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AÇIKLAMALAR 
 

KOD  

ALAN  Tarım Teknolojileri 

DAL/MESLEK Tarım Alet ve Makineleri 

MODÜLÜN ADI  
Arazi Temizleme ve Toprak Tesviye Alet ve Makinelerinin 

Bakımı 

MODÜLÜN TANIMI  

Traktörle kullanılan arazi temizleme ve toprak tesviye alet ve 

makinelerinin bakımını yapma becerisinin kazandırıldığı bir 

öğrenme materyaldir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK 
Arazi temizleme ve toprak tesviye alet ve makinelerinin 

bakımını yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Arazi temizleme ve toprak tesviye alet ve makineleri ile 

bakım için gerekli araç gereç verildiğinde bakım kullanma 

kitaplarına uygun olarak düz bir zeminde arazi temizleme ve 

toprak tesviye alet ve makinelerinin bakımını 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Taş toplama makinesinin bakımını yapabileceksiniz. 

2. Tesviye küreğinin bakımını yapabileceksiniz. 

3. Land-planenin bakımını yapabileceksiniz. 

4. Skreyperin bakımını yapabileceksiniz. 

5. Sap parçalama makinesinin bakımını yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Düz zemin  

Donanım: Taş toplama makineleri, taş toplama makinelerinin 

yedek parçaları, tesviye küreği, tesviye küreği yedek parçaları, 

land-plane, land-planenin yedek parçaları, skreyper, 

skreyperlerin yedek parçaları, sap parçalama makineleri, sap 

parçalama makinelerinin yedek parçaları, temizlik bezi, bakım 

için gerekli araç ve gereçler, hava ölçme saati, makine yağı 

çeşitleri, gres pompası, bakım kullanma kitabı. 
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ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Son yıllarda ülkenizde modern tarım makine kullanımı giderek artmakta ve bununla 

birlikte tarım makineleri sanayisi ve bu makinelerin tamir bakım işlerini yapacak yetişmiş iş 

gücüne ihtiyaç doğmaktadır. Bu konuda teknik eğitim alan sadece sizlersiniz. Almış 

olduğunuz bu eğitimi pratikte çiftçilere aktararak hem onların bilgi ve bakım noksanlığından 

kaynaklanan giderlerini minimuma indirecek hem de milli ekonomiye katkıda bulunmuş 

olacaksınız. 

 

Modern tarım uygulamalarını tam ve doğru yapabilmek için çalışacağımız makinenin 

bakımlı ve arızasız olması önemlidir. Bu sebepten makinelerin bakımını zamanında ve 

eksiksiz yapmak önemlidir. 

 

Elinizdeki bu modül ile sizlere arazi temizleme ve tesviye makinelerinin bakımını, 

genel bakım ayarlarını ve makinelerin özelliklerini kavratarak sizleri bu makineleri amacına 

uygun olarak kullanabilir duruma getirmek amaçlanmaktadır. 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

Arazi temizleme, toprak tesviye alet ve makineleri ile bakım için gerekli araç gereç 

verildiğinde taş toplama makinelerinin bakımını yapabileceksiniz. 

 

  

 

 

 

 Taş toplama makinelerine ait kullanma kılavuzu araştırınız. 

 Çevrenizde veya köyünüzde gördüğünüz taş toplama makinelerini inceleyiniz. 

 

1. TAŞ TOPLAMA MAKİNELERİ 
 

Tarımsal ürünlerin miktarını artırmak yeni tarım arazileri açmakla mümkün olma 

ihtimali artık azalmıştır çünkü ülkemizin şu anda tarıma elverişli arazilerinin tamamına 

yakınını üretim için kullanmakta olduğundan yeni tarım arazilerinin açılması olasılığı 

azalmaktadır. Bu gerçekler göz önüne alındığında tarım arazilerinin temizlenmesi ve 

tesviyesi daha fazla önem kazanmaktadır. 
 

1.1. Arazi Temizleme ve Toprak Tesviyenin Amacı 
 

Tarım arazilerinin temizlenme ve tesviye işlemleri, tarımsal ürünlerin verim ve 

kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. Örneğin sadece tesviyeden dolayı mısır ve fasulyede 

%10, yüzey drenajı ve ince tesviye ile buğday ve yulafta %14 verim artışı sağlamıştır. 

 

Arazi temizleme işleminde, taşlık arazilerin temizlenmesi ve arazi yüzeyindeki bitki 

artıklarının parçalanarak toprağa karıştırılması akla ilk gelen işlemlerdir. 

 

Arazi yüzeyindeki bitki artıklarının sap parçalama makineleri ile daha küçük parçalara 

ayrılarak toprağa karışması sağlanmakta, çürüme hızlanmakta ve böylelikle topraktaki 

organik madde miktarı kısa zamanda artırılarak toprak yapısı düzeltilmektedir. 

 

Tarım arazilerindeki taşların olumsuz yönleri şöyle sıralanabilir: 

 

 Toprak strüktürünü bozar. 

 Toprakta hacim işgal ettikleri için toprağın organik madde ve su tutma 

kapasitesini azaltır. 

 Ekim esmasında bazı tohumlar taşların altında kalır. Bu sebepten bitki 

büyümesi ve gelişmesi gerçekleşmez. 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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 Arazi yüzeyindeki taşlar, tarla yüzeyine püskürtülen yabancı ot ilaçlarının 

toprağa ulaşmasını engelleyerek yabancı ot mücadelesini engeller. 

 Taşlı arazide ekim ve harman yeknesak olmaz. 

 Taşlar, hasat esnasında ürünlerin zedelenmesine sebep olup kalitesini düşürür.  

 Taşlı arazilerde her türlü tarım alet ve makinelerinin çalışması  zor, yıpranma ve 

amortisman giderleri yüksek olur. 

Yukarıdaki nedenlerden dolayı taşlı arazilerde modern bir tarımsal üretim yapmak 

mümkün değildir. 

 

Arazi tesviye işlemlerinin başlıca yararları şunlardır: 

 

 Erozyon kontrolü sağlamak 

 Sulamanın homojen olmasını sağlayarak sulama suyundan bitkilerin eşit 

yararlanma olanağı sunmak 

 Uygun ekim yöntemi ile aynı ekim derinliği sağlamak 

 Arazinin çukur yerlerinde gerek sulamadan gerekse yağmurdan dolayı su 

birikmesini engelleyerek drenaj problemini ortadan kaldırmak 

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

sağlamak 

 Modern tarım uygulamalarında kullanılan tarım alet makinelerine daha etkin 

çalışma ortamı hazırlamak 

 

1.2. Arazi Temizleme, Toprak Tesviye Alet ve Makinelerinin 

Çeşitleri 
 

Arazi temizleme ve toprak tesviye makinelerini iki ana başlık altında toplamak 

mümkündür. Bunlar: 

 

 Arazi temizleme makineleri 

 Taş toplama makineleri 

 Sap parçalama makineleri 

 Toprak tesviye makineleri 

 Tesviye küreği 

 Land-planen 

 Skreyper 

 

1.3. Taş Toplama Makineleri 
 

Taş toplama makinelerini iki tiptir. Bunlar: 

 Kovalı taş toplama makineleri 

 Çekilir tip elevatörlü taş toplama makineleri. 
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Resim 1.1: Kovalı taş toplama makinesi 

 

Resim 1.2: Çekilir tip elevatörlü taş toplama makineleri 

1.3.1. Taş Toplama Makinelerinin Parçaları 
 

Taş toplama makineleri zor şartlarda, yüksek titreşim altında ve büyük güç gerektiren 

makineler olduğu için dayanıklı çelikten imal edilmiş olup aynı zamanda pahalı parçalardır. 

