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AÇIKLAMALAR 
KOD 622B00248 

ALAN Tarım Teknolojileri 

DAL Tarım Alet ve Makineleri Kullanımı 

MODÜLÜN ADI Ot Toplama ve Dağıtma Makinelerinin Bakımı ve Ayarları 

MODÜLÜN TANIMI 

Bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak namlu yapma ve 

ot çevirme makinelerinin bakımını, ayarlarını yapma ve 

kullanma ile ilgili yeterliklerin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOġUL Ön koĢul yoktur. 

 

YETERLĠK 
Namlu yapma ve ot çevirme makinelerinin bakımını, 

ayarlarını yapmak ve bu makineleri kullanmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam hazırlanıp araç gereç verildiğinde bakım ve 

kullanma kitaplarına uygun olarak namlu yapma ve ot çevirme 

makinelerinin bakımlarını, ayarlarını yapabilecek ve bu 

makineleri kullanabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Namlu yapma ve ot çevirme makinelerinin bakımını 

yapabileceksiniz. 

2. Namlu yapma ve ot çevirme makinelerinin ayarlarını 

yapabilecek ve kullanabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Düz bir zemin, tarla 

Donanım: Traktör, namlu yapma ve ot çevirme makineleri, 

temizlik bezi, bakım ve kullanma kitapları, bakım için gerekli 

araç ve gereçler, makine yağı çeĢitleri, makine yedek 

parçaları, gres pompası 

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, 

 

Namlu yapma ve ot çevirme, dağıtma makineleri biçilen ürünün yayılması, alt üst 

edilmesi ve tekrar toplanmasında (namlu yapılmasında) kullanılan makinelerdir. 

 

1 kg kuru otun elde edilebilmesi için yeĢil otların bünyesinden yaklaĢık 3 kg suyun 

kurutma ile uçurulması gerekir. Herhangi bir silo veya kapalı kurutma sistemine alınacak yaĢ 

otlardan da yaklaĢık olarak 2 kg suyun kurutma ile uçurulması gerekir. 

 

Ülkemiz Ģartlarında otların tarlada kurutulması pek problem olmamakla birlikte, 

biçilen otların daha düzenli kurutulması ve namlu yapılarak balyalanması için ot dağıtma, 

çevirme ve toplama makineleri kullanılmaktadır. 

 

Sevgili öğrenciler, iĢte bu modülle size verilecek eğitim sonunda, biçilen otların daha 

düzenli kurutulması ve namlu yapılarak balyalanması için ot dağıtma, çevirme ve toplama 

makinelerinin bakımlarını, ayarlarını yapabilecek ve bu makineleri kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

 

Gerekli araç gereç verildiğinde düz bir zeminde, bakım ve kullanma kitaplarına uygun 

olarak namlu yapma ve ot çevirme makinelerinin bakımını  yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Etrafınızdaki tarımsal üretim iĢletmelerinde, namlu yapma ve ot çevirme 

makinelerinin kullanılıp kullanılmadığını araĢtırınız. 

 Namlu yapma ve ot çevirme makinelerini  kullanan varsa, niçin bu makineleri 

tercih ettiklerini araĢtırınız. 

 Tarımsal iĢletmelerde kullanılan namlu yapma ve ot çevirme makinelerinin 

hangi bakımlarının yapıldığını araĢtırınız ve inceleyiniz. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak  

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

1. NAMLU YAPMA VE OT ÇEVĠRME 

MAKĠNELERĠ  
 

1.1. Namlu Yapma ve Ot Çevirme Makinelerinin Kullanım Alanları 
 

Namlu yapma ve ot çevirme, dağıtma makineleri biçilen ürünün yayılması, alt üst 

edilmesi ve tekrar toplanmasında (namlu yapılmasında) kullanılan makinelerdir. Bu 

makineler otların biçilmesinden sonra toplanmasına kadar olan devrede iĢ yaparlar. Bu 

devrede otların mümkün olduğu kadar az besin kaybederek çabuk kurumaları istenir. Bu 

amaçlar için kullanılan makineler, bu çalıĢma zincirine uygun kapasiteli, emniyetle 

çalıĢabilen, düĢük güçle çok iĢ üretebilen, rüzgârlı havalarda çalıĢmaya elveriĢli, hafif ve 

kolay ayarlanır olmalıdır. 

 

Üç nokta bağlantı düzenli olanlar çabucak yol durumuna gelirler, küçük ve köĢeli 

araziler için uygundurlar. Çekilir tip olanlarsa arazi Ģartlarına en iyi Ģekilde uyarlar ve yol 

durumunda römork gerisinde, veya balya makinesi gerisinde taĢınabilirler. 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Ot Çevirme ve Dağıtma Makineleri  

 

Muhtelif yeĢil yem hasat makineleri ile hasat edilerek tarla yüzeyine bırakılan ve kuru 

ot olarak değerlendirilecek ürünün çok iyi kurutulması gerekir. Otun kolay ve çabuk 

kuruması için çevrilmesi ve dağıtılması gerekmektedir. Ot, kuruması için ne kadar uzun süre 

tarla yüzeyinde beklerse, ürün kaybı da o nispette artar. Ayrıca otun kuruması için geçen 

süre üretici için kayıp zaman demektir.. Dağıtılmadan bekletilen yaĢ üründe nem oranı 

yüksek olacağından ürünün bozulma riski de artacaktır.  

 

Üründe meydana gelebilecek dökülmeleri ve besin kayıplarını önlemek için hasadın 

ardından otun bir an önce kurutularak tarladan kaldırılması gerekir 

 

Ot çevirme ve dağıtma makineleri, otun havalanması ve daha çabuk kuruması 

amacıyla otu dağıtma ve çevirme iĢinde kullanılan makinelerdir. Bu makineler, biçilirken 

veya sonradan namlu yapılmıĢ otun dağıtılması, dağınık otun çevrilmesi ve namlunun 

dağıtılmadan çevrilmesi iĢlemlerini yapar. 

 

 
Resim 1.1: Ot dağıtma ve çevirme makinelerinin kullanım alanları 

 

 Namlu Yapma Makineleri  

 

YeĢil olarak muhafaza edilecek yem bitkileri hemen biçimin ardından balya veya silaj 

makineleri gibi değiĢik toplama makineleri ile toplanacaktır. Kuru olarak muhafaza edilecek 

yem bitkileri ise tarlada kuruduktan sonra toplanacaktır. Gerek biçim sırasında dağılmıĢ, 

gerekse kurutmak amacıyla özellikle tarla yüzeyine dağıtılmıĢ bulunan yem bitkilerinin 

kolayca ve en az kayıpla tarla yüzeyinden alınabilmesi için düzgün bir sıra hâlinde 

toplanması gerekmektedir. ĠĢte, biçilip tarla yüzeyinde düzgün bir sıra hâlinde toplanmıĢ 

olan ot sırasına namlu denmektedir. Kurutmak için dağıtılan ürün, özellikle gecenin yağıĢ ve 

çiğinden korunması amacıyla, akĢam üzeri namlu yapılamaktadır.  
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Resim 1.2: Namlu yapma makinelerinin kullanım alanları 

 

Namlu yapma makineleri, hasat edilen yeĢil yem bitkilerini, bir balina gövdesi gibi 60-

150 cm geniĢliğinde bir araya getirmek ve toplayarak namlu hâline getirilmesi amacıyla 

kullanılan makinelerdir. 

