkıĢma meydana getirirler. Ne var ki 

sıkıĢtırma iĢi, merdanedeki parmaklar nedeniyle toprağın belirli derinliğinde yapıldığından 

bu merdaneler dip bastıran merdaneler olarak tanımlanmıĢtır.  

 

Dip bastırma merdaneleri hem toprağın alt tabakasını bastırır hem de toprak üstünde 

ufalanmıĢ, kılcal borucukları kırılmamıĢ bir örtü tabakası oluĢturur. Merdane kasnaklarının 

çapları 60-70 cm, geniĢlikleri ise 4 cm civarındadır. Toprak pullukla sürüldükten hemen 

sonra tohum ekilecekse böyle bir dip bastıran merdanesi ile bastırılmalıdır yoksa toprağın 

oturması için 10-20 gün beklemek gerekir. 

 

Resim 7.4: Dip bastıran merdane 

7.4. Merdanelerin ÇalıĢma Sistemi 
 

Çekilir tip merdanelerde merdane tarlada yol pozisyonundan iĢ pozisyonuna getirilir. 

Düz merdanelerden ağırlık olarak su kullanılanlarda su doldurma tapası üste getirilerek 

taĢıncaya kadar su doldurulur ve doldurma tapası kapatılır. 

 

Resim 7.5: Merdane ile çalıĢma 



 

118 

 

Merdaneler, tarla yüzeyinde çekilerek toprağın bastırılması, pulluk izlerinin 

kaybedilmesi, toprak neminin korunması, tohumun toprakla temasının sağlanması ve tarla 

yüzeyinin düzeltilmesi iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesinde kullanılır. 

 

7.5. Merdanelerin Ayarları 
 

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

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

kolundan yapılır. 

 

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

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

taĢınır. Yol durumuna alınarak tarlaya gidilir, tarlada çalıĢma durumuna geçilir. Derinlik 

ayarları yoktur. Genelde kendi ağırlıkları yeterlidir. Bazı merdanelerde yanlarda baskı ayarı 

için iki teker bulunur. Bu tekerlerin boyu ayarlanarak merdanenin toprağa baskısı 

ayarlanabilir. 

 

Resim 7.6: Merdanede yol konumu 

 

Resim 7.7: Merdanede çalıĢma konumu 
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Toprağın yapısına göre belirli derinlikte iĢleme yapar. Dip bastıran merdaneler biraz 

daha derin iĢler. 

 

Merdaneler kendi ağırlığıyla toprağa batarak çalıĢtığından traktör ön seçme kolu 

yüzücü pozisyona getirilir. 

 

7.6. Merdanelerle ÇalıĢma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Merdaneler çok çeĢitli tiplerde olduklarından çalıĢma sırasında amaca uygun 

merdane seçilmelidir. 

 Ön seçme kolu yüzücü pozisyona alınarak çalıĢılmalıdır. 

 Askılı tiplerde dönüĢlerde alet hidrolik kol ile kaldırılarak dönüĢ yapılmalıdır. 

Silindirik düz merdanelerde ise yatakların zarar görmemesi için çok yavaĢ 

dönüĢler yapılmalıdır. 

 

7.6. Uygun ÇalıĢma Hızının Belirlenmesi 
 

Merdaneler toprağın durumu, aletin iĢ geniĢliği ve iĢ derinliğine bağlı olarak 6-8 km/h 

arası hızlarda kullanılır. 

 

7.7. Merdanelerle ÇalıĢma Sırasında Görülen Arızalar ve Bu 

Arızaların Giderilmesi 
 

Toprak iĢleme aletlerinde genellikle birbirine benzer arızalar oluĢmaktadır. Daha 

önceki konularda bahsedilenlerden farklı olarak merdanelerde Ģu hususlara dikkat 

edilmelidir: 

 

 Düz silindirik merdaneleri kullanırken dönüĢlerde gayet yavaĢ dönülmelidir 

çünkü bunlarda diferansiyel olmadığından hızlı dönüĢler, yatak kopmalarına 

neden olur. 

 TaĢıma tekeri olan merdaneler yol pozisyonuna alınarak taĢınmalı, taĢıma tekeri 

olmayanlar ise traktörün römorkuyla taĢınmalıdır. 