 

1.3.1.1. Kovalı Taş Toplama Makinelerinin Parçaları 
 

Kovalı taş toplama makineleri traktöre bağlanan ön yükleyicilerine benzerler sadece 

kova ataçmanları farklılık gösterir. Kovalı taş toplama makinelerinin iş genişliği 2 m, kova 

kapasitesi 2 tona kadar çıkabilmektedir. Başlıca parçaları şunlardır: 

 

 Taş Toplama Kovası 

 

Taş toplama kovaları yüksek dayanımlı çelikten üretilmiş, parmaklı ve ızgaralı ön 

yükleyici kovalarıdır. Traktörün üzerinde bağlı bulunan ön yükleyici çatısına bağlanarak 

kullanılır. 
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Resim 1.3: Taş toplama kovası 

 Ön Yükleyici Traktör Şasesi 

 

Yükleyici traktör şasisi traktör üzerine monte edilir. Bu parça genellikle traktör 

üzerinde sabit kalır ve hidrolik ön yükleyici ana şasisi traktör üzerindeki bu şasiye 

bağlanarak kullanılır. 

 

Resim 1.4: Ön yükleyici traktör bağlantı şasisi 
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 Hidrolik Ön Yükleyici Ana Şasisi 

 

Resim 1.5: Yükleyici ana şasi 

 Yükleyici traktör şasisi bağlantı kilidi: Hidrolik ön yükleyici traktör 

üzerinde bulunan ön yükleyici şasisine bu kilitle bağlanır. Kilit makine 

çalışma esnasında kapalı olmalı sadece ön yükleyici traktörden ayrılırken 

veya makine traktöre bağlanırken kullanılmalıdır. 

 

Resim 1.6: Yükleyici traktör şasisi bağlantı kilidi 

 Hidrolik liftler: Traktörün hidrolik sisteminden hidrolik hortumlarla 

alınan yağın liftlerin içerisinde hareketiyle oluşan kuvvet sonucu ön 

yükleyiciler çalışmaktadır. 
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 Hidrolik hortumlar: Traktörün hidrolik sisteminden alınan hidrolik yağı 

liftlere ileten parçalardır. 

 

 Hidrolik kolay bağlantı jakları: Makinenin hidrolik hortumlarının 

traktörün hidrolik sistemine bağlanmasını sağlayan parçadır. 

 

 Park ayağı: Ön yükleyicinin traktörden ayrılıp park edildikten sonra 

devrilmesini engelleyen parçadır. 

 

 Park ayağı yükseklik ayar kolu: Park ayağının arkasında bulunan ve 

uzunluğu ayarlanabilen bu kol ile park ayağının açıklığı ayarlanır. 

 

 Ataçman bağlantı okları: Yükleyici de kullanılacak kova ve tutucu 

ataçmanların bağlantısının sağlandığı parçadır. 

 

 Ataçman kolay bağlantı kolu: Taş toplama kovasının veya diğer 

ataçmanlar ön yükleyiciye bağlanması esnasında bu kol sağ veya sola 

hareket ettirilerek ataçmanın bağlanması veya sökülmesi sağlanır. 

 

1.3.1.2. Çekilir Tip Elevatörlü Taş Toplama Makinelerinin Parçaları 
 

Çekilir tip elevatörlü taş toplama makinelerinin başlıca parçaları şunlardır: 
 

 Aks mili: Taş toplama makinelerinin traktörün yan bağlantı kollarına 

bağlandığı parçadır. 

 

 Yatak mili: Traktörün kuyruk milinden mafsallı şaft yardımıyla alınan 

hareketin balatalı şafta iletilmesini sağlayan parçadır. 

 

 Balatalı şaft: Yataklı milden aldığı hareketi şanzımana aktaran parçadır. 

 

 Şanzıman: Balatalı şafttan aldı hareketin yönünü 90
0 

değiştirerek zincir 

dişleye aktaran parçadır. 

 

 Zincir siperliği: Makinenin taş fırlatıcı paletlere hareket iletmesini 

sağlayan zincir dişlilerin korumasını sağlayan sac kapaktır. 

 

 Elek: Araziden alınan toprakların taşlarından ayrıldıktan sonra araziye 

bırakılmasına sağlar. 

 

 Palet siperliği: Paletler tarafından fırlatılan taşların depoya ulaşmasını ve 

etrafa dağılmasını engelleyen sacdan yapılmış siperdir. 

 

 Depo: Adından da anlaşıldığı gibi toplanan taşların biriktiği sandıktır. 
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 Taşıyıcı teker: Makinenin hareketini sağlayan parçalardır. 

 

 Hidrolik lift: Makinenin deposunun boşaltılmasını sağlayan parçadır. 

 

 Hidrolik hortumlar: Liftlerin çalışabilmesi için traktörün hidrolik 

sisteminden alınan hidrolik yağın taşındığı hortumlardır. 

 

Resim 1.7: Çekilir tip elevatörlü taş toplama makinesinin ana parçaları 

Çekilir tip elevatörlü taş toplama makinesinin hareket iletimi sistemi aşağıdaki şekilde 

çalışır: 

 

 Hareket veren zincir dişli vasıtasıyla şanzımandan alınan hareket, zincir ve 

zincir gergi dişlilerinin yardımı ile palet miline hareket veren zincir dişli 

yardımı ile palete (parmaklara) hareket iletilmiş olur. Palet (parmaklar) elek 

üzerinde kalan taşları almış olduğu bu hareket vasıtası ile depoya fırlatmaktadır. 

 

Çekilir tip elevatörlü taş toplama makinesinin hareket iletimi sisteminin parçaları 

Resim 1.8’de gösterilmiştir. 
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Resim 1.8: Çekilir tip elevatörlü taş toplama makinesinin hareket iletim parçaları 

1.3.2. Taş Toplama Makinelerinin Çalışma Sistemi 
 

Kovalı tip taş toplama makineleri ön yükleyiciler gibi kullanılmaktadır. Ön yükleyici 

aksam traktöre monte edildikten sonra ataçman olarak taş toplama ataçmanı takılır. Taş 

temizleme işi yapılacak olan araziye gelindiğinde kova zemine paralel olarak indirilir, 

traktörle öne doğru uygun çalışma hızında ilerlenerek taş toplama işlemi yapılır.  