 

1.2. Namlu Yapma ve Ot Çevirme Makinelerinin ÇeĢitleri  
 

Namlu yapma ve ot çevirme makineleri genel hatları itibariyle, yaptıkları iĢ durumuna 

göre iki ana grupta incelenebilir: 

 

 Ot Çevirme ve Dağıtma Makineleri 

 

Ot çevirme ve dağıtma makinelerinin değiĢik tipleri mevcuttur. Ancak günümüzde en 

yaygın olarak kullanılanı Ģanzımanlı ve yıldız çarklı tip ot dağıtıcılardır. 

 

Yapılarının ve kullanımının basit olması nedeniyle, ot çevirme ve dağıtma iĢinde 

ülkemizde en çok yıldız çarklı tip ot çevirme makineleri kullanılmaktadır. 

 

 
Resim 1.3: Yıldız çarklı tip ot çevirme makinesi 
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Yıldız çarklı ot çevirme makinelerinin, iĢ kalitesinin düĢük olması ve özellikle çalıĢma 

hızının düĢüklüğünden iĢ baĢarılarının düĢük olması gibi mahzurlu yönleri de vardır. Bu 

açıdan özellikle geliĢmiĢ ülkelerde Ģanzımanlı tip ot çevirme ve dağıtma makineleri daha çok 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. ġanzımanlı tip ot çevirme ve dağıtma makinelerinde çalıĢma 

hızları, dolayısıyla iĢ baĢarıları daha yüksektir. 

 

 
Resim 1.4: ġanzımanlı tip ot çevirme makinesi 

 

  Namlu Yapma Makineleri 

 

Namlu yapma makinelerinin de değiĢik tipleri olmasına rağmen günümüzde daha çok 

Ģanzımanlı ve yıldız çarklı tipleri kullanılmaktadır. 

 

  
Resim 1.5: ġanzımanlı tip namlu yapma makinesi 
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1.3. Namlu Yapma ve Ot Çevirme Makinelerinin Parçaları ve 

ÇalıĢma Sistemi 
 

  Yıldız Çarklı Ot Çevirme Makinelerinin Parçaları  

 
Yıldız çarklı bir ot çevirme makinesi genel olarak aĢağıdaki parçalardan oluĢmaktadır. 

 
Resim 1.6: Yıldız çarklı ot çevirme makinesinin parçaları 

 

Bağlantı kısmı, makinenin traktöre bağlandığı kısımdır. Eski ve büyük tipleri 

genellikle çekilir özellikte olmasına rağmen, küçük tipleri genellikle asılır (traktörün üç 

nokta askı sistemine bağlanan) tiptedir. Bağlantı kısmında, makineyi park durumunda 

emniyete almak için bir destek ayak mevcuttur.  

 

Makinenin ana Ģasisine bağlı olan bataryalar asıl iĢleyici organ olan yıldız çarkların 

bağlandığı kısımdır. Makinenin durumuna göre batarya sayısı bir veya iki olabilir. 

 

Makine, esas itibariyle parmak uçları sivri yıldız çarklardan oluĢmuĢtur. Yıldız çarklı 

tırmık, yay çeliğinden yapılmıĢ ve uçları bükülerek ĢekillendirilmiĢ, esnek parmakların bir 

çemberin içinden geçirilerek merkezde bir disk üzerine cıvatalarla bağlanmasıyla meydana 

gelmiĢtir.  
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Resim 1.7: Yıldız çark 

 

Her çarkta yaklaĢık 35-45 adet esnek parmak vardır. Parmakların ucu, tırmıklama 

görevi yapabilmesi için açık bırakılmıĢtır. Böylece ürünün yayılması, alt üst edilmesi ve 

tekrar toplanması düzenli bir Ģekilde gerçekleĢtirilmektedir.  

 

Çarklar birbirinin iĢ geniĢliğini tamamlayıcı Ģekilde ancak eksenleri farklı konumda, 

önden arkaya kademeli olarak batarya Ģasisine bağlanmıĢtır. 

 

Yukarıda sayılan parçalara ilave olarak çekilir tip olan makinelerde bir de destek 

tekeri bulunur. Bu destek tekeri hem taĢıma sırasında destek vazifesini görür hem de çalıĢma 

sırasında çalıĢma yüksekliğinin ayarlanmasında kullanılır. 

 

 Yıldız Çarklı Ot Çevirme Makinelerinin ÇalıĢma Sistemi 

 

Yıldız çarklı ot çevirme makinelerinde ister çekilir tip olsun ister asılır tip olsun, 

traktörden makineye bir hareket iletimi söz konusu değildir. ÇalıĢma sırasında serbest dönme 

imkânına sahip olan yıldız çarkların parmakları, otların etkisiyle döner. Dönme esnasında da 

yaylı parmakları vasıtasıyla otların çevrilmesini ve dağıtılmasını sağlamıĢ olur.   

 

Yıldız çarkların bağlı bulunduğu çatının ve ana gövdeden bağlantı Ģekillerinin 

değiĢtirilmesi ile istenen amaca uygun olarak ot dağıtma, çevirme ve ot toplama (namlu 

yapma) iĢlemlerinden birisi yapılabilmekte veya makine taĢıma durumuna 

getirilebilmektedir.  
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Resim 1.8: Yıldız çarklı ot çevirme makinesinin farklı konumları 

 

Resim 1.8’de görüldüğü gibi yıldız çarklı ot çevirme ve dağıtma makineleri sadece 

ayarları değiĢtirilerek ot toplama ve namlu yapma iĢinde de kullanılmaktadır. Bu yüzden, 

aslında namlu yapma makinesi çeĢidi olarak da bahsedilmiĢ olmasına rağmen yapısal olarak 

bir farklılık olmadığından namlu yapma makineleri konusunda tekrar anlatılmayacaktır. 

 

 ġanzımanlı Tip Ot Çevirme Makinelerinin Parçaları  

 

 
Resim 1.9: ġanzımanlı tip ot çevirme makinesinin parçaları 

 

ġanzımanlı tip ot çevirme makinesi genel olarak aĢağıdaki parçalardan oluĢmaktadır: 

 

1. Bağlantı 

2. DiĢli kutusu 

3. Rotor (dairesel gövde) 

4. Parmaklar  

5. Destek tekeri 

6. Yan koruyucu 
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Bağlantı kısmı, makinenin traktöre bağlandığı kısımdır. ġanzımanlı tip ot çevirme 

makineleri çekilir tipte olabileceği gibi traktörün hidrolik askı sistemine bağlanır yani askılı 

tip de olabilmektedir. Özellikle büyük kapasiteli olanları çekilir özelliktedir. 

 

DiĢli kutusu, traktör kuyruk milinden mafsallı Ģaft aracılığı ile gelen hareketin 

hareketli organlara iletildiği ve içinde diĢlilerin bulunduğu organdır. 

 

Rotor (dairesel gövde), makinenin asıl fonksiyonunu olan ot çevirme ve dağıtma iĢini 

icra eden organdır. Ġç bükey disk Ģeklinde olan rotorların etrafında makinenin özelliğine göre 

değiĢik sayılarda bulunan kolların üzerine, yaylı parmaklar yerleĢtirilmiĢtir. Rotorlar çalıĢma 

sırasında yere dik bir Ģekilde karĢılıklı olarak dönerek tarlada otun çevrilmesini ve 

dağıtılmasını sağlar. Makinenin özelliğine ve büyüklüğüne göre rotor sayıları ikiden baĢlayıp 

daha fazla sayıda olabilir. Özellikle çekilir olanlarda bu sayı 10’dan fazla olabilmektedir. 