 Üzerinde ağırlık yeri olanlara kum torbaları konulmalı, Ģahıslar bindirilerek 

ağırlık yapılmamalıdır. 

 Römorkta taĢınanlarda yükleme durumunda kriko, kepçe veya insan gücünden 

yararlanacağından kazalara karĢı dikkatli olunmalıdır. 

 

7.8. Merdanelerin Bakımı 
 

Sezon sonunda ağırlık olarak su doldurulan düz merdanelerin suyu donmaması için 

kıĢın mutlaka boĢaltılmalıdır. Yıkanarak hava ile kurutulan merdaneler kontrol edilerek 

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

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

ortamda tahta takoz üzerinde muhafaza edilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Gerekli iĢ güvenliği ve emniyet tedbirlerini alarak, merdanelerin ayarlarını ve 

bakımını aĢağıdaki sıraya göre yaparak toprak iĢleme iĢlemini gerçekleĢtiriniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Merdaneyi traktöre bağlayınız. 

 Askılı tiplerde daha önce anlatıldığı 

Ģekilde üç noktadan bağlayınız. Çekilir 

tiplerde ise merdaneyi traktörün çeki 

okuna bağlayınız. 

 Traktör hidrolik ön seçme kolu konumunu 

seçiniz. 

 Ġkinci sınıf toprak iĢleme aletleri 

genellikle yüzücü pozisyonda 

çalıĢtıklarından traktör ön seçme kolunu 

yüzücü pozisyona alınız. 

 Sağ-sol paralellik ayarını yapınız. 

 Merdanelerin bir bütün olarak toprağa 

etki edebilmesi için traktör yan bağlantı 

kolu ayar noktalarından sağ-sol 

paralellik ayarını yapınız. 

 Ön-arka paralellik ayarını yapınız. 

 Merdanenin ön ve arka kısımlarının 

toprağa eĢit bir Ģekilde etki edebilmesi 

için traktör üst bağlantı kolundan ön-

arka paralellik ayarını yapınız. 

 Traktör yan bağlantı kolları gergi 

zincirlerini yol durumunda gerdirip 

çalıĢmaya baĢlarken gevĢetiniz. 

 Merdanenin yol boyunca traktör arka 

lastiklerine sürtmemesi için yan 

gerdirme zincirlerini gerdiriniz. 

 ÇalıĢırken de traktör arka lastiklerine 

değmeyecek Ģekilde gevĢetiniz. 

 Uygun çalıĢma hızını belirleyerek 

çalıĢmaya baĢlayınız. 

 Seçilen tırmığa uygun çalıĢma hızını 

tespit ederek çalıĢmaya baĢlayınız. 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıkınız. 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanları sıkılmazsa 

ileride daha büyük arızaların oluĢmasına 

neden olduğunu hatırlayınız. 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını 

değiĢtiriniz. 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarının aletin 

düzgün çalıĢmasını engelleyeceğini ve 

diğer elemanların zamansız bozulmasına 

sebep olacağını hatırlayınız. 

 AĢınmıĢ ve bozulmuĢ halkaları 

değiĢtiriniz. 

 AĢınmıĢ ve bozulmuĢ halkaların toprağı 

iyi bir Ģekilde bastıramadığını 

hatırlayınız.  

 Alet / makineyi yağlayınız. 
 Alet / makinenin çalıĢan kısımlarını 

yağlayarak aĢınmayı önleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ayar hatalarından kaynaklanan arızaları 

tespit ederek bu arızaları gideriniz. 

 Toprak iĢleme devam ederken bir 

taraftan iĢlenen yerleri kontrol ediniz.  

 Ġstenilen Ģekilde sürüm olmuyorsa 

ayarları tekrar kontrol ederek arızaları 

gideriniz. 

 ĠĢ sonunda makinenin temizliğini yapınız. 

 ĠĢ sonunda merdaneyi temizleyiniz.  

 Merdanenin toprakla temas eden 

yüzeylerine gres yağı sürerek makineyi 

paslanmaya karĢı koruyunuz. 

 Sezon sonunda çalıĢan yüzeyleri 

paslanmaya karĢı gresle kaplayınız. 

 Sezon sonunda çalıĢan yüzeyler açıkta 

bırakılırsa korozyon ve paslanma 

meydana gelir. 