 

Resim 1.9: Kovalı taş toplama makinesi ile taş toplam işlemi 

Taşlar kovaya toplandıktan ve kova maksimum doluluğa ulaştıktan sonra kova geriye 

doğru çevrilerek taşların kova içine yerleşmesi sağlanır. Kova kaldırılır daha sonra kova 

içerisindeki taşlar önceden belirlenen taş toplama gölgesine boşaltılır. 
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Traktörün kuyruk milinden hareket alan çekilir tip taş toplama makineleri ile tarladan 

30-300 mm çaplı taşlar tarladan toplanabilmektedir. İş genişlikleri 165-404 cm arasında, 

çalışma derinlikleri 15-30 cm arasında değişmektedir. Depo kapasiteleri 2-4 ton arasında 

değişir. Bu tip taş toplama makineleri minimum 60 HP gücünde traktörle çalıştırılır. 

 

Traktörün kuyruk miline bağlanan bu makineler 3 cm çapın altındaki taş ve toprakları 

rotorlu elekleri yardımıyla tarlaya bırakır ve toplanan taşları deposuna fırlatarak çalışır. 

Depoda toplanan taşlar, tarla kenarında bekletilen römork veya kamyona boşaltılır. 

 

Makinenin çekme kol askıları traktörün yan hidrolik kollarına bağlanır. Daha sonra 

mafsallı şaft makineye ve traktöre bağlanır. Makinenin hidrolik bağlantıları traktörün 

hidrolik çıkışına bağlanarak makine çalışmaya hazır hâle gelmiş olur. 

 

Traktörün kuyruk milinden alınan hareket, makine üzerinde bulunan şanzımana 

aktarılır. Burada hareketin yönü 90
 
° değiştirilerek zincir dişliler vasıtası ile taş fırlatıcı palete 

(parmaklara) hareket verilir. Palet makinenin ilerleme yönünde dönerek elek üzerindeki 

taşları makinenin deposuna fırlatır. 

 

Taş toplama işlemi sonrasında makine depo doluluk seviyesi sürekli kontrol 

edilmelidir. Makinenin deposu dolunca en kısa sürede boşaltılmalıdır. Boşaltma işlemi için 

traktörün hidrolik sistemi kullanılır. Traktörün hidrolik kolu ile taş toplama makinesi 

üzerinde bulunan lifler harekete geçer ve depo arkaya devrilerek boşaltılır. 

 

Resim 1.10: Taş fırlatıcı parmaklar 
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Resim 1.9: Çekili tip elevatörlü taş toplama makinesinin boşaltılması 

1.3.3. Taş Toplama Makinelerinin Bakımı 
 

Bu tip makinelerin yılın belirli zamanlarında kullanıldığından sürekli olarak kullanıma 

hazır olması için kullanma kılavuzunda belirtilen hususlar dikkate alınarak gerekli 

bakımlarının yapılması gereklidir. 

 

1.3.3.1. Kovalı Taş Toplama Makinelerinin Bakımı 
 

Kovalı taş toplama makineleri ile çalışma esnasında ağır ve sert taşlar sebebi ile 

kovaların parmakları zarar görebilir. Ayrıca kovanın fazla dolu olması sebebi ile hidrolik 

sistem fazla zorlanmakta ve hidrolik silindirler ile hidrolik hortumlar yüksek basınçtan zarar 

görebilmektedir. Bu sebeplerden dolayı her makinede olduğu gibi makinenin doğru çalışması 

ve herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için her kullanımdan önce ve sonra aşağıdaki 

bakımlar yapılmalıdır: 

 

 Kovanın zarar gören parmakları kaynakla tamir edilmemeli, gerekiyor ise yeni 

parçalar ile değiştirilmelidir. 

 Makinenin doğru çalışması ve traktörün zarar görmemesi için traktörün hidrolik 

sistem yağı kontrol edilmeli ve eksikse tamamlanmalıdır. 

 Makinenin hidrolik hortumları kontrol edilmeli, delinmiş ve yıpranmış olanlar 

değiştirilmelidir. 

 Hidrolik liftler kontrol edilmeli, düzgün çalışmıyor ise uygun liftlerle 

değiştirilmelidir. 

 Makinenin gresörlüklerine her iş bitimi mutlaka yağ basılmalıdır. 
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1.3.3.2. Asılır veya Çekilir Tip Elevatörlü Taş Toplama Makinelerinin Bakımı 
 

Makinenin toprağa ve taşlara temas eden yüzeyleri sürtünmeden ve burulmadan dolayı 

daha çabuk aşınmaktadır. Bundan dolayı çalışma esnasında ve iş sonlarında makinenin 

kontrolleri ve bakımları yapılmalıdır. Bu bakımları şu şekilde sıralamak mümkündür: 

 Makinenin eleklerine ve palet parmaklarına sıkışan taşlar temizlenmelidir. 

 Makinenin gevşemiş bağlantı elemanları sıkılarak kırılanlar yenileri ile 

değiştirilmelidir. 

 Makinenin lastik havaları her çalışma öncesi kontrol edilmeli, uygun basınç 

değerinde ve eşit olmalıdır. 

 Elekler veya tutucu parçaları yıpranmışsa yenisi ile değiştirilmelidir. 

 Taş fırlatıcı parmaklar eğilmiş veya kırılmış ise yenisi ile değiştirilmelidir. 

 Şanzımanın yağ seviyesi kontrol edilmeli, eksilme var ise üretici firma 

tarafından önerilen yağ ile tamamlanmalıdır. 

 Şanzıman yağı, üretici firmanın önerdiği  çalışma saatlerinde değiştirilmelidir. 

 Makinenin zincir dişlileri ve zinciri kontrol edilmeli, mazotla tozdan 

arındırıldıktan sonra gres yağı ile yağlanmalıdır. 

 Makinenin zincir dişlisinin gerginliği kontrol edilmeli, gevşeme var ise 

gerginleştirilmelidir. 

 Makinenin üzerinde bulunan gresörlüklere gres yağı basılmalıdır. 

 Makine, çalışma sezonu sonunda temizlenmeli, yağlama işlemleri eksiksiz 

olarak yapıldıktan sonra tahta takoz üzerinde üstü kapalı ve kuru bir yerde 

bekletilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Taş toplama makinelerinde gerekli iş güvenliği ve emniyet tedbirlerini alarak bakım 

işlemini gerçekleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi traktöre bağlayınız. 

 İş önlüğünüz giyiniz. 

 İş güvenliği önlemlerini almayı 

unutmayınız. 

 Makinenizin kullanma kitabını okuyarak 

makinenizin gerekli ayarlarını yapınız. 

 Makinenin üzerinde belirtilen uyarı 

işaretlerine ve bakım kullanma 

kılavuzunda belirtilen uyarılara dikkat 

ediniz.  

 Makineyi kontrol ediniz. 