 

 
Resim 1.10: Rotor 

 

Parmaklar, rotora bağlı bulunan parmakların otu kaldırarak yer değiĢtirmesini 

sağlayan parçalardır. Bu yaylı parmaklar, rotor üzerinde bulunan kollara sabit olarak 

bağlanmıĢlardır. Rotorun dönmesi ile tarla üzerinde daire çizer ve bir nevi tırmık vazifesi 

görerek  otun çevrilmesini ve dağıtılmasını sağlar. 

 

 
Resim 1.11: Parmaklar 
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Destek tekeri, çalıĢma sırasında, makineye destek görevini görür. Makine destek tekeri 

üzerinde toprağa temas ettiği için parmakların toprakla teması önlenmiĢ olur. Böylece, hem 

parmakların zarar görmeden çalıĢması sağlanmıĢ hem de otun içerisine taĢ, toprak parçası 

gibi yabancı maddelerin girmesi önlenmiĢ olur. Ayrıca parmakların yerle olan mesafesi de 

bu tekerleklerin bağlantısı sayesinde ayarlanabilir.  

 

 
Resim 1.12: Destek tekeri 

 

Bu destek tekerine ilave olarak özellikle çekilir tip makinelerle büyük kapasiteli geniĢ 

makinelerde ayrıca taĢıma tekeri bulunur. TaĢıma tekerleri çalıĢma sırasında yukarı kaldırılır. 

 

 
Resim 1.13: TaĢıma tekeri 

 

Yan koruyucu: Gerek çalıĢma ve taĢıma sırasında makinede rotor ve parmakların 

gerekse yakında bulunabilecek kiĢilerin zarar görmemesi amacıyla rotorların etrafı, özellikle 

ön ve yan tarafları bir koruyucu ile çevrilmiĢtir. 
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 ġanzımanlı Tip Ot Çevirme Makinelerinin ÇalıĢma Sistemi 

 

Traktör kuyruk milinden alınıp mafsallı Ģaft aracılığı ile diĢli kutusuna gelen hareket, 

diĢli kutusundan yatay bir mille rotorların bağlı bulunduğu çatıya gelir. Burada ayna ve 

konik diĢli sistemi sayesinde yönü 90
o
 çevrilerek hareketin, yere dik konumda olan rotor 

miline iletilmesi ve rotorların dönmesi sağlanır. Rotorların dönmesi ile rotora bağlı bulunan 

yaylı parmaklar yerden otu kaldırarak çevirme ve dağıtma iĢlemini gerçekleĢtirmiĢ olur. 

 

 
Resim 1.14: Rotorda hareket iletimi 

 

 ġanzımanlı Tip Namlu Yapma Makinelerinin Parçaları  

 

ġanzımanlı tip ot çevirme makinesi genel olarak aĢağıdaki parçalardan oluĢmaktadır: 

 

 
Resim 1.15: ġanzımanlı tip namlu yapma makinesinin parçaları 

 

1. Bağlantı 

2. DiĢli kutusu 

3. Rotor 

4. Rotor kolları 

5. Parmaklar 

6. Namlu perdesi 

7. Destek tekeri 
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Bağlantı kısmı, makinenin traktöre bağlandığı kısımdır. Makine askılı olabildiği gibi 

yarı askılı veya çekilir tip de olabilir. 

 

DiĢli kutusu, diğer makinelerde olduğu gibi traktör kuyruk milinden mafsallı Ģaft ile 

alınan hareketin, devri ve yönü değiĢtirilerek rotora iletildiği kısımdır. 

 

 
Resim 1.16: DiĢli kutusu 

 

Rotor, makinenin asıl iĢ gören organıdır. DiĢli kutusundan aldığı hareketle dairesel 

çalıĢır. Genellikle Ģanzımanlı tip ot çevirme ve dağıtma makinesi rotoruna göre buradaki 

rotorun çapı daha büyük ancak dönme hızı daha düĢüktür.  

 

Büyük çaplı rotora sahip Ģanzımanlı ot çevirme makineleri de bulunmasına karĢın 

genellikle ot çevirme makinelerinde rotor çapı küçük, dönme hızı yüksek ve rotor sayısı 

fazladır. ġanzımanlı tip namlu yapma makinelerinde ise tersi bir durum söz konusudur. Yani 

burada rotor çapları daha büyük, dönme hızı düĢük ve rotor sayısı daha azdır. Rotor sayısı 

genellikle 1-4 arasında değiĢir.  Rotorun özellikle ön tarafı koruyucu bir çerçeve ile 

çevrilmiĢtir. 

 
Resim 1.17: Rotor 
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Rotor kolları, rotor merkezinin etrafına sabit veya sökülebilir özellikte 

takılabilmektedir. Genellikle Ģanzımanlı tip ot çevirme ve dağıtma makinesindeki rotor 

kollarına göre burada rotor kolları daha uzundur.  

 

        
Resim 1.18: Rotorun yapısı 

 

Yine makineye göre değiĢmekle birlikte her bir rotorda 6-10 adet kol bulunmaktadır. 

Otu toplama iĢini yapan parmaklar bu kollara monte edilmiĢlerdir.  

 

 
Resim 1.19: Rotor kolu 
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Makinenin otla temas eden asıl parçası parmaklardır. Kolların uç tarafına sabit olarak 

monte edilmiĢ olup yaylı esnek bir yapıdadır. Yine makineye göre değiĢmekle birlikte her 

kolda genellikle  2-4 çift yaylı parmak bulunmaktadır.  

 

 
Resim 1.20: Parmaklar 

 

Parmaklar tarafından toplanan otun düzenli bir namlu oluĢturabilmesi ve namlu 

geniĢliğinin sınırlandırılabilmesi amacıyla rotorun yan tarafına namlu perdesi ilave 

edilmiĢtir. Namlu perdesi branda türü kumaĢtan yapılmıĢ bir perde olabileceği gibi 

parmaklara benzer uzun ve daha sık yaylı parmak Ģeklinde de yapılmıĢ olabilmektedir. 

Namlu geniĢliği ayarı namlu perdesinden yapılmaktadır. 

 

 
Resim 1.21: Namlu perdesi 

 

Diğer makinelerde olduğu gibi, yine parmakların zarar görmeden rahat çalıĢması ve 

parmakların zeminle olan mesafelerinin ayarlanabilmesi için makineye destek tekeri ilave 

edilmiĢtir. Makinenin çalıĢma yüksekliği bu tekerler sayesinde ayarlanabilmektedir. 

 

 
Resim 1.22: Destek tekeri 
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 ġanzımanlı Tip Namlu Yapma Makinelerinin ÇalıĢma Sistemi  

 

Traktör kuyruk milinden mafsallı Ģaft aracılığı ile alınan hareket diĢli kutusuna gelir. 

