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AÇIKLAMALAR 
KOD 525MT0254 

ALAN Tarım Teknolojileri 

DAL/MESLEK Tarım Alet ve Makineleri 

MODÜLÜN ADI Kendi Yürür Pamuk Hasat Makineleri 

MODÜLÜN 

TANIMI 

Kendi yürür pamuk hasat makinesinin ayarlarını yapabilme ve bu 

makineyi pamuk hasadında, tarla Ģartlarında kullanabilme ile 

ilgili yeterliklerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOġUL Ön koĢul yoktur. 

YETERLĠK Kendi yürür pamuk hasat makinesini ayarlamak ve hasat yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli araç gereç sağlandığında pamuk hasat makinesinin 

ayarlarını yapabilecek ve bu makineyi pamuk hasadında tarla 

Ģartlarında kullanabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Pamuk hasat makinesinin toplama ünitesinin ayarlarını 

yapabileceksiniz. 

2. Pamuk hasat makinesinin depolama ünitesinin ayarlarını 

yapabileceksiniz. 

3. Arazi ve ürünün hasada uygunluğunu tespit edebileceksiniz. 

4. Pamuk hasat makinesini kullanabileceksiniz. 

5. ÇalıĢma sırasında meydana gelebilecek ürün kaybını kontrol 

edebilecek ve engelleyebileceksiniz. 

6. Pamuk hasat makinesi ile hasat edilmiĢ ürünü nakliye 

aracına aktarabileceksiniz. 

 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye, düz bir zemin, tarla 

Donanım: Kendi yürür pamuk hasat makinesi, temizlik bezi, 

ayar ve bakım için gerekli araç gereçler, motor yağı, huni, ölçü 

kabı, iğler, sıyırıcılar, ayar için gerekli özel aparatlar, parmaklık 

çubukları, bakım kullanma kitapları, makine yağı çeĢitleri, 

makine yedek parçaları 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda  ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir. 

 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

            

Sevgili Öğrenci, 

 

Pamuk bitkisi; beslenme, sanayi, yem, tekstil vb. sektörlerde sağladığı istihdam 

olanaklarıyla üretici ülkeler açısından büyük ekonomik öneme sahip bir endüstriyel bir 

bitkidir. Pamuk, tekstilden barut ve film malzemesi yapımına kadar yaklaĢık 50 kadar sanayi 

kolunun ham maddesini oluĢturmaktadır. Lifi ile tekstil, çiğidi ile insan ve hayvan 

beslenmesinde önemli yer tutan pamuk, Türkiye‟de ihracat gelirlerinin % 38-40‟ını oluĢturan 

tekstil sanayinin temel kaynağıdır. Yağ üretiminin % 22‟si pamuk kaynaklıdır. Pamuk 

üretimi, 2 milyon insanın istihdamını sağladığı gibi 250 bin iĢletmenin de üretim faaliyetini 

sürdürmesine imkân sağlamaktadır. 

 

Son 5 yıllık ortalamaya göre dünyada pamuk ekim alanı 33 milyon hektardır. Lif 

pamuk üretimi yaklaĢık 19 milyon ton, hektar baĢı lif verimi dünya ortalaması 592 

kilogramdır. Türkiye‟de ise bu verim 1100 kg‟ı bulmaktadır. Dünya üretiminin yaklaĢık % 

80‟i Türkiye‟nin de içinde olduğu 8 ülke tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Günümüzde 

Türkiye, 743 bin hektarlık ekim alanı ile pamuk ekim alanı yönünden dünyada yedinci, birim 

alandan elde edilen lif pamuk verimi yönünden dördüncü, 800-850 bin ton lif pamuk üretimi 

miktarı yönünden altıncı, pamuk tüketimi yönünden beĢinci ve pamuk ithalatı yönünden 

dördüncü ülke konumundadır. 

 

Pamuk üretiminde kaliteyi ve elde edilecek kazancı etkileyen en önemli periyot hasat 

periyodudur. Kârlılık açısından ürünün olabildiğince kısa sürede ve en az kayıpla toplanması 

gerekir. Hâlen yaygın olarak elle gerçekleĢtirilen hasat iĢlemi, üretim periyodu boyunca en 

fazla iĢ gücünün tüketildiği ve maliyeti diğer iĢlemlere göre en yüksek iĢlemdir. Ülkemizde 

pamuk hasadının büyük çoğunluğunun elle yapılması, hasat sezonunda çalıĢtırılacak yeterli 

iĢçi bulunamaması ve iĢçilik giderlerinin yüksek olması pamuk ekim alanlarını oldukça 

sınırlamıĢtır. 1970‟li yıllarda Çukurova‟da 347 bin hektar alanda kütlü pamuk üretimi 

yapılırken 2005 yılında bu rakam 32 bin hektara kadar inmiĢtir. Fakat son birkaç yılda 

pamuk hasat makinelerinin hızlı bir Ģekilde ülkemize girmesi ile pamuk ekim alanlarında bir 

artıĢ gözlenmiĢtir. 2007 yılında Çukurova‟da ekim alanı 32 bin hektardan 51 bin hektara 

kadar çıkmıĢtır. 

 

Bu modüldeki bilgiler ıĢığında kendi yürür pamuk hasat makinelerinin parçaları, 

kullanımı ve ayarları hakkında bilgi ve beceri kazanacaksınız. 

GĠRĠġ 



 

 3 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 
Gerekli araç gereç verildiğinde atölye veya düz bir zeminde, kendi yürür pamuk hasat 

makinesinin toplama ünitesinin ayarlarını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Etrafınızdaki tarımsal üreticilerin pamuk bitkisi yetiĢtirip yetiĢtirmediklerini 

araĢtırınız. 

 Etrafınızdaki tarımsal üreticilerden pamuk bitkileri hasadı için kendi yürür 

pamuk hasat makinesi kullanan varsa niçin bu makineyi tercih ettiklerini 

araĢtırınız. 

 Tarım iĢletmelerine giderek kendi yürür pamuk hasat makinelerinin nasıl ve 

nerelerde kullanıldığını araĢtırınız. 

 Kendi yürür tarım makinelerinin toplama ünitesinin nasıl çalıĢtığını ve 

ayarlarını öğreniniz. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

1. KENDĠ YÜRÜR PAMUK HASAT 

MAKĠNELERĠ 
 

Pamuk hasadında mekanizasyon oldukça yenidir. Hasadın mekanik yöntemlerle 

yapılabilme olanağı insanlığı yüzyıldan fazla bir süre meĢgul etmiĢtir. Günümüzde pamuğun 

mekanik hasadında yaygın olarak toplayıcı tip pamuk hasat makinelerine ait ilk patent, S.S. 

Rembert ve J. Prescott tarafından 1850 yılında alınmıĢtır.  

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 1.1: Ġlk pamuk hasat makineleri 

 

1895 yılında da A. Campbell bugünkü toplama makinelerinde kullanılan döner 

iğnelere ait temel prensibin patentini almıĢtır. 40 yılı aĢan denemeler ve araĢtırma-geliĢtirme 

çalıĢmaları sonucunda 1943 yılında ticari anlamda ilk seri üretim pamuk toplama makinesi 

çiftçilerin hizmetine sunulmuĢtur. 1943 yılı öncesindeki yaklaĢık 40 yıllık araĢtırma-

geliĢtirme ve deneme süresi boyunca hep tek taraflı toplama sistemi üzerinde çalıĢılmıĢtır. 

1942‟de konik iğnelere sahip ticari anlamdaki ilk pamuk toplama makinesini yapılmıĢtır. 

1952‟den itibaren günümüz koĢullarında bile etkin olan çeĢitli tip mekanik pamuk hasat 

üniteleri geliĢtirilmiĢtir. Daha sonraki yıllarda pamuk toplama makinelerinde prensip aynı 

kalmakla birlikte yapılan çalıĢmalarda düz iğler geliĢtirilerek uygulamaya sokulmuĢtur. 

 

  
Resim 1.2: Pamuk hasat makinesinin genel görünümü 

 

1.1. Pamuk Hasat Makinelerinin Genel Olarak Tanıtılması  
 

 Makineli pamuk hasadı, pamuğun makine ile çırçırlanmasından daha sonra 

gerçekleĢmiĢtir. BaĢlangıçta her iki iĢlem de el ile yapılırken çırçır düzenleri geliĢmiĢ ve 

temizlenen pamuk, daha rahat bir Ģekilde pazarlanmıĢtır. Bu pazarlamanın üretimi 

hızlandırması sonucu, tarımda çalıĢan nüfustaki azalma ile birlikte mekanik hasat geliĢmiĢtir. 
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Pamuğun mekanik hasadı, bitkinin faydalı bölümü olan kütlü pamuğun (lif+çekirdek) 

bir hasat makinesi ile bitki üzerinden alınmasıdır. Pamuğun makine ile hasadı için bugüne 

kadar birçok yöntem denenmiĢtir. Bu yöntemlerden sadece ikisinde baĢarı sağlanabilmiĢ ve 

bu yöntemlere uygun makineler değer kazanmıĢtır. Bunlar: 

 

 Koza hasadı ile pamuk bitkisindeki (açık ya da kapalı) bütün kozaların 

sıyrılarak toplanması sağlanmıĢtır. 

 Kütlü hasadı ile açık kozalardaki kütlünün bitkiye ve henüz açılmamıĢ kozalara 

zarar vermeden toplanması sağlanmıĢtır. 

 

Buna göre pamuk hasat makineleri; 

 

 Koza sıyırıcılar/koparıcılar (strippers), 

 Kütlü toplayıcılar (pickers) olarak iki gruba ayrılır. 

 

Günümüz koĢullarında etkin uygulama alanı olan mekanik pamuk hasat makineleri, 

genellikle kütlü pamuğu toplayıcı tip ve kozaları kopararak toplayan makinelerdir. Bu 

makinelerde çift taraflı toplama sistemi vardır.  

 

Bu makineler esas olarak üç kısımdan oluĢmaktadır. Bunlar: 

 

 Pamuğu açık kozadan alan toplama ünitesi (tamburlar ve sap kaldırıcı) 

 Depoya taĢıma ünitesi (nakil) 

 Depo (sepet) 

 

 
Resim 1.3: Pamuk hasat makinesinin kısımları 
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1.1.1. Pamuk Hasat Makinesinin Görevi  

 

Pamuk hasat makinelerinin görevleri koza sıyırıcı tip ve kütlü toplayıcılarda ayrı ayrı 

ele alınacaktır. 

 

 Koza sıyırıcı (stripper) tip hasat makineleri 

 

Seçici özellikte olmayıp bitki üzerindeki açmıĢ ve açmamıĢ kozaların tamamını bir 

geçiĢte kopararak alan makinelerdir. Sıyırıcılarla hasat bir seferde tamamlandığından 

kozaların büyük bölümünün açması ve yaprakların ilk donla birlikte düĢmesi beklenir. Bazen 

hasadı erkene almak için kimyasal defoliant (yaprak döken ilaç) kullanılır.  

 

Bu tip makineler; kısa lifli, rüzgâra dayanıklı, vejetatif geliĢmesi zayıf, düĢük verimli 

çeĢitlerle ve daha çok kurak koĢullarda yapılan üretim için uygundur. Toplanan pamukta 

yabancı madde oranı fazla olduğundan çırçır öncesinde özel temizleme iĢlemleri gerektirir ve 

elyaf kalitesi nispeten düĢüktür. Buna karĢılık sıyırıcı tip makinelerin maliyetinin düĢük, 

kapasitelerinin ise çok yüksek olması ayrıca temizleme için etkin donanımların gerek makine 

üzerinde, gerekse çırçır tesislerinde geliĢtirilmesi, hasadı ekonomik kılabilmiĢ ve ABD‟nin 

uygun agroekolojik (ekolojik bölgelendirme) koĢullara sahip pamuk alanlarında sıyırıcı 

makinelerin popüler olmasını sağlamıĢtır. Hâlen ABD‟de 50.000‟in üzerinde sıyırıcı tip 

makine çalıĢmaktadır. Ancak bu tip makinelerin kullanımı ABD ile sınırlı kalmıĢ, diğer 

ülkelerde ilgi görmemiĢtir. 

 

Hareket yönüne paralel ve geriye doğru gittikçe yükselen sabit koparıcı parmaklar ya 

da döner iki silindirik merdane tarafından koparılan kozalar, genellikle temizleme düzenli bir 

iletim düzeniyle depoya iletilir. 

 

 Kütlü toplayıcı (picker) tip hasat makineleri 

 

Günümüzde bu tip makineler daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tip makineler, 

bitki üzerindeki açmıĢ kozalardaki kütlü pamuğu toplayarak koza kabuklarını ve yapraklar 

ile açmamıĢ kozaları olgunlaĢması için bitki üzerinde bırakır. 

 

Kütlü toplayıcılarla çalıĢmada bitkiye ve henüz açılmamıĢ kozalara zarar 

verilmediğinden hasat, elle toplamada olduğu gibi (eğer ekonomik olursa) iki ya da üç 

seferde yapılabilmektedir. Ayrıca koĢullar uygun olduğu takdirde (iyi bir tarla hazırlığı, 

uygun makine seçimi ve etkin kullanım) elle yapılan hasada yakın temizlikte ve kalitede 

kütlü elde edilebilmektedir. Bu tip makineler, sulanan veya yağıĢlı alanlarda açık kozalı, 

uzun elyaflı, vejetatif geliĢmesi fazla ve yüksek verimli çeĢitlere daha iyi uymaktadır. ABD 

ve diğer ülkelerde bu tür pamuk üretimi daha yaygındır. Bu nedenle toplayıcılar ABD 

parkında 200.000 adet seviyesine ulaĢmıĢ ayrıca diğer ülkelerin ilgi gösterdiği tip olmuĢtur. 

 

Türkiye‟de pamuk üretiminde büyük çoğunlukla sulu tarım uygulanmakta ayrıca 

vejetatif ve generatif geliĢmesi fazla, yüksek verimli çeĢitler yetiĢtirilmektedir. Buna göre 

ülkemiz koĢulları için kütlü hasadının ve dolayısıyla toplayıcı tip makinelerin uygun olacağı 

açıktır. 
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1.1.2. Güç Kaynağı 

 

Kendi yürür pamuk hasat makinelerinde güç kaynağı olarak büyük ve güçlü, dizel, 

turbo yakıt yüklemeli, 4-6 silindirli, 4 zamanlı termik motorlar kullanılmaktadır. Termik 

motorların gücü 150-200 kW (200-260 HP) arasında değiĢmektedir. Son yıllardaki 

teknolojik geliĢmeler sonucunda motorlar, Common Rail motor teknolojisi enjeksiyon 

sistemi ile donatılarak güçleri 340 HP‟ye çıkarılmıĢtır. Motor, makinenin arka tekerlerinin 

üzerinde, sepetin altına yerleĢtirilmiĢtir. 

 

 

 
Resim 1.4: Motorun görünümü 

 

1.1.3. Komuta ve Kontrol Merkezi 

 

Pamuk toplama makineleri, karmaĢık bir yapıya sahip olduklarından bu makineleri 

sevk ve idare etmek için yeterli bilgi ve beceriye ihtiyaç vardır.  

 

Pamuk toplama makinelerinin kullanımı ve kontrolleri mekanik, hidrolik ve elektrikli 

sistemlerle sağlanmaktadır. Pamuk hasat makinelerindeki tüm genel kumanda elemanları, 

toplama iĢlemine bağlı kumanda elemanları ve izleme-denetim elemanları sürücü kabini 

içinde bulunmaktadır. Pamuk hasat makinesinin karmaĢık yapısı dolayısıyla toplama 

iĢleminin etkin bir Ģekilde yürütülebilmesi amacıyla sürücü kabini içinde bulunan tüm 

kontrol ve kumanda elemanlarının iyi bilinmesi ve doğru kullanılması gerekir. 
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Resim 1.5: Komuta ve kontrol merkezinden bir görünüm 

 

Sürücü kabini, yol ve çalıĢma durumunda makineye tam hâkimiyet sağlanması 

amacıyla genellikle pamuk hasat makinesinin tam ortasına yerleĢtirilir. Sürücü kabini içinde 

genel kumanda organları, hasat iĢlemi sırasında kullanılan kumanda elemanları ve hasat 

iĢleminin kontrolünde kullanılan izleme ve denetim elemanları bulunmaktadır. Operatör 

oturduğu yerden izleme ve denetim ekranına bakarak tüm arızaları yerinden görebilmekte ve 

bazılarına müdahale edebilmektedir. 

 

   
Resim 1.6: Kabin içinde izleme ve denetim ekranları 

 

Ġzleme ve denetim ekranları, hasat iĢleminin sağlıklı bir biçimde devam etmesi için 

sürücünün normal görüĢ açısı içinde sağ köĢede bulunmaktadır. Pamuk hasat makinelerinde 

tüm kumanda kolları, göstergeler ve uyarı düzeneklerinin tasarımında ergonomik ölçütlerin 

yanında gerek operatör gerekse operatör olmayanların hasat sırasında makine bünyesinde 

olup bitenleri kolayca anlayabilmeleri ve kontrol edebilmeleri için birtakım semboller 

kullanılmaktadır. Kabin içindeki sistem monitörü, pamuk toplama makinesinin tüm çalıĢma 

verileri ve değerlerini bünyesinde barındırır. Motor ve fan devirleri, çalıĢma saatleri, 

yağlama sistemi göstergesi, nemlendirici basınç göstergesi, toplama ünitesi performans 

monitörü, yakıt seviyesi, motor harareti ve akü voltajı göstergeleri ile tüm sesli ve ıĢıklı uyarı 

sistemleri bu monitör üzerinde yer alır. Kabin içinde baĢ üstü kumanda panosunda 

ıĢıklandırma sistemi ve klima kumandalarının yanı sıra kimi makinelerde acil durum 
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boĢaltma anahtarı bulunur. Acil durumlarda bu anahtara basılması hâlinde tek bir hareketle 

fan otomatik olarak durdurulur. Sepet kapağı açılarak sepetteki pamuk hızla boĢaltılır.  