 Greslenecek yerleri yağlayınız. 

 Alet / makineyi kapalı bir yerde ve tahta 

veya takozla sehpaya alarak muhafaza 

ediniz. 

 Alet ve makinelerin dıĢ ortamın 

olumsuzluklarından etkilenmemesi için 

kapalı bir yerde ve tahta takoz üzerinde 

muhafaza edilmesi gerektiğini, aksi 

hâlde çürüme olduğunu unutmayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Merdaneler toprakta aĢağıdakilerden hangisini yapar? 

A) Toprağı yırtarak çalıĢır. 

B) Toprağı alt-üst ederek çalıĢır. 

C) Toprağı karıĢtırarak çalıĢır.  

D) Toprağı bastırarak çalıĢır. 
 

2. Çayır ve çimenlerde köklerin sıkıĢmasını aĢağıdaki aletlerden hangisi yapar? 

A) Merdaneler 

B) Çizeller 

C) Kültivatörler 

D) Dipkazanlar 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi tohumun toprakla temasını sağlar? 

A) Tırmıklar  

B) Merdaneler 

C) Pulluklar  

D) Rotovatörler 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi tarlaya tohum attıktan sonrada kullanılır? 

A) Pulluklar  

B) Dipkazanlar 

C) Çizeller 

D) Merdaneler 
 

5. Çekilir tip merdanelerde tarlada iĢe baĢlamadan önce ne yapılır? 

A) Merdane traktörden sökülür. 

B) Merdane iĢ pozisyonuna getirilir. 

C) Merdane su ile ıslatılır. 

D) Hiçbir Ģey yapılmaz. 

 

6. Merdanelerin toprağı bastırma etkisi aĢağıdakilerin hangisiyle ilgilidir? 

A) Merdanenin rengiyle 

B) Merdanenin ağırlığı ve halkaların çapıyla 

C) Merdanenin markasıyla 

D) Merdanenin yaĢıyla 
 

7. Merdanelerde ön seçme kolu hangi pozisyonda olmalıdır? 

A) Çeki kontrol  

B) Pozisyon kontrol 

C) Yüzücü pozisyon 

D) Durum kontrol 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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8. Askılı tip merdaneler yol durumunda nasıl taĢınır? 

A) Yan gergi zincirleri gerdirilerek  

B) Yan gergi zincirleri gevĢetilerek 

C) Üst bağlantı kolu kısaltılarak 

D) Üst bağlantı kolu uzatılarak 

 

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

getirilir? 

A) Açılır. 

B) Yarı açılır. 

C) Kilitlidir.  

D) Önemi yoktur 

 

10.  Çekilir tip merdaneler yol durumunda nasıl taĢınır? 

A) Hidrolikle kaldırılarak 

B) Yol tekerleri sökülerek 

C) Traktörün arkasına takılarak 

D) Yol tekerleri yol pozisyonuna alınarak 

 

 

 

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. 



 

124 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–8 
 

 

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

toprak iĢleme alet kombinasyonlarının bakımını, ayarlarını yapabilecek ve toprak iĢlemede 

kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Atölye ve atölye çalıĢma ortamında çalıĢma öncesi, çalıĢma sırasında ve çalıĢma 

sonrası alınması gereken iĢ güvenliği tedbirlerini araĢtırınız. 

 Tarımsal iĢletmelerde toprak iĢleme alet kombinasyonlarının nasıl kullanıldığını 

araĢtırınız. 

 Mevcut iĢletmelere giderek toprak iĢleme alet kombinasyonlarının çalıĢmalarını, 

bakım ve ayarlarının nasıl yapıldığını yerinde görüp inceleyiniz. 

 Etrafınızdaki tarımsal üretim iĢletmelerinde toprak iĢleme alet 

kombinasyonlarının kullanılıp kullanılmadığını araĢtırınız. 

 Toprak iĢleme alet kombinasyonları kullanan varsa niçin bu makineyi tercih 

ettiklerini araĢtırınız. 

 Çevrenizde veya köyünüzde toprak iĢleme alet kombinasyonları ile yapılan 

çalıĢmaları izleyerek gördüklerinizi arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları, sunum yaparak 

arkadaĢlarınızla ve öğretmeninizle paylaĢınız. 