DiĢli kutusunda hareketin yönü ve devri değiĢtirilerek rotor miline iletilir. Rotor milinin 

dönmesi ile rotor miline bağlı olan kollar da tarla üzerinde daire Ģeklinde hareket ederek 

traktörle birlikte ilerler. Ġlerleme sırasında rotor kollarına bağlı olan yaylı parmaklar bir 

tırmık vazifesi görerek otları namlu yapılacak tarafa doğru taĢır. Yaylı parmakların taĢıdığı 

otlar, namlu perdesi tarafından sınırlandırılarak düzgün ve istenen geniĢlikte bir namlu 

yapılır.  

 
Resim 1.23: Namlu yapılması 

 

Yaylı parmaklar otları toplarken yere dik konumda durur. Otları namlu sırasına getirip 

taĢıma iĢi bittiğinde rotor kollarının helisel bağlantısı sayesinde yaylı parmaklar yere paralel 

konuma gelir. Böylece toplanıp bir sıraya getirilen otun dağılması önlenmiĢ olur. Namluyu 

geçtikten sonra tekrar dik konumlarını alır. 

 
Resim 1.24: Kolların rotora bağlantısı 
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Resim 1.25: Parmakların çalıĢma konumu 

 

Rotor sayısına ve makinenin özelliğine göre, namlu, makinenin herhangi bir tarafında 

oluĢturulabileceği gibi ortada da oluĢturulabilir. Ġki ve daha fazla rotora sahip makinelerde 

istenirse aynı anda birden fazla da namlu yapılabilir. 

 

 
Resim 1.26: Farklı sayıda namlu yapma 

 

Yıldız çarklı namlu yapma ve ot çevirme makinelerinde olduğu gibi, Ģanzımanlı tip 

makinelerde de kombine olan makineler mevcuttur. Yani bazı küçük ayar ve değiĢikliklerle 

aynı makine ot çevirme ve dağıtma iĢinde kullanılabildiği gibi aynı makine namlu yapma 

iĢinde de kullanılabilmektedir. 

 

Makine, tarladaki otları toplarken yıldız tip ot çevirme ve dağıtma makineleri gibi 

toprak üzerinde sürünerek çalıĢmadığı için namlu yaptığı otların arasına taĢ, toprak vb. 
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zararlı maddeleri almaz. Böylece hem daha temiz bir kuru ot elde edilmiĢ olur hem de namlu 

yapılacak ürünün içerisine yabancı cisim girmediğinden balya ve yem karma makinelerinde 

oluĢabilecek arızaların önüne geçilmiĢ olur. 

 

1.4. Namlu Yapma ve Ot Çevirme Makinelerinin Bakımı 
 

Bütün makineler gibi, namlu yapma ve ot çevirme makinelerinden de uzun ömürlü ve 

ekonomik olarak faydalanabilmek için bunların bakımları zamanında ve bakım kullanma 

kitaplarına uygun olarak yapılmalıdır. Bakım iĢlemlerinde esas ölçü, yine her bir makine 

için, makineyi üreten firmanın hazırlamıĢ olduğu bakım ve kullanma kitabıdır. 

 

 Makinenin Yağlanması 

 

Makinelerin hareketli organlarında sürtünmeden dolayı meydana gelebilecek aĢınma 

ve güç iletim kayıplarını önlemek amacıyla, makineler bakım kullanma kitabında belirtilen 

özellikteki yağlarla yağlanmalıdır. Hareketli kısımlarda bulunan gresörlüklere gres pompası 

ile bakım ve kullanma kitabında belirtilen sürelerde  ve özellikte gres yağı basılmalıdır. 

 

 
Resim 1.27: Yağlama noktalarının ve süresinin belirlenmesi 

 

 GevĢemiĢ Bağlantı Elemanlarının Sıkılması 

 

Bakım sırasında, makine parçaları arasında bağlantıyı sağlayan her türlü bağlantı 

elemanı (cıvata, somun, kelepçe vs.) gözden geçirilmelidir. GevĢemiĢ olan cıvata ve 

somunlar uygun bir anahtarla sıkılmalıdır.  

 

 AĢınmıĢ Bağlantı Elemanlarının DeğiĢtirilmesi 

 

Bağlantı elemanlarının kontrolü sırasında, görev yapamayacak derecede aĢınmıĢ, zarar 

görmüĢ bağlantı elemanları mutlaka değiĢtirilmelidir.  

 

 DiĢli Kutusu Yağının Kontrol Edilmesi  
 

Bakım sırasında, yağ banyolu diĢli kutusu bulunan makinelerde diĢli kutusu yağı 

kontrol edilmelidir. Kontrol sırasında diĢli kutusundan yağ kaçağı olup olmadığına 

bakılmalıdır. Yağ kaçağı varsa mutlaka nedeni tespit edilerek sorun giderilmelidir. Yine yağ 

seviyesi ve yağın özelliği de kontrol edilmelidir.  
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Resim 1.28: DiĢli kutusu yağının kontrolü 

 

Yağ kontrol iĢlemi her bakım sırasında ve çalıĢma mevsiminde makine bakım 

kullanma kitabında belirtilen sürelerde yapılmalıdır.  

 

 DiĢli Kutusu Yağının DeğiĢtirilmesi 

 
Yapılan kontrolde diĢli kutusundaki yağ özelliğini kaybetmiĢse veya makine bakım ve 

kullanma kitabında belirtilen yağ değiĢim süresi gelmiĢse, bu yağ tamamen boĢaltılarak diĢli 

kutusuna yeni yağ doldurulmalıdır. Yağ değiĢtirme iĢlemi, makine bakım ve kullanma kitabı 

esas alınarak yapılmalıdır. Yağ değiĢim iĢi makinenin bakım ve kullanma kitabında belirtilen 

sürelerde yapılmalı ve yağ değiĢimi ile ilgili bilgiler makinenin servis defterine yazılmalıdır. 

 

Bazı makinelerde (özellikle Ģanzımanlı tip namlu yapma makinelerinde)  bulunan diĢli 

kutuları yağ banyolu olmayabilir. Bu tip diĢli kutularında yağ değiĢimi yapılmaz. Bu Ģekilde 

yağ banyolu olmayıp gresörlük bulunan diĢli kutularında bakım ve kullanma kitabında 

belirtilen sürelerde gres pompası ile gres basılmalıdır. 

 

 
Resim 1.29: DiĢli kutusunun yağlanması 

 

 Yaylı Parmakların Kontrol Edilmesi 
 

Namlu yapma ve ot çevirme makinelerinde asıl iĢlemi yapan parçalar yaylı parmaklar 

olduğu için en az diğer parçalar kadar bunların da düzgün ve sağlam olmaları gerekir. Yaylı 

parmaklarda meydana gelebilecek bozulmalar, kırılmalar iĢin kalitesini olumsuz yönde 

etkiler.  Bu yüzden bakım sırasında yaylı parmaklara çok dikkat edilmeli, eksik ve bozuk 

olanlar tespit edilmelidir. 
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 EğilmiĢ BükülmüĢ Parmakları Düzeltmek ve DeğiĢtirmek 

 

Bakım sırasında tespit edilen bozulmuĢ parmaklar fazla hasar görmemiĢ ve düzeltme 

iĢleminden sonra vazife görebilecek durumda ise dikkatli bir Ģekilde düzeltilmelidir. 

Düzeltilerek kullanılamayacak kadar bozulmuĢ parmakların veya eksik yaylı parmakların 

yerine yine makine üzerindeki parmaklarla aynı özellikte yeni parmaklar takılmalı,  

makinenin bakım ve kullanma kitabında belirtilen torkta sıkılmalıdır. 

