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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Günümüzde tarımsal faaliyetlerin vazgeçilmez unsurlarından biri olan traktörler 

1800’lü yılların sonundan itibaren tarımda kullanılmaya başlanmıştır. Traktörlerin o günden 

bu zamana kadar teknolojik donanımları olağanüstü derecede artmıştır. Bu gelişmelere para-

lel olarak tarımsal faaliyetlerde kullanılan alet, makine ve ekipmanlarda traktörlere uyumlu 

olarak sürekli olarak yenilenmiştir. Günümüzde kullanılan tarım alet, makine ve ekipmanla-

rının neredeyse tamamı traktörlere uyumlu olup dünya çapında standart olarak kullanılmak-

tadır. 

 

Traktörler ile pek çok tarımsal iş çok kısa zamanda ve güvenli bir şekilde yapılabil-

mektedir. Fakat yine de tarım alet, makine ve ekipmanlarının hem traktöre bağlanması, hem 

de iş esnasında dikkatsizlik, tedbirsizlik ve eğitimsizlik sonucu her yıl binlerce kaza meyda-

na gelmekte, bu kazalarda maddi kayıpların yanında pek çok insan ya hayatını kaybetmekte 

ya da sakat kalmaktadır. Bu konuda ülkemiz maalesef Dünya`da ilk sıralarda yer almaktadır. 

Bu nedenle traktör ve buna bağlı tarım alet, makine ve ekipmanlarının kullanılması konu-

sunda çok iyi eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. 

 

Bu modülde traktör hidrolik sistemleri, tarım alet ve makinelerinin bağlantı sistemleri, 

kuyruk mili ve mafsallı şaftlar konusunda gerekli bilgileri alacak, yine tarım alet ve makine-

lerinin traktöre doğru bağlanması ve sökülmesi konusunda teknik ve pratik bilgileri öğrene-

cek ve alınması gereken güvenlik tedbirlerini öğreneceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

Bakım kullanma kitaplarına uygun olarak traktörün üç nokta askı sistemine 

alet/makineyi bağlayıp sökebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Hangi tarım alet ve makinelerinin traktörün üç nokta askı sistemine bağlanarak 

kullanıldığını araştırınız. 

 Tarım alet ve makinelerinin hangilerinin traktör ön seçme kolunda yer alan 

pozisyonlara göre kullanıldığını araştırınız. 

 

1. TRAKTÖR ÜÇ NOKTA ASKI SİSTEMİ 
 

Tarımsal faaliyetlerde kullanılan alet ve makineler asıl işlevlerini görmek amacıyla 

traktöre bağlanarak kullanılırlar. Bu bağlantının yapılabilmesi için üç nokta askı sistemi adı 

verilen bir düzeneğin olması gereklidir. Bu sistem traktörün hidrolik düzeni ile bağlantılı 

şekilde çalışmaktadır. 

 

1.1. Traktör Hidrolik Kaldırma Düzeni 
 

Traktörler bir iş makinesi değil, tarımsal faaliyetlerde kullanılan bir kuvvet kaynağıdır. 

Traktörlerde hidrolik kaldırma düzeni ile alet ve makinelerin; traktöre bağlanması, taşınması, 

tarla şartlarında çalıştırılması ve ayarları çok rahat bir şekilde yapılabilmektedir. Örneğin; 

hidrolik kaldırma düzeni ile tarım alet ve makinelerinin katlanması, açılması, döndürülmesi, 

tarım römorkların sağa-sola ve geriye kaldırılıp boşaltılması rahatlıkla yapılabilir. 

 

 
Resim 1.1: Traktör hidrolik kaldırma düzeni 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Ana hidrolik kaldırma düzeni traktörün arka kısmında yer almaktadır. Fakat bazı trak-

törlerde ön tarafta da ayrı bir hidrolik sistem bulunmaktadır. 

 

Traktörlerde hidrolik sistemler değişik şekillerde sınıflandırılabilir. Buna göre: 

 

 Kaldırma sistemlerinin yerlerine göre hidrolik sistemler 

 

 Sabit silindirli hidrolik sistemler: Kaldırma silindiri ve pistonu bir 

arada, bir muhafaza içinde olan sistemdir. 

 Serbest silindirli hidrolik sistemler: Kaldırma silindiri ve pistonu ana 

üniteden ayrı yerlerde olan sistemdir. Örneğin ön kepçenin kaldırma 

silindiri ana konsol üzerinde, römorkun kaldırma silindiri ise kasa 

altındadır. 

 

 Kaldırma pistonuna yapılan basınca göre hidrolik sistemler 

 

 Tek tesirli hidrolik sistem: Bu sistemde pistonun bir tarafına basınçlı 

yağ gönderilir. Tek tesirli sistemde ekipmanı kaldırma, hidrolik kolu ile 

indirme ise aletin kendi ağırlığı ile olur. 

 Çift tesirli hidrolik sistem: Bu sistemde pistonun her iki tarafına basınç-

lı yağ gönderilir. Kaldırma ve indirme hidrolik kuvveti ile olur. 

 

 Çalışma şekillerine göre hidrolik sistemler 

 

 Normal hidrolik kaldırma sistemi: Bu sistemde hidrolik kumanda ko-

lunun; kaldırma, tutma ve indirme olarak sadece üç konumu bulunur. 

Kaldırma ve indirmeyi sona erdirmek için hidrolik kumanda kolu mutlaka 

tutma pozisyonuna getirilmelidir. 

 Otomatik hidrolik kaldırma sistemi: Bu sistem bünyesinde normal hid-

rolik sistemi de muhafaza eder. Normal hidrolik sistemden farklı olarak; 

kaldırma ve indirme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılır,  ön 

seçme kolu olarak adlandırılan ikinci bir hidrolik kumanda kolu bulunur 

ve otomatik çalışma sayesinde toprak direncini arka aksa aktararak pati-

najı azaltır. Günümüzde modern traktörlerin hepsinde bu sistem bulunur. 
 

 Sistemdeki yağın dolaşımına göre hidrolik sistemler 

 

 Açık devre hidrolik kaldırma sistemi: Bu sistemde hidrolik yağ pom-

pası çalışmaya başladığı andan itibaren kaldırma, tutma ve indirme du-

rumlarında kesintisiz olarak yağ göndermeye devam eder. 

 Kapalı devre hidrolik kaldırma sistemi: Bu sistemde pompa, sadece 

kaldırma durumunda yağ gönderir, tutma ve indirme durumlarında yağ 

göndermez.  
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1.1.1. Traktörün Hidrolik Kaldırma Düzeninin Görevleri 
 

Hidrolik kaldırma düzenin en temel görevleri şunlardır: 

 

 Tarım alet ve makinelerinin taşınması 

 

Tarım alet ve makinelerinin yol vaziyetinde kolay bir şekilde taşınmasına yardımcı 

olur. İşletmeden, evden veya çiftlikten tarlaya traktör arkasına bağlanarak götürülen pulluk, 

diskaro gibi ekipmanlar hidrolik kaldırma düzeni ile askıya alınarak rahat bir şekilde taşına-

bilirler. Aynı şekilde iş bitiminde geri dönüş sağlanır. 

 

 Tarım alet ve makinelerinin çalışma sırasında kontrolü 

 

Tarım alet ve makinelerinin bir kısmı toprağı yırtarak işleme amacıyla kullanılır. Bu 

tür makineler ile çalışırken toprak işleme derinliği, hidrolik kaldırma düzen ile rahatlıkla 

yapılabilir. Çalışma esnasında herhangi bir engelle karşılaşılması durumunda hidrolik ku-

manda kolları aracılığı ile ekipman derhâl yukarı kaldırılarak engelden kurtarılır. Sürümlerde 

sıra sonlarına gelindiğinde ekipman yukarı kaldırılarak kısa dönüşler ve manevralar yapılabi-

lir. 

 

 Tarım alet ve makinelerinde çalışma sırasında patinaj 

 

Traktöre asılı ekipmanlardan gelen kuvvetlerle, ön akstan arka aksa aktarılan kuvvet 

ile toprak direncinin arka aksa iletilmesi sonucu arka aksın ağırlığı artırılarak çeki gücünün 

artırılması patinajı önler. 

 

1.1.2. Traktörün Hidrolik Kaldırma Düzeninin Çalışma Sistemi 
 

Traktörlerde hidrolik kaldırma düzeni “Cendere Prensibine” göre çalışır. Cendere sis-

temi; kuvvet uygulanan küçük bir piston ve silindir ile büyük çaplı bir piston ve sislindir, bu 

iki silindir arasındaki borudan oluşmuştur. Bu sistemde farklı sıvılar kullanılır. Çünkü sıvılar 

sıkıştırıldığında hacimleri çok az değişir ve üzerlerine yapılan basıncı aynen iletirler. 

 

Hidrolik kaldırma düzeninde sıvı olarak madeni yağ kullanılır. Yağ aynı zamanda sis-

temin yağlanmasını da sağlar. Hidrolik sistemde kuvvet uygulayıcı olarak özel bir yağ pom-

pası ve basit musluklar yerine daha karmaşık düzenler kullanılır. 