 

8. TOPRAK ĠġLEME ALET 

KOMBĠNASYONLARI 
 

Tarlaya atılacak tohumun yaĢama alanının önceden hazırlanması gerekir. Toprakta 

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

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

kesekler tırmıklarla kırılır ve tohumun toprakla temasının sağlanabilmesi için de 

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

iĢ gücü yönünden kayıplar olacaktır. Bu kayıpları ortadan kaldırmak için birden fazla alet, 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–8 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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aynı anda bir traktöre bağlanarak kullanılır. Tarlaya atılacak tohuma göre birden fazla aletin 

aynı traktöre bağlanarak toprağın iĢlenmesi ile ideal bir tohum yatağı hazırlanmıĢ olur. 

Birden fazla aletin aynı zamanda kullanılması, alet kombinasyonu olarak adlandırılır.  

 

8.1. Toprak ĠĢleme Alet Kombinasyonlarının Kullanım Alanları ve 

Görevleri  
 

Alet kombinasyonları ikili, üçlü ve dörtlü Ģekilde olabilir. Kombinasyon aletlerinin 

tarlayı bir defada ekilecek hâle getirmede yararları büyüktür. Bununla birlikte tarla yüzeyini 

düzgün hâle getirir, toprağı kabartır ve ufalar, tohumun bırakılacağı yeri bastırır ve üst 

kısmında ufalanmıĢ bir toprak örtüsü oluĢturur, tarlada traktör izi az olur ve tarla daha az 

çiğnenir. 

 

Resim 8.1: Toprak iĢleme alet kombinasyonu 

8.2. Toprak ĠĢleme Alet Kombinasyonlarının Sınıflandırılması  
 

Tarlaya atılacak tohumun çeĢidine göre bir araya getirilecek aletler, tek bir aletmiĢ gibi 

çalıĢabilmelidir. Buna göre aletler; hızları, iĢ kapasiteleri, çeki güçleri ve iĢ geniĢlikleri 

birbirlerini etkilemeyecek Ģekilde seçilmelidir. Tüm bu Ģartlar göz önüne alınarak değiĢik 

Ģekilde alet kombinasyonları oluĢturulabilir. 
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Resim 8.2: Kültivatör döner tırmık kombinasyonu 

 

Resim 8.3: Pulluk diĢli tırmık kültivatör kombinasyonu 

 

Resim 8.4: Ekim makinesi dip bastıran merdane kombinasyonu 
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8.3. Toprak ĠĢleme Alet Kombinasyonunun Parçaları  
 

Alet kombinasyonları tarlaya atılacak tohuma göre farklılık göstereceğinden örnek 

olarak komplike bir kombinasyon aletinin bölümleri aĢağıdaki Ģekilde gösterilmiĢtir. Aletler 

önceden veya kendi konusunda parçaları açıklandığından sadece alet bölümleri 

isimlendirilmiĢtir. 

 

Resim 8.5: Toprak iĢleme alet kombinasyonunun parçaları 

1. Çeki oku 

2. Döner tırmık 

3. Tohum ve gübre sandığı 

4. Markör (çizek) 

5. Tohum ve gübre hortumları 

6. Ekici ayaklar 

7. DiĢli döner tırmık 

8. Merdane 

9. Kapatıcı ayaklar (sürgü) 

10. Vakum hortumları 

 

8.4. Toprak ĠĢleme Alet Kombinasyonları Ayarları 
 

Pulluklarla iyi iĢlenmiĢ düz arazilerde kombinasyon olarak düzenlenmiĢ aletler 

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

kombinasyonların kullanılması tavsiye edilmektedir (düz tırmık-döner tırmık, yaylı tırmık-

döner tırmık, kültivatör-döner tırmık gibi). 

 

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

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

bağlanabilmesi için tek veya çift çeki laması olabilir. Aletler ikili veya üçlü olarak aynı 

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

edilir. 
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Kombinasyon aletlerinin birlikte kullanıldığı aletlerle uyuĢması Ģarttır. Pullukla 

kombinasyonlarda pulluğun Ģartlarına göre diğer aletler uyum sağlamalıdır. Bu çalıĢmalarda 

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

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

 

Ülkemizde ikinci sınıf toprak iĢleme aletlerinin kombinasyonu daha sık 

kullanılmaktadır. Bunların ayarları ve çalıĢma hızları genellikle birbirlerine uygundur. 