 Makinenizi traktörünüze bağladıktan 

sonra yola çıkmadan bağlantıları ve 

çalışan aksamlarını kontrol ediniz. 

 Makinenin iş öncesi bakımını yapınız. 

 Makinenin şanzıman yağı seviyesini 

kontrol ediniz. 

 Zincir dişlilerin ve zincirin yağlı 

olmasına dikkat ediniz. 

 Şaftların gresörlüklerinin yağlanmış 

olduğundan emin olunuz. 

 Makinenin çalışma sonu kontrollerini 

yapınız. 

 Makine çalışma sonunda gevşemiş 

bağlantı elemanlarını sıkınız. 

 Yıpranan bağlantı elemanlarını yenisi ile 

değiştiriniz. 

 Makinenin eleğini ve fırlatıcı 

parmaklarını kontrol ediniz ve sıkışan 

taşları ve yabancı materyalleri 

temizleyiniz. 

 Kırılan ve eğilen fırlatıcı parmakları 

yenileri ile değişiriniz. 

 Çalışma yılı sonu temizliğini yapınız. 

 Makinenizin kullanma kılavuzunda 

belirtilen temizliklerini yapınız. 

 Temizleme işlemi yaparken gerekli iş 

güvenliği tedbirlerini alınız. 

 Makinenizin zincir mekanizmasını 

mazotla temizleyiniz ve gres yağı ile 

yağlayınız. 

 Makinenizi üstü kapalı makine parkında 

bekletiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Makineyi traktöre bağladınız mı?   

2. Makineyi kontrol ettiniz mi?   

3. Makinenin iş öncesi bakımını yaptınız mı?   

4. Makinenin çalışma sonu kontrollerini yaptınız mı?   

5. Çalışma yılı sonu temizliğini yaptınız mı?   

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 
 

1. Kovalı tip taş toplama makineleri traktöre bağlanan ……………………  

yükleyicilerin kepçelerine benzer. 

 

2.   Traktörün kuyruk milinden hareket alan çekilir tip taş toplama makineleri ile tarladan 

……………….çaplı taşlar tarladan toplanabilmektedir. 

 

3.  Traktörün kuyruk milinden hareket alan çekilir tip taş toplama makineleri minimum     

………..gücünde traktörle çalıştırılır.  

 

4. Şanzıman, balatalı şafttan aldığı hareketin yönünü …….
 
değiştirerek zincir dişleye 

aktaran parçadır. 

 

5. ……………………elek üzerinde kalan taşları almış olduğu bu hareket vasıtası ile 

depoya fırlatmaktadır. 
 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Arazi temizleme, toprak tesviye alet ve makineleri ile bakım için gerekli araç gereç 

verildiğinde tesviye küreğinin bakımını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Tesviye küreğine ait kullanma kılavuzlarından ön bilgi edininiz. 

 Elde ettiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

2. TESVİYE KÜREĞİ 
 

Ülkemizde tesviye küreği olarak isimlendirilen aletler, greyderlerin asma ve çekme 

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

tiptedir. Çekme tip greyderler günümüzde önemini yitirmiş yerini motorlu greyderlere 

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

daha çok tarım işletmelerinde kullanılmaktadır. 

 

2.1. Tesviye Küreğinin Çeşitleri 
 

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

 

 Asılır tip tesviye kürekleri 

 Klasik tesviye küreği  

 Hidrolik kumandalı tesviye küreği 

 Çekilir tip tesviye kürekleri 

 Lazer kontrollü hidrolik tesviye küreği (lazerli tesviye küreği). 

 

2.2. Tesviye Küreğinin Parçaları 
 

Tesviye kürekleri sert zemin ve zor şartlarda çalıştığından toprağa temas eden 

kısımları aşırı derecede yıpranır. Tesviye küreklerinin bıçakları kolay aşınmaları engellemek 

için yüksek dayanımlı, sert malzemelerden imal edilmelidir. 

 

2.2.1. Klasik Tesviye Küreğinin Parçaları 
 

Tesviye küreği yan ve üst bağlantı noktasından çalışma yapılacak konuma göre 

traktöre bağlanır. 

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 
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Ayarlı ara kol gevşetilerek veya sıkılarak tesviye küreğinin bıçak açısı ayarlanır. 

 

Yön açısı ayar mandalı gevşetilerek tesviye küreğinin kürüme yapacağı yön açısı 

ayarlanır ve mandal sıkıştırılarak kürek sabitlenir. 

 

Tesviye küreği traktörden söküldüğünde devrilmemesi için park destek ayağı 

kullanılır. 

 

Kürek gövdesi keseceği veya kürüyeceği materyalleri taşıyabilecek eğimde ve 

mukavemette yapılır. Ayrıca kürek gövdeleri toprak ve diğer materyallerin yapışmaması için 

özel olarak işlemden geçirilir ve özel boyalarla boyanır. 

 

Resim 2.1: Klasik tesviye küreği 

2.2.2. Hidrolik Kumandalı Tesviye Küreğinin Parçaları 

 

Resim 2.2: Hidrolik kumandalı tesviye küreği 
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Hidrolik kumandalı tesviye küreğinin parçaları klasik tesviye küreklerinin parçaları ile 

aynıdır. Sadece hidrolik kumandalı tesviye küreklerinde traktörün hidrolik sistemine 

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

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

edilir. 

 

2.2.3. Lazerli Tesviye Küreğinin Parçaları 
 

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

meydana gelmektedir. 

 

Resim 2.3: Lazerli tesviye küreğinin hidrolik sistem parçaları 

 Çeki gözü 

 

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

hareket ederek bıçağın hareket etmesini en aza indirir.  

 

 Hidrolik sistem 
 

Bıçağı kaldırıp indiren bağımsız hidrolik yağ devresidir. Bu devre aşağıdaki 

kısımlardan oluşur: 

 

 Redüktörlü pompa: Traktör kuyruk miline bağlanır.  

 Yağ deposu: Ön şasinin içerisinde veya üzerindedir. 

 Emme filtresi: Yağ deposu içerisindedir. 

 Yüksek basınçlı elektrovalf (selenoid valf) 

 Emme boruları 

 Yağ ileti boru ve hortumları 

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

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

sağlanmıştır. Ayrıca makinenin arka tarafında trafikte güvenle seyredebilmesi için stop 

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

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

kazıyacak toprak bulamazsa çukur aynen kalabilir çünkü tekerlekler zemindeki bu çukurluğu 

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

ayarlanabilmektedir. 

 

 Elektrik Sistemi 

 

Arkadan aydınlatma düzeni ile donatılmış makineler, pozisyon kontrolünü sağlayan, 

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

donatılmıştır. Lazerli kumanda ile donatılmış makineler,  kablolar aracılığıyla bağlantıların 

sağlandığı bir elektrik tesisatına sahiptir. 

 

 Besleme kablosu: Bu kablo traktörden lazerli bıçak düzenine elektrik 

akımı iletir. 