 

1.1.3. Traktörün Hidrolik Kaldırma Düzeninin Parçaları 
 

Traktörlerde kullanılan hidrolik kaldırma düzeni temel olarak; yağ deposu, pompa ve 

hidrolik kumanda merkezinden meydana gelmiştir.  

 

1.3.1.1. Yağ Deposu 
 

Hidrolik kaldırma düzeninde hareketi sağlayan ana madde hidrolik yağıdır. Bu sistem 

için kullanılan yağ, vites kutusu veya diferansiyelde bulunan yağlama yağından sağlanır.  
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1.3.1.2. Hidrolik Pompa 

 

Hidrolik yağ pompaları, vites kutusu veya diferansiyelden emilen yağı bir filtreden 

geçirerek basınçlı olarak hidrolik kumanda beynine iletir. 

 

 
Şekil 1.1: Hidrolik pompa çeşitleri 

 

1.3.1.3 Hidrolik Kumanda Merkezi ve Kolları 
 

Traktörlerde hidrolik pompa tarafından basınçla hareket verilen yağ, hidrolik kumanda 

merkezine iletilir. Yağ bu merkezden ise, yapılacak işe göre ayarlanabilen kollar vasıtasıyla 

hidrolik silindire gönderilir. Hidrolik kumanda merkezine etki eden dört adet kol vardır. Bu 

kollar; indirme-kaldırma kolu, ön seçme kolu, yavaşlatma kolu ve taşıma kolu olarak adlan-

dırılır. 

 
Şekil 1.2: Hidrolik komuta kolları (1-Kaldırma-indirme kolu, 2-Ön seçme kolu) 

 

 İndirme-kaldırma kolu 

 

Bu kol traktörün arkasında veya önünde, hidrolik kollara bağlanmış olan alet ve maki-

nenin indirilip kaldırılmasını sağlar. Ön seçme kolu, çeki kontrol durumunda iken indirme-

kaldırma kolu en aşağıya alındığında alet ve makineler yüzücü pozisyon durumuna gelir. 

Yüzücü pozisyon durumunda alet ve makineler kendi ağırlıkları ile toprağa batarlar ve çalı-

şırlar. Tırmık, çayır biçme makinesi, mibzer gibi aletler de bu durumda çalışılır. 
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 Ön seçme kolu 

 

Hidrolik kumanda merkezine etki eden ikinci koldur. Ön seçme kolunun çeki kontrol 

durumu, pozisyon kontrol ve reaksiyon (karışım) kontrol durumu olmak üzere üç durumu 

vardır. 

 
Resim 1.2: Ön seçme kolu 

 

 Çeki kontrol pozisyonu 

 

Ön seçme kolunun yukarıda olduğu pozisyon çeki kontrol durumu olarak adlandırılır. 

Traktörün bakım ve kullanma kitaplarında bu pozisyonlar belirtilir. Fakat bakım ve kullanma 

kitabı yoksa veya traktör üzerindeki yazılar silinmişse kolun hangi pozisyonda olduğu aşağı-

daki şekilde anlaşılabilir. 

 
o Traktör çalıştırılır ve vites boşa alınır. 

o Traktör bağlantı kollarına, bir alet bağlanır. 

o Traktöre biraz gaz verilerek devri yükseltilir. 

o Hidrolik indirme-kaldırma kolu yukarıya doğru kaldırılarak belli 

bir seviyede tutulur. Bu durumda traktöre bağlı alet tamamen 

yukarıya kalkarsa ön seçme kolu çeki kontrol pozisyonundadır. 

Eğer alet tam kalkmaz, belli bir seviyeye kadar kalkarsa pozisyon 

kontrol durumundadır. Bu durumda yapacağımız işe göre ön seçme 

kolunun durumu değiştirilir. Pulluk, çizel, kültivatör, dipkazan gibi 

aletlerle çalışırken ön seçme kolu çeki kontrol durumunda 

olmalıdır. 

 

 
Şekil 1.3: Çeki kontrol durumu 
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 Pozisyon kontrol durumu 

 

Pozisyon kontrol durumu, hidrolik bağlantı kollarına bağlı olan alet ve makineyi belli 

bir yükseklikte tutarak toprak üstünde çalışmasını sağlar. Pülverizatör, santrifüjlü gübre da-

ğıtma makinesi gibi makinelerle çalışırken ön seçme kolu pozisyon kontrol durumunda ol-

malıdır. Pozisyon kontrol durumunda pullukla sürüm yapıldığı takdirde pulluk toprağa bat-

maz. 

 

 
Şekil 1.4: Pozisyon kontrol durumu 

 

 Reaksiyon (karışım) kontrol durumu 

 

Reaksiyon (karışım) kontrol durumu modern traktörlerde mevcuttur. Engebeli tarla-

larda ve toprak altının yer yer sert veya yumuşak olduğu durumda eşit derinlikte ve düzgün 

bir sürüm yapılmasını sağlar. Pulluk gibi asılı tip toprak işleme alet ve makinelerinden gelen 

darbeler önce traktör üst veya yan bağlantı kollarına, oradan hidrolik düzene iletilir ve pulluk 

otomatik olarak yukarı kalkar. Engel geçince tekrar eski derinliğine ulaşır. 
 

 Yavaşlatma kolu 

 

İndirme-kaldırma kolu ile kaldırılmış olan alet ve makineler indirilirken yere sert ine-

rek hasar görmesi önlenmek amacıyla kullanılan koldur. 

 
Şekil 1.5: Yavaşlatma kilidi 

 

 Taşıma kolu 

 

Traktöre bağlı olan alet ve makinelerle, işe gidiş ve dönüşlerde alet ve makine hidrolik 

düzenle yukarı kaldırılmış durumdadır. Alet ve makine yukarıda olduğu için hidrolik silindi-

re devamlı bir yük bindirir ve basınç yapar. Bu durum hidrolik silindirine zarar verir. Hidro-

lik silindir üzerindeki bu basıncı kaldırmak için taşıma kilidi adı verilen bir sistem bulunur. 

Tarlaya gidiş ve dönüşlerde kilit kolu kilitlenir. Çalışma sırasında ise kilit mutlaka açılmalı-

dır. 
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Hidrolik sistemde yer alan kollar ise; hidrolik kaldırma mili ve kolu ile hidrolik askı 

kollarıdır. 

 
Resim 1.3: Traktörde otomatik hidrolik kaldırma sistemi taşıma kilidi 

 

 Hidrolik kaldırma mili ve kolu 

 

Hidrolik kumanda merkezine etki edilmek suretiyle hidrolik silindirine basınçlı yağ 

gelir ve hidrolik pistonuna hareket verir. Piston kolu kaldırma kolunu iter, kaldırma kolu ise 

kaldırma milini döndürür. Hidrolik kaldırma mili uzun kolu yukarı kaldırır. Uzun kol ise alet 

veya makinenin bağlandığı sağ-sol askı kollarını yukarıya kaldırır. Kaldırma mili, hidrolik 

piston ve silindiri kapalı kısım içindedir, dışarıdan görülmezler. Hidrolik askı kolları ise 

traktörün dışından görülen kollardır. 

 

 Hidrolik askı kolları 

 

Tarım alet ve makineleri traktöre üç noktadan askılı olarak bağlanarak kullanılırlar. Üç 

nokta askı sisteminin parçaları şunlardır: 

 

 Üst bağlantı kolu (orta ayarlı askı kolu) 

 

Uzatılıp kısaltılmak suretiyle ayarlanabilen ve iki ucundaki küresel burçlar bulunan bir 

yapıdadır. Bu kol ile traktöre bağlanan alet veya makinenin ön-arka paralellik ayarı yapılır. 

Orta ayarlı kol ekipmana bağlanırken her iki ucunda eşit açıklık olmasına dikkat edilmelidir. 

Ayar için kol üzerindeki çevirme kolu kullanılmalıdır. Üst bağlantı kolunun gerek alet ve 

makineye, gerekse traktöre bağlanan tarafındaki deliklerin içinde bulunan yuvarlak muylu-

larla bu muylulara takılan miller arasında boşluk olmamalıdır. 

 

 
Resim 1.4: Üst bağlantı kolu 
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 Sol askı kolu 

 

Sol askı kolunun üst ucu hidrolik kaldırma koluna küresel başlıkla, alt ucu yan çeki 

kollarına pimle bağlanır. Hareketin yan çeki kollarına iletilmesini esnek olarak sağlayacak ve 

uzunluğu ayarlanabilecek bir yapıya sahiptir. 

 

 Yan ayarlı gergi zincirleri 

 

Traktöre bağlanan alet ve makinelerin taşınırken, sallanmasını ve arka lastiklere sürtü-

nüp zarar vermesini önler. Tarlada çalışma şartlarında gergi zincirleri gevşetilir. Ancak te-

kerleklere dört parmak kalıncaya kadar gevşetme yapılabilir. Üzerindeki ayar manşonunun 

çevrilmesiyle boyu kısaltılır veya uzatılır. 