 

 Tekerleklerin Kontrol Edilmesi 

 

Gerek destek tekerlekleri olsun  gerekse taĢıma tekerlekleri olsun lastikli tekerleklerin 

hem görevlerini sağlıklı olarak yapabilmeleri hem de uzun ömürlü olabilmeleri için lastik 

hava basınçlarının mutlaka tavsiye edilen değerde olması gerekir. Bakım sırasında hava saati 

ile lastik hava basınçlarının makine bakım kullanma kitabında tavsiye edilen değerlerde olup 

olmadığı kontrol edilmelidir. Uygun olmayan lastik hava basınçları ayarlanmalıdır. YaklaĢık 

hava basıncı 1,5-2 bar arasında değiĢmekle birlikte esas ölçü, makine bakım ve kullanma 

kitabında verilen değerdir. 

 

 
Resim 1.30: Lastik hava basınçları 

 

Bakımda lastik hava basınçlarının yanında tekerleklerde baĢka bir problem olup 

olmadığı kontrol edilmelidir. Fazla aĢınmıĢ, patlamıĢ tekerlekler/lastikler mutlaka yenisi ile 

değiĢtirilmelidir. 

 

 Emniyet Sisteminin Kontrol Edilmesi 

 

ÇalıĢma sırasında makinenin zarar görmemesi için emniyet sisteminin sağlam ve 

çalıĢıyor olması gerekir. Bakım sırasında emniyet yayı kontrol edilmelidir. Diğer 

makinelerde olduğu gibi emniyet sisteminin hassasiyeti, emniyet yayının basıncı ile 

ayarlanmaktadır. Makine bakım ve kullanma kitabında verilen ölçülere göre emniyet yayının 

uzunluğu yani yay basıncı ayarlanmalıdır. 
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 Hareketli Kısımların Muhafazalarının Takılması 

 

Bütün tarım makineleri ile çalıĢma sırasında gerek çalıĢan ve etrafta bulunan 

insanların güvenliği  gerekse makinenin sağlıklı ve uzun süre çalıĢabilmesi açısından bütün 

muhafazalar takılmıĢ olmalıdır. Özellikle kuyruk mili muhafazası takılmıĢ ve kuyruk mili ile 

birlikte dönmemesi için sabitlenmiĢ olmalıdır. Yine rotor etrafında bulunan koruyucu 

çerçeveler takılmıĢ olmalıdır. Bakım sırasında bütün koruyucuların kontrol edilmesi gerekir. 

 
Resim 1.31: Rotor koruyucularının takılması 

 

 Makinenin Kapalı Bir Yerde ve Emniyete Alınarak Muhafaza Edilmesi 

 

Uzun ömürlü olabilmesi için makine mutlaka kapalı bir yerde muhafaza edilmelidir. 

Ayrıca iĢ sonunda makine yerine bırakılırken mutlaka sabitlenmeli, destek ayakları, takoz vs. 

ile emniyete alınmalıdır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Namlu yapma ve ot çevirme makinelerinin bakımını aĢağıdaki iĢlem 

basamaklarına göre yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi yağlayınız. 

 

 
Resim 1.32: ġaft üzerinde yağlama 

noktaları ve süreleri 

 ÇalıĢmaya baĢlamadan önce iĢ 

önlüğünüzü/tulumunuzu giyiniz. 

 ĠĢe baĢlamadan önce çalıĢma için iĢ 

güvenliği ve emniyet tedbirlerini alınız. 

 Gres pompasını, bakım ve kullanma 

kitabında önerilen yağ ile doldurunuz. 

 Bakım ve kullanma kitabını kullanarak 

makine üzerinde yağlanacak noktaları ve 

yağlama periyotlarını belirleyiniz.  

 Gresörlükleri ve etrafını temizleyiniz. 

 Yataklardan temiz yağ gelinceye kadar, 

gres yağı basınız. 

 Yağlama iĢi bittikten sonra gresörlük ve 

yatak etrafındaki artık yağları 

temizleyiniz.  

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıkınız. 

 Bütün bağlantı elemanlarını kontrol 

ediniz. 

 Makine bakım ve kullanma kitabında, 

bağlantı elemanlarının sıkılması için 

uygun olan en fazla tork değeri 

belirtilmiĢ ise bağlantı elemanlarını 

sıkarken bu tork değerine uyunuz. 

 
Resim 1.33: GevĢemiĢ bağlantı elemanlarının 

sıkılması 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını 

değiĢtiriniz. 

 Bütün bağlantı elemanlarını kontrol 

ediniz. 

 DiĢ yapısı bozulmuĢ, aĢınmıĢ cıvata, 

somun ve diğer bağlantı elemanlarını 

mutlaka yenisi ile değiĢtiriniz. 

 DiĢli kutusu yağını kontrol ediniz, 

eksikse tamamlayınız. 

 Makinenin hareket iletim sistemi ve 

diĢlilerin zarar görmemesi için diĢli 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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kutusu yağını kontrol ediniz. 

 Özellikle yağ seviyesinin istenen 

düzeyde olmasına çok dikkat ediniz. 

 Eksikse makine bakım ve kullanma 

kitabında belirtilen özellikteki yağ ile 

tamamlayınız. 

 Yağ seviyesinin yanında, özelliğini ve 

kalitesini de kontrol ediniz.  

 Makine üzerinde ana giriĢ diĢli 

kutusundan baĢka diĢli kutuları varsa 

bunları da aynı Ģekilde kontrol ediniz. 

 DiĢli kutusu yağını değiĢtiriniz. 

 Yapılan kontrolde yağ özelliğini 

kaybetmiĢse yeni yağ ile değiĢtiriniz. 

 Ayrıca makine bakım kullanma 

kitabında tavsiye edilen sürelerde diĢli 

kutusu yağını değiĢtiriniz.  

 Yeni yağın, makine bakım kullanma 

kitabında tavsiye edilen özellikte 

olmasına dikkat ediniz. 

 DiĢli kutusu veya diĢli kutularından 

birisi yağ banyolu değilse makine bakım 

kullanma kitabında belirtilen sürelerde 

gres yağı ile yağlayınız..  

 Yaylı parmakları kontrol ediniz. 

 
Resim 1.34: Parmakların kontrolü 

 Kontrol sırasında yaylı parmaklarda 

kırılan eğilen ve özelliğini kaybeden 

parmak olup olmadığını kontrol ve tespit 

ediniz. 

 EğilmiĢ, bükülmüĢ parmakları 

düzeltiniz. 

 Makine bakım ve kullanma kitabında 

belirtilen Ģekilde düzeltme iĢlemini 

yapınız. 

 AĢırı aĢınmıĢ, kırılmıĢ yaylı parmakları 

değiĢtiriniz. 

 DeğiĢtirme sırasında makinenin üzerinde 

bulunan ve üreticinin tavsiye ettiği 

yedek parçaları kullanınız. 

 Tekerlekleri kontrol ediniz. 

 Tekerleklerin uzun ömürlü olması ve 

daha az çeki gücü ihtiyacı için, lastik 

havalarının tavsiye edilen değerde 

olmasına dikkat ediniz. 