 

Hasat makinesinin kabini içindeki operatör koltuğu, günümüzde kimi hasat 

makinelerinde operatör varlık sistemi ile donatılmıĢtır. Bu emniyet sistemi (operatör varlık 

sistemi), makine duru hâldeyken operatör koltuğunu terk ettiği anda toplama ünitelerini 

durdurarak operatörü olası kaza risklerine karĢı korur. Kumanda konsolu üzerinde yer alan 

hidrolik kilit anahtarı, pamuk toplama makinesi yol konumunda iken toplama üniteleri ve 

sepet kontrollerinin hidrolik sistemlerini kilitler. Böylelikle makine yol konumunda iken 

toplama üniteleri ile sepetin yanlıĢlıkla hareket ettirilmesi önlenmiĢ olur. 

 

1.1.4. Güç Ġletimi 

 

Kendi yürür pamuk hasat makinelerinde güç iletimi, genellikle hidrolik bir sistemle 

sağlanmaktadır. Pamuk hasat makinelerinde kapalı merkezli hidrolik sistem 

kullanılmaktadır. Pamuk hasat makinesi üzerindeki tüm hidrolik sisteme, eksenel pistonlu bir 

pompayla yağ pompalanmaktadır. Hidrolik sistemdeki bütün devreler, eĢit miktarda ve aynı 

anda yağla beslenmektedir. Yağ, ana filtre üzerinden yağ deposuna geri dönmektedir. 

Hidrolik sistemle komuta edilen sistemler aĢağıda sıralanmıĢtır: 

 

 Dümenleme 

 Frenler 

 Sepet kaldırma ve indirme 

 Sepet kapağı açma ve kapama 

 Sepet boĢaltma 

 Tambur kaldırma ve indirme ya da yatırma 

 Tambur açma 

 Fan tahriki 

 SıkıĢtırıcı 

 Tambur yağlama 

 

1.1.5. Pamuk Hasat Makinesinin Ana Organları 

 

Toplayıcı tip bir pamuk hasat makinesi aĢağıdaki temel fonksiyonel ünitelere sahiptir: 

 

 Pamuk bitkilerini toplama bölgesine yönelten ve açık kozalardan pamuğu alan 

toplama ünitesi 

 Toplanan kütlü pamuğu depoya taĢıma ünitesi (fan, taĢıma boruları) 

 Hasat edilen pamuğun içinde toplandığı bir kütlü deposu veya sepeti 
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Resim 1.7: Toplayıcı tip pamuk hasat makinesinin üniteleri 

 

1.1.6. Pamuk Hasat Makinesinin Genel ÇalıĢma Sistemi 

 

Toplayıcı tip pamuk hasat makinesinde, bitki kaldırıcılarıyla düzenlenerek toplama 

bölgesine giren pamuk bitkisinin üzerindeki kozalarda kabararak dıĢarı taĢmıĢ durumdaki 

kütlü pamuğun döner iğlerle teması sağlanmakta ve bu temas sonucunda kütlü iğlere 

sarılarak kozadan alınmaktadır. 

 

Daha sonra kütlü, ters yönde dönen sıyırıcı elemanlar yardımıyla iğlerin üzerinden 

alınmakta (sıyrılmakta) ve serbest kaldığında pnömatik bir taĢıma ünitesi yardımıyla 

emilerek makine üzerindeki depoya iletilmektedir. 

 

Dolan kütlü deposu, hidrolik kumanda ile duran bir tarım arabası veya kamyon 

üzerine boĢaltılmaktadır. Kütlü boĢaltma düzeni hidrolik yana devirmeli veya elevatörlü 

olarak yapılmıĢtır. 

 

1.2. Toplama Birimi 
 

Toplama birimi, pamuk bitkilerini toplama bölgesine yönelten ve açık kozalardan 

pamuğu alan ünitedir. Pamuk liflerini toplayan toplama üniteleri, domuz burnu Ģeklinde 

sıralar hâlinde yapılmıĢ ve üzerinde iğ Ģeklinde toplayıcılar bulunan kısımlardır. 
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Resim 1.8: Toplama ünitesi  

 

1.2.1. Toplama Biriminin Görevi 

 

Toplama biriminin görevi; açmıĢ durumdaki kozalardaki kütlü pamuğu, açmamıĢ 

durumdaki kozalara zarar vermeden pamuk bitkisinden almaktır. 

 

Toplayıcı tip makinelerde kütlünün toplanması aynı mekanik prensiple olmaktadır. Bu 

prensibi gerçekleĢtiren toplama düzenlerinde iki farklı toplayıcı organ bulunur: 

 

 Amerikan menĢeli toplayıcılarda bunun için yatay eksende dönen ankastre iğler 

(spindels) kullanılmaktadır. 

 Rus menĢeli olanlarda düĢey eksende dönen iki ucundan yataklı çubuklara sarılı 

çentikli sarmallardan (spiraller) yararlanılmaktadır. 

 

Amerikan menĢeli toplayıcılar, iğ formu ve iğleri taĢıyan yapı birimleriyle bunların 

tahrik düzenlerine göre zincirli ve tamburlu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ancak zincirli 

tip makineler yaygın olmayıp üretimi durdurulduğu için tamburlu tip makineler üzerinde 

durulacaktır. 

 

1.2.2. Toplama Biriminin Parçaları 

 

Tamburlu tipte toplama biriminin temel elemanları Ģunlardır: 

 Ġğler (18-20 adet) 

 DüĢey kiriĢler (12-15 adet) 

 Tamburlar (ön ve arka tambur olmak üzere 2 adet) 
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Resim 1.9: Pamuk hasat makinesinde toplama ünitesi 

 

Pamuk hasat makinelerinde 2-4-5-6 toplama biriminden oluĢan toplama ünitesi yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Toplama ünitesinde pamuk sıraları iki toplama tamburu arasına 

alınarak pamuk, çift taraftan sağlı-sollu toplanır. Bu sistem, bitki üzerindeki her bir kozaya 

daha etkin eriĢim sağlar. Bazı hasat makinelerinde iğ-tambur tasarımı, bitki içine daha derin 

nüfuz edecek ve bitkiyi sağlı-sollu tamamen saracak Ģekilde yapılmaktadır. Bu özellik 

sayesinde ağır koĢullarda (verimin 400 kg‟ın üzerinde olduğu yüksek verimli tarlalarda) bitki 

üzerinde pamuk bırakmaksızın ve ikinci geçiĢe ihtiyaç duyulmaksızın yüksek verimle 

toplama yapılabilmektedir. 

 
Çift taraflı toplama sistemi sayesinde verimin 600 kg‟ın üstünde olduğu tarlalarda bile 

ilerleme hızında herhangi bir yavaĢlama olmaksızın hasadın aynı etkinlikte gerçekleĢtirilmesi 

sağlanır. Çift taraflı toplama sisteminde pamuk sırası, hattını muhafaza eder, bitkiler 

eksenlerini korur. Bitki sağa-sola, öne-arkaya yatırılmaksızın pamuk, aynı eksende toplanır.  
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Resim 1.10: Pamuk hasat makinesinde toplama ünitesinin görünümü 

 

1.2.3. Toplama Biriminin ÇalıĢma Sistemi 

 

18-20 adet iğin, düĢey bir kiriĢe ankastre bağlanması ve bu kiriĢlerden 12-15 kadarının 

da bir tambur çevresine dizilmesi suretiyle toplama tamburu, iki tamburun arka arkaya 

dizilmesi ile de toplama birimi oluĢturulmuĢtur. 

 

 
Resim 1.11: Çift taraflı toplama sistemi 
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OluĢturulan iki tambur, tandem düzende (karĢılıklı ancak kaçık eksenli) veya in-line 

(aynı sıra üzerinde) yerleĢtirilerek toplama ünitesi meydana getirilmiĢtir.  

 

Tambur üstünde yerleĢik planet diĢli düzeni yardımıyla düĢey kiriĢlerin içlerine 

yataklanmıĢ olan millerin kendi eksenleri etrafında dönmesi sağlanmaktadır. Toplama iĢini 

gerçekleĢtiren iğler, bu millere konik diĢli çiftleri yardımıyla bağlanmıĢtır. Bu sayede düĢey 

millerin dönüĢü, 90° düzlem değiĢtirerek iğlere iletilmekte ve iğlerin kendi yatay eksenleri 

etrafında dönmesi sağlanmaktadır. Böylece iğler, hem tambur çevresinde hem de kendi 

eksenleri etrafında (birbirine dik iki düzlemde) dönmektedir. Toplama birimindeki 

tamburların diziliĢi, düz sıra veya tandem (çapraz) olabilmektedir. 

 

 
Resim 1.12: Toplama biriminin çalıĢması 

 

Toplama sırasında bu tamburlar, birbirinin tersi yönünde ve makinenin ilerleme hızına 

senkronize (ilerleme hızıyla birlikte değiĢen ve daima ona eĢit olan) çevre hızıyla dönmekte 

ve dolayısıyla tambur çevresine dizili düĢey kiriĢler ve bu kiriĢlere bağlı iğler de bu dönüye 

katılmaktadır. 
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Resim 1.13: Ġğler ve sıyırıcılar 

 

Konik iğli tamburlu tip pamuk hasat makinelerinde, pamuk elyafını açılmıĢ 

kozalardan toplayan iğler, düĢey eksen etrafında dönen tamburlara dizilmiĢtir. Her tamburun 

karĢısında yay kuvveti ile bastırılmıĢ, ayarlanabilir bir baskı plakası; toplama bölgesinde 

pamuk bitkilerini iğlere doğru sıkıĢtırır. Baskı plakası ile iğlerin uçları arasındaki aralık, 

tarladaki bitkilerin büyüklüğüne ve bitki yoğunluğuna bağlıdır. 

 

 
Resim 1.14: Ġğ 

 

Toplama sırasında her bir döner iğ, ızgara aralıklarından geçerek toplama bölgesindeki 

bitki içine dalar. Dönü hareketiyle de açmıĢ koza üzerindeki kütlü pamuğu çevresine sarar, 

daha sonra bitkinin kalan bölümlerine bir zarar vermeden geriye doğru çekilir. Ġğlerin arası 

yaklaĢık olarak 28 x 38 mm‟dir. Bu mesafe, kozaların geçiĢine uygun büyüklükte 

olduğundan açılmamıĢ kozalara zarar vermemektedir. 
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Resim 1.15: Toplama ünitesinin çalıĢma prensibi 

 

Toplama bölgesini terk eden iğler, daha sonra iğ uçlarına yönelik dönmekte olan 

sıyırıcı elemanlar (doffers) arasından geçmekte ve üzerine sarılı kütlüler konik formlarının 

da katkısıyla iğlerden sıyrılmaktadır. Böylece serbest kalan kütlü, düĢtüğü boĢluktan vakum 

etkisiyle emilmekte ve pnömatik olarak pamuk sepetine taĢınmaktadır. 
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Resim 1.16: Toplama birimindeki iğ taĢıyıcı tamburun kısımları 

 

1.2.4. Toplama Biriminin Ayarları 

 

Toplama biriminin toplama iĢlemlerini en ideal Ģekilde yapabilmesi için toplama 

biriminin ayarlarının makinenin bakım kullanma kitabına uygun Ģekilde yapılması gerekir. 

 

 Toplama ünitesi yatıklık (eğiklik) ayarı 

 

Toplama ünitesi çalıĢma pozisyonunda olduğu zaman toplama ünitesinin üst kısmı öne 

doğru eğimli olacak Ģekilde ayarlanmalıdır. Bu eğimli açı, iğlerin daha fazla pamuğa 

dokunmasını sağlar ve toplama birimi altındaki döküntü akıĢını artırır. Ayrıca toz, toprak ve 

yabancı madde alımını azaltır. 

 

Pamuk hasat makinesi, çeĢitlerine göre ayar değerleri ve yerleri değiĢmekle beraber 

aynı amaca hizmet etmektedir. 

 

Bazı hasat makinelerinde toplama ünitesinin eğimini ayarlamak için her döner 

çubuğun üzerindeki somun gevĢetilir. Toplama ünitesinin gerekli yüksekliği yakalayabilmesi 

için döner çubuk çevrilir.  
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Normal arazi koĢulları için toplama ünitesinin ön ve arkası arasındaki yükseklik farkı, 

yaklaĢık 25 ile 51 mm olacak Ģekilde ayarlanır. Pratikte yükseklik farkı için 40 mm‟lik 

ayarlama daha çok kullanılmaktadır. Çamurlu toprak koĢullarında toplama iĢlemi 

yapıldığında toplama ünitesinin aĢağıya doğru açısı artırılır. Ayarlama sırasında pamuk hasat 

makinesinin toplama ünitesi, düz bir zemine çekilerek eğiklik ayarı kontrol edilmelidir. 

 

Kimi pamuk hasat makinelerinde ise ön ile arka düzlem arasında tarla Ģartlarında 19 

mm mesafe olması istenir. Son eğim ayarı için pim ölçüsü, yatak yüksekliğine göre 

değiĢebileceği için sıra içinde yapılmalıdır. 

 

 Toplama ünitesi sıra arası açıklık ayarı 

 

Pamuk hasat makinelerinde hasadı yapılacak pamuk bitkisinin sıra arası mesafesi ile 

toplama ünitesini oluĢturan elemanların bakım, kontrol ve temizlik iĢlerinin kolayca 

yapılabilmesi için toplama ünitesi belirli ölçülerde (762 mm-1016 mm) sıra arası mesafelere 

ayarlanabilir. 

 

Bunun için 4, 5 ve 6 sıralı bütün pamuk hasat makinelerinde operatör kabininden 

bakıldığında soldan baĢlamak üzere 3. toplama ünitesi her zaman sabittir. Ayarlamalar buna 

göre yapılır. Ünitelerin birbirinden ayrılması da hidrolik olarak yapılır. Operatör hasat 

esnasında 3. üniteyi takip ederek hasadı yapar. 

 

6 sıralı makinelerde üniteler üçer üçer, 5 sıralı pamuk toplama makinelerinde ise ilk 3 

ünite bir, son 2 ünite bir hareket eder. Yani hidrolik olarak birlikte iner kalkar. 5 veya 6 sıralı 

makinelerde sıra arası geniĢliğini istenen değerlere ayarlayabilmek için sıra arası kiriĢi 

üzerindeki kilitleme pimi çıkarılır ve istenilen mesafeyi veren ayar delikleri bulunduran 

konsol üzerinde kaydırılır. 1 ve 2, 4 ve 5 ile 5 ve 6 numaralı toplama ünitelerinin sıra arası 

ayarları kiriĢin delikli konsol üzerinden kaydırılması ve istenilen mesafeyi veren delik ile 

çakıĢına pimin takılması ile yapılır. 

 

 
Resim 1.17: Toplama ünitesi sıra arası ayarları 

 

2 numaralı ve 3 numaralı toplama ünitesinin sıra arası ayarı, sol hidrolik silindirin 

uzunluğu geri çekilerek belirlenir. Silindir rot boĢluğuna bakım ve kullanma kitabında 

belirtilen geniĢlikte ek parça konularak istenilen sıra arası mesafe ayarı yapılabilir. 
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Resim 1.18: Silindir rot baĢlığına ek parça konulması 

 

3 numaralı ve 4 numaralı toplama ünitesinin sıra arası ayarı, sağ hidrolik silindirinin 

uzunluğu geri çekilerek belirlenir. Silindir rot boĢluğuna bakım ve kullanma kitabında 

belirtilen geniĢlikte ek parça konularak istenilen sıra arası mesafe ayarı yapılabilir. 

 

Daha hassas ayarlamalar (özellikle 700 mm sıra arası ayarlarda), toplama üniteleri 

üzerinde bulunan sağlı-sollu somunların gevĢetilmesi ve istenilen mesafeye kadar cıvataların 

sıkılması ile yapılır. 

 

Bazı hasat makinelerinde de raylı ünite taĢıyıcı sistem ile üniteler birbirinden kolayca 

ayrılabilir. Ünite kaydırma aleti makaranın altıgen yuvasına takılır. Yay destekli pim, 

delikten çıkarılır. Çıkarılan pim, ünite istenilen mesafe kadar kaydırıldıktan sonra yuvaya 

karĢılık gelen deliklerden birine tekrar takılır. 

 

 Toplama ünitesi seviyesi ve yüksekliği ayarı 

 

Ünite üzerindeki yükseklik algılayıcı ayarlanmadan önce, toplama ünitelerinin yatıklık 

ayarı yapılmalıdır. Bu ayarın yapılmaması durumunda üniteler ve makine hasar görebilir.  

 

1.3. Sap Kaldırıcıları 
 

Hasat sırasında hasat edilecek pamuk bitkisinin kaldırılıp düzeltilmesi gerekir. Pamuk 

hasat makinelerinde bu iĢlemler için sap kaldırıcılar vardır. Sap kaldırıcılar, pamuk bitkisinin 

kaldırılıp düzeltilerek toplama ünitesine girmesini sağlar.  
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Resim 1.19: Sap kaldırıcı ve yükseklik kontrol çubuğu 

 

1.3.1. Sap Kaldırıcıların Görevi 

 

Sap kaldırıcılar (ürün-bitki kaldırıcı) pamuğu toplama ünitesine yönlendirir. Altlarında 

bulunan kaldırıcı aĢınma plakaları tarafından yukarı, aĢağı hareket eder. 

 

1.3.2. Sap Kaldırıcıların Parçaları 

 

Sap kaldırıcılar; kaldırıcı aĢınma plakaları, sap kaldırıcının aĢağı yukarı doğru 

hareketini kontrol eden kaldırıcı yaylar, hidrolik yükseklik kontrol çubuğu, üst sallanır Ģaft 

kolu, tespit pimi, bağlantı pimleri ve zincirlerden oluĢur. 

 

 
Resim 1.20: Sap kaldırıcılar 

 

 

1. Sap kaldırıcılar 

2. Yükseklik kontrol çubuğu 
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1.3.3. Sap Kaldırıcıların ÇalıĢma Sistemi 

 

Sap kaldırıcılar, altlarında bulunan kaldırıcı aĢınma plakaları tarafından ayarlanan 

yükseklikte, sıra yatakları boyunca aĢağı yukarı hareket eder. Her sap kaldırıcının aĢağı 

yukarı doğru hareketini kontrol etmede kaldırıcı yaylar ve zincirler kullanılır. Hidrolik 

tambur yükseklik kontrolünün doğru yapılabilmesi için sap kaldırıcı, aĢağı ve yukarı rahatça 

hareket edebilmelidir. 