 

 Sağ ve sol yan çeki kolları 

 

Alet ve makinelerin bağlanması için bir ucunda küresel başlık vardır. Diğer ucu ise di-

feransiyel üzerindeki pernoya küresel başlıkla bağlanmıştır. Orta kısmı ise askı kolları ile 

pimli bağlantı yaparak bağlanmıştır. 

 

 Yan çeki kolları sabitleme yayı 

 

Sabitleme yayı, yan çeki kollarının boşta iken sallanmasını önler. Teleskopik gergili 

olan sistemlerde yan çeki kolları sabitleme yayına gerek yoktur. 

 

 Sağ ayarlı askı kolu 

 

Alet ve makinelerin iş verimini artırmak için doğru ayarlanması gereklidir. Bu ayar-

lama işlemi ayarlı askı kolu ile yapılır. Bazı traktörlerde sadece sağ askı kolu ayarlıdır. Yeni 

model traktörlerde ise her iki askı kolu da üzerinde bulunan ayar kolları ile uzatılıp kısaltıla-

bilir. Bu kollarla traktöre bağlanan alet ve makinenin sağ-sol paralellik ayarı yapılır. Sürücü 

koltuğundan uzanarak ayar kumanda kolu yardımıyla ayarlanabilir. 
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Resim 1.5: Üç nokta askı sisteminin parçaları 

 

1.2. Tarım Alet ve Makinelerinin Traktörün Üç Nokta Askı Sistemi-

ne Bağlanması ve Sökülmesi 
 

Tarım alet ve makineleri traktöre üç nokta askı sistemi ile bağlanır. Eski model trak-

törlerde yan bağlantı kollarından bir tanesi ayarsız, diğeri ise ayarlanabilir yapıdadır. Tarım 

alet ve makinelerinin bağlantı ve sökme işlemi yapılırken yan bağlantı kollarının bu özelliği-

ne dikkat edilmesi gereklidir. Eski tip traktörlerde genellikle sağ kol ayarsız koldur. Bu sis-

tem esnek bağlantılıdır. Bu sayede ekipmanın traktöre kolay şekilde bağlanması ve değişik 

çalışma konumlarının elde edilerek gücün etkili bir şekilde ekipmana aktarılması sağlanır. 

Ekipmanı bağlama ve sökme işlemini kişi tek başına yapabilmelidir. 

 

 Üç nokta askı sisteminin başlıca faydaları şunlardır: 

 

 Çeki noktasının ayarlanabilir olması sayesinde traktörün çalışma sırasında şaha 

kalkmasının önüne geçilir. 

 Çalışma sırasında patinaj azaltılır. 

 Üst bağlantı koluna gelen toprak direnci otomatik hidroliğin çalışmasını sağlar. 

 Traktörün çeki kuvveti artırılır.  

 

1.2.1. Tarım Alet ve Makinelerinin Traktöre Bağlanması 
 

Tarım alet ve makineleri hidrolik sistem ve üç noktadan hareketli bağlantı kolları sa-

yesinde traktöre çok kolay ve süratli şekilde bağlanabilir.  
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 Tarım alet ve makinelerinin traktöre bağlanması işlemini aşağıda yazılan sıraya 

göre yapınız.  

 

 Traktörle arka, arka gelerek takılacak alet veya makineye yanaşınız. 

 Uygun mesafeye gelince traktörü stop edip el frenini çekiniz. 

 Bağlama esnasında pozisyon kontrol kolunu kullanınız. 

 Yan bağlantı kollarından biri ayarsız, diğeri ayarlı ise önce ayarsız kolu, 

sonra ayarlı kolu takınız. Ayarlı kolun muyluları ile aletin bağlama kısmı 

aynı hizada değilse, kol ayarlı olduğu için gerektiği gibi uzatılır veya 

kısaltılmak sureti ile aletle aynı hizaya getirilir ve bu şekilde bağlama 

işlemi gerçekleştirilir.  

 Her iki kol da ayarlı ise bağlama sırasında herhangi bir farklılık olmaz. 

 Tarım alet veya makinelerinde sağ ve sol alt çeki kolu küresel yuvasına 

geçirip pimini takınız. 

 Üst bağlantı kolunun bir ucunu alet veya makineye, diğer ucunu traktörde 

derinlik kontrol ünitesinin uygun olan deliğine takarak pimini takınız. 

 

1.2.2. Tarım Alet ve Makinelerinin Sökülmesi 
 

 Tarım alet ve makinelerinin traktörden sökülme işlemini aşağıda yazılan sıraya 

göre yapınız.  

 

 Traktörü, alet ve makinelerinin kolay ayrılacağı uygun bir yere çekiniz. 

 Ekipmanı alçaltarak ön ucunu sabit duracak uygun bir yere koyunuz. 

 Ekipman bir sehpa üzerine bırakılacaksa gerekli tedbirleri alınız. 

 Öncelikle üst bağlantı kolunun pimlerini çıkararak traktör tarafından 

ayırınız. 

 Sonra ayarlı kol ve en son olarak ayarsız koldaki pimleri sökerek işlemi 

tamamlayınız. 

 Yeni model traktörlerde ise öncelikle üst bağlantı kolunu, daha sonra yan 

bağlantı kollarını sökünüz. 

 Her kol sökülmeden önce sadece o kolun emniyet pimini sökünüz. Tüm 

emniyet pimleri aynı anda sökmeyiniz. 

 

1.3. Tarım Alet ve Makinelerinin Traktörün Üç Nokta Askı Sistemi-

ne Bağlanması ve Sökülmesi Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Tarım alet ve makinelerinin sökülüp takılırken dikkat edilmesi gereken 

başlıca hususlar şunlardır: 

 

 Öncelikle alet ve makinelerin sökülüp takılması işlemi için gerekli tüm 

güvenlik tedbirleri alınmalıdır. 

 Tarım alet ve makineleri traktöre takılırken veya sökülürken pozisyon 

kontrol kolu kullanılmalıdır. 
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 Asılır bir makine üç nokta askı sistemine bağlandığı zaman kumanda 

kolunu asla kaldırma (yükseltme) pozisyonuna getirilmemelidir. Aksi 

takdirde zamansız bir hareket ezilme tehlikesine neden olabilir. 

 Üst bağlantı kolu kısmından hiçbir zaman alet ve makine çekilip 

itilmemelidir. Bu davranış çeşitli kazalara neden olabilir. 

 Tarım alet ve makineleri traktöre bağlı iken gergi zincirleri veya geri 

çubukları ekipmanı sabitleyerek sallanmasına engel olacak durumda 

olmalıdır. 

 Traktöre ekipman bağlanırken ve sökülürken motor stop edilmeli ve el 

freni mutlaka çekilmelidir. 

 Ekipman bağlanacak ve sökülecek zeminin düz olmasına dikkat 

edilmelidir. 

 Ekipman bağlanırken emniyet pimi yerine çivi, tel vb şeyler kesinlikle 

takılmamalıdır. 

 Üç nokta askı sisteminin periyodik bakımları düzenli olarak yapılmalıdır. 

 

 Üç nokta askı sisteminde yapılması gereken periyodik bakımlar şunlardır: 

 

 İş sonunda askı kolları ile çeki kollarının durumu kontrol edilerek; eğilme 

çatlama gibi arızalar araştırılır, varsa giderilir. Üç nokta askı sistemi ve 

traktördeki bütün gresörlüklere gres basılır. 

 Çeki kolları ile ayarlı orta kol üzerindeki küresel başlıklar kontrol 

edilerek çalışıp çalışmadığına bakılır, şeklinde değişme varsa değiştirilir. 

 Gergi zinciri veya gergi çubuklarının durumu kontrol edilerek; çalışması 

kontrol edilir. Bağlantı yerlerinde gevşeklik, çatlaklık veya kopma varsa 

tamir edilir. 

 Bütün hidrolik kumanda kolları tam aşağı noktasına gelinceye kadar 

indirilir ve yağ kontrol tapasında bulunan çubuktan yağ seviyesi kontrol 

edilmelidir. 

 Hemen tüm traktörlerde hidrolik ve diferansiyel yağları birdir. Yağ eksik 

ise bakım ve kullanma kitabında tavsiye edilen yağla tamamlanır.  

 Ayarlı sağ askı kolu çalışması kontrol edilerek; çalışmama, tutukluk gibi 

arızalar araştırılarak varsa tamir edilir. 

 Yan çeki kolları alt bağlantı ucundaki burçlar kontrol edilerek; aşınma ve 

yerinde oynama gibi arızaların olup olmadığına bakılır. Hidrolik yağı, 

bakım ve kullanma kitabında tavsiye edilen yağla değiştirilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Bakım-kullanma kitaplarına uygun olarak traktörün üç nokta askı sistemine ale-

ti/makineyi bağlayıp sökünüz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Hidrolik kaldırma düzenine ait tüm 

parçaları ayırt ederek seçiniz. 