 YıpranmıĢ lastikleri yenisi ile 

değiĢtiriniz.  
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 Bakım sırasında hem destek tekerlekleri 

hem de taĢıma tekerleklerini kontrol 

etmeyi unutmayınız. 

 Emniyet sistemlerini kontrol ediniz. 

 
Resim 1.35: Emniyet sisteminin kontrolü 

 ÇalıĢma sırasında makinenin zarar 

görmemesi için bakım yaparken emniyet 

sistemini kontrol ediniz. 

 Emniyet yayının uzunluğunu, bakım ve 

kullanma kitabında verilen ölçüden 

farklı ise belirtilen ölçüye gelene kadar, 

tespit somununun gevĢetilmesi veya 

sıkılması suretiyle ayarlayınız.  

 Hareketli kısımların muhafazalarını 

takınız. 

 
Resim 1.36: Muhafazaları sabitlenmiĢ bir 

Ģaft 

 Bakım sırasında bütün muhafazaları 

kontrol ederek takınız, eskiyenleri yenisi 

ile değiĢtiriniz.   

 Traktör kuyruk milinden aldığı hareketi 

makineye ileten Ģaftın muhafazasını 

takınız. Sabitleme zincirlerini yerine 

takarak muhafazaların Ģaftla birlikte 

dönmesini engelleyiniz. 

 Makineyi kapalı bir yerde ve tahta veya 

takozla sehpaya alarak muhafaza 

ediniz.  

 Makineden uzun süre faydalanabilmek 

için kullanmadığınız zamanlarda 

makineyi kapalı bir alanda muhafaza 

ediniz. 

 Kazalara sebep olunmaması için, 

makineyi kolayca devrilmeyecek Ģekilde 

destek ayağı ile sabitleyerek bırakınız.  

 
Resim 1.37: Destek ayağı ile sabitleme 
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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. ÇalıĢmadan önce iĢ önlüğünüzü/tulumunuzu giydiniz mi?   

2. ĠĢe baĢlamadan önce iĢ güvenliği ve emniyet tedbirlerini 

aldınız mı? 
  

3. Makineyi yağladınız mı?   

4. GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıktınız mı?   

5. AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını değiĢtirdiniz mi?   

6. DiĢli kutusu yağını kontrol ettiniz mi?   

7. DiĢli kutusu yağını değiĢtirdiniz mi?   

8. Yaylı parmakları kontrol ettiniz mi?   

9. EğilmiĢ bükülmüĢ parmakları düzelttiniz mi?   

10. AĢırı aĢınmıĢ, kırılmıĢ yaylı parmakları değiĢtirdiniz mi?   

11. Tekerlekleri kontrol ettiniz mi?   

12. Emniyet sistemlerini kontrol ettiniz mi?   

13. Hareketli kısımların muhafazalarını taktınız mı?   

14. Makineyi kapalı bir yerde ve emniyetli bir Ģekilde  

muhafazaya aldınız 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. (   ) Namlu yapma ve ot çevirme, dağıtma makineleri biçilen ürünün yayılması, alt üst 

edilmesi ve tekrar toplanmasında (namlu yapılmasında) kullanılan makinelerdir. 

 

2. (   ) Yağ banyolu olmayan diĢli kutularında da diĢli kutusu yağı, her bakımda mutlaka 

değiĢtirilmelidir.  

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

3. Biçilip tarla yüzeyinde düzgün bir sıra hâlinde toplanmıĢ olan ot sırasına,  ………….  

denmektedir. 

 

4. Ot çevirme ve dağıtma makinelerinin değiĢik tipleri mevcuttur. Ancak günümüzde en 

yaygın olarak kullanılanı ………………….. ve yıldız çarklı tip ot dağıtıcılardır. 

 

5. Diğer makinelerde olduğu gibi emniyet sisteminin hassasiyeti, ………………… 

…………………nın basıncı ile ayarlanmaktadır. 

 

 

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 tarla veya düz bir zeminde, bakım ve kullanma 

kitaplarına uygun olarak namlu yapma ve ot çevirme makinelerinin ayarlarını yapabilecek ve 

kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Etrafınızdaki tarımsal üretim iĢletmelerinde, namlu yapma ve ot çevirme 

makinelerinin kullanılıp kullanılmadığını araĢtırınız. 

 Tarımsal iĢletmelerde kullanılan namlu yapma ve ot çevirme makinelerinin 

hangi ayarlarının yapıldığını araĢtırınız ve inceleyiniz. 

 Tarımsal iĢletmelerde kullanılan namlu yapma ve ot çevirme makinelerinin 

ayarlarının nasıl yapıldığını araĢtırınız ve inceleyiniz. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak  

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

2. NAMLU YAPMA VE OT ÇEVĠRME 

MAKĠNELERĠNĠN AYARLARI VE 

KULLANIMI 
 

2.1. Namlu Yapma ve Ot Çevirme Makinelerinin Ayarları 
 

Namlu yapma ve ot çevirme, dağıtma makineleri uygun kapasiteli, emniyetle 

çalıĢabilen, düĢük güçle çok iĢ üretebilen, rüzgârlı havalarda çalıĢmaya elveriĢli, hafif ve 

kolay ayarlanır olmalıdır. 

 

Ot dağıtma ve namlu yapma makineleri traktör çeki demirine orta noktadan 

bağlanarak kalın bir pimle tespit edilmelidir. 

 

Traktör ilerleme hızı, yaylı parmakların otu yerden temiz almasını sağlayacak Ģeklide 

seçilmelidir. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Ot Çevirme Makinelerinin Ayarları 

 

Dairesel dağıtıcılar; Resim 2.1.’de görüldüğü gibi 4 parmaklı takım Ģeklinde olup; 2,4, 

veya 6 adet dairesel gövde üzerine yerleĢtirilerek yere dik bir mille karĢılıklı döner. 

Parmaklar sabit vidalanmıĢlardır. Bu makineler büyük dairelerle otları dağıtır. Daireler yere 

karĢı ileri, aĢağıda ayarlanabilir. Otlar geriden yukarı doğru fırlatılır. Bu dağıtıcıların destek 

tekerlekleri de vardır. Dairesel dağıtıcılardaki ayar pimi ile toprağa değme uygunluğu 

ayarlanabilmektedir. Ayrıca açı ayarı ile de parmakların yem bitkisine değme uygunluğu da 

ayarlanmaktadır. 

 
Resim 2.1: Dairesel dağıtıcının parmaklarının çalıĢması ve ayarları 

 

 
Resim 2.2: Dairesel çeviricilerde parmak ayarları 

 

Dairesel çeviriciler de dairesel dağıtıcılar gibi çalıĢır. Küçük dairesel çeviriciler (80-90 

cm çaplı) otların dağıtılması ve çevrilmesine uygundur. Bazı makinelerin dönme 

frekanslarını değiĢtirmek mümkündür. 

 
            Elle ayar                                   Merkezkaç kuvveti ile ayar 

 
Resim 2.3: Dairesel çeviricilerde parmakların el ve merkezkaç kuvveti ile ayarları 
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Dairesel çeviricilerde parmakların konum ayarları yapılırken parmak Ģablonu ile 

parmakların konumu kontrol edilir. Bu kontrol sonucu ayar vidası ve kılavuz plakası ile 

parmakların konumları ayarlanır. 