 Alıcı kablo: Bu kablo alıcının gönderdiği uyarıları kumanda kutusuna 

iletir ve aynı zamanda alıcıya elektrik akımı getirir. 

 Elektrovalf kablosu: Kaldırma ve indirme komutlarını makineye aktarır. 

 

 Lazer Sistemi 

 

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

kısımlardan oluşur: 

 

 Alıcı: Makine üzerindeki kuleye sıkma topuzu bulunan bir kelepçe ile 

bağlanmıştır. 

 Kumanda kutusu: Traktör üzerinde sürücüyü engellemeyen kolay 

ulaşabileceği bir yere monte edilir. Kumanda kutusundan çıkan kablolar 

aracılığıyla, komutlar bıçağa aktarılmaktadır. Makine üzerindeki alıcı 

sayesinde 360
 
° etrafındaki sinyalleri alabilmektedir. Alıcı üzerindeki 

ışıklar makinenin ön kısmını gösterecek şekilde yerleştirilmelidir. 

 Verici: Makineden bağımsız olarak üç ayaklı sehpa üzerine kurulan 

verici lazer ışığı üretmektedir ve bu sinyaller alıcı tarafından 

değerlendirilerek makineye iletilmektedir. Bir merdiven kullanarak verici 

üç ayaklı sehpanın üstüne yerleştirip sabitlenir ve power (açma) 

düğmesine basarak verici çalıştırılır. Bu işlemden sonra verici dönmeye 

başlayacaktır ve normal hava koşullarında 400 m yarıçapında bir alana, 

zemine paralel sinyaller gönderecektir. Vericiyi en verimli şekilde 

kullanmak için eğimsiz tesviye yapılacaksa tarlanın orta kısmına, tek 

veya çift eğimli tesviye yapılacaksa tarla başına yerleştirmek gerekir. 

Vericinin yüksek bir sehpa üzerine konması ile verici ve alıcı arasındaki 
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muhtemel engellerin etkisi kaldırılır. Alıcı ile verici arasına engel girerse 

tesviye aleti çalışmaz. Üç ayaklı sehpanın konumu titreşim, toprak 

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

kendini kapatarak kendini teraziye getirir. Bu süre zarfında kumanda 

kutusunda yeşil ışık kaybolur. Verici kendi bünyesinde bulundurduğu 

pillerin dışında 12 voltluk bir başka kaynak ile de çalıştırılabilmektedir.  

 

 Kontrol kutusu: Bu kutu alıcı tarafından alınan sinyalleri değerlendirir, 

gönderilen lazer ışınının konumunu algılar ve buna göre bıçağın kaldırılıp 

indirilmesini gerçekleştirir. Bu amaçla elektrovalflere sinyal gönderir. 

Bıçağın yapmış olduğu bu hareketler kontrol kutusu üzerindeki 2 farklı 

renkteki ışık ile kontrol edilebilmektedir. Bu kutu açıldığında direkt 

olarak otomatik modda açılmaktadır. Açılırken de uyarı sinyali gelir ve 

ışıkların hepsi birden aralıklarla yanıp söner ve lazer ışığı yakalanana 

kadar yanıp sönmeye devam eder. Bıçaklar manuel olarak ayarlanmak 

isteniyorsa cihaz otomatik modan çıkarılarak yukarı-aşağı düğmesi yukarı 

kaldırıldığında bıçak yukarı, aksi hareketinde ise aşağı doğru hareket 

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

bıçağı manuel olarak kaldırıldığında bıçağın otomatik olarak yerine 

gelme aralığıdır. 

 

Resim 2.4: Lazerli tesviye küreği lazer sistemi ve elektrik sistemi parçaları 

2.3. Tesviye Küreğinin Çalışma Sistemi 
 

Ülkemizdeki traktörlerin büyük bir çoğunluğunun hidrolik sistemlerinde kullanılan 

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

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

üzerine ilave ağırlıklar takılmalıdır.   
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2.3.1. Klasik ve Hidrolik Kumandalı Tesviye Küreğinin Çalışma Sistemi 
 

Klasik tesviye kürekleri ve hidrolik kumandalı tesviye kürekleri traktörün üç nokta 

askı siteme bağlanarak kullanılan asılır tip makinelerdir. Tesviye küreklerinin yapılacak işin 

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

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

klasik tesviye küreklerinde manuel olarak ayarlanır, hidrolik kumandalı tesviye küreklerinde 

ise hidrolik lifler vasıtası ile ayar yapılmaktadır. 

 

Tesviye kürekleri traktörün hidrolik yan kollarının uyguladığı kuvvet oranında toprağa 

batma veya tesviye işlemi yapar. 

 

2.3.2. Lazerli Tesviye Küreğinin Çalışma Sistemi 
 

Lazer düzlemi ile meyil kontrolünü esas alan sistemlerden oluşan lazerli tesviye 

kürekleri, dakikada 600 devir yaparak dönen lazer vericisinin oluşturduğu referans 

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

makinenin hidrolik sisteminin otomatik olarak yüksek yerlerdeki toprağı kürüyerek alçak 

yerlere sermesi ile tesviye işlemini gerçekleştirmiş olur. 

 

Resim 2.5: Lazerli tesviye küreğinin çalışması 

2.4. Tesviye Küreğinin Bakımı 
 

Tesviye küreklerinin randımanlı bir şekilde kullanılabilmesi için kullanıcı el kitabında 

belirtilen hususlar dikkate alınarak iş öncesi ve sonrası bakımlar yerine getirilmelidir.  
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2.4.1. Klasik Tesviye Küreğinin Bakımı 
 

Klasik tesviye kürekleri bıçakları bıçak bağlantıları düzenli olarak kontrol edilmeli, 

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

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

Çalışmalara başlamadan önce makinenin yön açısı göbeği ve varsa diğer bağlantı 

gresörlüklerine gres yağı basılmalıdır. 

 

2.4.2. Hidrolik Tesviye Küreğinin Bakımı 
 

Hidrolik tesviye küreklerinde bulunan hidrolik lifler ve hidrolik hortumlar her çalışma 

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

yıpranmış liftler yenileri ile değiştirilmelidir. 

 

Hidrolik tesviye küreğinin bıçağı kontrol edilmeli ve yıpranmış ise yenisi ile 

değiştirilmelidir. Gevşemiş yapı elemanları sıkıştırılmalıdır. Makine üzerindeki gresörlükler 

kontrol edilmeli ve gres yağı basılmalıdır. 

 

2.4.3. Lazerli Tesviye Küreğinin Bakımı 
 

Lazerli tesviye küreğinin bakım işlerini aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür: 

 

 Makinenizin bakımını yaparken iş güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Makine üzerinde bulunan gresörlüklere makine kullanma kılavuzunda belirtilen 

çalışma saatlerinde gres yağı basılmalıdır. 

 Makine çalışırken kesinlikle ayar ve bakımdan kaçınılmalıdır. 