 Hidrolik sisteme ait varsa bir maket, yoksa 

şematik bir pano temin ediniz. 

 Maket veya pano üzerinde öncelikle ana 

yapı elemanlarını bulunuz. 

 Daha sonra alt yapı elemanlarını bulunuz. 

 Hidrolik sistemin traktörde bulunan dış 

yapı elemanlarını bulunuz ve fotoğraflarını 

çekiniz. 

 Tarım alet ve makinelerini traktörün üç 

nokta askı sistemine bağlayınız. 

 Bağlantı için öncelikle tüm güvenlik ted-

birlerini alınız. 

 Koruyucu ekipmanlarınızı giyiniz. 

 Bağlantıda kullanılacak uygun aparatları 

hazır hale getiriniz. 

 Bağlantının yapılacağı uygun bir alan seçi-

niz. 

 Bağlantıları sırasına uygun bir şekilde 

yapınız ve emniyet pimlerini takınız. 

 Hidrolik sistemi çalıştırarak aksaklık olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Tarım alet ve makinelerini traktörün üç 

nokta askı sisteminden sökünüz. 

 Söküm öncesi öncelikle tüm güvenlik ted-

birlerini alınız. 

 İş bitiminde traktörü düz bir zemine alınız. 

 Askı sistemi ile ekipmanı dengeli bir şekil-

de zemine indiriniz. 

 Tarım alet ve makinelerini üç nokta askı 

sisteminden sırasına göre sökünüz. 

 Söküm işlemi sonrası genel bir kontrol 

yapınız. 

 Ekipmanın temizlik ve bakımını yapınız. 

 

 

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

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (    ) Traktörler bir kuvvet kaynağı bir iş makinesi değil, tarımsal faaliyetlerde 

kullanılan bir iş makinesidir. 

2. (    ) Kaldırma silindiri ve pistonu bir arada, bir muhafaza içinde olan sistem serbest 

silindirli hidrolik sistemdir. 

3. (    ) Ön seçme kolu, çeki kontrol durumunda iken indirme-kaldırma kolu en aşağıya 

alındığında alet ve makineler yüzücü pozisyon durumuna gelir. 

4. (    ) Pozisyon kontrol durumu; hidrolik bağlantı kollarına bağlı olan alet ve makineyi 

belli bir yükseklikte tutarak, toprak üstünde çalışmasını sağlar. 

5. (    ) Sabitleme yayı, yan çeki kollarının boşta iken sallanmasını önler. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü ya-

zınız. 

 

6. Pistonun her iki tarafına basınçlı yağ gönderilen hidrolik sisteme …………… 

……………… hidrolik sistem adı verilir. 

7. Traktörlerde hidrolik kaldırma düzeni ‘…………… ……………………. göre çalışır. 

8. Ön seçme kolunun yukarıda olduğu pozisyon ……….. …………… durumu olarak 

adlandırılır. 

9. Üst bağlantı kolu ile traktöre bağlanan alet veya makinenin ……………. 

……………….. ayarı yapılır. 

10. Tarım alet ve makineleri traktöre takılırken veya sökülürken ……………… kontrol 

kolu kullanılmalıdır. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

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

vaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test” e geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 

 

Arazi sürümü için bir pulluğu sadece sol askı kolu ayarlı olan bir traktöre bağlayınız. 

 

 Pulluğu traktöre bağlama 

 Malzemeler 

o Traktör 

o Pulluk 

o Emniyet pimleri 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

lendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Traktörü ve pulluğu düz bir zemine aldınız mı?    

2. Traktörü stop edip, el frenini çektiniz mi?   

3. İlk olarak ayarsız kol bağlantısını yaptınız mı?    

4. İkinci olarak ayarlı kol bağlantısını yaptınız mı?   

5. Üçüncü olarak üst bağlantı kolunu taktınız mı?   

6. Her bir bağlantıyı yaptıktan sonra pimlerini yerine taktınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

Bakım kullanma kitaplarına uygun olarak traktörün çeki sistemine alet/makineyi bağ-

layıp sökebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çeki sisteminin üç nokta askı sistemine göre avantaj ve dezavantajlarını 

araştırınız. 

 Çeki sistemine ekipman bağlanırken hangi tedbirlerin alınması gerektiğini 

araştırınız. 

 

2. TRAKTÖR ÇEKİ SİSTEMİ 
 

Tarım alet ve makinelerinin bir kısmı traktör üç nokta askı sistemine bağlanarak kul-

lanılmaktadır. Fakat ağırlıkları, iş genişlikleri ve hacimleri itibarı ile büyük olanlar bazı alet 

ve makinelerin üç nokta askı sistemine bağlanma imkânı bulunmamaktadır. Bunlara örnek 

olarak; römorklar, su tankerleri, çekilir tip ilaçlama makineleri, çekilir tip merdaneler ve 

çekilir tip ekim makineleri verilebilir. 

 

2.1. Traktörün Çeki Sistemi 
 

Traktörlerin bir yıl içerisinde yaptığı toplam çalışmaların yaklaşık %65’i çeki işlemle-

ridir. Bu nedenle çeki sistemi traktörün önemli donanımlarından biridir. Tarım alet ve maki-

nelerini veya bir römorku, traktöre bağlamaya yarayan kısma çeki demiri denir. Çeki demiri-

nin kullanım amacına göre çeki topuzu ve çeki kancası olarak iki tipi mevcuttur. Çeki topu-

zu, otomobiller ve kamyonetler için uygundur. Çeki kancası ise; kamyonlar, tırlar, traktörler 

ve iş makineleri için uygundur. 

 

 
Resim 2.1: Traktör çeki sistemi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Çekilerek çalıştırılan tarım alet ve makineleri ile römork, traktöre çeki kancası ve çeki 

demiri ile bağlanır. Traktörle çekilerek çalıştırılan tarım arabaları (römorklar) gibi makineler 

ekseni etrafında dönebilen bir çeki kancasıyla traktöre bağlanırlar. Bazı durumlarda da üç 

nokta bağlama düzeninin alt kollarına bağlanan delikli bir lama olan çeki demiri kullanılır. 

 

Traktörlerde üç çeşit çeki sistemi bulunur. Bunlar; arka diferansiyelin arka alt orta 

noktasında imal edilmiş çeki sistemleri, arka diferansiyelin arka üst orta noktasında imal 

edilmiş çeki sistemleri ve ayarlanabilir çeki sistemleridir. 

 

 
Resim 2.2: Ayarlanabilir tip çeki sistemi 

 

2.1.1. Traktörün Çeki Sisteminin Görevleri 
 

Çeki sistemi sayesinde ağırlık, iş genişliği ve hacimleri büyük olan bazı alet ve maki-

neleri rahatlıkla kullanılabilir. Değişik ekipmanların bağlanabilmesi nedeniyle çok amaçlı 

kullanıma imkân sunar. 

 

2.1.2. Traktörün Çeki Sisteminin Çalışma Sistemi 
 

Traktörlerde yaygın olarak kullanılan başlıca iki tip çeki sistemi mevcuttur. Bunlar; 

traktörün arka diferansiyelin üst orta noktası olarak imal edilen çeki sistemleri ve traktörün 

arka diferansiyelin alt orta noktası olarak imal edilen çeki sistemleridir. 

 

Traktörün çeki sistemine bağlanması gereken tarım alet ve makineleri ile diğer ekip-

manların bağlantıları yapılır ve emniyet pimleri takılır. Daha sonra hidrolik sistemle çalışan 

ekipmanların hidrolik bağlantıları, kuyruk mili ile çalışan ekipmanların mafsallı milleri ve 

eğer römork takılacaksa priz bağlantıları takılır. Bu işlemler yapıldıktan sonra sistemlerin 

çalışma durumları kontrol edilir. Çalışmayan aksamlardaki arızalar giderilir. Ekipmanlarda 

yapılması gereken ayarlar yapılır. Alet ve makinelerin kullanma kılavuzlarına uygun olan 

hızlarda yapılması gereken işler yapılır. 
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2.1.3. Traktörün Çeki Sistemi Parçaları 
 

Traktörlerde değişik kullanım şartlarına göre alet ve makinelerin bağlanarak çekile-

bilmesi için çok sayıda bağlantı düzenekleri kullanılmaktadır. Traktör arka bağlantı düzenle-

ri, çekilir tip aletlerin ve römorkların traktöre bağlanarak çekilmesi için kullanılmaktadır. 