 

      
Resim 2.4: Parmakların konum ayarlarının yapılması 

 

Rotor yüksekliğini ayarlamak için krank kolu üzerindeki sıkma aparatını saat yönünde 

çevirerek istenilen rotor yüksekliği ayarlanmıĢ olur. Ayarlama iĢleminde sonra sıkma aparatı 

kilitlenerek iĢ güvenliği sağlanmalıdır. 

 

     
Resim 2.5: Rotor yüksekliğinin ayarlanması ve kolun kilitlenmesi 

 

Anız veya farklı zemin koĢulları için kimi makinelerde de makine üzerinden bulunan 

hydrolift aracılığı ile rotor yüksekliği ayarlanır. 

 

   
Resim 2.6: Hydrolift yükseklik ayarı 
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Tarama geniĢliği değiĢtirme için makine üzerindeki itme çubukları (2) tespit çubuğu 

üzerindeki deliklerden (3)  herhangi birine yerleĢtirildiğinde tarama Ģeridi geniĢliği 1,5 m ila 

2,3 m arasındaki aralıklarda değiĢtirmiĢ olacaktır. Tarama Ģeridi geniĢliği değiĢikliği makine 

sadece taĢıma pozisyonunda iken yapılabilmektedir. 

 

 
Resim 2.7: Tarama geniĢliğinin değiĢtirilmesi 

 

ġanzımanlı ot çevirme makinelerinde rotor kolları, rotor merkezinin etrafına sabit 

veya sökülebilir özellikte takılabilmektedir. 

 

 
Resim 2.8: Rotor kollarının rotor merkezinde monte edildiği yivli kısım 

 

Otu toplama iĢini yapan parmaklar bu kollara monte edilmiĢlerdir. Rotor kolları 

çalıĢma sırasında herhangi bir engele denk geldiğinde rotor kollarının ve de makinenin 

çalıĢması bloke olmakta yani durmaktadır. 

 

     
Resim 2.9: Ot çevirme makinesinin engele takılması ile hareketin bloke olması 
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Hareketi bloke olan makine durdurularak takılan rotor kolu, rotor merkezine 

sökülebilir Ģekilde monte edildiği yerden çıkartılır. 

 

    
Resim 2.10: Rotor kollarının rotor merkezinde monte edildiği kısımdan sökülmesi 

 

Rotor kolu engelden kurtarılır ve tekrar rotor merkezindeki yerine monte edilir. 

 

  
Resim 2.11: Rotor kollarının engelden kurtarılarak rotor merkezindeki yerine tekrar monte 

edilmesi 

 

 Namlu Yapma Makinelerinin Ayarları 

 

Namlu yapma ve ot çevirme makinesinde namlu yapma ve iĢ geniĢliği ayarı, ekipman 

üzerinden yapılmaktadır. 

 
Resim 2.12: GeniĢlik ayarı yapılması 
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Ot çevirme makinesi ile tarlada çalıĢırken ot çevirme veya dağıtma iĢlemini, sadece 

tek bataryayı kullanabilmek için ya da her iki bataryayı kullanabilmek için ekipman 

üzerindeki bağlantı çubuğunun konumunu değiĢtirerek yapılabilir.   

 

  
Resim 2.13: Bağlantı çubuğunun ekipman üzerinde taĢıma pozisyonu için yerinin değiĢtirilmesi 

 

  
Resim 2.14: Bağlantı çubuğunun ekipman üzerinde her iki bataryanın da kullanılabilmesi için 

yerinin değiĢtirilmesi 

 

   
Resim 2.15: Bağlantı çubuğunun ekipman üzerinde tek bataryanın (sağdaki) kullanılabilmesi 

için yerinin değiĢtirilmesi 
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Traktörden kontrol edilen hidrolik sistemle bataryaların birbirlerine göre konumları 

değiĢtirilebilir. 

 

   
Resim 2.16: Hidrolik sistem aracılığı ile bataryaların birbirlerine yaklaĢtırılması ve 

uzaklaĢtırılması 

 

Ayrıca bataryalardaki yıldız çarkların da durumları ayarlanabilir. 

 

   
Resim 2.17: Hidrolik sistem aracılığı ile bataryalardaki yıldız çarkların yüksekliğinin toprağa 

göre seviyelerinin ayarlanması 

 

Namlu yapma makinelerinde parmakların yere göre ayarı çalıĢma esnasında üst ayar 

kolundan ve yaylı parmaklar toprağa hafifçe değecek Ģekilde yapılır. Alt ayar kolundan da 

makinenin hafif öne eğimli olacak Ģekilde çalıĢması sağlanır. 

 

2.2. Namlu Yapma ve Ot Çevirme Makineleri Ġle ÇalıĢma Sırasında 

Dikkat edilecek Hususlar 
 

 Makine üzerinde yer alan uyarı ve açıklayıcı levhalar (etiketler) güvenli çalıĢma 

için önemli açıklamaları ortaya koymaktadır. Bu levhalara uymak kullanıcıların 

emniyetine de hizmet eder. Hasar gören uyarı ve açıklama levhalarını hemen 

yenilenmelidir.  
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 Makine traktöre bağlanmadan önce, traktörün el frenini çekilmeli  ve vitesi boĢa 

alınmalıdır. 

 Makinenin ilk çalıĢtırılması ve kontrolü kapalı yerlerde yapılmamalı, zararlı 

gazlar dikkate alınmalıdır.  

 Traktör ve makine ile çalıĢma baĢlamadan önce yol güvenliği kontrol 

edilmelidir. 

 YeĢil yem bitkilerinin hazırlanmasında en büyük amaç bitkilerin bünyelerindeki 

suyun çabuk uzaklaĢtırılmasıdır. Çoğu zaman sıkı bir iĢleme ile otların 

kurumaları hızlandırılır. GevĢetme de en azından çevirme kadar önemli olur. 

GeniĢ bir alana serilmiĢ otlar çiğ veya yağmur altına bırakılmamalıdır. 

 Henüz yaĢ veya nemli yemler sıkı iĢlemeyi gerektirir. Her ot kurutmada o 

derece itinalı çalıĢılmalıdır. O halde çalıĢan makinelerin dönü hızları mümkün 

olduğunca yavaĢ olmalı, ayarları çok dikkatli yapılmalıdır. 

 ÇalıĢmadan önce gevĢek, çözülmüĢ parçaların olup olmadığı kontrol edilip 

sıkılmalıdır.  

 Makine ile çalıĢmada uygun iĢ elbisesi kullanılmalı, geniĢ  savruk bol elbise 

kullanılmamalıdır. Eğer yapılan iĢ nedeniyle uzun gömlek giymek  gerekliyse 

bu  tip gömleklerin düğmeleri tamamen iliklenmeli ve çalıĢma sırasında dikkatli 

olunmalıdır.  

 GeniĢ, savruk, bol, sarkan, düğmeleri iliklenmemiĢ elbiseler hareket halinde 

olan makine parçaları tarafından kapılabilir. Bu nedenle çalıĢma sırasında dikkat 

edilmelidir. 

 Makine traktöre takılacağı zaman traktör ön ağırlıkları kontrol edilmelidir ve 

traktörün 

dengede kalması sağlanmalıdır. 

 
Resim 2.18: Akrobat ot tırmığı 

 

 Akrobat ot tırmığında poryaları yağlanmalıdır.  

 Akrobat ot tırmığının nakli esnasında tırmık mutlaka yol durumuna alınmalıdır. 