 Hidrolik silindir üzerinde bulunan gresörlük her çalışma sonrasında 

yağlamalıdır. 

 Makinenizin yapı elemanlarını her çalışma sonrasında kontrol ediniz, gerekli ise 

yenisi ile değiştirip sıkıştırınız. 

 Makinenin hidrolik yağ deposunu her çalışma öncesinde kontrol ediniz ve 

eksilme var ise tamamlayınız. 

 Çalışmaya başlamadan önce makinenin lastik havalarını kontrol ediniz ve 

havaları eşitleyiniz. 

 Liftlerin uzatmalarını belli çalışma saatlerinden sonra gresleyiniz. 

 Lazerli tesviye makinesinin bıçaklarını kontrol ederek aşınan ve kırılanları 

yenileri ile değiştiriniz. 

 Makinenin çalışan yerlerini mevsim sonunda yağlayarak makinenizi kuru bir 

yerde muhafaza ediniz. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Tesviye küreklerinde gerekli iş güvenliği ve emniyet tedbirlerini alarak bakım işlemini 

gerçekleştiriniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi traktöre bağlayınız. 

 İş önlüğünüz giyiniz. 

 İş güvenliği önlemlerini almayı 

unutmayınız. 

 Makinenizin kullanma kitabını okuyarak 

gerekli kontrolleri yapınız. 

 Makinenin üzerinde belirtilen uyarı 

işaretlerine ve bakım kullanma 

kılavuzunda belirtilen uyarılara dikkat 

ediniz.  

 Makineyi kontrol ediniz. 

 Makinenizi traktörünüze bağladıktan 

sonra bağlantı elemanlarını kontrol 

ediniz. 

 Makinenizin hidrolik sistemini kontrol 

ediniz. 

 Makinenin yağlama durumunu kontrol 

ediniz. 

 Makineyi şarj ediniz.  Lazer vericisini şarj ediniz. 

 İş sonu temizliğini yapınız. 

 Makineniz tarladan gelince kontrollerini 

yapınız. 

 Makinenizi basıncı su ile yıkayınız. 

 Makinenizin gevşemiş bağlantı 

elemanlarını sıkıştırınız. 

 Bıçaklarını kontrol ediniz. 

 Hidrolik yağı eksikse tamamlayınız. 

 Gresörlüklerine gres yağı basınız. 

 Makinenizi kuru ve üstü kapalı alana 

park ediniz. 
 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
  

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Makineyi traktöre bağladınız mı?   

2. Makineyi kontrol ettiniz mi?   

3. Makineyi şarj ettiniz mi?   

4. İş sonu temizliğini yaptınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 

 

1. Ülkemizde tesviye küreği olarak isimlendirilen aletler …………………asma ve 

çekme tipleridir. 

 

2. Ayarlı ara kol gevşetilerek veya sıkılarak tesviye küreğinin …………açısı ayarlanır. 

 

3. Hidrolik liftler vasıtası ile tesviye küreğinin ………açısı ayarlanır.  

 

4. Lazerli tesviye küreği normal hava koşullarında ……. m alanda etkili olmaktadır. 

 

5. Lazer vericileri dakikada ……… devir yapar lazer düzlemi oluşturur. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Arazi temizleme, toprak tesviye alet ve makineleri ile bakım için gerekli araç gereç 

verildiğinde land-planenin bakımını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Land-planenin nerelerde kullanıldığını araştırınız. 

 Land-plane tiplerine örnekler veriniz. 

 

3. LAND-PLANE 
 

Şasi uzunlukları 9-24 m, iş genişlikleri 1,5-6 metre arasında değişen, sabit çatılı, ince 

tesviye işlemi yapan ve iş genişliği yüksek makinelerdir. 

 

3.1. Land-planenin Parçaları 
 

Yön veren hareketli mafsal, traktör tarafından çekilen land-planenin dönüşler 

esnasında yön değiştirmesini sağlar. 

 

Resim 3.1: Land-planeye yön veren hareketli mafsal 

Ön tekerlekler, makinenin yön değiştirmesini ve arka tekerleklerle beraber makinenin 

taşınmasını sağlar. 

 

Hareketli mafsallar, tesviye işlemi sırasında makinenin şasisinin zeminin 

engebelerinden etkilenmesini engeller. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Hidrolik liftler, makinenin tekerleklerinin yol konumunda iş konumuna geçmesini 

sağlayarak bıçakların zemine paralel olarak temasını sağlar. 

 

Resim 3.2: Land-planenin ana parçaları 

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

konumuna getirilen bıçakların birbirlerine ve şasiye bağlanmasını sağlayarak bıçakların yön 

değiştirmesini ve kaymasını engelleyen parçalardır. 

 

Resim 3.3: Land-planenin bıçakları 

Bıçaklar makinenin arazi tesviye işlemini yapan ve yüksek mukavemetli çelikten 

üretilen parçalardır. 
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3.2. Land-Planenin Çalışma Sistemi 
 

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

ile toprağın tesviyesini gerçekleştiren ve sabit çatılı makinelerdir. Traktör hidrolik sistemine 

bağlanan hidrolik hortumlar ile makinenin hidrolik lifleri vasıtası ile makinenin yol 

durumuna veya iş konumuna geçmesi sağlanır.  Bıçakları hareketli olan tiplerde bıçaklar da 

liftler yardımı ile açılıp veya kapatılarak yol konumuna veya iş konumuna getirilir.  

 

Makine tekerlekleri arazi ürerinde çukur veya tepe ile karşılaştığında hareketli 

mafsalları yardımı ile şasinin alçalmasını ve yükselmesini engelleyerek düzgün bir tesviye 

işlemi yapılmış olur. 

 

3.3. Land-Planenin Bakımı 
 

Land-planenin bakım işlemleri şunlardır: 

 

 Gevşemiş tüm bağlantı elemanları sıkıştırılarak kırılmış ve aşınmış olanlar 

yenisi ile değiştirilmelidir. 

 Aşınmış bıçaklar yenileri ile değiştirilmelidir.  

 Bağlantı kolları kontrol edilmeli ve eğilmiş olanlar düzeltilmeli veya yenisi ile 

değiştirilmelidir.  

 Makine tekerleklerinin tekerlek hava basınçları kontrol edilmeli ve 

eşitlenmelidir.   

 Hidrolik hortumlar ve liftlerde yağ kaçağı olup olmadığı kontrol edilmeli, 

yıpranan hortumlar ile liftler değiştirilmeli ve sisteme hidrolik yağ basılmalıdır. 

 Land-planenin üzerinde bulunan gresörlükler her çalışma öncesi kontrol 

edilmeli, gerekli ise gres yağı basılmalıdır. 

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

edilmelidir.   
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Land-planelerde gerekli iş güvenliği ve emniyet tedbirlerini alarak bakım 

işlemini gerçekleştiriniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi traktöre bağlayınız. 

 İş önlüğünüz giyiniz. 

 İş güvenliği önlemlerini almayı 

unutmayınız. 