Traktör çeki sisteminin parçaları iki grup altında incelenebilir: 

 

 Çeki sistemi traktörün arka diferansiyel kısmının tam alt orta noktasına denk 

gelecek şekilde yapılmış çeki sisteminin parçaları: 

 

 Çeki kancası 

 Çeki kancası bağlantı mili 

 Çeki kancası emniyet pimi 

 Çeki kancası bağlantı cıvataları 

 

 Çeki sistemi traktörün arka diferansiyel kısmının üst orta noktasına denk 

gelecek şekilde imal edilmiş çeki sisteminin parçaları: 

 

 Çeki konsolu 

 Çeki konsol milleri 

 Konsol mil pimleri 

 Çeki saplaması 

 

 
Resim 2.3: Çeki sisteminin parçaları 

 

2.2. Tarım Alet ve Makinelerinin Traktörün Çeki Sistemine Bağ-

lanması ve Sökülmesi 
 

Traktörün çeki sistemine bağlanacak tarım alet ve makineleri ile diğer ekipmanlar ya 

tek akslı ya da çift akslıdır. Bu nedenle bağlama ve sökme işlemlerinde bazı farklılıklar bu-

lunmaktadır. 
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2.2.1. Tarım Alet ve Makinelerinin Traktörün Çeki Sistemine Bağlanması 
 

 Tarım alet ve makineleri traktörün çeki sistemine aşağıdaki şekilde 

bağlanmalıdır: 

 

 Bağlantı yapılacak tarım alet ve makinesine traktör ile geri geri manevra 

yaparak yaklaşılmalıdır. 

 Tek akslı tarım alet ve makinelerinin ağırlıkları çeki okuna bindiği için el 

ile kaldırmak imkânı yoktur. Bu işlem hidrolik yan kollara takılan çeki 

demiri, ok üzerinde bulunan ayarlı sabitleme destek kolu veya ilave kriko 

sistemi ile yapılır. Traktörle geri geri yaklaşılırken bağlanacak ekipmanın 

çeki okunun yerden yüksekliği çeki kancasından fazla olacak şekilde 

kaldırılır ve tam kancanın üzerine geldikten sonra yavaşça bırakılarak 

kancaya takılır. 

 Çift akslı ekipmanların çeki oku ön akstan bağımsız olarak kızak 

üzerinde oynak harekete sahip olduğundan takılması ve sökülmesi çok 

kolaydır. Özel bir işleme gerek yoktur. Çeki oku el ile kaldırılarak 

bağlama sistemine takılır. 

 

 
Resim 2.4: Çeki sistemine bağlanmış römork 

 

 Çeki oku yeterli kalınlıkta (30 mm) bir pimle traktöre takılmalı ve yaylı 

kilitli pimle emniyet altına alınmalıdır. 

 
Şekil 2.1: Çeki oku yaylı kilitli pim 
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 Kuyruk mili ile çalışan çekilir tip tarım alet ve makinelerinde (çekilir tip 

pülverizatör gibi) mafsallı şaft bağlantısı yapılmalıdır. 

 Hidrolik bağlantısı bulunan çekilir tip tarım alet ve makinelerinde 

(römork gibi) hidrolik bağlantıları yapılmalıdır. 

 

 
Resim 2.5: Çeki sisteminde hidrolik bağlantı ve pim bağlantısı 

 

 Elektrik bağlantıları yapılmalıdır. Priz bağlantıları bulunan tarım alet ve 

makinelerinde bu bağlantılar dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Karayoluna 

çıkmadan önce römork fişi traktördeki prize takılmalı ve çalışıp 

çalışmadığı kontrol edilmelidir. 

 

 
Resim 2.6: Traktör üzerinde priz bağlantısı 

 

Bazı bağlantılar otomatik olarak yapılabilir. Bu sistemde bağlantı traktör kabininden 

ayrı olarak yürütülür. Ekipman bağlantısı için traktörden inmeden önce el frenini çekilerek 

motoru kapatılır. Traktörün arka çamurluğunda bulunan uzaktan kontrol kumandası ve trak-

tör frenleri uygun şekilde aktifleştirilir. Sürücü kabinden inip ekipmanı görerek uzaktan 

kontrol kumandası ile bağlantıyı gerçekleştir. Otomatik bağlantılar daha güvenli olup bağla-

ma işlemini daha da kolaylaştırır. 
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2.2.2. Tarım Alet ve Makinelerinin Traktörün Çeki Sisteminden Sökülmesi 
 

 İş bitiminde çekilir tip tarım alet ve makinelerinin sökme işlemi aşağıdaki 

şekilde yapılmalıdır: 

 

 Sökme işlemi öncesi traktör ekipman ile birlikte düz bir zemine alınarak 

varsa ekipmanın el freni çekilmelidir. 

 Ekipmanın meyilli bir alanda sökülme zorunluluğu varsa mutlaka 

takozlanmalı ve ayrıca ekipmanın toprağa veya zemine batmasını 

önlemek amacıyla destek noktalarının altına ahşap kalaslar 

yerleştirilmelidir. 

 Tek akslı tarım alet ve makinelerinin sökülürken takılmasında olduğu 

işlem üç farklı şekilde yapılabilir. Birinci yöntemde; hidrolik yan kollara 

bağlı çeki demiri ile ekipman yukarı kaldırılmak sureti ile kancadan 

çıkarılabilir. İkinci yöntemde; ekipmanın çeki oku üzerinde bulunan 

sabitleme düzeneği ayarlı kolu varsa kol yukarı kaldırılmak sureti ile 

kancadan çıkarılabilir. Üçüncü yöntemde; bir kriko ile ekipman kancadan 

çıkarılabilir. 

 Çift akslı tarım alet makinelerinin çeki okunda herhangi bir yük olmadığı 

için sökülecek ekipman çeki saplamasının emniyet pimi çıkarılarak 

saplama yerinden çıkarılır.  

 Uygun şekilde dengeye getirilen ekipmanda öncelikle mafsallı şaft, hidro-

lik bağlantı ve elektrik bağlantıları sökülmelidir. 

 Daha sonra çeki kolu pimi çıkarılarak ekipman traktörden ayrılmalıdır. 

 

 
Resim 2.7: Traktörde hidrolik bağlantılar 

 

2.3. Tarım Alet ve Makinenin Traktörün Çeki Sistemine Bağlanması 

ve Sökülmesi Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Tarım alet ve makinelerinin traktöre bağlanması ve sökülmesi oldukça dikkat isteyen 

bir işlemdir. Tekniğine uygun yapılmaması durumunda yaralanmalara, sakatlıklara ve ölümle 

sonuçlanabilecek kazalara neden olabilir. Bu amaçla bağlama ve sökme aşamasında alınması 

gereken bazı tedbirler bulunmaktadır.  



 

23 

 Bu tedbirler şunlardır:  

 

 Traktörle alet ve makineye geri geri yaklaşırken dikkatli olunmalı, arada 

kimsenin bulunmaması sağlanmalıdır. 

 Bazı durumlarda bağlama ve sökme işleminde sürücüden başka bir kişiye 

ihtiyaç duyulabilir. Bu durumda ikinci kişi traktör şoförünü basit el 

hareketleriyle yönlendirmelidir. 

 Traktör ve ekipman arasında birisi varsa uyarılmalı, kişi aradan çıkmadan 

kesinlikle geri geri yanaşılmamalıdır. 

  Bağlantı işleminde yardımcı olan kişinin daima görüş alanında olmasına 

dikkat edilmelidir. 

 Bağlama ve sökmeye yardımcı olan kişinin uyarılarını ve işaretlerini 

duyabilmek amacıyla traktör kabin pencereleri ve kapıları açık 

tutulmalıdır. 

 Bağlama ve sökmeye yardımcı olan kişinin talimatları net olarak 

anlaşılmıyorsa traktörü durdurup inerek ve durum şoför tarafından 

kontrol edilmelidir. 

 Bağlama ve sökmeye yardımcı olan kişinin traktör ve ekipman arasında 

ezilme riskini önlemek amacıyla çok dikkatli hareket edilmelidir. 

Traktörle geri doğru gelirken yavaşça bağlantı hizasına getirilmelidir. 

 Traktöre bir römork bağlandığı zaman, traktör mutlaka manevra 

yapabilmelidir. 

 Bağlantı çubukları sabitlenmiş olmalıdır. 

 Sabitleme çubukları yıpranmış durumdaysa ayrıca bir güvenlik çubuğu 

pimi kullanılmalıdır. 

 Bağlantı noktalarında kopukluk veya kırılma varsa mutlaka güvenlik 

zinciri kullanılmalıdır. 

 Sadece fiziksel güç kullanarak ağır makineler kişi tarafından 

kaldırılmamalıdır. Bu durumda kriko veya kaldıraç kullanılmalıdır. 

 Bağlama ve sökme esnasında el, ayak ve parmak gibi uzuvlar bağlantı 

alanında tutulmamalıdır. 

 Parçaların fırlama riski olduğu durumlarda mutlaka koruyucu gözük, 

eldiven, iş ayakkabısı gibi aparatlar giyilmelidir. 

 

 
Şekil 2.2: Koruyucu kıyafet ve ekipmanlar 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Bakım kullanma kitaplarına uygun olarak traktörün çeki sistemine alet/makineyi bağ-

layıp sökünüz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Hidrolik kaldırma düzenine ait tüm 

parçaları ayırt ederek seçiniz. 

 Hidrolik sisteme ait varsa bir maket, 

yoksa şematik bir pano temin ediniz. 

 Maket veya pano üzerinde öncelikle ana 

yapı elemanlarını bulunuz. 