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

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

dipkazan veya çizellere göre tespit edilmelidir. 

 

8.5. Toprak ĠĢleme Alet Kombinasyonlarıyla ÇalıĢma Sırasında 

Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Her aletin kombinasyon öncesi kontrolü, bakımı ve ayarları yapılmalıdır. 

 Bağlantı kafaları, bağlantı kolları ve bağlantı muylularında boĢluklar 

olmamalıdır. 

 Alt bağlantı kolu yan gerdirme zincirleri, aletin traktör arka lastiklerine 

sürtmeyecek kadar gevĢetilmelidir. 

 Sağ-sol, ön-arka paralellik ayarları yapılarak aletin toprağa paralel çalıĢması 

sağlanmalıdır. 

 Mafsallı Ģaftla çalıĢanlarda Ģaftın bağlantıları, emniyet sistemleri, Ģaftın 

uzunluğu, örtme payı ve mafsalın dönüĢ durumları dikkate alınmalıdır. 

 DönüĢlerde aletler kaldırılmalıdır. 

 Ġlerleme hızı el gazı ile sabitlenmelidir. 

 AĢınmıĢ, körelmiĢ iĢleyici organlar yenileriyle değiĢtirilmelidir. 

 Muhafaza kapakları varsa takılmalı ve yapacağımız iĢe göre yükseklik ayarı 

yapılmalıdır. 

 

8.6. Uygun ÇalıĢma Hızının Belirlenmesi 
 

Alet kombinasyonları çeĢitli Ģekillerde yapılabilmektedir. Birinci sınıf toprak iĢleme 

aletleriyle yapılan kombinasyonlarda uygun çalıĢma hızı, birinci sınıf toprak iĢleme aletine 

göre seçilir. 

 

AĢağıdaki Ģekilde döner kulaklı pullukla merdanenin kombinasyonu görülmektedir. 

Döner kulaklı pulluk birinci sınıf toprak iĢleme aleti, merdane ise ikinci sınıf toprak iĢleme 

aletidir. Bu kombinasyonda ön seçme kolu çeki kontrolde ve hız sınırları 4-9 km/saat 

arasında olmalıdır. 
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Resim 8.6: Döner kulaklı pulluk merdane kombinasyonu 

AĢağıdaki Ģekilde kültivatör döner tırmık kombinasyonu görülmektedir. Her iki alet de 

ikinci sınıf toprak iĢleme aleti olduğundan ön seçme kolu yüzücü pozisyonda ve çalıĢma hızı 

8-12 km/saat arasında olmalıdır. 

 

Resim 8.7: Kültivatör döner tırmık kombinasyonu  

AĢağıda yaylı tırmık, diskli tırmık ve ekim makinesi kombinasyonunda ekim 

makinelerinin çalıĢma hızı geçerli olduğundan 5-12 km/h hız sınırları arası ekim yapılır. Ön 

seçme kolu her üç alet için de yüzücü pozisyon olmalıdır. 

 

Resim 8.8: Yaylı tırmık, diskli tırmık ve ekim makinesi kombinasyonu 
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8.7. Toprak ĠĢleme Alet Kombinasyonlarıyla ÇalıĢma Sırasında 

Görülen Arızalar ve Bu Arızaların Giderilmesi 
 

 Tarlada çalıĢırken iĢleyici organlara sarılan ip, tel vb. gibi yabancı cisimler 

temizlenmelidir. Bunlar aletin çalıĢmasını engelleyeceği gibi yatakların 

zorlanmasına da neden olur. 

 Tarlada dönüĢler alet topraktan çıkarıldıktan sonra yapılmalıdır. 

 Tarlaya giderken ve tarladan dönerken alet yol pozisyonuna alınarak 

taĢınmalıdır. 

 Traktör askı kol muylularında aĢırı boĢluk olmamalı, aĢınmıĢ muylular yapılan 

ayarların bozulmasına neden olur. 

 Bağlama kafalarında boĢluk olmamalı, üst bağlantı kolu uygun deliğe 

takılmalıdır. 