 

1.3.4. Sap Kaldırıcıların Ayarları 

 

Sap kaldırıcıyı ayarlamadan önce toplama ünitesinin eğiklik ayarı, yükseklik ayarı ve 

yükseklik algılama ayarlarının doğru yapılması gerekir. Lastik basıncı ayarları, katalog 

değerlerine uygun olmalıdır. Sap kaldırıcı, pamuğun toplama ünitesine girmesini sağlar. Sap 

kaldırıcılar, altlarında bulunan kaldırıcı aĢınma plakaları tarafından ayarlanan yükseklikte, 

sıra yatakları boyunca aĢağı yukarı hareket eder. Her sap kaldırıcının aĢağı yukarı doğru 

hareketini kontrol etmede kaldırıcı yaylar ve zincirler kullanılır. Hidrolik tambur yükseklik 

kontrolünün doğru yapılabilmesi için sap kaldırıcı, aĢağı ve yukarı rahatça hareket 

edebilmelidir. 

 

Bazı hasat makinelerinde ayar cıvatası ile oluk içinde kaldırıcı aĢınma plakalarının 

arkası, kaldırıcılardan 51 mm aĢağıda olacak Ģekilde ayarlanır. Ayarlama plakası üzerindeki 

delikler, kaldırma yaylarının ağırlıklarının dengelemesine yardımcı olacak Ģekilde 

seçilmelidir. 

 

  
Resim 1.21: Kaldırıcı aĢınma plakasının ayarlanması 

 

1.Kısaltma çubuğu bağlantı kolu 

2.Kısaltma çubuğu 

3.Zincir 

4.Kaldırıcı yaylar 

5.Çubuk yayı 

6.Çubuk yay borusu 

7.Kaldırıcı yay deliği 

8.Üst sallanır Ģaft kolu 

9.Ayar bağlantı kolu 

10.Tespit pimi 

11.Pimler 

12.Kaldırıcı kanalları 

13.Kilitleme bileziği 

14.Çatal pim 

15.Toplama ünitesi kaldırıcı ölçü 

göstergesi  

16.Uzatma çubuğu 
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Sert tarlalarda alt deliklerin seçilmesi, kaldırıcıların yere temasını engelleyecektir. Sap 

kaldırıcılar, normal kullanım konumunda iken zincir gergin olmalıdır. Sap kaldırıcılar, 

hidrolik yükseklik kontrol linkini devreye sokabilmek için aĢağı doğru hareket edebilmelidir. 

 

Bazı modellerde sap kaldırıcılar, alçak duran sap ve dallar toplandığı sürece 

gerektiğinden daha alçak seviyeye ayarlanmamalıdır. Sap kaldırıcıda hasar oluĢabilir. 

Zincirin çıkmasını ve sap kaldırıcının toprağa değmesini önlemek için zincir, yarığın alt 

kısmına yerleĢtirilmelidir. 

 

 
Resim 1.22: Sap kaldırıcılarda zincirin yerleĢtirilmesi 

 

Sap kaldırıcının (A) ucu (B) ucundan yaklaĢık 25 mm (1 inç) yukarı ayarlanır. Ayar 

(C) zincir ile yapılır. Tarlada alçak kozalar varsa ya da dolaĢık dallar nedeni ile pamuk 

tarlada kalıyorsa sap kaldırıcılar, tarla yatağını sıyıracak fakat kazımayacak Ģekilde alçak 

ayarlanabilir. 

 

Sap kaldırıcıların otomatik yükseklik algılama ayarı 

 

Pamuk hasat makinelerinde toplama ünitesinin yükseklik kontrolü, hidrolik sistem ile 

otomatik olarak yapılabilmektedir. Otomatik yükseklik kontrol ayarlarının düzenli yapılması 

ile oluĢabilecek operatör hataları en aza indirilmiĢ olur. Otomatik yükseklik kontrol 

mekanizması ile operatörün etkinliği azaltılarak sıra sonlarındaki temizlikte, gece 

toplamalarında, yeĢil bitkilerin toplanmasında ve deneyimsiz operatörlerin kullanımında bile 

daha etkili bir toplama imkânı sağlanır. Her ünitede bulunan ayarlanabilir yükseklik algılama 

sistemi, en alt dallardaki pamuğun kolayca toplanmasını sağlarken bir engelle 

karĢılaĢıldığında üniteyi anında kaldırarak zarar görmesini engeller. 
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Resim 1.23: Yükseklik kontrol çubuğunun ayarlanması 

 

Yükseklik kontrol çubuğu, sap kaldırıcıyı, toplama ünitesi yükseklik kontrol sallanır 

Ģaft koluna bağlar. Yükseklik kontrol çubuğu, sap kaldırıcı gibi aĢağı yukarı doğru hareket 

eder, sallanır Ģaft ise toplama ünitesi yükseklik kontrol valfini harekete geçirir. 

 

Bazı pamuk hasat makinesi modellerinde arazide tambur yükseklik kontrol anahtarı 

"AUTOMATĠC" pozisyonda kullanılmalıdır. 

 

Kilitleme bileziği üzerindeki ayar vidası gevĢetilir. Kilitleme bileziği, sallanır Ģaft kolu 

yaklaĢık olarak en üst ve en alt pozisyonun ortasında olana kadar kısaltma kolu bağlantı 

çubuğunun üzerinde kaydırılır. Daha sonra ayar vidası sıkılır. 

 

 
Resim 1.24: Otomatik yükseklik algılama ayarı 

 

Bağlantı durdurma, toplama ünitesinin alçalıp toprağa çarptığı zaman yükseklik 

kontrol valfini uyararak sistemin zarar görmesini engeller. Bağlantı durdurma ayarı 

yapılırken stop cıvatası gevĢetilir ve stop vidası sallanır, Ģaft kolunun en üst pozisyona 

gelmesine izin vermek için öne çevrilir. Stop vidası, vida baĢı sallanır; Ģaftın alt kısmına 

değene kadar çevrilir. Alt bağlantı kolu, aĢağı indirilir ve stoplama vidası, bağlantı koluna 

1. Kitleme bileziği 

2. Ayar vidası 

3. Kısaltma kolu bağlantı çubuğu 
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yaklaĢacak Ģekilde bir tam tur çevrilir. Stop vidası yerine takılır ve kilitleme somunu ile 

sıkılır. 

 

Diğer modellerde öncelikle yükseklik algılama pabuçlarının dengelenmesi gerekir. 

Pamuk hasat makinesi düz, yatay bir yere çekilir. Kilitleme destek ayaklarını silindirden 

çözmek için toplama ünitesi kaldırılır. 

 

 
Resim 1.25: Yükseklik algılama pabuçlarının dengelenmesi 

 

Yükseklik algılama pabuçları zemine değinceye kadar toplama birimi kaldırılır veya 

indirilir. Yükseklik algılama topluluğundaki yaka vidası gevĢetilir. Pabuçlar zemine 

değinceye kadar çabuk yukarı veya aĢağı kaydırılır. Daha sonra yaka vidası sıkılır. 

 

Otomatik yükseklik kumandasının ayarlanması sırasında toplama ünitesi, tarla 

Ģartlarında bitki sıra arasına getirilir. Tahrik ve yönlendirme tekerlekleri tarlada, sıralar 

üzerinde ve aynı seviyede olmalıdır. Motor orta gazda çalıĢırken ve hidrolik sistem ısınmıĢ 

iken hidrolik kol üzerindeki düğme kullanılarak toplama ünitesi indirilir. 

 

 
Resim 1.26: Otomatik yükseklik kumandasının ayarlanması 

 

Birimler tamamen kalkıncaya kadar birim yükseklik algılama pabuçları kaldırılır, 

sonra bırakılır. Yükseklik algılaması, pamuk toplamak için gerekli olan seviyeden daha 

düĢük seviyede olmayacak Ģekilde ayarlanır. Ayar, yaka vidası gevĢetilerek yapılır. 

 



 

 25 

Standart yükseklik algılama pabuçlarının dengelenmesi sırasında kilit somunu 

gevĢetilir. BaĢlık vidası sökülür. Ġç yan ve dıĢ yan pabuçlar dengeleninceye kadar bağlantı 

kolları ayarlanır. Daha sonra baĢlık vidası takılır ve somun sıkılır. Bağlantı kolunun en az üç 

diĢinin takılı olması gerekir. 

 

 Basınç levhası açıklığı ve yay gerginliğinin ayarı 

 

Basınç levhası açıklık ayarı ile daha verimli bir toplama etkinliği sağlanabilir. Basınç 

levhalarının görevi, iğlerin olgun pamuğu bitkiden çıkarabileceği pozisyona getirmesidir. Bu 

açıklık ayarı, bitki ve tarla Ģartlarına göre değiĢir. Basınç levhası, yay gerginliğinin çok fazla 

olması durumunda toplama etkinliği artırılabilir fakat toplanan üründe boyamaya neden 

olarak ürüne zarar verebilir ve sepette çok fazla çöp birikir. Çok az gerginlik ise açık 

kozaların bitki üzerinde kalmasına neden olacağından toplama verimliliği azalacaktır.  

 

Bazı modellerde iğler, sıkıĢtırma plakası ile temas etmemelidir. Bu temas, kıvılcıma 

ve sonucunda yangına neden olabilir. Ġğler ile sıkıĢtırıcı plaka arasındaki mesafe, sıkıĢtırma 

plakası ayar somunlarını kullanarak en az 6 mm olacak Ģekilde ayarlanmalıdır. 

 

 
Resim 1.27: Ġğler ile sıkıĢtırıcı plaka arasındaki mesafenin ayarlaması 

 

Pamuk sıkıĢtırma plakası tansiyon yay poyrası üzerindeki cıvata sökülür. Poyra 

çevrilir, istenilen yay basıncına göre cıvatanın yeri değiĢtirilir. Daha hassas bir ayarlama için 

(1,5 delik boĢluğu) cıvatayı ve göbek cıvatasını hareket ettirmek gerekir. 
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Resim 1.28: Tansiyon yay poyrasının sıkıĢtırılması 

 

Bazı modellerde ayar öncesi aĢınmıĢ ya da eğilmiĢ basınç levhaları ve menteĢeleri 

onarılmalı veya değiĢtirilmelidir. Bu modellerde birinci ve istenirse ikinci toplama için 

basınç levhalarının yay gerginlik ayarı yapılır. 

 

 
Resim 1.29: Basınç levhalarının yay gerginlik ayarlarının yapılması 

 

Basınç levhası, iğ uçlarının levhadan yaklaĢık 3-6 mm uzaktan geçecek Ģekilde 

ayarlanır. Levhaları ayarlamak için somunlar kullanılır. Basınç levhaları, iğlerden 6 mm‟den 

daha fazla geri çekilmemelidir. Aksi hâlde sıranın sol yanı boyunca pamuktan beyaz bir çizgi 

gözlenebilir. Üst ve alt, dengeli ayarlanmalıdır. 
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Ġlk toplama için anahtar ile mil sıkıca tutularak flanĢ baĢlıklı vida (A) sökülür. Ayar 

deliklerinde (B) diĢ olmadığına dikkat edilmelidir. Ayar levhası (C) yay basınç levhasına 

dokununcaya kadar döndürülür. Destekteki (D) iki delikten biri ayar levhasının deliği ile 

aynı doğrultuya gelecektir. Arka ayar levhası üçüncü deliğe sıkılır ve flanĢ baĢlıklı vida 

takılır. 

 

 
Resim 1.30: Ġlk toplama için ayarlama 

 

Uzun ve çok gür bitkiler için ilk toplamada ön basınç levhası baĢlangıçta 1. ya da 2. 

deliğe ayarlanır. Arka basınç levhası ise baĢlangıçta 3. deliğe ayarlanır. Eğer bitkide çok 

fazla pamuk kalıyorsa önce arka basınç levhası sıkılır. Gerekirse ön basınç levhası sıkılır.           

Ġkinci toplama için eğer istenirse ön ve arka basınç levhaları bir ya da iki ek deliğe sıkılır. 

 

1.4. Parmaklık Çubukları 
 

Toplama ünitesinin bir parçası olup özel bir dizayn verilerek imal edilmiĢlerdir. 

Parmaklıklar genellikle alüminyum dökümden yapılır. Ġğleri ve iğ kolonlarını bir kafes gibi 

sararak korur. Parmaklıkların sayısı iğ kolonundaki iğlerin sayısından bir eksiktir. 

 

1.4.1. Parmaklık Çubuklarının Görevi 

 

Pamuğun kaldırılıp alt iğlere yönlendirilmesi için parmaklık çubukları kullanılır. 

Parmaklık çubukları pamuğu kaldırır ve alt iğlere yönlendirir. Ġğlere kılavuzluk yapar. 

Kozaların koparılmasını ve bitkinin iğlerle birlikte sıyırıcılara (doffer) doğru girmesini önler. 

 

 

1.4.2. Parmaklık Çubuklarının Ayarları 
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 Parmaklık çubuklarında fabrika ayarı olarak en fazla kaldırma konumu ayarı 

yapılmaktadır. Tarla koĢullarına göre parmaklık çubukları, pamuğu alt iğlere en 

verimli verecek Ģekilde kalibre edilir. 

 

 
Resim 1.31: Parmaklık çubukları 

 

BaĢlıklı vidalar (B) gevĢetilir. Parmaklık çubukları (A) aĢağı yukarı hareket ettirilerek 

tarla Ģartlarına göre ayarlanır. Tekrar baĢlıklı vidalar sıkılır. Sap kaldırıcı çubuklar (C) ve (D) 

baĢlıklı vidalar ile istenilen Ģartlara göre (bakım kullanma kitabına göre) ayarlanır. 

 

1.5. Ġğneler ve Sıyırıcılar 
 

Ġğneler (iğler) toplama biriminin en önemli elemanlarından biridir. Kütlüden pamuk 

alınmasında iğnelerden yararlanılmaktadır. 

 

1.5.1. Ġğneler ve Sıyırıcıların Önemi 

 

AçılmıĢ kozalardaki kütlü pamuğu açılmamıĢ kozalara zarar vermeden pamuk 

bitkisinden almak iğlerin görevidir. Bu nedenle pamuk hasadının en önemli fonksiyonunu 

yerine getirmektedir. Sıyırıcılar ise iğlerin pamuk bitkisinden aldığı kütlü kozayı iğlerin 

üzerinden sıyırarak iletim sistemine verilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle iğler ve sıyırıcılar 

pamuk hasat makinesinin amaçladığı fonksiyonların en temel kısımlarıdır. 
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Resim 1.32: Ġğnelerin görünümü ve iğneleri taĢıyan kiriĢ ve tamburlar 

 

1.5.2. Ġğneler ve Sıyırıcıların ÇeĢitleri 

 

Ġğlerin yapısal olarak konik ve silindirik olmak üzere iki farklı çeĢidi olmasına rağmen 

günümüzde genel olarak konik iğler kullanılmaktadır, silindirik iğlerin kullanımı yaygın 

değildir. Ülkemizde de konik iğli Amerikan menĢeli pamuk hasat makineleri 

kullanılmaktadır. 

 

1.5.3. Ġğneler ve Sıyırıcıların Özellikleri 

 

Mekanik toplayıcı üniteli pamuk hasat makinelerinde günümüz koĢullarında yaygın 

olarak kullanılan konik Ģekilli iğlerdir. Konik iğler üzerindeki 2 ya da 3 sıra hâlinde dizili 

çentikler, kütlünün dolanarak kozalardan alınmasını sağlar. 

 

Bunların koniklik özellikleri, toplama bölgesini terk ettikten sonra üzerinden pamuğun 

çıkmasını kolaylaĢtırır.  

 

Ġğler arası mesafe, yaklaĢık olarak 28 ila 38 mm‟dir. Bu mesafe kozaların geçiĢine 

uygun büyüklükte olduğundan açılmamıĢ kozalara zarar verilmemektedir. Ġğ uçları tambur 

çevresindeki dönüleri sırasında daireden farklı, eliptik bir yörünge izlemektedir. Ġğler 
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(iĢlevlerine uygun) farklı konumlarda bulunmaktadır. Böylece nemlendirme, toplama ve 

sıyırma iĢlemlerinin yüksek etkinlikte gerçekleĢtirilmesi sağlanmaktadır. 

 

1.5.4. Ġğneler ve Sıyırıcıların ÇalıĢma Sistemi 

 

Toplama sırasında her bir döner iğ, ızgara aralıklarından geçerek toplama bölgesindeki 

bitki içine dalar, dönü hareketiyle de açmıĢ koza üzerindeki kütlü pamuğu çevresine sarar, 

daha sonra bitkinin kalan bölümlerine zarar vermeden geriye doğru çekilir. 

 

Toplama bölgesini terk eden iğler, daha sonra iğ uçlarına yönelik dönmekte olan 

sıyırıcı elemanlar arasından geçmekte ve üzerine sarılı kütlüler konik formlarının da 

katkısıyla iğlerden sıyrılmaktadır. 

 
Resim 1.33: Ġğlerin ve sıyırıcıların çalıĢması 

 

1.5.5. Ġğneler ve Sıyırıcıların Ayarları 

 

Toplama ünitesinin doğru çalıĢması için sıyırıcı takımının her zaman uygun konumda 

ayarlanması gerekir. Bazı pamuk çeĢitleri ve ürün koĢulları sık sık sıyırıcı ayarı yapmayı 

gerektirir. Doğru sıyırıcı ayarı için iğler, her sepet dolduğunda veya zorunlu durumlarda 

sürekli gözden geçirilmelidir. Doğru sıyırıcı konumunu korumak, sıyırıcı ömrünü ve toplama 

verimliliğini artırır. 

 

Çok alçak ayarlanmıĢ sıyırıcı bölmesi ile çalıĢma, sıyırıcı yastığında, iğ kovanlarında 

ve çengelli uçlarda aĢırı aĢınmaya neden olur. Eğer sıyırıcı bölmesi çok yüksek ayarlanmıĢ 

ise iğler, uygun biçimde sıyrılmaz. Sıyırıcı ayarı tam yapılmadan toplama ünitesi 
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çalıĢtırılmamalıdır. Her sepet boĢaltılıĢında iğler ve yapılan ayarlar, sarmalanma bakımından 

kontrol edilmelidir. Ġğ ve sıyırıcı arasında küçük bir direnç olmalıdır. 