 Makinenin üzerinde belirtilen uyarı 

işaretlerine ve bakım kullanma 

kılavuzunda belirtilen uyarılara dikkat 

ediniz.  

 Makineyi temizleyiniz.  Makinenizi basınçlı su ile yıkayınız. 

 Makinenin bakımını yapınız. 

 Makinenin tüm bağlantı ve yapı 

elemanlarını kontrol ediniz. 

 Gevşemiş parçaları sıkıştırınız. 

 Makinenizin lastik havalarını kontrol 

ediniz.  

 Makineyi park ediniz. 
 Makinenizi kapalı bir alanda muhafaza 

ediniz. 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
  

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Makineyi traktöre bağladınız mı?   

2. Makineyi temizlediniz mi?   

3. Makinenin bakımını yaptınız mı?   

4. Makineyi park ettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

31 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Land-plane çekilir tip makinedir. 

 

2. (   ) Hareketli mafsallar tesviye işlemi sırasında makinenin şasisinin zeminin 

engebelerini düzeltir. 

 

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

 

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

tesviyesini gerçekleştiren sabit çatılı makinelerdir. 

 

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

lifleri vasıtasıyla makinenin yol durumuna veya iş konumuna geçmesi sağlanır.   

 
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

Arazi temizleme, toprak tesviye alet ve makineleri ile bakım için gerekli araç gereç 

verildiğinde skreyperin bakımını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Skreyperlerin nerelerde kullanıldığını araştırınız. 

 Skreyperlere ait kullanma kılavuzunu inceleyiniz.  

 

4. SKREYPERLER 
 

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

özellikle geniş arazi parçalarında başarıyla kullanılabilen makinelerdir. Bu dört özelliği 

birlikte yapması nedeniyle skreyperler yerinde kullanıldığında ekonomik çalışma yapabilen 

makinelerdir. 

 

4.1. Skreyperlerin Parçaları 
 

Skreyperlerin başlıca parçaları şunlardır: 

 

 Hareketli askı kolu: Skreyperin traktöre bağlandığı ve kolay manevra 

yapmasını sağlayan parçadır. 

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

 Kova: Bıçakların kazıdığı toprağı taşıma ve serme işlemini gerçekleştiren 

parçadır. 

 Bıçak: Zemini kazıyarak kovaya ileten parçadır. 

 Kilit kolu: Mekanik skreyperlerde sürücü tarafından halat yardımıyla 

çalıştırılan ve öne doğru çekildiğinde kilidin açılmasını sağlayan parçadır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Resim 4.1: Mekanik skreyperin parçaları 

4.2. Skreyperlerin Çalışma Sistemi  
 

Traktörün yan hidrolik kollarına bağlanan hareketli askı kolundan hareket alan 

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

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

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

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

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

boşaltır. 

 

Skreyper ile tesviye işlemi yapılacağında yüksek yerlerden kazınan toprak alçak 

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

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

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

tarafından gerçekleştirilmektedir. 

  

Resim 4.2: Hidrolik skreyperin boşaltılması 
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4.3. Skreyperlerin Bakımı 
 

Skreyperlerin bakım işlerini aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür: 

 

 Gevşemiş tüm bağlantı elemanları sıkıştırılarak kırılmış ve aşınmış olanlar 

yenisi ile değiştirilmelidir.  

 Aşınmış bıçaklar yenileri ile değiştirilmelidir. 

 Her çalışma öncesinde makine tekerleklerinin tekerlek hava basınçları kontrol 

edilmeli ve eşitlenmelidir.   

 Hidrolik skreyperlerde hortumlar ve liftlerde yağ kaçağı olup olmadığı kontrol 

edilmeli, yıpranan hortumlar ve liftler değiştirilmelidir. 

 Skreyper üzerinde bulunan gresörlükler her çalışma öncesi kontrol edilmeli, 

gerekli ise gres yağı basılmalıdır. 

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

edilmelidir.   
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Skreyperlerde gerekli iş güvenliği ve emniyet tedbirlerini alarak bakım işlemini 

gerçekleştiriniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi traktöre bağlayınız. 

 İş önlüğünüz giyiniz. 

 İş güvenliği önlemlerini almayı 

unutmayınız. 

 Makinenin üzerinde belirtilen uyarı 

işaretlerine ve bakım kullanma 

kılavuzunda belirtilen uyarılara dikkat 

ediniz.  

 Makineyi temizleyiniz.  Makinenizi basınçlı su ile yıkayınız. 

 Makinenin bakımını yapınız. 

 Makinenin tüm bağlantı ve yapı 

elemanlarını kontrol ediniz. 

 Gevşemiş parçaları sıkıştırınız. 

 Makinenizin lastik havalarını kontrol 

ediniz.  

 Makineyi park ediniz. 
 Makinenizi kapalı bir alan da muhafaza 

ediniz. 

 

KONTROL LİSTESİ 
  

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Makineyi traktöre bağladınız mı?   

2. Makineyi temizlediniz mi?   

3. Makinenin bakımını yaptınız mı?   

4. Makineyi park ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

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

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Toprağın kazınması, yüklenmesi, taşınması ve serilmesi için geliştirilmiş değişik 

yapıda makine grupları vardır. Skreyper ile bu dört işlemin tamamı tek bir makine ile 

yapılabilmektedir. 

 

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

yerlerde itici bir güçle karşılaşmadığı için çukurları dolduramaz. 

 

3. (   ) Skreyperler traktörün çeki kancasına bağlanarak hareket alır. 

 

4. (   ) Her çalışma öncesinde makine tekerleklerinin tekerlek hava basınçları kontrol 

edilmeli ve eşitlenmelidir. 

 

5. (   ) Hidrolik liftli skreyperlerde ise kilit mekanizması, işlemi traktör hidrolik 

sisteminden aldığı hidrolik kuvvet yardımı ile liftler tarafından gerçekleştirilmektedir. 
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

 

 

 

Arazi temizleme, toprak tesviye alet ve makineleri ile bakım için gerekli araç gereç 

verildiğinde sap parçalama makinelerinin bakımını yapabileceksiniz. 

 

 
 

 

 

 Sap parçalama makinelerinin nerelerde kullanıldığını araştırınız. 

 Sap parçalama makinelerinin çeşitlerini araştırınız. 

 

5. SAP PARÇALAMA MAKİNELERİ 
 

Hasat sonrası özellikle kalın saplı bitkilerden olan ayçiçeği, mısır ve tütün gibi bitki 

sapları parçalanmaz ise toprakta geç çürüyeceğinden bir sonraki ekilecek olan mahsule ciddi 

oranda engel olabilecektir. Ayrıca geç çürümeden dolayı toprak organik maddece de 

fakirleşir. Bu nedenle topraktaki kaba sapların sap parçalama makineleri ile parçalanarak 

toprağa karıştırılması gerekmektedir.  