 Daha sonra alt yapı elemanlarını bulunuz. 

 Hidrolik sistemin traktörde bulunan dış 

yapı elemanlarını bulunuz ve 

fotoğraflarını çekiniz. 

 Tarım alet ve makinelerini traktörün çeki 

sistemine bağlayınız. 

 Öncelikle güvenlik önlemlerini alınız. 

 Bağlanacak ekipmana traktörle geri geri 

yaklaşınız. 

 Traktör ve ekipman arasında başka bir 

kişinin olmamasına dikkat ediniz. 

 Bağlanacak ekipmanın çift veya tek akslı 

olması durumuna göre bağlantıyı 

gerçekleştiriniz. 

 Emniyet pimlerini takınız. 

 Hidrolik, kuyruk mili ve elektrik 

bağlantılarını yapınız. 

 Bağlantı sonrası ön deneme yaparak bir 

aksaklık olup olmadığını belirleyiniz. 

 Tarım alet ve makinelerini traktörün çeki 

sisteminden sökünüz. 

 Söküm işlemi öncesi tüm güvenlik 

önlemlerini alınız. 

 Traktöre bağlı ekipmanı uygun bir alana 

çekiniz. 

 Sökülecek ekipmanın çift veya tek akslı 

olması durumuna göre sökünüz. 

 Ekipmanın dengeli olmasına dikkat 

ediniz. Gerekirse takoz kullanınız. 

 Hidrolik, kuyruk mili ve elektrik 

bağlantılarını sökünüz. 

 Ekipmanın temizlik ve bakımını yapınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VEDEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (    ) Tarım alet ve makinelerini veya bir römorku, traktöre bağlamaya yarayan kısma 

çeki demiri denir. 

2. (    ) Çekilerek çalıştırılan tarım alet ve makineleri ile römork, traktöre çeki kancası ve 

çeki demiri ile bağlanır. 

3. (    ) Çeki sistemi sayesinde ağırlık, iş genişliği ve hacimleri büyük olan bazı alet ve 

makineleri rahatlıkla kullanılabilir. 

4. (    ) Tek akslı ekipmanlarda çeki oku el ile kaldırılarak bağlama sistemine takılır. 

5. (    ) Bir tarım alet ve makinesinin traktöre bağlantısı daima tek kişi ile yapılmalıdır. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü ya-

zınız. 

 

6. Traktörlerin bir yıl içerisinde yaptığı toplam çalışmaların yaklaşık ……………… çeki 

işlemleridir. 

7. Traktörle çekilerek çalıştırılan tarım arabaları (römorklar) gibi makineler ekseni etra-

fında dönebilen bir ……………. …………………… traktöre bağlanırlar. 

8. Traktörün çeki sistemine bağlanması gereken tarım alet ve makineleri ile diğer ekip-

manların bağlantıları yapılır ve ………………. ………………… takılır. 

9. Tek akslı tarım alet ve makinelerinin ağırlıkları çeki okuna bindiği için el ile kaldır-

mak imkânı yoktur. 

10. Bağlantı noktalarında kopukluk veya kırılma varsa mutlaka ………………. 

………………… kullanılmalıdır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

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

vaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Traktöre çeki sistemi ile bağlı tek akslı bir römorku sökünüz. 

 

 Römorku sökmek 

 Malzemeler 

o Traktör 

o Römork 

o Çekiç 

o Takoz 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

lendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Traktörü römorkla beraber düz bir zemine çektiniz mi?   

2. Römorkta el freni varsa çektiniz mi?   

3. Römork içerisinde herhangi bir yük varsa boşalttınız mı?   

4. Römorkun altına gerekiyorsa dengeyi sağlamak için takoz bıraktınız 

mı?  

  

5. Hidrolik yan kollara bağlı çeki demiri ile römorku yukarı kaldırılmak 

sureti ile çeki okunu çeki kancasından çıkardınız mı? 

  

6. Hidrolik ve priz bağlantılarını söktünüz mü?    

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

Bakım kullanma kitaplarına uygun olarak kuyruk mili ile çalışan tarım 

alet/makinelerini traktöre bağlayıp sökebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Hangi tarım alet ve makinelerinin farklı devirlere sahip kuyruk milleri ile 

kullanıldığını araştırınız. 

 Kuyruk millerinin yapısal olarak farklı (frezeli kanal sayısı) şekilde imal 

edilmelerinin nedenlerini araştırınız. 

 

3. TRAKTÖR KUYRUK MİLİ VE MASFALLI ŞAFT 

SİSTEMİ 
 

Traktörler çeşitli tarım alet ve makinelerini çalıştıra ve aynı zamanda çeki işlerini de 

yapan bir kuvvet kaynağıdır. Bu işlemleri yapabilmesi için gücünü traktörden alan kuyruk 

mili düzeneği bulunmaktadır. Kuyruk miline bağlanacak alet ve makinenin bağlantısı ise 

mafsallı şaft adı verilen bir aparatla sağlanmaktadır. 

 

 
Resim 3.1: Traktör kuyruk mili 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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3.1. Traktör Kuyruk Mili ve Mafsallı Şaft 
 

Kuyruk mili; genellikle traktörün arka ortasında bulunan, traktöre bağlı alet ve maki-

nelere hareket veren, devir, çap ve kama profili standart olan ve saat yönünde dönen bir ya-

pıya sahiptir. Kuyruk mili üzerinde altı adet freze kanalı bulunmaktadır. Kuyruk millerinin 

devir sayısı 540 veya 1000 devir/dakikadır. Kuyruk milinin çapı 34,9 mm’dir. 1000 d/d’lik 

kuyruk milleri daha çok büyük traktörlerde bulunmaktadır. Bu tip traktörlerde kuyruk mili 

çapı 41,7 mm olup freze kanalı sayısı daha fazladır. Bazı traktörlerin kuyruk milleri her iki 

devri de yapacak şekilde imal edilmişlerdir. Bazı traktörlere ise iki ayrı kuyruk mili konul-

muştur. 

 
Resim 3.2: Kuyruk mili üzerinde yer alan frezeler 

 

Mafsallı şaftlara kardan mili adı da verilir. Mafsallı şaftlar traktörün kuyruk milinden 

alınan hareketi traktöre bağlanan alet ve makinelere aktaran bir düzenektir. Mafsallı şatlar iç 

içe geçmiş iki parçadan meydana gelmiştir. Mafsallı şaftlarda kullanılan freze sayısı kuyruk 

mili ile mutlaka uyumlu olmak zorundadır. 

 

 
Resim 3.3: İki parçalı mafsallı şaft 

 

3.1.1. Traktör Kuyruk Mili ve Mafsallı Şaftın Görevleri 
 

Kuyruk milinin asıl görevi; traktörden aldığı hareketi mafsallı şaft adı verilen bir apa-

ratla traktöre bağlı tarım alet ve makinelerine aktarmaktır. Bu sayede tarımsal faaliyetler çok 

kısa bir sürede ve daha az iş gücü kullanılarak yapılabilir. 
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 Mafsallı şaftın görevleri şunlardır: 

 

 Traktör kuyruk milinden alınan hareketi, çekili veya askılı tip makinelere 

aktarmak, 

 Traktör ve makine arasındaki güç iletiminin tüm yönlerde (dönemeçler, 

aşağı ve yukarı doğru hareketler) yapılmasını sağlamaktır. 

 

 
Resim 3.4: Mafsallı şaft 

 

3.1.2. Traktör Kuyruk Mili ve Mafsallı Şaftın Çalışma Sistemi 
 

 Kuyruk milinin çalışma ilkesi 

 

Traktör motorundan gelen hareket krank mili aracılığıyla doğrudan ara mile iletilir. 

Sistem içerisinde iki ayrı dişli grubu bulunur. Bu dişli gruplarının karşılıklı irtibatlandırılma-

sı durumunda 4 nolu dişlilerde 540 d/d, 5 nolu dişlilerde 1000 d/d dönüş elde edilir. 

 

 
Şekil 3.1: Kuyruk mili çalışma şekli 

 

Kuyruk mili hareketini doğrudan motordan alabildiği gibi aktarma organlarından da 

alabilir. Kuyruk millerinde hareketin hangi organdan alındığı önemlidir. Kuyruk milleri bu 

yönden; şanzıman kuyruk mili, motor kuyruk mili, serbest motor kuyruk mili (el debriyajlı) 

ve yol kuyruk mili olmak üzere dört grupta incelenebilir. 

 

 Şanzıman (hiz kutusu) kuyruk mili: Kuyruk mili hareketini vites 

kutusundaki grup milinden alır. Bu sistemde traktörün hareketi ile 

makinenin çalışması bir arada olmaktadır. Yani debriyaj pedalına 

basıldığında traktörün ve kuyruk milinin hareketi kesilir. 
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 Motor kuyruk mili: Kuyruk mili hareketini traktörün motorundan 

(kavramasından) almaktadır. Bu sistemde kavrama iki kademeli olup, iki 

debriyaj diski bulunur. Debriyaj pedalına bir kademe basılınca traktör 

durur, ikinci kademeye kadar basılınca ise kuyruk mili hareketi kesilir.  