 

Bazı modellerde sıyırıcı gurubunu ayarlamak için ayar kolu (kilitleme kolu) kelebek 

somunu sökülür. Sıyırıcılar iğlere temas edinceye kadar sıyırıcı ayar cıvatası saat yönünde 

çevrilir. Sıyırıcı ile iğ arasındaki açıklık, 0,15 mm olacak Ģekilde ayarlanır ya da pratik 

olarak kâğıt para, sıyırıcı ile iğ arasında tatlı bir sürtünme ile geçecek Ģekilde ayarlanabilir. 

 

 
Resim 1.34: Sıyırıcı grubunun ayarlanması 

 

Cıvatanın bir sonraki düz yüzeyi anahtarın kilitleme pozisyonuna kadar sıyırıcı ayar 

cıvatası saat yönünde çevrilir. Geri çevrilmez. ġayet sıyırıcı ayarı çok sıkı olursa sıyırıcı 

yüzeyi ile iğler arasındaki mesafe 6,4 mm oluncaya kadar çevrilir. Ayar kolunun yerini 

sabitlemek için kelebek somunu yerine takılır. 

 

Diğer modellerde sıyırıcı ile iğ arasındaki açıklık ayarı için öncelikle iğ kolonu, Resim 

1.33‟te A ile gösterilen yarık üzerine gelecek Ģekilde döndürülür. Bu, sıyırıcı ayarlaması için 

uygun sıyırıcı iğ iliĢkisi sağlar. 
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Resim 1.35: Sıyırıcı ile iğ arasındaki açıklık ayarı 

 

Resim 1.34‟te kilit somunu (A) gevĢetilir. Sıyırıcı bölmesi serbestçe dönünceye kadar 

(iğler sıyırıcıya değmeyinceye kadar) ayar vidası (B) saat dönüĢü yönünde çevrilir. Ġstenilen 

ayar yapıldığında ayar vidası konumunda tutularak kilit somunu sıkılır. 

 

 

 
Resim 1.36: Ayar için kilit somununun sıkılması 

 

Bazı pamuk hasat makineleri modellerinde de sıyırıcı ile ağ arası için 0,15 mm‟lik 

mesafe yeterlidir. Bu ayar, en az günde iki kez kontrol edilmelidir. Gerekiyorsa tekrar 

yapılmalıdır. Doğru ve güvenilir bir ayar için sıyırıcıların aĢınmıĢ olmaması ve sıyırıcı yastık 

aralıklarının eĢit olması gerekir. AĢınma nedeni ile aralıklar eĢit değilse sıyırıcı bölmesi 

sökülüp bilenmelidir. 

 

Pamuğun çoğunun üstteki birkaç sıyırıcı tarafından sıyrıldığı uzun bitkiler ya da 

pamuğun çoğunun alttaki birkaç sıyırıcı tarafından sıyrıldığı kısa bitkiler gibi aĢırı koĢullarda 

dengesiz sıyırıcı aĢınması olur. Normal dıĢı ekim koĢulları, iğlerin sarmalanmasına neden 

olduğunda sıyırıcılar normal koĢullara göre daha sık ayarlanır. 

 

1/8 tur çevirme, iğlerdeki dirençte yalnızca küçük bir artıĢ sağlar. Hiçbir zaman 

sıyırıcılar iğlere gerçekten dokunmamalıdır. Bu, iğlerde ve kovanlarda erken aĢınmaya neden 

olur. Sıyırıcı aĢınmasının düzenli olduğu normal ekimlerde yalnızca sıyırıcı ayarlarının 

kontrol edilmesi yeterlidir. Bunun için de bir iğ çubuğu yarık üzerine getirilerek iğlerdeki 

direnç kontrol edilmelidir. 
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1.6. Çırpıcı Birimi (Nemlendirme Sistemi) 

 
Ġğlere temiz bir çalıĢma imkânı sağlamak için çırpıcı birim (nemlendirme sistemi) 

kullanılmaktadır. Toplama üniteleri, iğ sarmalarını engellemek ve kesintisiz pamuk hasadı 

sağlamak için nemlendirme sistemi ile donatılmıĢtır.  

 
1.6.1. Çırpıcı Birimin Görevi 

 

Ġğlerin taĢıdığı pamuklar, sıyırıcılar tarafından sıyrılır. Ġğler üzerinde kalan pamuk 

kalıntıları ve diğer parçacıklar nemlendirme yastıkları (pedleri) tarafından temizlenerek 

iğnelere daha temiz bir çalıĢma imkânı sağlanır. 

 

1.6.2. Çırpıcı Birimin ÇalıĢma Sistemi 

 

Ġğlerin tambur çevresinde dönmeleri sırasında sıyırıcıdan geçtikten sonra üzerinde 

kalan lif ve kalıntıların temizlenmesi için nemlendirme yastıkları arasından geçer. Burada 

üzerine pülverize edilen deterjan katkılı su ile temizlenmektedir. 

 

Nemlendirme sisteminde kullanılan fırçalar, kir ve yağ tutmaz üretan malzemeden 

imal edilmiĢlerdir. Ġğlerin tam olarak temizlenmesi için nemlendirme fırçaları üzerindeki 

delikler “X” Ģeklinde düzenlenmiĢtir. Sıra sonu dönüĢlerinde ve sepet boĢaltmada, kabin 

içinde bulunan ayak düğmesi ile birkaç saniyede nemlendirme fırçaları ve iğlerin temizliği 

tamamlanır. Ġğ sarmaları engellenerek kesintisiz çalıĢma sağlanır.  

 

Bazı makinelerde kabin içinden basıncı ayarlanabilen santrifüj pompa, tüm toplama 

koĢullarında uygun miktarda su-deterjan karıĢımını nemlendirme kolonlarına göndererek 

verimli toplama sağlar. 

 

 
Resim 1.37: Nemlendirme sisteminin çalıĢması 
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1.6.3. Çırpıcı Birimin Ayarları 

 

Ġğlerin taĢıdığı pamuklar, sıyırıcılar tarafından sıyrılır. Ġğler üzerinde kalan pamuk 

kalıntıları ve diğer parçacıklar nemlendirme yastıkları tarafından temizlenerek iğlere daha 

temiz bir çalıĢma imkânı sağlanır. Nemlendirme yastıklarında çok fazla aĢınma var ise 

yükseklik ayarından kaynaklanabilir. Eğer nemlendirici yastıkları çok alçak ise bu erken 

aĢınma ile sonuçlanır. Eğer nemlendirme yastıkları çok yüksek ise iğ üzerine yeterli sıvı 

olmayıĢı ve nemlendirme yastıklarının fırçalama eksikliği nedeni ile kötü bir temizleme 

meydana gelir. Ġğler, sıyırıcılar ile değil nemlendirme yastıkları ile temizlenir. Ġğler, 

nemlendirme yastıklarının altından geçmeye baĢladığında tüm kanatçıklar hafifçe 

eğilmelidir. Nemlendirme sisteminde konum ve yükseklik olmak üzere iki ayar vardır. 

 
 Çırpıcı birimin yükseklik ayarı 

 
Bazı modellerde sabitleme cıvatası (4) gevĢetilir. Ayar kolu üzerindeki kilitleme 

somunu (2) çözülür. Altıgen baskı ayar somununu (3) çevirerek nemlendirme yastık 

gurubunu aĢağı veya yukarı hareket ettirmek yastık uçlarının iğler ile temas etmesini sağlar. 

Yastık uçları ile iğler arasındaki yukarı-aĢağı mesafeye minimum 0,38 mm olacak Ģekilde 

müsaade edilir. 

 

  
 

 

 
Resim 1.38: Çırpıcı birimin yükseklik ayarı 

 

Bazı iğler, diğerlerine göre daha sıkı temas edecektir. Tüm iğler, nemlendirme 

yastıkları ile eĢit miktarda temas etmelidir. Bu ayar, kontrol edilmelidir. Kilitleme somunu 

ayar koluna doğru sıkılır.  

1. Ġğ nemlendirme grubu 

2. Kilit somunu 

3. Ayar somunu 

4. Sabitleme cıvatası 
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Resim 1.39: Çırpıcı birimde sabitleme cıvatasının sıkılması 

 

Diğer hasat makinesi modellerinde nemlendirme bölmesi yüksekliği, her bir 

nemlendirme yastığının tüm kanatçıkları iğlere ancak değecek biçimde ayarlanmalıdır.           

Kilitli somun gevĢetilir. Bölmeyi kaldırmak için ayar vidası saat dönüĢ yönünde, indirmek 

için ise saat dönüĢ yönü tersine çevrilir. Daha sonra kilit somunu sıkılır. Yükseklik ayarından 

sonra kapak kapatılır. Çöp koruma paneli kontrol edilerek kapatılır. Çöp koruma paneli, 

çöplerin nemlendirici bölmesine girmesini ve hava kapısını tıkamasını önler. 

 

 Çırpıcı birimin konum ayarı 

 

Bazı modellerde alt ve üst destek kolu önden arkaya getirildiğinde nemlendirici yastık 

uçları iğ uzunluğunun tamamını örtecek Ģekilde ayarlanabilir. Ayar için nemlendirme 

yastığının bir ucu iğ siperine değer. 

 

Nemlendirme ünitesinin bu ayarının yapılabilmesi için üst ve alt kollardaki bağlama 

cıvataları gevĢetilir ve gerekli ayar yapılır.  

 

Diğer modellerde iğler nemlendirme yastığına sürttüğünde nemlendirme yastığının 

Resim 1.38‟de gösterilen (A) ilk kanadı iğ toz yakasının (B) ön kenarına değecek biçimde 

ayarlanmalıdır. Uygun bir ayarlama için nemlendirme bölmesi kapağı kapatılmalı ve kol 

kilitlenmelidir. Nemlendirici yastığı iğ iliĢkisinin kontrolü için nemlendirme bölmesinin 

önündeki gözetleme kapağı sökülmelidir. 
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Resim 1.40: Çırpıcı birimin konum ayarı 

 

Çıkrık iğler nemlendirme yastıklarına yalnızca değecek biçimde döndürülür. Üstte ve 

altta kapı kilit durdurucu baĢlıklı vidalar gevĢetilir. Her bir yastığın, ilk yastığının ilk 

kanatçığı ilgili toz yakasının yarısı ile aynı doğrultuya gelinceye kadar kapı içe ya da dıĢa 

itilir. Daha sonra kapı kilit durdurucusu baĢlıklı vidalar sıkılır. 

 

 Nemlendirme sıvısının miktarı ve basınç ayarı 

 

Satın alınan pamuk hasat makinelerinde nemlendirme sisteminde kullanılacak olan 

nemlendirme karıĢım sıvısı olarak bakım kullanma kitabında tavsiye edilen sıvı ve karıĢım 

miktarı kullanılmalıdır. KarıĢım esnasında çok dikkatli olunmalı, göze temas ettirilmemeli ve 

çocuklardan uzak tutulmalıdır. 

 
1.6.4. Çırpıcı Birimin Parçaları 

 
Nemlendirme sisteminin deposu sert plastikten imal edilmiĢ olup kapasiteleri 

genellikle 1040 ila 1460 litredir. Bu depo kapasiteleri ile makinelerin modellerine ve sıra 

sayılarına bağlı olarak 200-250 dekarlık alan hasat edilebilmektedir. Depo üzerinde 

doldurma kapakları, seviye göstergesi ve havalandırma hortumu bulunur. Nemlendirme 

sisteminde sistemin hassas olmasından dolayı üç adet süzgeç vardır. Bu süzgeçler; depo 

çıkıĢında, depo doldurma sisteminde ve püskürtme memesinde bulunur. Hortumlar basınca 

dayanıklı değiĢik çapta ve uzunlukta olup sıvıyı ünitelerdeki tüm nemlendirme yastıklarına 

taĢıyabilmektedir.  

 

Nemlendirme sistemi pompası, hareketini elektrik motorundan, kayıĢ-kasnak 

sisteminden veya direkt (akuple) almaktadır. Depodan emmiĢ olduğu sıvıyı (su+temizleme 

maddesi) hortumlar vasıtasıyla püskürtme memesine kadar taĢımakta ve nemlendirme 

yastıklarının deliklerinden basınçlı olarak iğlerin üzerine püskürtmektedir. Nemlendirme 
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sisteminin elle kumanda edilmesi sırasında Ģoklama ve yıkama yapılmaktadır. Ayrıca elle 

kumanda, bakım ve ayarlarda kullanılmaktadır. Otomatik kumanda ise kabin içinde, normal 

çalıĢma Ģartlarında kullanılmaktadır. Püskürtme memeleri, nemlendirme sistemine sıvı 

akıĢını sağlayan parçalardır. Pompanın basmıĢ olduğu sıvı, sistemdeki dağıtım hunisine 

gelmekte ve plastik hortumlar yardımıyla nemlendirme fırçalarına gelmektedir.  

 

Nemlendirme sıvısı, temiz su ve iğ temizleyicisinden oluĢmaktadır. Nemlendirme 

sıvısının kullanılmasında önemli olan, iğlerin yeterince ıslatılması ve temizlenmesidir. 

Islatmadaki amaç, pamuk liflerinin iğe yapıĢmasını sağlamaktır. Nemlendirme sıvısının 

hazırlanmasında temiz su ile iğ temizleyicisinin belli oranlarda karıĢtırılması gerekmektedir. 

Genel olarak uygulanan karıĢım oranı 100 litre su için 1,5 litre iğ temizleyicisidir. Su 

mümkün olduğu kadar temiz olmalı, sistemde tıkanıklığa sebep olmamalıdır. Temizleme 

maddesi suda çözülebilen yağ katkılı özel bir maddedir. Nemlendirme fırçalarının iğleri iyi 

bir Ģekilde ıslatması ve temizlemesi gerekmektedir. 

 

Yağlama sistemi, toplama ünitelerindeki iğlerin yağlanması amacıyla 

kullanılmaktadır. Ġğler çok yüksek devirlerde (4000-4500 devir/dakika) döndükleri için ısınır 

ve aĢınmaya maruz kalır. Bu ısınmadan dolayı meydana gelecek aĢınmanın ortadan 

kaldırılması için düzenli bir Ģekilde yağlanmaları gerekmektedir. 

 

Ġğlerle birlikte ünitelerin diĢli sistemi, kamlar ve kolonlar da yağlanır. Yağlama 

sistemlerinde genellikle diĢli tip pompa kullanılmaktadır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Kendi yürür pamuk hasat makinesinin toplama ünitesinin ayarlarını aĢağıdaki iĢlem 

basamaklarına göre yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Toplama birimi yatıklığının ayarlarını 

yapınız. 

 Toplama ünitesinin üst kısmının öne 

doğru eğimli olacak Ģekilde ayarlanması 

gerektiğini hatırlayınız. 

 Sap kaldırıcıların ayarlarını yapınız. 

 Ayarlamadan önce toplama ünitesinin 

eğiklik ayarını, yükseklik ayarını ve 

yükseklik algılama ayarlarını doğru 

yapınız. 

 Lastik basıncı ayarlarını katalog 

değerlerine uygun bir Ģekilde yapınız. 

 Parmaklık çubuklarının ayarlarını 

yapınız. 

 Parmaklık çubuklarını fabrika ayarı olarak 

en fazla kaldırma konumunda ayarlayınız. 

 Ġğlerin ve sıyırıcılar (doffer)ın bakımını 

yapınız. 

 Bazı pamuk çeĢitleri ve ürün koĢullarında 

sık sık sıyırıcı ayarı yapmak gerektiğini 

hatırlayınız. 

 Ġğleri ve sıyırıcıları değiĢtiriniz. 
 Ġğleri ve sıyırıcıları kontrol ediniz. 

 AĢınmıĢ veya kırılmıĢ olanları değiĢtiriniz. 

 Çırpıcı yüksekliğini ve yatıklığını 

ayarlayınız. 

 Yükseklik ve yatıklığı bakım ve kullanma 

kitaplarında belirtilen değerlerde 

ayarlayınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Toplama birimi yatıklığının ayarlarını yaptınız mı?   

2. Sap kaldırıcıların ayarlarını yaptınız mı?   

3. Parmaklık çubuklarının ayarlarını yaptınız mı?   

4. Ġğlerin ve sıyırıcıların bakımını yaptınız mı?   

5. Ġğleri ve sıyırıcıları değiĢtirdiniz mi?   

6. Çırpıcı yüksekliğini ve yatıklığını ayarladınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Pamuğun mekanik hasadı, bitkinin faydalı bölümü olan kütlü pamuğun 

(lif+çekirdek) bir hasat makinesi ile bitki üzerinden alınmasıdır.  

 

2. (   ) Koza sıyırıcı (stripper) tip hasat makineleri, bitki üzerinde açmıĢ kozalardaki kütlü 

pamuğu toplayarak koza kabuklarını ve yapraklar ile açmamıĢ kozaları olgunlaĢması 

için bitki üzerinde bırakır.  

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

3. …………………………….nin görevi açmıĢ durumdaki kozalardaki kütlü pamuğu 

açmamıĢ durumdaki kozalara zarar vermeden pamuk bitkisinden almaktır. 

 

4. Mekanik toplayıcı üniteli pamuk hasat makinelerinde günümüz koĢullarında yaygın 

olarak kullanılan …………………..  iğlerdir. 

 

5. ……………………….,, pamuk bitkisinin kaldırılıp düzeltilerek toplama ünitesine 

girmesini sağlar. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Gerekli araç gereç verildiğinde atölye veya düz bir zeminde,  kendi yürür pamuk hasat 

makinesinin depolama ünitesinin ayarlarını yapabileceksiniz. 

 

 
 

 

 Kendi yürür tarım makinelerinin depolama ünitesinin nasıl çalıĢtığını ve 

ayarlarını öğreniniz. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz bilgileri sunum yaparak 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

2. DEPOLAMA ÜNĠTESĠ 
 

Pamuk hasat makinesinin kapasitesini artırmada önemli rol oynayan kısımlarından biri 

de depolardır. Toplayıcılardan geçen hasat edilmiĢ ürünün nakliye aracına aktarılmasından 

önce depo edildiği ünitedir. Depo içinde yer alan belli baĢlı mekanizmalar; depo boĢaltma, 

yayıcılar ve sıkıĢtırıcı düzenlerdir. 