 

8.8. Toprak ĠĢleme Alet Kombinasyonlarının ÇalıĢma Sistemi 
 

Alet kombinasyonundaki aletler; çeki güçleri, hızları ve iĢ kapasiteleri birbirlerine 

engel olmayacak Ģekilde bir araya getirilir. Her alet, kendi bölümünde izah edildiği Ģekilde 

çalıĢır. 

 

8.9. Toprak ĠĢleme Alet Kombinasyonlarının Bakım 
 

Sezon sonu her alet kendi bölümünde izah edildiği Ģekilde muhafaza edilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Gerekli iĢ güvenliği ve emniyet tedbirlerini alarak, toprak iĢleme alet 

kombinasyonlarının ayarlarını ve bakımını aĢağıdaki sıraya göre yaparak toprak iĢleme 

iĢlemini gerçekleĢtiriniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Toprak iĢleme alet kombinasyonlarını 

traktöre bağlayınız. 

 Alet kombinasyonlarının aynı çatıya 

bağlanabildiği gibi ayrı ayrı olarak da 

bağlanabildiklerini unutmayınız. 

 Buna göre kombinasyonu uygun Ģekilde 

traktöre bağlayınız. 

 Traktör hidrolik ön seçme kolu konumunu 

seçiniz. 

 Birinci sınıf toprak iĢleme aletleriyle 

kombinasyonlarda traktör ön seçme 

kolu, çeki kontrolde; ikinci sınıf toprak 

iĢleme aletleri kendi aralarında 

kombinasyon yapılıyorsa ön seçme kolu 

yüzücü pozisyonda olacak Ģekilde 

ayarlayınız. 

 Sağ-sol paralellik ayarını yapınız. 
 Aletlerin düzgün çalıĢabilmeleri için 

sağ-sol paralellik ayarını yapınız. 

 Ön-arka paralellik ayarını yapınız. 

 Ön ve arkadaki aletlerin toprağa iyi bir 

Ģekilde temas etmeleri için ön-arka 

paralellik ayarını doğru Ģekilde yapınız. 

 ĠĢ derinliği ayarını yapınız. 

 Birinci sınıf toprak iĢleme aletleriyle 

yapılan kombinasyonlarda derinlik 

ayarını yapınız. 

 Derinlik ayarını birinci sınıf toprak 

iĢleme aletine göre ayarlayınız.  

 Aletler kendi ağırlıklarıyla toprağa 

battıklarından yüzücü pozisyonda 

çalıĢtıklarını unutmayınız. 

 Traktör yan bağlantı kolları gergi 

zincirlerini yol durumunda gerdirip 

çalıĢmaya baĢlarken gevĢetiniz. 

  Alet kombinasyonlarının yol boyunca 

traktörün arka tekerlerine sürtmemesi 

için gergi zincirlerini yol durumunda 

gerdirip çalıĢmaya baĢlamadan önce 

tekerlere sürtmeyecek miktarda 

gevĢetiniz. 

 Kuyruk mili devrini ayarlayınız. 
 Aletlerin bakım kullanma kitaplarından 

kuyruk mili devrini tespit ediniz. 

 Uygun çalıĢma hızını belirleyerek 

çalıĢmaya baĢlayınız. 

 Alet kombinasyonlarını tek bir alet gibi 

düĢünerek uygun çalıĢma hızını 

belirleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ayar hatalarından kaynaklanan arızaları 

tespit ederek bu arızaları gideriniz. 

 Toprak iĢleme devam ederken bir 

taraftan iĢlenen yerleri kontrol ediniz. 

 Ġstenilen Ģekilde sürüm olmuyorsa 

ayarları tekrar kontrol ederek arızaları 

gideriniz. 

 ĠĢ sonunda makinenin temizliğini yapınız. 

 ĠĢ sonunda alet kombinasyonlarını 

temizleyiniz. Toprakla temas eden 

yüzeylere gres yağı sürerek makineleri  

paslanmaya karĢı koruyunuz. 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıkınız. 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarının 

sıkılmazsa ileride daha büyük arızalara 

sebep olduğunu unutmayınız. 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını 

değiĢtiriniz. 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarının aletin 

düzgün çalıĢmasını engelleyeceğini ve 

diğer elemanların zamansız bozulmasına 

sebep olacağını hatırlayınız. 