 Serbest motor kuyruk mili: Kuyruk mili için ayrı bir kavrama 

bulunmaktadır. Bu kavrama el kumandalıdır. Bu sistemde kuyruk mili ile 

traktör hareketi birbirinden tamamen bağımsızdır. 

 Yol kuyruk mili: Kuyruk mili hareketini şanzıman çıkışından alır. 

Sürücü vites değiştirdikçe kuyruk milinin devride değişir. 

 

 
Şekil 3.2: Kuyruk mili kesitleri 

 

 Kuyruk mili aşağıdaki şekilde çalıştırılır: 

 

 Motor çalışır durumda iken debriyaj pedalına basılır (el debriyajlı ise 

kavrama açılır) ve kuyruk miline hareket verilen kolla hareket verilir. 

 Sonra biraz gaz verilerek kavrama yavaş yavaş bırakılır. Bu sayede 

traktöre bağlı alet veya makinenin sarsıntılı olarak harekete geçmesi 

önlenir. 

 Çalışma sırasında el gazı kullanılarak kuyruk mili devri sabitleştirilir. 

 

 Kuyruk milini durdurulması ise aşağıdaki şekilde yapılmalıdır: 

 

 Traktör gazı kesilerek motor devrinin düşmesi beklenir. 

 El veya ayak kavrama pedalı kullanılarak kavrama ayrılır. 

 Kuyruk miline hareket veren kol boş duruma getirilir. 

 Mafsallı şaft kuyruk milinden ayrılarak kuyruk mili kapağı takılır. 

 

 
Resim 3.5: Kuyruk miline hareket veren kol 



 

31 

 Mafsallı şaftın çalışma ilkesi 

 

Mafsallı şaftlar traktör kuyruk mili ile traktöre bağlanacak ekipman arasında hareketin 

iletimini sağlayan bir aparattır. Traktör kuyruk miline kadar getirilen hareket dönerek çalışan 

ekipmanlara mafsallı şaft aracılığıyla aktarılır. Mafsallı şaftların her iki ucunda bulunan maf-

sallar küresel olarak çalışır ve hareketin yönünü değiştirirler. Milin traktör kuyruk miline 

takılan başlığı frezelidir. 

 

 
Resim 3.6: Mafsallı şaftın frezeli kanalları 

 

3.1.3. Traktör Kuyruk Mili ve Mafsallı Şaftın Parçaları 
 

Kuyruk mili, dış görüntü itibariyle çok fazla parçalı değildir. Traktörün arka orta ek-

seninde yer alan, üzerinde frezeli kanallar bulunan bir çıkıntı şeklindeki parçadır. İç bölümde 

ise devir sayısını ayarlamaya yarayan dişli sistemi ile motor veya vites kutusuna bağlantı 

sağlayan miller ve kavramalar mevcuttur. Bu parçaların haricinde traktör üzerinde yer alan 

ve kuyruk milinin harekete geçmesini sağlayan kollar vardır. Bu kollar; kuyruk mili kavrama 

ayırma kolu ve kuyruk mili seçme koludur. 

 

 Mafsallı şaft iç içe geçmiş iki parçadan ibarettir. Mafsallı şaftı meydana 

getiren temel parçalar şunlardır: 

 

 Emniyet pimi: Traktör kuyruk miline takılan, frezeli, pimli ve emniyet 

tertibatlı başlıktır. Bu kısım ince yağ ile yağlanmalıdır. 

 

 
Resim 3.7: Mafsallı şaft emniyet pimi 
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 Mafsallar: Mafsal çatalı ve mafsal istavrozundan oluşur. Mafsal çatalı, 

başlık ve mil kısmında olmak üzere iki adettir. Çatallarda istavrozun 

oturması için düz veya iğne bilyeli yatak vardır. 

 Mafsal muhafazası: Huni şeklinde olup sert plastikten imal edilmiştir. 

Görevi mafsalları korumaktır. 

 

 
Resim 3.8: Mafsal muhafazası 

 

 Gresörlük: Mafsallı milleri paslanmalara karşı korumak amacıyla gres 

yağının dolması için verilen boşluktur. 

 

 
Resim 3.9: Gresörlük 

 

 Muhafaza tespit zinciri: Mafsal muhafazasının mafsallı mil ile birlikte 

dönmesini engellemek amacıyla kullanılır. 

 Miller: Genellikle teleskopik boru ile bağlantı yapılmış iki bağlantı 

noktasından oluşmaktadır. İki bağlantı üç boyutlu dönmeye izin verirken 

teleskopik boru, hareketin bir bağlantı noktasından diğerine geçmesine 

olanak sağlar. 

 Şaft (mil) muhafazası: Sert plastikten yapılmış, mafsallı mili dış etkilere 

karşı koruyan ve kullanıcı için kazalara karşı koruma sağlayan parçadır. 

 

 
Resim 3.10: Mafsallı şaft muhafazası 
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 Örtme payı: İki parçadan meydana gelmiş olan mafsallı miller çalışma 

esnasında yeteri kadar iç içe geçmiş olmalıdır. Bu mesafeye örtme payı 

denir. Mil uzunluğu 1 metre ise örtme payı 15-25 cm, daha uzun millerde 

ise 25-60 cm olmalıdır.  

 

 
Şekil 3.3: Mafsallı şaft örtme payı 

 

3.2. Kuyruk Mili İle Çalışan Tarım Alet ve Makinelerinin Traktöre 

Bağlanması ve Sökülmesi 
 

Kuyruk mili ile çalışan tarım alet ve makinelerinde traktör ile makinenin bağlanması 

aşaması hem kullanıcı hem de işin sağlıklı yapılabilmesi bakımından oldukça önemlidir. Bu 

nedenle aşağıdaki işlemlerin yapılması gereklidir. 

 

 Traktör ile makinenin bağlanmasında yapılacak işlemler: 

 

 Kullanıcı, mafsallı şaft gibi hareketli elemanlara dolanacak kıyafetler 

giymemelidir. Kullanıcı, güvenlik ayakkabısı ve eldiveni gibi doğru 

kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka giymelidir. 

 Bağlantı öncesi traktör motoru durdurulmalı, kontrol panelinden kontak 

anahtarı çıkartılmalı ve kullanıcı tüm hareketli elemanlar durana kadar 

makineye yaklaşmamalıdır. 

 Mafsallı şaft takılmadan önce, traktör üzerindeki kuyruk mili ve makine 

üzerindeki mil temizlenmeli ve greslenmelidir. 

 Mafsallı şaft takılmadan önce, olması gereken tüm muhafazalar ve 

güvenlik kılıflarının olup olmadığı kontrol edilmelidir. Herhangi eksik 

veya hasarlı bir parça varsa, bunlar kullanma kılavuzunda belirtilen 

orijinal yedek parçalarla değiştirilmelidir. 

 Şaft üzerindeki dişi mil yerine oturduğu zaman tok bir ses çıkarmalı ve 

mandala basmaksızın geri gelmemelidir. 

 Mafsallı milin mutlaka muhafazası olmalı ve tespit zinciri ile traktör 

şasesinin herhangi bir yerine tespit edilmelidir. 

 Mafsallı milin içinde bulunan parçaların düşmesini önlemek için, şaft 

yatay konumda tutularak taşınmalıdır. 
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 Mafsallı şaftların üzerinde genellikle hangi ucun traktör kuyruk miline 

takılacağını belirten resim veya işaretler bulunmaktadır. Buna uygun 

kısım traktör kuyruk miline takılmalıdır. 

 Mafsallı şaft takıldıktan sonra emniyet pimleri sabitlenmeli ve 

sabitlendiği kontrol edilmelidir.  

 Mafsallı şaft üzerinde bulunan muhafazanın dönmemesi için, emniyet 

zincirleri makine ve traktör üzerinde bulunan bağlantı noktalarına 

takılmalıdır. 

 Traktör ve makine üzerinde bulunan kuyruk mili muhafazası, şaft ile 

teması önlemek için en az 50 mm mafsallı mil muhafazasının üzerini 

örtmelidir. 

 

3.3. Kuyruk Mili ile Çalışan Tarım Alet ve Makinelerinin Traktöre 

Bağlanması ve Sökülmesi Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Kuyruk mili ile çalışan tarım alet ve makinelerinin traktöre bağlanması ve 

sökülmesi sırasında şu hususlara dikkat edilmelidir: 

 

 Başlık takılmadan önce kuyruk milinin temiz, eğilmemiş ve yağlanmış 

olmasına dikkat edilmelidir. 

 Çeki oku, çeki kancası ve mafsallı şaft arasında yeteri derecede boşluk 

bırakılmalıdır. 

 Mafsallı mil muhafazasız kullanılmamalıdır. 

 Muhafaza zinciri mutlaka bir yere bağlanmalıdır. 