 

2.1. Depolama Ünitesinin Görevi 
 

Depo boĢaltma, hidrolik devirmeli tipte olabileceği gibi deponun içinde yer alan 

zincirli konveyörlerle de sağlanabilir. Depo hacminin büyük olması, yüksek çatılı 

tasarımlarda problem olabilir. 

 

ĠĢ güvenliği açısından deponun boĢaltılması, deponun üst kapağının kaldırılması ve 

indirilmesi depo hareketindeki önemli konulardır. Deponun boĢaltılması için depo içinde 

farklı hareket sistemleri bulunabilir. 

 

Bazı hasat makinelerinde sepet altında, bakım ya da gözlem amacı ile tam olarak 

kaldırıldığında sepetin aĢağıya düĢmemesi ve pozisyonunu koruması için güvenlik kilitleri 

kullanılır.  

 

2.2. Nakil Oluğu 
 

Nakil oluğunun görevi, toplama biriminin pamuk bitkisi üzerinden aldığı kütlü 

kozalarının fanların meydana getirdiği hava akımı yardımıyla sepet içine iletilmesini 

sağlamaktır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: Pamuk nakil olukları 

 

Toplayıcı ünitelerden pamuğun alınıp depoya (sepet) aktarılması hasat edilen 

pamuğun kalitesini önemli oranda etkiler. Bu iletimde havanın kullanılması ve depoya 

gelinceye kadar iğin olabildiği bir yerle teması (sürtünmesi) istenir. 

 

 
Resim 2.1: Hava ile iletiĢim sistemi 

 

Resim 2.2‟de motorun bulunduğu yerdeki bir fan (A), (B) hortumu yoluyla ılık havayı 

(C) memesine üfler. Hava pamuğu depoya aktaran konveyörün giriĢine geldiğinde (D) 

kısmında bir emiĢ yaratır. Bu da pamuğun alıcılarının bulunduğu alan ve konveyör 
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kanalından (E) sepeti içine üfler. Böylece tarladan makineye giren pamuk, sadece iğ ve 

alıcılarla temas eder. Bu Ģekilde lif içindeki tohumun (çiğit) yaralanması veya ezilmesi en 

aza indirilmiĢ ve kalite korunmuĢ olur. 

 

2.3. Ġletim 
 

Pamuk toplama makinesinde toplama kapasitesinin gerektirdiği yüksek debili havayı 

sağlamak üzere standart olarak iki adet fan bulunur. Böylece toplama ünitelerindeki ön ve 

arka tamburlara ayrı kanallardan hava basılır ve daha güçlü vakum etkisi oluĢturulur. Her 

tambur tarafından toplanan pamuk, ayrı ve yüksek debili hava akımı ile tambur içinde 

çepelin büyük bir kısmından arındırılır. Tamburlara ayrı ayrı üflenen hava akıĢı, tamburların 

alt kısmında birleĢir ve pamuğun sepete yüksek hızda, kayıpsız iletilmesini sağlar. Bu 

birleĢmiĢ güçlü hava akıĢı, çepelin kalan kısmının sepet deliklerinden atılmasını sağlar. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Depolama ünitesinin ayarlarını aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre yapınız. 

LAMA FAALĠYETĠ 
ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Nakil oluğu ayarını yapınız. 
 Bakım kullanma kitaplarına göre ayarları 

yapınız. 

 Sepet üst temizleme ızgarası ayarını 

yapınız. 

 Izgaranın temizliğine dikkat ediniz. 

 Bakım kullanma kitaplarına göre ayarları 

yapınız. 

 Ön fan kayıĢ ayarını yapınız. 

 KayıĢ gerginlik ayarlarını bakım kullanma 

kitaplarında belirtilen değerlerde 

ayarlayınız. 

 Üzeri genellikle ince bir toz tabakası ile 

kaplanacağından kayıĢları düzenli olarak 

temizleyiniz. 

 Ön fanı temizleyiniz. 

 Arka fan kayıĢ ayarını yapınız. 

 KayıĢ gerginlik ayarlarını bakım kullanma 

kitaplarında belirtilen değerlerde 

ayarlayınız. 

 Üzeri genellikle ince bir toz tabakası ile 

kaplanacağından kayıĢları düzenli olarak 

temizleyiniz. 

 Ön fanı temizleyiniz. 

 Silindir ve piston hortumlarının 

kontrolünü yapınız. 

 Hortumlarda sızıntı ve kaçak olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Sızıntı ve kaçak için gerekli tedbirleri 

alınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Nakil oluğu ayarını yaptınız mı?   

2. Sepet üst temizleme ızgarası ayarını yaptınız mı?    

3. Ön fan kayıĢ ayarını yaptınız mı?   

4. Arka fan kayıĢ ayarını yaptınız mı?   

5. Silindir ve piston hortumlarının kontrolünü yaptınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Toplayıcılardan geçen hasat edilmiĢ ürünün nakliye aracına aktarılmasından önce 

depo edildiği ünite…………………… dir. 

 

2. ………………………..,, toplama biriminin pamuk bitkisi üzerinden almıĢ olduğu 

kütlü kozaların fanların meydana getirdiği hava akımı yardımıyla sepet içine 

iletilmesini sağlamaktadır. 

 
3. Pamuk toplama makinesinde toplama kapasitesinin gerektirdiği yüksek debili havayı 

sağlamak üzere standart olarak iki adet ………….. bulunur. 

 
4. Hasat makinelerinde sepet altında, bakım ya da gözlem amacı ile tam olarak 

kaldırıldığında sepetin aĢağıya düĢmemesi ve pozisyonunu koruması için 

……………………………..kullanılır. 

 
5. Depo boĢaltma, hidrolik devirmeli tipte olabileceği gibi deponun içinde yer alan 

……………………………… ile de sağlanabilir. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 
Pamuk ekili arazilerin ve ürünün hasada uygunluğunu tespit edebileceksiniz. 

 

 

 

 
 Çevrenizdeki tarım iĢletmeleri ile görüĢerek pamuk ekili arazilerin ve ürünün 

hasada uygunluğunu nasıl tespit ettiklerini araĢtırınız.  

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz bilgileri sunum yaparak 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

 

3. ARAZĠ VE ÜRÜNÜN HASADA 

UYGUNLUĞU 
 

3.1. Arazinin Pamuk Hasat Makinesi ile Hasada Uygunluk Durumu 
 

Makineli hasatta hasadın yapılacağı tarlanın seçimi, tohum yatağı hazırlama, sulama 

gibi genel faktörlerle birlikte çeĢitli faktörler tarım tekniğinde etkilidir. Bunlar: 

 

 Tarla hazırlığı ve ekim 

 ÇeĢitle ilgili faktörler 

 Bitki dağılımı ve sıra aralığı 

 Bakım iĢlemleri 

 Yaprak dökücü uygulama faktörleri 

 

3.1.1. Tarla Hazırlığı ve Ekim 

 

Ekim yapılacak tarla, taĢsız ve tesviyeli olmalı ve iyi bir tohum yatağı hazırlanarak 

üniform bir çıkıĢ sağlanmalıdır. Ġdeal bir pamuk tarımı için en önemli koĢul, iyi bir toprak 

hazırlığı yapmaktır. Bunun için pamuk ekilecek tarlada bir yıl önceden kalan bitki 

artıklarının toprağa gömülmesi, toprağın drenajının korunması, yabancı otların yok edilmesi 

vb. toprak iĢlemede temel amaçtır.  

 

Toprağın ekime hazırlanması için ilk iĢ, tarla temizliği ile baĢlar. Sonbaharda hasadı 

müteakip, pamuk sapları kesilir ve parçalanır. Bunun için traktörün kuyruk milinden hareket 

alan sap parçalama makineleri kullanılmaktadır. Pamuk saplarının parçalanmasında en 

yaygın kullanılan sap parçalayıcı diskli sap parçalayıcısıdır. Bu sap parçalayıcılar, darbeli 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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parçalayıcıya göre daha az traktör gücüne ihtiyaç duyar. Sap parçalama makinesi kullanmak 

sureti ile parçalanan pamuk saplarının toprağa karıĢtırılması, toprağın pulluk ile derin 

sürümü sırasında olur. 

 

Tesviye edilmiĢ tarlada; toprak tavı, ekim, bitki çıkıĢı, bitki geliĢmesi ve koza 

olgunlaĢması düzgün olur. Sulama ve hasat kolaylaĢır, kayıplar azalır, ürün verimi kalitesi 

artar. Toprakta taban taĢı varsa kırılmalıdır. 

 

 
Resim 3.1: Diskli sap parçalayıcı 

 

Ülkemizde pamuğun üretim aĢamalarında özellikle taban suyu yüksek veya ilkbahar 

yağıĢlarının yoğun olduğu bölgelerde yaĢanan aĢırı nemlilik sonucunda ekimin ve 

çimlenmenin gecikmesi, kök bölgesinde bazı hastalıkların meydana gelmesi ve hasadın 

gecikmesi gibi bazı problemler ortaya çıkmaktadır. Pamuk üreticileri, gözlenen bu 

problemleri ortadan kaldırmak, erken ekim ile hasadı öne almak ve makineli hasada uygun 

nitelikli ve yüksek verimli üretim yapmak için sırt Ģeklinde toprak iĢleme ve sırta ekimi 

tercih etmektedir. 

 

Ayrıca hasat öncesi defolyantla dökülen yapraklar karıklarda birikerek kozalardan 

uzaklaĢır. Makine tekerlekleri çukurda ilerlerken toplama üniteleri sırtlardaki pamuk 

sıralarını içlerine toprak, yaprak vb. almaksızın daha aĢağıdan hasat edebilir. Tıkanmalar az 

olur, toplama verimi ve temizliği artar.  

 

Doğru ayarlanmıĢ, iyi bir hassas ekim makinesi yardımıyla dekarda 8000 ila 10000 

arasında sağlıklı pamuk bitkisi olacak Ģekilde tohum atılmalıdır. Pamuk sıralarının ve bayrak 

çizgisinin düzgün olmasına dikkat edilmelidir. Eğim % 2-3‟ü aĢmamalıdır. 

 

Pamuk ekimi için optimum toprak sıcaklığı 18 °C‟dir. Toprak sıcaklığının 13 ila 18 °C 

civarında ve bu sıcaklığın birkaç gün sabit olması pamuk ekiminin yapılabileceğini gösterir. 

Ülkemizde pamuk ekimi mart ayının son haftasından haziran ayının ilk haftasına kadar 

devam eder.   

 

3.1.2. ÇeĢit Seçimi 

 

Makineli hasada uygun pamuk; orta uzun boylu uzun boğum aralığına sahip, vejetatif 

geliĢmesi çok fazla olmayan, fazla dallanmadan dikine büyüyen, ilk kozaları toprak 

yüzeyinden 15-20 cm yükseklikte olan, kozaları tam açan ve ana gövdeye yakın olan; 
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olgunlaĢma süresi kısa, rüzgâr direnci yüksek olan; sarkık lüleli, çok dipten koza 

bağlamayan, hasatlık ve zararlılara dayanıklı özellikte olmalıdır.  

 

Makine bitkiye uydurulamadığı için makineye uygun çeĢitlerin geliĢtirilmesi gerekir. 

Makineli hasada uygun olmayan çeĢitlerin hasadında, tarla ve makine ne kadar iyi olursa 

olsun toplama zorlaĢır ve kayıplar artar. 

 

Ülkemizde yetiĢtirilen “Carmen”, SG115, SG118 pamuk çeĢitleri makineli hasada 

uygun çeĢitlere örnek verilebilir. Mevcut yerli çeĢitlerin bu yönde ıslahı ve yeni çeĢitlerin 

araĢtırılması makineli hasattaki baĢarı oranını artıracaktır. 

 

3.1.3. Bitki Popülasyonu ve Sıra Aralığı 

 

Dekarda 8000-10000 adet bitki olması, sıra arası mesafenin makinenin ölçülerine 

uyması gerekir. Ülkemizde uygulanan ekim Ģekli dikkate alındığında 76 cm veya 81 cm sıra 

aralığında çalıĢabilen makinelerin tercihi uygun olacaktır.  

 

AraĢtırma sonuçlarına göre 30 kozalı bir pamuk bitkisinde önce olgunlaĢıp ilk açılan 

15 koza, gelirin % 82‟sini temin etmekte, son 10 koza ise gelire ancak % 18 katkı 

sağlayabilmektedir. Buna göre yüksek verimli ve kaliteli pamuk yetiĢtirmede asıl hedef; 

erken olgunlaĢıp açılan göbekteki kozaların kazanılması olmalıdır. Diğerleri ikinci planda 

kalmalıdır. BaĢka bir deyiĢle çok kozalı az sayıda bitki yerine, az kozalı çok sayıda bitki 

yetiĢtirilmesine çalıĢılmalıdır. Bir bitkide çok koza olabilmesi için bunların seyrek olması 

gerekir. 

 

Türkiye‟de pamuk, Ege Bölgesi‟nde 70 cm veya 76 cm, Adana‟da 80 cm, 

Çukurova‟nın diğer yöreleriyle Güneydoğu‟da 70 cm sıra aralığında ekilmektedir. Tarla filiz 

çıkıĢını garantilemek amacıyla gereğinden fazla tohum kullanılmakta ancak daha sonra 

yapılan seyreltmeler ve diğer nedenlerle oluĢan eksilmelerle sıra üzeri sıklık 30-35 cm 

olmaktadır. 76 veya 81 cm sıra aralığındaki ekim tercih edilmelidir. 

 

Havalanma, güneĢlenme ve rahat trafikle ürünün verim ve kalitesi ile iĢ veriminin 

artacağı unutulmamalıdır. 80 cm sıra aralığı, makineli hasat için de avantaj sağlayacaktır. 

Toplama çok daha temiz ve düĢük kayıpla yapılabilecek, ayrıca iĢ verimi yani birim 

zamanda hasat edilen alan ve toplanan pamuk miktarı da 70 cm sıra aralığına oranla % 15 

daha fazla olacaktır. 

 

Yüksek verimli ve kaliteli ürün için ayrıca hasat sırasında makinenin rahat çalıĢması 

ve iĢ verimini artırmak amacıyla pamuğun 80 cm sıra aralığında ekilmesi ve en az 18 cm sıra 

üzeri sıklıkla birlikte dekara 7000 ve fazlası bitki oluĢturulması önerilmektedir. Bunu 

gerçekleĢtirmek üzere kaliteli pnömatik ekim makinesi ile dekara, tohumun ağır veya hafif 

taneli olmasına bağlı olarak 1100-1500 gram orijinal tohum ekilmesi ve seyreltme 

yapılmaması yeterli olacaktır. 

 

Ekim sırasında markör çizgisinde az da olsa sapmaların meydana gelebileceği dikkate 

alınarak pamuk toplama makinesi sıra sayısı ile ekim makinesi sıra sayısı arasında uyum 

olmalıdır. Aksi hâlde sıradan hafif kaymalar hasatta elyaf dökülmesine sebep olmakta ve 
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hasat kaybını artırmaktadır. Ekim derinliği; ekim zamanına, toprak tavına, tav derinliğine, 

toprak sıcaklığına göre değiĢmekle birlikte ideal ekim derinliği 2 ila 4 cm‟dir. Tohum 5 

cm‟den daha derine ekilmemelidir. 

 

3.1.4. Bakım ĠĢlemleri 

 

Pamuk sıraları ne kadar düzgün olursa ekimden hasada kadar bütün iĢlemeler o kadar 

iyi ve tasarruflu yapılır. Pamuk toplama makinesiyle de o kadar verimli, kayıpsız ve temiz 

toplama yapılır. Pamuk toplama makinesi sıra baĢlarında hızlı ve güvenli bir Ģekilde 

dönebilmeli, ayrıca dönüĢü takiben normal ilerleme hızına eriĢtiğinde toplamaya 

baĢlamalıdır. Makine dönüĢleri için sıra baĢlarında 8-9 metre geniĢliğinde boĢ alan 

bırakılmalı ya da boĢ alan bırakılmak istenmiyorsa yastık baĢlarına 12 sıra ekim yapılmalıdır. 

 

  Yabancı ot, hastalık ve zararlı kontrolü gibi bakım iĢleri, makineli hasatta önemli 

etkiye sahiptir. Özellikle yabancı ot kontrolünün iyi yapılması, makinenin hasat sırasındaki iĢ 

baĢarısını artırdığı gibi çırçırlama sonunda lif pamuk kalitesindeki düĢmeyi de 

engellemektedir. 

 

Bitkinin aĢırı büyümesine sebep olan fazla gübreleme ve sulama yapılmamalıdır. 

Toprak analizine dayalı, dengeli gübreleme yapılmalı; aĢırı gübrelemeden kaçınılmalıdır. 

Çiçeklenme baĢlangıcından itibaren 5. hafta sonuna kadar sap ve yaprak analizleri 

yaptırılarak gübreleme programı yapılmalıdır.  

 

Damla sulama tercih edilmelidir. Buna imkân yoksa ve tarla tesviyeli ise karık usulü 

sulama yapılmalıdır. Tava usulü sulama yapmak zorunda kalınırsa boyuna setleri sıra 

sayısına uygun aralıklarla yapılmalıdır. 2 ve 4 sıralı makinelerle hasat için setler arasında 8, 

12 veya 20 pamuk sırası (çizi); 5 sıralı makineyle hasat için 10, 15, 20 veya 25 pamuk sırası 

(çizi) bırakılması uygundur. Setler, bayrak boĢluklarına değil bunlara komĢu sıra aralarına 

yapılmalıdır. Ġlk sulama, ana gövdedeki kızarma en uçtaki tarağa 8-9 cm yaklaĢtığında 

yapılmalı, sonraki sulamaları beyaz çiçek üstündeki boğum sayısı 7‟nin altına düĢtüğünde 

yapılmalıdır. Kozaların % 20-25 „i açtığında sulama kesilmelidir. 

 

DüĢük dozlu, sık aralıklı sulama yapılmalıdır. Sulama, bitkinin ihtiyaç duyduğu 

zamanda yapılmalıdır. Ġlk sulama gövde kızarıklığı tepede 7,5-9 cm‟ye yaklaĢtığında yapılır. 