 AĢınmıĢ ve bozulmuĢ uçları, parmakları 

değiĢtiriniz. 

 AĢınmıĢ, bozulmuĢ uç ve parmakların 

aletin düzgün görev yapmasını 

engellediğini hatırlayınız. 

 AĢınmıĢ ve bozulmuĢ diskleri değiĢtiriniz. 

 AĢınmıĢ ve bozulmuĢ disklerin aletin 

düzgün görev yapmasını engellediğini 

hatırlayınız. 

 Emniyet sistemlerini kontrol ediniz. 

 Emniyet sistemlerini kontrol ederek 

aletlerin çalıĢma sırasında zarar görmesi 

önlenmiĢ olacağınızı hatırlayınız. 

 Hareketli kısımların muhafazalarını 

takınız. 

 Hareketli kısımların çalıĢma esnasında 

tehlike oluĢturmaması için 

muhafazalarının takılması gerektiğini 

unutmayınız. 

 Alet / makineyi yağlayınız. 

 Alet / makinenin çalıĢan kısımları 

yağlanarak aĢınmanın önlendiğini 

hatırlayınız. 

 Sezon sonunda çalıĢan yüzeyleri 

paslanmaya karĢı gresle kaplayınız. 

 Sezon sonunda çalıĢan yüzeylerin açıkta 

bırakılırsa korozyona ve paslanmaya 

maruz kalacağını unutmayınız. 

 Alet / makineyi kapalı bir yerde ve tahta 

veya takozla sehpaya alarak muhafaza 

ediniz. 

 Alet ve makinelerin dıĢ ortamın 

olumsuzluklarından etkilenmemesi için 

kapalı bir yerde ve tahta takoz üzerinde 

muhafaza edilmesi gerektiğini, aksi 

hâlde çürüme olduğunu unutmayınız. 

 



 

133 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

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

A) 1  

B) 2 

C) 3 

D) 4 
 

2. Alet kombinasyonlarında en fazla kaç traktör kullanılır? 

A) 1  

B) 2 

C) 3  

D) 4 
 

3. Alet kombinasyonlarında seçilen aletler tohumun hangi özelliğine göre değiĢir? 

A) Rengine  

B) Kokusuna 

C) Temizliğine 

D) ÇeĢidine 
 

4. Alet kombinasyonları aĢağıdakilerden hangisini sağlar? 

A) Zaman tasarrufu  

B) Yakıt tasarrufu 

C) ĠĢ gücü tasarrufu 

D) Hepsi 
 

5. Alet kombinasyonları seçilirken aletlerin hangi özellikleri dikkate alınır? 

A) Aletlerin hızı 

B) Aletlerin rengi 

C) Aletlerin markası  

D) Aletlerin temizliği 
 

6. Alet kombinasyonlarında aĢağıdakilerden hangisi aranır? 

A) Renklerinin uyumluluğu  

B) Temizliklerinin uyumluluğu 

C) Markalarının uyumluluğu  

D) ĠĢ kapasitelerinin uyumluluğu 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. Kulaklı pulluk-döner tırmık kombinasyonunda ön seçme kolu hangi pozisyonda 

olmalıdır? 

A) Durum kontrol    

B) Yüzücü pozisyon 

C) Çeki kontrol    

D) Pozisyon kontrol 

 

8. Mafsallı Ģaftla çalıĢan kombinasyonlarda neye dikkat edilir? 

A) ġaftın rengine 

B) ġaftın ağırlığına 

C) ġaftın markasına  

D) ġaftın örtme payına 

 

9. Alet kombinasyonlarıyla çalıĢırken dönüĢlerde ne yapılmaz? 

A) Sağa dönülmez 

B) Sola dönülmez 

C) Alet kaldırılmadan dönüĢ yapılmaz 

D) Geri dönülmez 

 

 

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. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Tarımsal faaliyetler için toprak iĢleme alet ve makinelerinin bakımını, ayarlarını 

yaparak kullanınız. 

 

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 ve tarlada çalıĢmaya baĢlamadan önce koruyucu gözlük, 

maske, eldiven vb. koruyucu malzemeleri ve uygun iĢ elbisesi 

kullandınız mı? 