 

 
Resim 3.11: Muhafaza zinciri bağlantısı 

 

 Uygun devir hızı kullanılmalıdır. Bu değer alet ve makinenin kullanım 

kılavuzunda ve şaft bağlantısı yakınındaki etiketlerde belirtilir. Belirtilen 

değerin üzerine çıkılırsa şaft ve makinede kırılmalara neden olur. 
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 Çalışma açısı ve şaft uzunluğu: Çalışma süresince makine mil ekseni ile 

kuyruk mili ekseni arasındaki paralelliğin korunması tavsiye 

edilmektedir. Eğer çalışma sırasında, kuyruk mili ekseni ile mafsallı mil 

arasında açı olması gerekiyorsa bu açı mafsallı mil ile makine mili 

arasında da aynı değerlerde olmalıdır. Bu açı imalatçı tarafından tavsiye 

edilen açı değerini hiçbir zaman geçmemelidir. Standart mafsallı 

millerde; sürekli çalışma için 25°, kısa çalışma süresi için 45° ve 

dönmüyorsa 90° olmalıdır. Geniş açılı şaftlarda; sürekli çalışma için 25°, 

kısa çalışma süresi için: 70°-80° ve dönmüyorsa 70°-80° olmalıdır. 

 Daha geniş açılarda çalışmak için dönü hareketi durdurulmalıdır. Geniş 

açılarla çalışıldığında mesafeler dikkatlice kontrol edilmelidir. Darbe 

halinde mafsallı mil zarar görebilir. 

 Çalışmaya başlamadan önce, mafsallı milin traktöre ve makineye uygun 

bir şekilde bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilmelidir. 

 Mafsallı mil, en uzun konumunda boyunun en az 1/3 üst üste gelecek 

şekilde teleskopik boruya sahip olmalıdır. 

 Mafsallı mil üzerinde bulunan muhafazanın dönmesini önlemek için 

kullanılan zincirler, her çalışma koşulunda mafsallı milin açılı 

çalışmasına olanak sağlayacak şekilde bağlanmalıdır. 

 Görüşün zayıf olduğu koşullarda veya aksam saatlerinde mafsallı mille 

çalışırken veya bağlama sökme çalışmalarında bir ışık bulundurulmalıdır. 

 Çalışma bittiği zaman, makine traktörden ayrılırken eğer mafsallı mil 

makine üzerinde bırakılacaksa uygun ekipmanlarla desteklenmelidir. Çı-

karılacaksa dikkatlice sökülerek bir rafa yerleştirilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Bakım kullanma kitaplarına uygun olarak kuyruk mili ile çalışan tarım 

alet/makinelerini traktöre bağlayıp sökünüz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Traktörlerde bulunan kuyruk milleri 

arasından amaca uygun olan kuyruk 

milini doğru olarak seçiniz. 

 Yapılacak işin içeriğine göre seçim yapı-

nız. 

 Kullanılacak ekipmanın özelliğine göre 

seçim yapınız. 

 Traktörün gücüne göre seçim yapınız. 

 Kuyruk milinin traktörden güç aldığı böl-

geye göre seçim yapınız. 

 Traktörlerde bulunan mafsallı şaftlar 

arasından amacına uygun olan mafsallı 

şaftı doğru olarak seçiniz. 

 Kuyruk mili ile uyumlu olmasına dikkat 

ederek seçim yapınız. 

 Yapılacak işe göre seçim yapınız. 

 Traktörün gücüne göre seçim yapınız. 

 Tarım alet ve makinesine uygun seçim 

yapınız. 

 Kuyruk mili ile çalışan tarım alet ve 

makinelerini traktöre bağlayınız. 

 Bağlantı öncesi tüm güvenlik tedbirlerini 

alınız. 

 Traktör çeki sistemi veya üç nokta bağlan-

tısını yapınız. 

 Mafsalı şaftı kuyruk miline takınız ve em-

niyet piminin yerine oturmasını sağlayınız. 

 Mafsallı şaft muhafazalarının takılı olma-

sına dikkat ediniz. 

 Muhafaza zincirini bağlayınız. 

 Mafsallı şaftın uygun açıda olmasını sağ-

layınız. 

 Yağlanması gereken kısımlara gres yağı 

sürünüz. 

 Kuyruk mili ile çalışan tarım alet ve 

makinelerini traktörden sökünüz. 

 Söküm işlemi öncesi tüm güvenlik tedbir-

lerini alınız. 

 Çalışan ekipmanın ve kuyruk milinin 

dönmediğinden emin olunuz. 

 Mafsallı şaftı traktör kuyruk milinden ve 

ekipmandan pimlere bastırarak ayırınız. 

 Söktüğünüz kuyruk milini uygun bir yerde 

muhafaza ediniz. 

 

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

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (    ) Kuyruk mili; genellikle traktörün ön ortasında bulunur. 

2. (    ) Mafsallı şaftlar traktörün kuyruk milinden alınan hareketi traktöre bağlanan alet 

ve makinelere aktaran bir düzenektir. 

3. (    ) Kuyruk mili hareketini doğrudan motordan alabildiği gibi aktarma organlarından 

da alabilir. 

4. (    ) Mafsallı şaftlarda traktör kuyruk miline takılan başlığı düzdür. 

5. (    ) Mafsallı şaft iç içe geçmiş iki parçadan ibarettir. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü ya-

zınız. 

 

6. Kuyruk mili üzerinde ………. adet freze kanalı bulunmaktadır. 

7. Mafsallı şaftlara …………… ………… adı da verilir. 

8. Şanzıman (hız kutusu) kuyruk mili, hareketini vites kutusundaki …………. 

………………….. alır. 

9. Mafsal muhafazası, ………………. şeklinde olup sert plastikten imal edilmiştir. 

10. İki parçadan meydana gelmiş olan mafsallı miller çalışma esnasında yeteri kadar iç içe 

geçmiş olmalıdır. Bu mesafeye ……………… ………… denir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

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

vaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

İlaçlama yapmak amacıyla çekilir pülverizatör ile kuyruk mili bağlantısını yapınız. 

 

 Pülverizatörü traktör kuyruk miline bağlamak 

 Malzemeler 

o Traktör 

o Pülverizatör 

o Mafsallı şaft 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

lendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Gerekli tüm güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

2. Mafsallı şaftın muhafazalarının olmasına dikkat ettiniz mi?   

3. Bağlantı öncesi traktörü stop edip, kuyruk milinin dönmediğine emin 

oldunuz mu? 

  

4. Kuyruk mili ve mafsallı şaftı gres yağı ile greslediniz mi?   

5. Mafsallı şaft üzerinde traktöre bağlanacak kısmı belirlediniz mi?   

6. Mafsallı şaft üzerindeki dişi mili yerine oturttunuz mu?   

7. Dişli mil yerine oturtulduğunda tok bir ses çıktığını duydunuz mu?    

8. Mafsallı şaftı geri çektiğinizde mandala basmaksızın geri gelmedi-

ğinden emin oldunuz mu? 

  

9. Tespit zincirini şase üzerine bağladınız mı?   

10. Mafsallı şaftın uygun açılarda olmasını sağladınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

lendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Traktör hidrolik sistemini meydana getiren parçaları öğrendiniz mi?   

2. Traktör hidrolik sisteminin çalışma sistemini öğrendiniz mi?   

3. Tarım alet ve makinelerinin traktör üç nokta askı sistemine bağlan-

masını öğrendiniz mi? 

  

4. Tarım alet ve makinelerinin traktör üç nokta askı sisteminden sökül-

mesini öğrendiniz mi? 

  

5. Traktör çeki sistemini meydana getiren parçaları öğrendiniz mi?   

6. Tarım alet ve makinelerinin traktör çeki sistemine bağlanmasını öğ-

rendiniz mi? 

  

7. Tarım alet ve makinelerinin traktör çeki sisteminden sökülmesini 

öğrendiniz mi? 

  

8. Traktör kuyruk milini meydana getiren parçaları öğrendiniz mi?   

9. Mafsallı şaftı meydana getiren parçaları öğrendiniz mi?   

10. Kuyruk mili ile çalışan tarım alet ve makinelerinin mafsallı şaft ile 

traktöre bağlanmasını öğrendiniz mi? 

  

11. Kuyruk mili ile çalışan tarım alet ve makinelerinin mafsallı şaft ile 

traktörden sökülmesini öğrendiniz mi? 

  

12. Tarım alet ve makinelerinin traktöre bağlanırken ve sökülürken alın-

ması gereken güvenlik tedbirlerini öğrendiniz mi? 

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

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

 

1 Y 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 D 

6 çift tesirli 

7 
Cendere Pren-

sibine 

8 çeki kontrol 

9 
ön-arka paralel-

lik 

10 pozisyon 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 D 

3 D 

4 Y 

5 Y 

6 %65’i 

7 çeki kancasıyla 

8 emniyet pimleri 

9 El 

10 güvenlik zinciri 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 

2 D 

3 D 

4 Y 

5 D 

6 altı 

7 kardan mili 

8 grup milinden 

9 huni 

10 örtme payı 

CEVAP ANAHTARLARI 
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