Sonraki sulamalar yaprak rengi mora çaldığında yapılmalıdır. Karık sulamada, ilk koza 

açtığında; yağmurlama sulamada, ilk koza açımından 1 hafta sonra; damla sulamada, ilk 

koza açımından 10 gün sonra sulama kesilmelidir. 

 

Hasattan önce varsa enine sulama setleri el çapasıyla düzlenmelidir. Varsa önce yastık 

sıraları toplanmalı, kalan pamuk sapları parçalanıp yastıklama Ģeridi tesviye küreği ile 

düzeltilmelidir. Hasatta boyuna sulama setlerinin yanındaki sıralar atlanmalı, bunlar daha 

sonra ayrıca toplanmalıdır. Pamuk tarımında çapalama sayısı; yabancı ot yoğunluğuna, kök 

çürüklüğü hastalığının Ģiddetine, ekimden sonra oluĢan yağıĢlara ve bitki geliĢmesine bağlı 

olarak değiĢir. Bu faktörlere bağlı olarak pamuk tarımında 2-4 defa el ve makine çapası 

yapılır. Pamuk bitkisinin sıra aralarını kapatmadan önce, yapılan sulamalardan sonra oluĢan 

kaymak tabakasının kırılması için ara çapası mutlaka yapılmalıdır. Pamuk bitkisi sıra 

aralarını kapattıktan sonra çapalamaya son verilmelidir.  
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Bakım aĢamasında kimyasal büyüme düzenleyicisi kullanılması yararlı olmaktadır. Bu 

Ģekilde vejetatif geliĢme kontrol altında tutularak daha kısa boylu, az döllenmiĢ ve az 

yapraklanmıĢ, makineli hasada uygun bitki formu elde edilmiĢ olacaktır. 

 

3.1.5. Koza Açtırma ve Yaprak Döktürme (Defoliant/Defoliasyon)  

 

Koza açıcılar sayesinde olgunlaĢma teĢvik edilerek ürünün tamamına yakını birinci el 

olarak toplanabilir. Bitki üzerindeki yaprakların kütlü pamuğa karıĢmasının önlenmesi, bu 

sayede çırçırlamada kolaylık sağlanması ve bitki geliĢiminin hızlandırılarak kozaların 

kısmen erken açtırılıp hasadın erkene alınması amacıyla yapılan yaprak döktürücü 

(defoliant) uygulaması, mekanik hasat için gerekli iĢlemlerden biridir. Bu nedenle toplama 

yapılmadan önce pamuk bitkisinin yapraklarını döken ve kozaların açma yüzdesini artıran 

yaprak döktürücü uygulaması mutlaka yapılmalıdır. 

 

Yaprak döktürücü uygulamasında en önemli konu uygulama zamanıdır. Zamanından 

erken uygulama, verim kaybına ve henüz olgunlaĢmamıĢ kozalarda lif kalitesinin azalmasına 

neden olabilir. Zamanından geç uygulamada ise erken hasat ve buna bağlı olarak beklenen 

ekonomik yarar sağlanamaz. Defoliasyon yetersiz olduğunda bitki üzerinde yaprak kalır ve 

bitkiler tekrar tazelenmeye baĢlar. Bu durumda defolyant uygulanmasından beklenen olumlu 

Ģartlar oluĢturulamaz ve elyafta yeĢil boyama görülebilir. AĢırı miktarda defolyant 

uygulaması, yaprakların dökülmeden dalında kurumasına yol açar ki bu durumda toplanan 

pamuk içindeki çepel miktarı çok fazla olur.  

 

Uygun zamanın tespitinde iki ölçüt vardır: Ġlki kozaların kontrolüdür (koza olgunluk 

testi). Bu, en güvenilir yöntemdir. Kozaların olgunlaĢması için aĢağıdan yukarıya doğru her 

koza arasında 3 gün, gövdeden dıĢarıya doğru 6 gün gerekir. Hasat etmek istenilen son 

kozanın fizyolojik olgunluğa gelmesi gerekir. Fizyolojik olgunluğa gelmiĢ kozalar; 

parmaklar arasında ezilmez, keskin bir bıçakla enine güçlükle kesilir. Koza enine 

kesildiğinde lifler ayrılır ve çekirdek kabuğu kahverengi olur. Bir diğer ölçüt de hava 

durumudur. Uygulama sırasında ve bunu izleyen en az 3 günlük sürede ortalama sıcaklık 

(gece-gündüz sıcaklık ortalaması) 17°C‟nin üzerinde olmalıdır. Uygulamanın ardından 24 

saat içinde yıkayıcı yağıĢ olması durumunda uygulamanın tekrarı gerekir. 

 

Yaprak döktürücü, tarla pülverizatörü ile uygulanabilir. Gerekli teknik özelliklere 

sahip, Ģartlara uygun ayarlanmıĢ, karın altı yüksekliği en az 80 cm olan, traktörle çekilir veya 

tercihen kendi yürür tarla pülverizatörü ile koza açtırıcı, yaprak döktürücü veya bunların 

karıĢımı atılmalıdır. Yaprak döktürücülerin uygulanmasında iyi bir kaplama yapılması 

baĢarıyı artırmaktadır. Yerden ilaçlamalarda dekara 40 litre, havadan ilaçlamalarda 5-7 litre 

su tavsiye edilmektedir. Sabah ve akĢam saatlerinde uygulanmalıdır. 

 

Normal olarak bitki üzerindeki kozaların % 60-75‟i açtığında yaprak döktürücü 

uygulanır ve ilaçlamayı takiben 10-15 gün sonra hasat yapılabilir. Ama sıcaklık düĢtükçe bu 

süre 3 haftaya kadar uzayabileceği gibi uygun koĢullarda 1 haftaya kadar düĢebilir. Bu 

dönemde yaprakların dökülmüĢ ve kozaların % 80-90‟ının açmıĢ olması gerekmektedir. 

Ġlacın dipteki yapraklara ulaĢtığından emin olunmalı, pamuk çok sık ve gür ise dozun üçte 

biri, ilkinden 5-7 gün sonra yapılacak ikinci uygulama ile atılmalıdır. Uygulamayı takiben 6-
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24 saat (ilaca göre değiĢir) içinde yağmur yağması durumunda ilaçlama tekrarlanmalıdır. 

Ġlaçlamayı izleyen günlerdeki hava koĢullarına göre 12-15 gün sonra makine ile hasada 

baĢlanmalıdır. 

 

3.1.6. Hasat Öncesi Tarla Hazırlığı 

 

Sulama setleri ve sıra baĢlarındaki yastıklar pamuk toplama makinesinin hızlı ve 

düzenli çalıĢmasını engeller, tıkanmalara, ürün kayıplarına ve pamuğa toz, toprak 

bulaĢmasına neden olur. Bunun için tava usulü sulama yapıldıysa son sudan sonra enine 

setler el çapası ile yıkılıp düzeltilmelidir. Tarlada önce tarla baĢı yastık sıraları toplanmalı, 

toplanmıĢ pamuk sapları parçalanarak toprağa yayılmalı ve sıra baĢları pamuk toplama 

makinesinin dönüĢleri için uygun hâle getirilmelidir. Yağmur yağması hâlinde toprağı 

yumuĢatıp, manevrayı zorlaĢtıracağı için, sap parçalama ve yaymada diskli tırmık 

kullanmaktan kaçınılmalıdır. Boyuna sulama setlerine komĢu sıraların toplanması, 

mümkünse tarlada hasat tamamlandıktan sonra ayrıca yapılmalıdır.  

 

3.2. Pamuk Hasat Makinesi ile Hasat Edilecek Ürünlerde Hasat 

Olgunluğu 
 

Pamukta hasat zamanı; bölgelere, ekim zamanına, uygulanan kültürel iĢlemlere 

(sulama, gübreleme vb.), bitkilerin hastalık ve zararlılardan etkilenme durumuna ve 

pamuktan sonra ekilecek bitkinin ekim zamanına göre değiĢir. Elle pamuk hasadına 

kozaların % 60-70‟inin açtığı dönemde baĢlanmalıdır. Ülkemizde pamuk hasadı, bölgelere 

göre ağustos - ekim aylarını kapsayan dönemde yapılmaktadır. Makineli hasatta kozaların 

olgunlaĢması ile birlikte pamuk hasadına baĢlanır. 

 

3.3. Hasat Ġçin Uygun Hava ġartları 
 

Hasat, zamanından önce yapılırsa lifler tam olgunlaĢmaz. Kozalar; yağmur, çiğ, kırağı 

ve kar yağmadan toplanmalıdır. Sulu cisimler, lifin lümen denilen kanalına girer. Bunun 

çıkması çok zordur. Bu, lifin rengini matlaĢtırır, mukavemetini azaltır. Ġleride boya almasını 

zorlaĢtırır ve mat olur. Rüzgârlı yerlerde özellikle rüzgârdan lüleleri düĢen pamuk çeĢitleri 

ekilmiĢse hemen toplanmalıdır. Bunların yere düĢmesi zayiata sebebiyet verir. Denizden 

gelen rüzgârlar, belirli bir yere kadar pamuk lifi için uygundur.  

 

Hasat zamanı geciktiğinde güneĢ, yağmur, rüzgâr vb. doğa Ģartları, lifin kalitesini 

bozar. Pamuk hasadında dikkat edilecek en önemli konu, pamuğun yaĢ ve çepelli 

toplanmamasıdır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Pamuk ekili arazilerin ve ürünün hasada uygunluğunu aĢağıdaki iĢlem basamaklarına 

göre tespit ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢılacak araziyi kontrol ediniz. 

 Hasat öncesinde toprak profilinin keseksiz 

ve bitki diplerinde kısmen sırt 

oluĢturulmuĢ Ģekilde olması gerektiğini 

hatırlayınız. 

 Hasada uygunluğuna karar veriniz. 
 Makineli hasada uygun bitkilerin 

üretilmesi gerektiği hatırlayınız. 

 Hasat edilecek ürünü kontrol ediniz. 

 Kozaları kontrol ediniz. 

 Yaprak döktürücü uygulaması gerekip 

gerekmediğini tespit ediniz. 

 Hava durumuna göre yaprak döktürücü 

uygulamasını yapınız. 

 Ürünün hasat olgunluğunda olup 

olmadığını tespit ediniz. 

 Kozaların olgunlaĢması ile hasada 

baĢlayınız. 

 Ürünün hasada baĢlama zamanına karar 

veriniz. 

 Hasat için uygun hava Ģartlarını tespit 

ediniz. 

 Tespit edilen hava Ģartlarında hasadı 

gerçekleĢtiriniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ÇalıĢılacak araziyi kontrol ettiniz mi?   

2. Hasada uygunluğuna karar verdiniz mi?   

3. Hasat edilecek ürünü kontrol ettiniz mi?   

4. Ürünün hasat olgunluğunda olup olmadığını tespit ettiniz 

mi? 
  

5. Ürünün hasada baĢlama zamanına karar verdiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (     ) Hasat öncesinde toprak profili, keseksiz ve bitki diplerinde kısmen sırt 

oluĢturulmuĢ Ģekilde olmalıdır.  
 

2. (     ) Toplama yapılmadan önce pamuk bitkisinin yapraklarını döken ve kozaların 

açma yüzdesini artıran yaprak döktürücü uygulaması yapılmamalıdır.  

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
3. Makineli hasatta ………………..… olgunlaĢması ile birlikte pamuk hasadına baĢlanır. 

 

4. Hasat zamanı ……………….; güneĢ, yağmur, rüzgâr vb. doğa Ģartları lifin kalitesini 

bozar. 

 
5. YağıĢlardan sonra tarlaya girmekte acele edilmemeli ve ………………………. 

mutlaka bitki üzerinde kurumalıdır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 
 

 

 

Kendi yürür pamuk hasat makinesini kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Tarım iĢletmelerine giderek kendi yürür pamuk hasat makinelerinin nasıl 

kullanıldığını araĢtırınız. 

 Kendi yürür tarım makinelerinin nasıl çalıĢtığını öğreniniz. 

 Çevrenizdeki tarım iĢletmesi ve özel tarım makineleri satan Ģirketlerle 

görüĢerek kullandıkları veya sattıkları kendi yürür pamuk hasat makinesini 

inceleyiniz.  

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

4. PAMUK HASAT MAKĠNESĠNĠN 

KULLANILMASI 
 

4.1. Kontrol ve Kumanda Organları 
 

Pamuk hasat makinelerinin çalıĢtırılması, hareketi ve pamuk bitkisinin hasadının 

yapılması için gerekli olan kontrol ve kumanda organları; makine organlarına hareket veren 

kol, ayak pedalları ve düğmelerden oluĢmaktadır. Kontrol ve kumanda elemanları; 

 

 Genel kumanda elemanları, 

 Hasat iĢlemine bağlı kumanda elemanları olmak üzere iki kısımda incelenebilir. 

 

4.1.1. Genel Kumanda Elemanları 

 

Genel kumanda elemanları, tüm pamuk hasat makinelerinde bulunan fren pedalı, el 

freni, debriyaj pedalı, vites kolu, gaz kolu, direksiyon pozisyon ayar pedalı gibi kumanda 

elemanlarıdır. 

 

 Teker hareket (debriyaj) pedalı: Makinede motordan güç aktarma organlarına 

hareketi ileten ve kesen pedaldır. Buna göre pedal tamamen yukarıda iken 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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tekerlekle bağlantılıdır  (çalıĢır durumda), pedal tamamen aĢağıda iken 

tekerlekle bağlantılı değildir (hareketin iletilmediği durum). 

 Dümenleme kolunun ayar pedalı: Sürücünün konumuna uygun olarak 

direksiyonu ileri geri hareket ettirmek için kullanılır. 

 Fren pedalları: Sol pedal sol tekeri, sağ pedal sağ tekeri durdurur. Pedallar, 

sağa ve sola dönüĢler için ayrı ayrı kullanılabilir. Yol konumunda ise emniyetli 

gidebilmek için pedallar kilitlenmelidir. 

 Fren pedalı mandalı: Sağ ve sol fren pedalını birbirine bağlar. Böylece her iki 

fren pedalını birlikte kullanmak mümkün olur. 

 El (park) freni: Pamuk hasat makinelerinin durduğu yerde hareket etmesini 

engellemek için kullanılır. El freni çekili iken hareket edilirse balatanın 

sürtünmesi sonucu yangın çıkma ihtimali yüksektir. 

 Vites kolu: Vites kutusuna kumanda eder. Kademeli Ģekilde ilerleme hızı 

seçimi için kullanılır. Pamuk hasat makinelerinde genellikle üç ileri bir geri 

vites bulunur. 

 Gaz kolu: Motor devrine etki eder ancak pamuk hasat makinelerinde fazla 

kullanılmaz. Çünkü pamuk hasat makineleri tam gazda çalıĢır. Stop çubuğu 

genellikle gaz kolu ile birliktedir. Pamuk hasat makinelerinde ayak gazı 

bulunmaz. 

 DönüĢ sinyal kolu: Sağa dönüĢler için kol ileri itilirken sola dönüĢler için 

aĢağıya doğru çekilir. 

 Konfor kumandaları: Radyo, teyp, cam sileceği, kalorifer ve klima gibi 

elemanların çalıĢmalarına kumanda etmek için kullanılır. 

 

4.1.2. Hasat ĠĢlemine Bağlı Kumanda Elemanları 

 

Hasat iĢlemine bağlı kumanda elemanları, pamuk hasat makineleri hasat iĢlemini 

gerçekleĢtirdiği sırada toplama biriminin pozisyonuna ve toplama performansına etki eden 

kol ve düğmelerdir. 

 

Ölçme, kontrol ve güç aktarımı alanlarındaki önemli geliĢmeler, günümüz pamuk 

hasat makinelerinde uygulanmaktadır. Bu uygulamalarla izleme, ayar ve kontrol iĢlemleri 

daha güvenli ve kolay hâle gelmiĢtir. 

 

Ülkemizde kendi yürür pamuk hasat makinelerinin yaygın olarak iki markaya ait 

modelleri kullanılmaktadır. Bu modellerden birinde tüm kumandalar operatör koltuğunun 

sağ tarafındaki konsol üzerinde bulunur. Bu konsol, koltukla bütünleĢmiĢtir. Koltukla 

beraber hareket eder. Çok fonksiyonlu kumanda levyesi, üç kademeli el gazı, yağlama, 

nemlendirme, sıkıĢtırma, boĢaltma sistemlerine ait kumandalar ve diğer tüm kontroller bu 

konsol üzerinde bulunmaktadır. 
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Resim 4.1: Pamuk hasat makinesine ait kumanda konsolu 

 

Çok fonksiyonlu kumanda levyesi, yol ve iĢ konumunda makinenin ileri-geri hareketi 

için kullanılmaktadır. Ayrıca toplama birimini indirip kaldırma, sepet indirip kaldırma, sepet 

boĢaltma gibi baĢka iĢlevlere de sahiptir. Ayrıca makineyi çalıĢtırmak (marĢa basmak) için 

de levye boĢ pozisyonda olmalıdır. 

 

 
Resim 4.2: Çok fonksiyonlu kumanda levyesi 

 

Ġleri hareket için yürütme kontrol levyesi boĢ pozisyondan öne doğru alınır. Ne kadar 

öne doğru hareket ettirilirse makinenin hızı da ileriye doğru o kadar artar. BoĢ tetik 

pozisyonu kontrol levyesinin ortasına yerleĢtirilmiĢtir. Levye, bu yuvaya çekildiği takdirde 

makinenin hareketi durur. Geri hareket ettirmek için kontrol levyesi boĢ pozisyondan önce 

sağa, sonra da geriye doğru alınır. Ne kadar geriye doğru alınırsa makinenin hızı o kadar 

artar. 

 

Toplama birimi kaldırma-indirme kontrol düğmesinde üç pozisyonlu beĢik tipi düğme 

ile aĢağıdaki hareketler yaptırılır. 
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 Ġndirme/otomatik pozisyon: Düğme öne doğru itildiğinde tüm tamburlar aĢağı 

iner ve otomatik olarak tambur kızak pabuçları vasıtasıyla yüksekliği ayarlanır. 

Düğme, manuel veya kaldırma pozisyonuna getirilmediği sürece bu pozisyonda 

kalır. 