  

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

tedbirlerini aldınız mı? 

  

3. Yapacağınız iĢe göre uygun el aletlerini seçtiniz mi?   

4. ÇeĢitli pulluklar arasından amacına uygun olan kulaklı pulluğu doğru 

olarak seçtiniz mi? 

  

5. Kulaklı (soklu) pullukların ayarlarını bakım ve kullanma kitaplarına 

uygun olarak yaptınız mı? 

  

6. Kulaklı (soklu) pullukların bakımını bakım ve kullanma kitaplarına 

uygun olarak yaptınız mı? 

  

7. ÇeĢitli pulluklar arasından amacına uygun olan diskli pulluğu doğru 

olarak seçtiniz mi? 

  

8. Diskli pullukların ayarlarını bakım ve kullanma kitaplarına uygun 

olarak yaptınız mı? 

  

9. Diskli pullukların bakımını bakım ve kullanma kitaplarına uygun 

olarak yaptınız mı? 

  

10. Toprak iĢleme aletleri arasından amacına uygun olan dipkazanları ve 

çizelleri doğru olarak seçtiniz mi? 

  

11. Dipkazanların ve çizellerin ayarlarını bakım ve kullanma kitaplarına 

uygun olarak yaptınız mı? 

  

12. Dipkazanların ve çizellerin bakımını bakım ve kullanma kitaplarına 

uygun olarak yaptınız mı? 

  

13. Toprak iĢleme aletleri arasından amacına uygun olan kültivatörleri 

doğru olarak seçtiniz mi? 

  

14. Kültivatörlerin ayarlarını bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak 

yaptınız mı? 

  

15. Kültivatörlerin bakımını bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak 

yaptınız mı? 

  

16. Toprak iĢleme aletleri arasından amacına uygun olan tırmıkları doğru 

olarak seçtiniz mi? 

  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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17. Tırmıkların ayarlarını bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak 

yaptınız mı? 

  

18. Tırmıkların bakımını bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak 

yaptınız mı? 

  

19. Toprak iĢleme aletleri arasından amacına uygun olan toprak 

frezelerini doğru olarak seçtiniz mi? 

  

20. Toprak frezelerinin ayarlarını bakım ve kullanma kitaplarına uygun 

olarak yaptınız mı? 

  

21. Toprak frezelerinin bakımını bakım ve kullanma kitaplarına uygun 

olarak yaptınız mı? 

  

22. Toprak iĢleme aletleri arasından amacına uygun olan merdaneleri 

doğru olarak seçtiniz mi? 

  

23. Merdanelerin ayarlarını bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak 

yaptınız mı? 

  

24. Merdanelerin bakımını bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak 

yaptınız mı? 

  

25. Toprak iĢleme aletleri arasından amacına uygun olan 

kombinasyonları doğru olarak seçtiniz mi? 

  

26. Toprak iĢleme alet kombinasyonlarının ayarlarını bakım ve kullanma 

kitaplarına uygun olarak yaptınız mı? 

  

27. Toprak iĢleme alet kombinasyonlarının bakımını bakım ve kullanma 

kitaplarına uygun olarak yaptınız mı? 

  

28. Belirtilen sürede bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak toprak 

iĢleme yaptınız mı? 

  

29. Belirtilen sürede bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak 

arızaları giderdiniz mi? 

  

 

 

 

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 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 A 

4 A 

5 C 

6 B 

7 D 

8 D 

9 A 

10 B 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 C 

4 C 

5 D 

6 D 

7 B 

8 C 

9 A 

10 B 

11 A 

12 A 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 D 

4 D 

5 A 

6 D 

7 D 

8 D 

9 C 

10 A 
 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 C 

4 D 

5 D 

6 A 

7 C 

8 B 

9 C 

10 D 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 A 

4 C 

5 D 

6 B 

7 A 

8 A 

9 A 

10 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-6’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 A 

4 A 

5 B 

6 A 

7 B 

8 D 

9 B 

10 A 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-7’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 B 

4 D 

5 B 

6 B 

7 C 

8 A 

9 C 

10 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-8’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 D 

4 D 

5 A 

6 D 

7 C 

8 D 

9 C 
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