 

5.1. Sap Parçalama Makinelerinin Parçaları 
 

Sap parçalama makinelerinin parçaları şunlardır: 

 

 Üç nokta askı düzeni: Makinenin traktöre bağlantısını sağlayan kısımdır. 

 

 Mafsallı şaft bağlantısı: Traktörün kuyruk milinden alınan hareketi makineye 

ileten kısımdır. 

  

 Şanzımanlar: Kuyruk milinden şaft yardımıyla aldıkları hareketi 90° yön 

değiştirerek ve hızını artırarak bıçaklara ileten kısımdır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Resim 5.1: Yatay bıçaklı sap parçalama makinesi 

 Bıçaklar: Şanzımandan aldığı hareketle dairesel  hareketler yaparak sapları 

çarparak parçalayan kısımdır. 

 

Resim 5.2: Yatay bıçaklı sap parçalama makinesinin bıçakları 

 Kızaklar: Makinenin zemine sürtünerek çalıştığı ve makinenin parçalama 

yüksekliğinin ayarlandığı kısımdır. 
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 Koruma kapakları: Makinenin parçalama işlemini yaparken etrafa materyal 

fırlatmasını engelleyen kısımdır. 

 

5.2. Sap Parçalama Makinelerinin Çalışma Sistemi 
Traktörün kuyruk milinden alınan hareket mafsallı şaft yardımı ile makinenin orta 

kısmında bulunan hareket alıcı şanzımana iletilir. Burada hareket 90° yön değiştirerek miller 

vasıtası ile bıçakların bağlı bulunduğu şanzımana iletilir. Buradan hareket tekrar 90° yön 

değiştirerek ve hızı artarak bıçaklara iletilir. 

 

Dikey hareketli sap parçalama makinelerinde ise hareket şanzımana iletildikten sonra 

yönü değişen ve hızı artan hareket mil yardımı ile dişlilere aktarılır. Buradan hareket 

bıçakların bulunduğu rotora aktarılır. 

 

Resim 5.3: Dikey bıçaklı sap parçalama makinesinin bıçakları 

5.3. Sap Parçalama Makinelerinin Bakımı 
 

Sap parçalama makinelerinde bakım işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır: 

 

 Makinenin bıçaklarına dolaşan balya ipi ve sap parçaları gibi yabancı 

materyaller temizlenmelidir.  

 Makineniniz çalışma sonlarında basınçlı su ile yıkadıktan sonra gevşemiş 

bağlantı ve yapı elemanları var ise sıkıştırılır, kırılan ve yıprananlar yenisi ile 

değiştirilir.  

 Makinenin gresörlükleri kontrol edilir, gerekli ise gres yağı basılır. 

 Makinenin şanzıman yağı her çalışma sorasında kontrol edilir, eksilme var ise 

üretici firmanın tavsiye ettiği şanzıman yağı ilave edilir.  

 Üretici firma tarafından belirtilen çalışma saatlerinde makinenin şanzıman 

yağını değiştirilir. 

 İş sonunda makine üstü, kapalı kuru bir yerde takoz üzerinde muhafaza edilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Sap parçalama makinelerinde gerekli iş güvenliği ve emniyet tedbirlerini alarak 

bakım işlemini gerçekleştiriniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi traktöre bağlayınız. 

 İş önlüğünüz giyiniz. 

 İş güvenliği önlemlerini almayı 

unutmayınız. 

 Makinenizin kullanma kitabını okuyarak 

makinenizin gerekli ayarlarını yapınız. 

 Makinenin üzerinde belirtilen uyarı 

işaretlerine ve bakım kullanma 

kılavuzunda belirtilen uyarılara dikkat 

ediniz.  

 Makineyi kontrol ediniz. 

 Makinenizi traktörünüze bağladıktan 

sonra yola çıkmadan bağlantıları ve 

çalışan aksamları kontrol ediniz. 

 Makineyi temizleyiniz. 

 Makinenizin çalışan parçalarına veya 

diğer aksanlarına sıkışan yabancı 

materyalleri temizleyiniz. 

 Makinenizi basınçlı su ile yıkayınız. 

 Makinenin parçalarını kontrol ediniz. 

 Makinenizin yapı ve bağlantı 

elemanlarını kontrol ediniz. 

 Gevşeyen bağlantı elemanlarını 

sıkıştırınız. 

 Kırılan ve yıpranan bağlantı ve yapı 

elemanlarını değiştiriniz. 

 Makinenizin şanzıman yağlarını kontrol 

ediniz, eksikse tamamlayınız. 

 Makinenizi üstü kapalı, kuru bir ortamda 

takoz üzerinde muhafaza ediniz. 
 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
  

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Makineyi traktöre bağladınız mı?   

2. Makineyi kontrol ettiniz mi?   

3. Makineyi temizlediniz mi?   

4. Makinenin parçalarını kontrol ettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Makinenin bıçaklarına dolaşan balya ipi ve sap parçaları gibi yabancı materyaller 

yakılarak temizlenir. 

 

2. (   ) Traktörün kuyruk milinden alınan hareket, mafsallı şaft yardımı ile makinenin orta 

kısmında bulunan hareket alıcı şanzımana iletilir. Burada hareket 180
0
 yön 

değiştirerek millet vasıtası ile bıçakların bağlı bulunduğu şanzımana iletilir. 

 

3. (   ) Bıçaklar makinenin zemine sürtünerek çalıştığı ve makinenin iş derinliğinin 

ayarlandığı parçadır. 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Makinelerinizle çalışma yapmadan önce güvenlik tedbirlerini 

aldınız mı? 
  

2. Taş toplama makinesinin iş sonu temizliğini yaptınız mı?   

3. Taş toplama makinesinin yağlarını kontrol ettiniz mi?   

4. Lazerli tesviye küreğinin lazer vericisini şarj ettiniz mi?   

5. Lazerli tesviye küreğinin çalışma sonu kontrollerini yaptınız mı?   

6. Lazerli tesviye küreğinin hidrolik sistem yağını kontrol ettiniz 

mi? 
  

7. Land-planenin çalışma sonu kontrollerini yaptınız mı?   

8. Land-planenle tarlaya gidişte bıçaklarınızı yol konumuna aldınız 

mı? 
  

9. Skreyperle çalışma sonu kontrollerini yaptınız mı?   

10. Sap parçalama makinelerinin iş sonu kontrollerini yaptınız mı?   

11. Makinelerinizi basınçlı su ile yıkadınız mı?   

12. Arazi temizleme ve tesviye makinelerini kullandıktan sonra 

mevsim sonu temizliğini yaptınız mı? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1. 
hidrolik 

kumandalı ön 

2. 30 – 300 mm 

3. 60 HP 

4. 90
0
 

5. 
Palet 

(Parmaklar) 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. 
Greyderleri

n 

2. bıçak 

3. yön 

4. 400 

5. 600 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. D 

2. Y 

3. Y 

4. D 

5. D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1. D 

2. Y 

3. Y 

4. D 

5. D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI 
  

1. D 

2. Y 

3. Y 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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