 Manuel (elle kumanda) pozisyonu: Düğmenin merkez (orta) pozisyonunda 

olduğu durumdur. Bu pozisyonda tambur yüksekliği, sol tambur lifti ve sağ 

tambur lifti düğmeleriyle kontrol edilir. 

 Kaldırma pozisyonu: Düğme arkaya doğru itildiğinde tüm tamburlar yukarı 

kalkar. Düğme serbest bırakıldığında tekrar manuel pozisyona gelir. 

 

Toplama birimi çalıĢtırma kolu, nötr (boĢta) pozisyonunda iken tambur çalıĢtırma kolu 

öne alındığında tambur çalıĢır, geri alındığında tambur çalıĢmaz. 

 

 
Resim 4.3: Toplama birimi çalıĢtırma kolu 

 

Nemlendirme anahtarı 3 iĢleve sahiptir. Bunlar: 

 

 Püskürtme (elle kumanda) pozisyonunda, sıvı püskürtmek için öne doğru 

basılır. 

 Açık (ON, otomatik) pozisyonda, düğmenin merkez (orta) pozisyonunda olduğu 

durumdur. Otomatik olarak nemlendirme yastıklarına sıvı gönderilir. 

 Kapalı (OFF) pozisyonunda, nemlendirme yastıklarına giden sıvıyı durdurmak 

için düğmeye geriye doğru basılır. 

 

Döner tipte düğme Ģeklinde olan nemlendirme sistem basınç ayar kontrolü düğmesi 

saat yönünde çevrildiğinde yastıklara sıvı akıĢı ve basıncı artırılır. Aksi durumda azaltılır. 

Yağlama anahtarı 3 pozisyonludur. Bunlar: 

 

 BaĢlama pozisyonunda (geçici), düğme öne doğru basıldığında toplama 

birimleri hemen yağlanır. 
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 Kapalı/çalıĢma pozisyonunda (tetikte), düğme ortada kapalı pozisyondadır. 

Yağlama baĢlamaz veya durmaz. Yağlama gerektiğinde anahtar otomatik olarak 

öne doğru gelir ve yağlamaya baĢlar. 

 Durdurma pozisyonunda (geçici), yağlama sırasında anahtar geriye doğru 

basıldığında yağlama devri durur ve yağlama zamanı ayarlanır. Anahtarın stop 

pozisyonu rotorun dönme safhasında etkili olmaz ve yağlama devam eder. 

 

Park freni anahtarında park frenini devreye sokmak için öne, devreden çıkarmak için 

geriye doğru basılır. 

 

El gazı levyesi ileriye doğru itildiğinde motor devri artar. Geriye doğru alındığında 

motor devri azalır. Tam geri çekildiğinde motor tamamen durur. 

 

Fan çalıĢtırma anahtarı öne doğru basıldığında fan çalıĢır, geriye doğru basıldığında 

durur. 

 

Kumanda konsolu üzerinde yer alan hidrolik kilit anahtarı, pamuk hasat makinesi yol 

konumunda iken toplama üniteleri ve sepet kontrollerinin hidrolik sistemlerini kilitler. 

Böylelikle makine yol konumunda iken toplama üniteleri ile sepetin yanlıĢlıkla hareket 

ettirilmesi önlenmiĢ olur. 

 

Diğer modellerde tüm kumanda ve kontroller sağ konsola yerleĢtirilmiĢtir. Hidrostatik 

kol ile hasat sırasında sık kullanılan iĢlemlere kumanda edilmektedir. Diğer kontroller ise 

yine operatörün kolayca ulaĢacağı Ģekilde konsol üzerinde bulunmaktadır. Emniyet için 

operatör koltuktan kalktıktan 5 saniye sonra toplama ünitelerini durduran “operatör algılama 

sistemi” bulunmaktadır. 

 

Hidrostatik levye, sabit hız kontrolü ve çeĢitli iĢlemler için (toplama birimlerinin 

kaldırılıp indirilmesi, sepetin kaldırılıp indirilmesi, sepet ve kütlü taĢıyıcı kapılarının 

eĢleĢtirilmesi, yüklemenin baĢlatılıp durdurulması) parmak ucu ile kontrol imkânı 

sağlamaktadır. Ayrıca sağ konsol üzerinde gaz kolu, fan düğmesi, otomatik yağlama 

düğmesi de bulunmaktadır. 
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Resim 4.4: Diğer modellerde pamuk hasat makinesine ait kumanda konsolu 

 

4.1.3. Ġzleme ve Ġkaz Elemanları 

 

Sürücü kabini, operatörün yaptığı iĢlerin ve ayarların sonuçlarını izleyebileceği göze 

ve kulağa hitap eden ekranlarla donatılmıĢtır. Pamuk hasat makinesinin gürültülü ve dikkat 

dağıtıcı bir ortamda çalıĢtığı dikkate alınarak bu ekranlar, sesli ve ıĢıklı ikazlar Ģeklinde 

yapılmıĢ ve operatörün görüĢ açısı içine yerleĢtirmiĢtir. Bu izleme ve ikaz iĢaretleri, pamuk 

hasat makinesinin çalıĢmasıyla ilgili tüm önemli konularda operatöre anında bilgi ve uyarı 

vermektedir. 

 

Bazı modellerde kabin üzerindeki tüm monitörler, normal bakıĢ açısı içinde sağ 

köĢede bulunmaktadır. Toplama hattını kaçırmadan aralıklı olarak tüm denetim iĢlemleri bu 

monitörler üzerinden yapılabilmektedir. Çift ekranlı takometre; eĢ zamanlı okumalarla motor 

hızı, fan hızı, nemlendirme sistem basıncı ve yağ sıcaklığı hakkında bilgi vererek aracın 

performansının değerlendirilmesine olanak verir. Toplama sistem monitörü; toplama 

ünitesinde ve sıyırıcı bölmesinde oluĢan herhangi bir tıkanmanın takip edilmesini sağlar.        

Gösterge paneli; yakıt durum göstergesi, motor hararet göstergesi ve sistem voltajı bu 

ekranın içinde bulunmaktadır. Makine sistem ikaz ekranı; park freni uyarı ıĢığı, 

hidrolik/hidrostatik yağ sıcaklığı ikazı, taĢıma fanı devir ikazı, hava filtresi tıkanmaları, 

motor yağ basınç ikazı, motor soğutma sıvısı sıcaklığı, sepet dolu ikazı, otomatik yağlama, 

sıra izleme sistem ikaz ıĢıkları bulunmaktadır. 

 

Diğer modellerde ise sistem monitörü, pamuk hasat makinesinin tüm çalıĢma verileri 

ve değerlerini bünyesinde barındırır. Motor ve fan devirleri ve çalıĢma saatleri, yağlama 

sistemi göstergesi, nemlendirici basınç göstergesi, toplama ünitesi performans monitörü, 

yakıt seviyesi, motor harareti ve akü voltajı göstergeleri ile tüm sesli ve ıĢıklı uyarı 

sistemleri, bu monitör üzerinde yer alır. Sistem izleme ekranının en altında pamuk izleme 
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ekranı bulunmaktadır. Bu ekranda her bir ön ve arka tambur için ikaz ıĢıkları mevcuttur. Ön 

tamburlar F harfi, arka tamburlar R harfi ile ifade edilmiĢ; her bir tambur 

numaralandırılmıĢtır. “Kırmızı – tıkalı (CHOKE)” ıĢığı pamuk akıĢının tıkandığını gösterir. 

Kırmızı ıĢık yandığında bunun yanında sesli bir ikaz da duyulacaktır. Bu durumda operatör, 

makineyi durdurarak tıkanıklığın hangi birimde (önde mi, arka rotorda mı) olduğunu görmek 

için göstergeye bakmalıdır.  Bir problem oluĢması durumunda “turuncu - kontrol et 

(CHECK)” ikazı yanmaktadır. Bu durumda algılayıcı anahtar üzerinde bitki birikintisi 

olabilir veya tamburda kayma olabilir. Operatörün hemen aracı durdurarak ilgili yerleri 

kontrol etmesi ve sorunun kaynağını bulması gerekmektedir. Kontak anahtarı ON 

konumunda iken izleme ekranı kendi testini bitirdikten sonra “yeĢil - sorun yok (OK)” ikazı 

yanacaktır. Bu ikaz, kontrol modülünün doğru çalıĢtığını göstermektedir. 

 

4.2. Pamuk Hasat Makinesini ÇalıĢtırırken Dikkat Edilecek 

Hususlar 
 

Pamuk hasat makineleri ile çok dikkatli çalıĢılmalıdır. Aksi takdirde insana zarar 

verecek hatta hayatına son verebilecek mekanizma çok fazladır. Yıllık çalıĢma saatlerinin 

daha az olmasına rağmen kazaların çokluğu, bu makinelerle çalıĢmada çok daha dikkatli 

olunmasını gerektirmektedir. 

 

Pamuk hasat makinelerinin kullanımında uyulması gereken bazı emniyet kuralları 

aĢağıda belirtilmiĢtir. Kullanım sırasında; 

 

 Motoru çalıĢtırmadan önce tüm mekanizmaları ve aktarma organları boĢ (nötr) 

duruma getirilmelidir. Viteste iken yapılacak çalıĢtırma, ani ve beklenmedik 

hareket sebebiyle operatör veya baĢkasının yaralanmasına neden olabilir. 

 Hareketli parçalara dolaĢmayacak uygun iĢ kıyafeti giyilmelidir. 

 Kullanıcılar, el ve ayaklarını hareketli parçalardan uzak tutmalıdır. 

 Hasat makinesinde yangınlara karĢı mutlaka çok amaçlı bir kuru kimyasal 

yangın söndürücü bulundurulmalıdır. 

 Asla ikinci bir kiĢi makine üzerinde taĢınmamalıdır. 

 Yola çıkmadan önce fren pedalları kilitlenmelidir ve ayarlı olmaları 

sağlanmalıdır. 

 Makinenin yanından ayrılırken daima hareket kesilmelidir. Motor durdurulmalı 

ve tüm parçaların tamamen durması beklenmelidir. ÇalıĢır durumda yapılması 

gereken yağlama iĢleri için talimatlara harfiyen uyulmalıdır. 

 

4.3. Pamuk Hasat Makinesi Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Depo, boĢaltma iĢlemi bittikten sonra alçaltılmalıdır. 

 BoĢaltmak için depoyu kaldırmadan önce yukarıda elektrik teli olup 

olmadığından emin olunmalıdır. 

 Düzgün olmayan arazide giderken hız azaltılmalıdır. Üst kısım ağır olduğundan 

devrilebilir. 

 Hasat makinesi; çukur, tümsek ve eğimli yerlerden uzak tutulmalıdır. Dik 

eğimler, karıklar dönüĢü zorlaĢtırır ve devrilmeye sebep olabilir. 
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 Dönme veya frenleme öncesi hızı azaltılmalıdır. Yüksek yapılı pamuk hasat 

makinelerinde ani duruĢ, makinenin öne doğru çakılmasına neden olabilir. Hızlı 

dönüĢ de devrilmeyle sonuçlanabilir. 

 Deponun üst kısmında iken makine çalıĢtırıldığında merdiven veya el 

tutamakları kullanılmalıdır. 

 Toplayıcı tambur tıkandığında derhâl hareket kesilmelidir ve motor 

durdurulmalıdır (stop edilmelidir). 

 Tüm parçalar duruncaya kadar beklenilmelidir ve tıkanmaya neden olan Ģeyler, 

yolucu temizleyici mekanizma çevrilerek alınmalıdır.  

 Tıkanıklık giderildikten sonra motor çalıĢtırılır ve güç aktarılır. Eğer kavrama 

kaydırırsa tüm sistem yeniden kontrol edilmelidir.  

 

4.4. Hasat Sırasında Uygun ÇalıĢma Hızı 
 

Kendi yürür makinelerde, operatörün makineye hâkimiyeti son derece önemlidir. 

Gerek toplama esnasında gerekse manevralarda, yüksek hızda ilerlemek mümkündür. Bir 

pamuk toplama makinesi, yapısı gereği ne kadar hızlı giderse o kadar iyi toplama yapar. 

Bitki üzerinde toplanmamıĢ pamuk bırakmaz, yüksek verimli tarlalarda ikinci kez toplamaya 

gerek kalmaz ve lif kalitesi yüksek olur. Bu sayede ciddi oranda tasarruf sağlanır ve birim 

zamanda daha fazla alan hasat edilir. Yüksek ilerleme hızlarında hasat, operatörün makineye 

tam anlamıyla hâkim olduğu zaman mümkündür. 

 

Kendi yürür makinelerde ideal ilerleme hızı; pamuğun toplanmasında 5,6 km/h - 6,3 

km/h, sıyırma ve 2.el toplamada 6,6 km/h - 7,7 km/h, kara yolunda seyir hâlinde ise 27,3 

km/h -29,6 km/h arasında değiĢmektedir. 

 

4.5. Ürün ve Arazinin Durumuna Göre Araziye GiriĢ Yeri 

 
Pamuk toplanırken rutubetli olmamalıdır. Pamuk, özellikle bitkisi üzerinde 

kurumalıdır. Toplandıktan sonra kurumanın pamuk lifi üzerinde etkisi fazla değildir. Pamuk 

toplanacağı zaman sulanmamalıdır. 

 

YağıĢlardan sonra tarlaya girmekte acele edilmemeli ve kütlü pamuk mutlaka bitki 

üzerinde kurumalıdır. Çiğ olmuĢsa nemli toplanan pamuklar serilmeli ve kuruduktan sonra 

balyalanmalıdır. Nemli ve kirli toplanan pamukların kalite özelliklerinde önemli kayıplar 

olmaktadır. 

 

Hasat öncesinde toprak profili keseksiz ve bitki diplerinde kısmen sırt oluĢturulmuĢ 

olmalıdır. Sırta ekim yapılmamıĢsa boğaz doldurma iĢlemi yapılarak karık yöntemiyle 

sulama tercih edilmelidir. Sırta ekim yapılan tarlalar, hasat makinelerinin çalıĢması için daha 

uygundur. Sırta ekim ile tabana ekim arasındaki ısı farkı 40°C‟dir. Bu ise 10-15 gün erken 

ekim ve dolayısıyla erken hasat demektir. 

 

Hasat makineleri 12 cm‟den daha aĢağıdaki kozaları toplayamaz. Bu ise hasatta tarla 

kayıplarını artırır. Sırta ekimde makinenin çalıĢması açısından bu sorun ortadan kalkar. 

Defoliant uygulamasında dökülen çöp ve yapraklar, karıklarda toplanır. Pamuk hasat 
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makinesi daha temiz toplama yapar. 76 cm veya 81 cm sıra aralığında sırta ekim tercih 

edilmelidir. Sertifikalı, ilaçlanmıĢ, çıplak (delinte) tohumun ekim normu doğru ayarlanmıĢ 

pnömatik mibzerle ekimi yapılmalıdır. 

 

Pamuk hasat makinesinin rahat çalıĢabilmesi için sıra baĢlarında 8-9 metre 

geniĢliğinde yastıklama Ģeritleri bırakılmalı ve pamuk sıralarının ve markör (çizek) 

çizgisinin çok düzgün olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca pamuk toplama makinesi sıra 

sayısına uygun mibzerle ekim tercih edilmelidir. 

 

4.6. Pamuk Hasat Makinesi Kullanırken Alınması Gereken Emniyet 

Tedbirleri 

 
 Bakım sırasında daima emniyet destekleri, kriko ve bloklar kullanarak 

makinenin operatör üzerine devrilmesi önlenebilir. 

 Yolda giderken uyarı sinyalleri, ıĢıklar ve reflektörler kullanılmalıdır. Bu, 

makinenin kara yolunda görülmesini sağlar. Mümkünse gece yola 

çıkılmamalıdır. 

 Makinenin çalıĢması sırasında diğer kiĢilerle anlaĢmayı sağlayacak el 

hareketleri öğrenilmeli ve kullanılmalıdır. Yorgunluğu önlemek bakımından iĢ 

aralarında dinlenilmelidir. 

 YumuĢak ve düzgün olmayan arazilerde yüksek hızda durma ve dönüĢlerden 

sakınılmalıdır. Bu Ģekilde çalıĢmalar devrilmeyle sonuçlanabilir. 

 Makineyi çalıĢtırırken bütün emniyet muhafazalarının yerli yerinde olması 

sağlanmalıdır. Aksi takdirde hareketli parçalar insan elini veya elbisesini 

kapabilir. 

 BoĢaltma öncesinde tarım arabası yanından herkesin uzaklaĢması sağlanmalıdır. 

Pamuğun ağırlığı yaralanmalara ve nefes tıkanmasına yol açabilir. 

 Asla toplayıcı tambura kuvvet uygulayarak veya iğlere ayakla basarak 

çevrilmeye çalıĢılmamalıdır. 

 Asla çalıĢma sırasında tıkanık gidermeye çalıĢılmamalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Kendi yürür pamuk hasat makinesini aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre kullanınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Motorun günlük bakımını yapınız. 

 Makinenin bakım kullanma kitabını iyice 

okuyunuz. 

 Bakım ve kullanma kitabında belirtilen 

bakımları sırası ile gerekli araç ve 

gereçlerle yapınız. 

 Toplama ünitesini temizleyiniz. 
 Toplama ünitesini toplamaya hazır hâle 

getirmek için gerekli temizlikleri yapınız. 

 Makinenin ayarlarını yapınız. 

 Makineyi çalıĢtırmadan önce pamuk 

toplama iĢleminin en verimli Ģekilde 

yapılması için gerekli ayarlamaları 

yapınız. 

 Makineyi çalıĢtırınız. 
 Bakım kullanma kitabındaki talimatlarına 

göre makineyi çalıĢtırınız.  

 Depolama ünitesine hareket veriniz. 

 Kabin içindeki kontrol ve kumanda 

organları ile depolama ünitesine hareket 

veriniz. 

 Toplama ünitesine hareket veriniz. 

 Kabin içindeki kontrol ve kumanda 

organları ile toplama ünitesine hareket 

veriniz. 

 Uygun çalıĢma hızını belirleyiniz. 

 Makineye hâkimiyetinize ve arazinin 

durumuna göre uygun çalıĢma hızını 

belirleyiniz.   

 Ürünün ve arazinin durumuna göre 

çalıĢmaya baĢlayınız. 

 Kozaların olgunluk durumuna ve arazinin 

durumuna göre çalıĢmaya baĢlayınız. 

 Tarlaya ilk giriĢten bir süre sonra 

ayarları kontrol ediniz. 

 Tarlaya ilk giriĢten sonra ürünün 

durumuna göre ayarları kontrol ediniz. 

 Depoyu kontrol edip dolduğu zaman 

boĢaltınız. 

 Kabin içinde deponun dolduğunu gösteren 

gösterge ve uyarıcılara göre depoyu 

boĢaltınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Motorun günlük bakımını yaptınız mı?   

2. Toplama ünitesini temizlediniz mi?   

3. Makinenin ayarlarını yaptınız mı?   

4. Makineyi çalıĢtırdınız mı?   

5. Depolama ünitesine hareket verdiniz mi?   

6. Toplama ünitesine hareket verdiniz mi?   

7. Uygun çalıĢma hızını belirlediniz mi?   

8. Ürünün ve arazinin durumuna göre çalıĢmaya baĢladınız mı?   

9. Tarlada ilk giriĢten bir süre sonra ayarları kontrol ettiniz mi?   

10. Depoyu kontrol edip dolduğu zaman boĢalttınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

 
1. (     ) Kendi yürür makinelerde operatörün makineye hâkimiyeti son derece önemlidir.  

 

2. (   ) Toplayıcı tambur tıkandığında derhâl hareket kesilmelidir ve motor stop 

ettirilmemelidir.  

 

3. (      ) Pamuk toplanacağı zaman sulanmamalıdır. 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
4. Hasat iĢlemine bağlı ……………………………,, pamuk hasat makineleri hasat 

iĢlemini gerçekleĢtirdiği sırada toplama biriminin pozisyonuna ve toplama 

performansına etki eden kol ve düğmelerdir 

 

5. Hasat makineleri 12 cm‟den daha aĢağıdaki kozaları toplayamaz. Bu ise hasatta tarla 

kayıplarını ………………… . 

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 68 

ÖLÇME ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

ÇalıĢma sırasında meydana gelebilecek ürün kaybını kontrol edebilecek ve kayıpları 

engelleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki tarım iĢletmelerinde pamuk hasadını inceleyiniz.  

 ÇalıĢma sırasında meydana gelebilecek ürün kayıplarının nedenlerini araĢtırınız. 

 Ürün kayıplarını giderme yöntemleri nelerdir? AraĢtırınız. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları, sunum yaparak 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

5. PAMUK HASADINDA ÜRÜN KAYBI 
 

5.1. Ürün Kayıplarının Ekonomik Önemi 

 
Hasat sırasında tarla/bitki koĢulları ve makine/operatör kondisyonuna bağlı olarak bir 

miktar kütlü pamuk yere dökülür ve toplanamaz. Pamuk hasadında ürün kayıpları denilince 

tarlada hasat edilemeyen veya hasat sırasında dökülen pamuk miktarı anlaĢılmaktadır. 

 

Ürün kayıplarını; 

 

 Hasat makinesinin özellikleri, 

 Pamuk cinsi, 

 Tarlada bitki dağılımı ve seyreltme durumu, 

 Bitki yapraklılığı, 

 Tarladaki yabancı ot miktarı, 

 Tarla koĢulları, 

 Hasat zamanı, 

 Toplama düzeninin hızı ile makine hızı arasındaki oranın değiĢimi ve 

 Ġklim koĢulları gibi durumlar etkilemektedir. 

 

Makineli pamuk hasadında hangi tip makine kullanılırsa kullanılsın ürün kayıplarını 

ortadan kaldırmak olanaksızdır. Makineli hasada daha az uygun olan koĢullarda üretilen 

pamuk ürününün % 15-20 kadarı kayıp olmasına karĢın; uygun tarla, iklim koĢullarında ve 

makine ayarlamalarında bu kayıplar, üretilen pamuk miktarının % 10‟u ile % 5‟ine kadar 

indirilebilmektedir. Hatta olgunlaĢma süreci yönünden ve koza yapıları yönünden, makineli 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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hasada uygun pamuk türlerinin hasadında ürün kayıpları % 2 ile % 4‟e kadar 

azaltılabilmektedir. 

 

5.2. Ürün Kayıplarının Nedenleri ve Giderilme Yolları 
 

Hasat edilen bitkinin özelliği, pamuk toplayıcıların (cotton picker) çalıĢması üzerinde 

önemli bir etkiye sahiptir. Lifin kozadan koparılmasında farklı çeĢitler, farklı dirençler 

göstermektedir. Bu nedenle bu çeĢitlerde oluĢan kayıplar da birbirinden farklıdır. Koza hasat 

eden makinelerde yolucu makaraların yakın aralıklarda (0-2,2 cm) dizilmesinin hasat edilen 

yabancı madde miktarını (esas olarak bitki dalları) artırdığı sonucu elde edilmiĢtir. Hasat 

zamanında bitkideki yüksek nem oranı, üründeki yabancı madde miktarını azaltmaktadır. 

Yine yüksek boylu bitkiler, küçük boylu olanlara göre daha fazla yabancı madde miktarına 

yol açmaktadır. 

 

Ülkemizde Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsünde hasatta ürün kayıpları üzerine 

yapılan çalıĢmalarda makineli hasat kaybının % 14‟e kadar çıktığı ve yabancı madde 

miktarının sawginde çırçırlanan kütlü pamuklarda   % 1,5, rollerginde çırçırlananlarda % 7-8 

daha fazla olduğunu göstermiĢtir. 

 

Pamuk hasat makinelerinin iĢ kalitesine toplayıcı ünitenin ayar imkânları (sıralar arası, 

aĢağı yukarı, sap kaldırıcı, iğler vb.) ve özellikle hasat edilen materyalin takip ettiği yol ile 

deponun yapısı ve boĢaltma tertibatı da önemli bir rol oynamaktadır. Bu yollara dikkat 

edilerek ve gerekli ayarlamalar yapılarak ürün kayıpları en aza indirilebilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre çalıĢma sırasında ürün kayıplarını kontrol ediniz 

ve tespit ettiğiniz kayıpları gidermeye çalıĢınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢma sırasında ürün kaybı olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Ürün kaybının nedenini tespit ediniz. 

 Toplama ünitesi ayarlarını kontrol 

ediniz. 

 Koza yolucu makaraların ayarlarını 

kontrol ediniz. 

 Bitkinin nem durumunu kontrol ediniz. 

 Bitkinin hasat yüksekliğini kontrol 

ediniz. 

 Depolama ünitesinin ayarlarını kontrol 

ediniz. 

 Hasat edilmiĢ ürünü nakliye aracına 

boĢaltan boĢaltma tertibatını kontrol 

ediniz. 

 Ürün kaybına neden olan ünitenin 

ayarlarını yapınız. 

 Uygun çalıĢma hızını belirleyiniz ve 

çalıĢmaya baĢlayınız.   

 Ürün kaybı olup olmadığını ürün kaybı 

tespit etme yöntemlerine göre tespit 

ediniz. 

 Bitkinin nem durumunu ve hasat 

yüksekliğini tespit ediniz. 

 Makinenin bakım kullanma kitabını iyice 

okuyunuz. 

 Bakım kullanma kitabına göre ürün 

kaybını azaltacak Ģekilde ayarlamaları 

yapınız. 

 Ürün kaybını en aza indirecek Ģekilde 

uygun çalıĢma hızı ile çalıĢınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ÇalıĢma sırasında ürün kaybı olup olmadığını kontrol ettiniz 

mi? 
  

2. Ürün kaybının nedenini tespit ettiniz mi?   

3. Toplama ünitesi ayarlarını kontrol ettiniz mi?    

4. Koza yolucu makaraların ayarlarını kontrol ettiniz mi?   

5. Bitkinin nem durumunu kontrol ettiniz mi?   

6. Bitkinin hasat yüksekliğini kontrol ettiniz mi?   

7. Depolama ünitesinin ayarlarını kontrol ettiniz mi?   

8. Hasat edilmiĢ ürünü nakliye aracına boĢaltma tertibatını 

kontrol ettiniz mi?  
  

9. Ürün kaybına neden olan ünitenin ayarlarını yaptınız mı?    

10. Uygun çalıĢma hızını belirleyip çalıĢmaya baĢladınız mı?    

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Pamuk hasadında ürün kayıpları denilince, tarlada hasat edilemeyen veya hasat 

sırasında dökülen ………………………….. anlaĢılmaktadır. 

 

2. Makineli pamuk hasadında hangi tip makine kullanılırsa kullanılsın 

……………………………. ortadan kaldırmak olanaksızdır. 

 

3. Makineli hasada uygun pamuk türlerinin hasadında ürün kayıpları % …….. ile % 

………‟e kadar azaltılabilmektedir. 

 

4. Hasat zamanında bitkideki yüksek nem oranı, üründeki yabancı madde miktarını 

………………... . 

 

5. Yüksek boylu bitkiler küçük boylu olanlara göre daha fazla ……………………. 

miktarına yol açmaktadır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

 

 

 
Pamuk hasat makinesi ile hasat edilmiĢ ürünü nakliye aracına aktarabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Çevrenizdeki tarım iĢletmelerinde pamuk hasadını inceleyiniz.  

 Çevrenizdeki tarım iĢletmelerinin pamuk hasat makinesi ile çalıĢırken hasat 

edilmiĢ ürünü nakliye aracına nasıl aktardıklarını inceleyiniz. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

6. HASAT EDĠLMĠġ ÜRÜNÜN NAKLĠYE 

ARACINA AKTARILMASI 
 

6.1. Sepet ve Devirme Sistemi 
 

Pamuk hasat makinelerinde sepet, dik durumda yükseltilerek boĢaltılır. BoĢaltma 

sırasında ağırlık merkezinin ekseni değiĢmez, makinenin dengesi bozulmaz. Bu nedenle 

eğimli arazilerde bile devrilme riski olmaksızın boĢaltma yapılır. 

 

 
Resim 6.1: Sepet ve devirme sistemi 

 

BoĢaltma yüksekliği 2,8 ila 3,7 m arasında değiĢtirilebilir. Bu sayede sepetteki 

pamuğu farklı yüksekliklerdeki römork ve kamyonlara boĢaltmak mümkündür. Sepetlerin 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
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kapasiteleri 30 ila 33 m³ arasında, depoladığı pamuk ağırlığı da yaklaĢık olarak 3500 ila 

3900 kg arasında değiĢmektedir. 

 

6.2. BoĢaltma 

 
BoĢaltma devirme Ģeklinde değil tabandaki elevatör ile yana aktarılarak yapıldığından 

boĢaltmayı istenilen noktada durdurmak ve bir diğer römorkta devam etmek mümkündür. 

 

 
Resim 6.2: BoĢaltma 

 
Sepetin dik konumda yükseltilerek boĢaltılması, makine dengesini koruduğu gibi 

makine Ģasisinde ve lastiklerde daha az gerilim oluĢmasını sağlar. Bazı hasat makinelerinde 

bulunan sıkıĢtırma sistemi sayesinde sepetin tam olarak doldurulması sağlanmaktadır. 

 

 
Resim 6.3: Helezon 

 
Hidrolik olarak tahrik edilen üç tane helezon, sepete aktarılan pamuğu sepetin arkasına 

doğru sevk eder. Helezonların önünde belirli bir direnç oluĢtuğu anda, helezonların bağlı 

olduğu sıkıĢtırıcı kiriĢi, otomatik olarak devreye girer ve sepetteki pamuğu, sepet zeminine 

doğru basarak sıkıĢtırır. Ġstenirse otomatik konum, devre dıĢı bırakılarak sıkıĢtırıcı manuel 

olarak da kumanda edilebilir. 
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Resim 6.4: Sepet kapağı 

 

Pamuk sıkıĢtırıcı / helezon, pamuğu sıkıĢtırarak sepet kapasitesini artırmak için 

kullanılır. SıkıĢtırıcı / helezon çalıĢtığında pamuğu sepete giriĢ ağzından aĢağıya ve geriye 

alarak bastırır. SıkıĢtırıcı / helezon, solenoid valflerle kontrol edilen iki hidrolik silindirle 

çalıĢır.  

 
Resim 6.5: Pamuk sıkıĢtırıcı 

 

Pamuk hasat makinasının sol tarafı, pamuğun boĢaltılacağı araçtan yaklaĢık 60 cm 

aralık olacak Ģekilde yanaĢtırılır. Yine aracın tepesine yakın olacak Ģekilde sepet kaldırılır. 

Araca yavaĢ yavaĢ yükleme yapılır. 

 

 
Resim 6.6: Araca yaklaĢma 
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Kabin içinde, sepet/tambur anahtarı geriye sepet pozisyonuna alınır. Sepet kaldırma 

indirme anahtarı kaldırma pozisyonuna alınır. Sepet istenilen yüksekliğe kalktığında anahtar 

bırakılır. Sepet kapağını açmak için sepet kapak anahtarına sola doğru basılır. Sepet kaldırma 

indirme iĢlemlerini yaparken herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için elektrik 

hatlarından uzak durulmalıdır. BoĢaltma sırasında bir engelle karĢılaĢmamak ve kazaya 

sebebiyet vermemek için sepet ve sepet boĢaltma zinciri temiz tutulmalıdır. 

 

Pamuk boĢaltmak istenildiği sürece, boĢaltmaya devam etmek veya durdurmak için 

boĢaltama konveyör düğmesine basılır ve basılı tutulur. Sepet kapağı tamamen açılmadıkça 

boĢaltma konveyörü çalıĢmaz. 

 

 
Resim 6.7: Konveyör düğmesi 

 

BoĢaltma iĢleminin düzgün olacağı Ģekilde motor devri ayarlanır. 

 

 
Resim 6.8: Sepet anahtar düğmesi 

 

Sepeti boĢalttıktan sonra, sepet kapağını kapatmak için sepet anahtarına sağa doğru 

basılır. Kapak kapanınca anahtar serbest bırakılır. Sepeti indirmek için sepet kaldırma-

indirme anahtarı indirme pozisyonuna alınır. Sepet inince anahtar serbest bırakılır. 
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Resim 6.9: Sepet indirme kaldırma anahtarı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre pamuk hasat makinesi ile hasat edilmiĢ 

ürünü nakliye aracına aktarınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 TaĢıyıcı zincir gerginlik ayarını yapınız. 

 Dengeleme valfi ve bağlantı kolunun 

ayarlarını yapınız. 

 Sepet veya devirme silindir ve 

pistonlarının kontrolünü yapınız. 

 Sepet kapağının kontrolünü yapınız. 

 Sepet boĢaltma konveyörünün 

kontrolünü ve bakımını yapınız. 

 Depo boĢaltma ünitesini çalıĢtırınız. 

 TaĢıyıcı zincir gerginliğini bakım 

kullanma kitabında belirtilen değerlerde 

ayarlayınız. 

 Dengeleme valfi ve bağlantı kolunu 

kontrol ediniz. 

 Sepet ve devirme ünitesini kontrol ediniz. 

 Depo boĢaltma ünitesini bakım ve 

kullanma kitabına göre çalıĢtırınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. TaĢıyıcı zincir gerginlik ayarını yaptınız mı?   

2. Dengeleme valfi ve bağlantı kolunun ayarlarını yaptınız mı?   

3. Sepet veya devirme silindir ve pistonlarının kontrolünü 

yaptınız mı?  
  

4. Sepet kapağının kontrolünü yaptınız mı?   

5. Sepet boĢaltma konveyörünün kontrolünü ve bakımını 

yaptınız mı?  
  

6. Depo boĢaltma ünitesini çalıĢtırdınız mı?    

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 

 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Pamuk hasat makinelerinde sepet ………. durumda yükseltilerek boĢaltılır. 

 

2. BoĢaltma yüksekliği bakım ve kullanma kitaplarında belirtilen değerler arasında 

………………………., bu sayede sepetteki pamuğu farklı yüksekliklerdeki römork ve 

kamyonlara boĢaltmak mümkündür. 

 

3. BoĢaltma devirme Ģeklinde değil tabandaki elevatör ile ………………………. 

yapılmaktadır. 

 

4. Hidrolik olarak tahrik edilen üç tane …………………, sepete aktarılan pamuğu 

sepetin arkasına doğru sevk eder. 

 

5. Bazı hasat makinelerinde bulunan ………………………. sayesinde sepetin 

tam olarak doldurulması sağlanmaktadır. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (    ) Pamuğun mekanik hasadı, bitkinin faydalı bölümü olan kütlü pamuğun 

(lif+çekirdek) bir hasat makinesi ile bitki üzerinden alınmasıdır. 

 

2. (    ) Mekanik pamuk hasat makineleri, genellikle kütlü pamuğu toplayıcı ve 

kozaları kopararak toplayan tipte makinelerdir. 

 

3. (    ) Toplama ünitesinde pamuk sıraları üç toplama tamburu arasına alınarak 

pamuk çift taraftan sağlı-sollu toplanır. 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

4. Pamuk hasat makinesinin rahat çalıĢabilmesi için sıra baĢlarında ………… metre 

geniĢliğinde yastıklama Ģeritleri bırakılmalıdır. 

 

5. Hasat makineleri ………….cm‟den daha aĢağıdaki kozaları toplayamaz. 

 

6. Hasat makinelerinde dönme veya frenleme öncesi ………………. azaltılmalıdır. 

 

7. Pamuk toplanırken ………………. olmamalıdır. Pamuk özellikle bitkisi üzerinde 

kurumalıdır. 

 

 
DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 toplam birimi 

4 konik Ģekilli 

5 sap kaldırıcılar 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 depolama ünitesi 

2 nakil oluğu 

3 fan 

4 güvenlik kilidi 

5 zincirli konveyör 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 kozaların 

4 geciktiğinde 

5 kütlü pamuk 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -4 ‘ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 kumanda elemanları 

5 artırır 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ -5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 pamuk miktarı 

2 ürün kayıplarını 

3 2, 4 

4 azaltmaktadır 

5 yabancı madde 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -6’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1 dik 

2 değiĢtirilebilir 

3 yana aktarılarak 

4 helezon 

5 sıkıĢtırma sistemi 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 8-9 

5 12 

6 hız 

7 rutubetli 
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