 Akrobat ot tırmığında, ön düzen altındaki kilit açılarak yaylanma sağlanmalıdır. 

 Akrobat ot tırmığını traktörün sağ tarafına çevirerek uygun bir derecede pimini 

takarak iĢleme baĢlanmalıdır. 
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 Makinenin  bağlama yüksekliği ve uzaklığı da önemlidir. Doğru olmayan bir 

bağlama pozisyonu Ģaftın kötü çalıĢmasına veya her iki Ģaft parçasının ayrılarak 

bozulmasına yol açabilir. Bir Ģaft bozulur veya ayrılırsa parçalar veya kırılmıĢ 

uçları etrafa kontrolsüz Ģekilde çarpar ve ciddi yaralanmalara yol açar. ġaftın 

doğru bağlama pozisyonu için makinenin bakım ve kullanma kitabına 

bakılmalıdır.  

 Makineyi tarla zeminine indirirken traktör ile makine arasında kimsenin 

olmadığından emin olunmalıdır.  

 Makine tarla zeminine yaklaĢıncaya kadar indirilmelidir ve dikkatli bir Ģekilde 

çember çevrilmelidir. 

 Makine iĢe baĢlamadan önce mutlaka tarla zeminine indirilmiĢ olmalıdır.  

 Aletler hiçbir zaman çok derine ayarlanmamalıdır.  

 Her zaman zemine, ürüne ve çalıĢma Ģartlarına uygun çalıĢma hızlarına 

uyulmalıdır. 

 Yukarıya ve aĢağıya doğru meyillerde, keskin dönüĢlerde, virajlarda; traktör ve 

makine dikkatli kullanmalıdır. 

 Parmakların kırılıp bükülmelerinden sakınmalıdır. 

 Düz olmayan araziler düzlenmeli veya alet arazi Ģartlarına en iyi uyanlardan 

seçilmelidir. 

 Traktörün otları kısmen çiğnemesi veya hiç çiğnememesi için mümkünse 

makine iĢ durumunda bağlanmalıdır. Kurutulacak her otta namlu yapmak o 

kadar önemlidir. 

 Tüm ayarlama düzenekleri geçerli ayarlarda tutulmalıdır. 

 Trafiğe açık cadde veya yolda kullanacağı zaman makine yol durumuna 

getirilmeli, gerekli aydınlatma lambaları ve kırmızı/beyaz iĢaret levhaları 

takılmalıdır. 

 Dikkatli araç kullanılmalı, özellikle uzun ve ağır çekilir tip makinelerde ön aks 

yüklenmelerine dikkat etmelidir. Böyle aletlerde devrilmeye karĢı dikkatli 

olmalıdır. 

 Makinenin bağlantı pimleri ile traktörünkiler aynı türden olmalıdır.  

 ġaft makine ve traktöre takılırken veya sökülürken mutlaka motor 

durdurulmalıdır.  

 Bakım ve onarım iĢleri Ģaftı ve makineyi traktörden ayırdıktan sonra 

yapılmalıdır.  

 Kuyruk mili ve dönen diğer miller hiçbir zaman muhafazasız 

çalıĢtırılmamalıdır. 

 
Resim 2.19: Muhafaza ve zincirin takılması 
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 ÇalıĢan makinenin ayar veya bakımı mutlaka makine durdurulduktan 

sonra yapılmalıdır. 

 
Resim 2.20: ĠĢ güvenliğine dikkat edilmesi 

 

 Arızalarda çalıĢan makinenin yanına hiçbir zaman yaklaĢılmamalıdır. 

 
Resim 2.21: ÇalıĢan makinenin yanına yaklaĢılmaması 

 

 ÇalıĢma sonunda rotorlardaki diĢler dıĢarıya gelecek Ģekilde katlanarak diĢlerin 

uçlarına emniyet çubukları yerleĢtirilmelidir. 

 

  
Resim 2.22: Rotor uçlarındaki diĢlerin emniyete alınması 

 

 Traktörün yanından ayrılmadan önce motoru stop edilmeli, kontak anahtarı 

alınmalı, vitese takılmalı ve el freni çekilmeli, gerekirse traktör ve makinenin 

uygun yerlerine takoz konulmalıdır.  

 Bakım ve onarım iĢleri Ģaft ve makine traktörden ayırdıktan sonra yapılmalıdır.  

 Makineyi ayırırken mutlaka destek ayağı kullanılmalıdır.  

 Makineyi traktörden ayırmadan önce denge ayaklarının takılı, traktör el freninin 

çekili ve motorun susturulmuĢ, kontak anahtarının çıkarılmıĢ olduğundan emin 

olunmalıdır.  

 Hidrolik sistemle belli bir yüksekliğe kaldırılmıĢ makinenin altında çalıĢmak 

gerekiyorsa güvenlik takozu koymadan makinenin tamir ve bakımı 

yapılmamalıdır.  

 Hidrolik akıĢkan tehlikelidir. Hidrolik sistemde sıvı yüksek basınç altındadır ve 

herhangi bir kaçak tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Sıvı kaçaklar gözle 
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görülmeyebilir ancak deriye nüfuz etmek için yeterli  basınca sahiptirler. 

Hidrolik sıvı ekipmanı ayarlarken veya çıkarırken kaçabilir.  

 Motor veya hidrolik pompa durdurulduğunda sistemdeki hidrolik, basınç altında 

kapana kısılmıĢ bir vahĢi hayvan gibidir. HapsolmuĢ bu hidrolik sıvının basıncı 

2000 psi (140 bar) den daha fazla olabilir. Bu traktörün tekerine vurulan hava 

basıncının 70-80 katından daha fazla bir basınçtır. Bu basınç deriyi delebilir ve 

deriye nüfuz ederse acil tıbbi müdahale ile çıkartılmalıdır. Doğru bir Ģekilde 

tedavi edilmezse, kangren oluĢabilir. Deriye nüfuz etme yaralanmaları ilk baĢta  

ciddi görünmeyebilir ancak tıbbi olarak çaresine bakılmazsa genellikle 

enfeksiyon olan vücut kısmının kaybıyla sonuçlanır.   

 

         
Resim 2.23: Hidrolik basıncın deriye zarar vermesi 

 

 Hidrolik sistemlere basınç uygulamadan tüm bağlantılar sıkılmalıdır. El ve 

vücut; kaçakların olabileceği, sıvının yüksek basınç  altında  püskürtülebileceği 

deliklerden/bağlantılardan uzak tutulmalıdır. Kaçakların araĢtırılmasında bir 

parça kart veya kâğıt kullanılmalıdır. Hidrolik hatların bağlantılarını çözmeden 

basınç düĢürülmelidir. 

 Makine ile traktör arasında girmek çok tehlikelidir, makine traktöre bağlanırken 

araya giren yardımcı kiĢinin ezilme riski her zaman vardır ve bu iĢlem sırasında 

azami dikkat gösterilmelidir.  

 Makine traktöre takılıp trafiğe çıkmadan önce tüm emniyet tedbirleri 

alınmalıdır.  

 Ayrıca makine üzerinde uyarıcı lamba veya iĢaretler bulunmalıdır.  

 Özellikle akĢam i Ģ dönüĢlerinde aydınlatmasız ve uyarıcı levha olmadan 

karayoluna çıkılmamalıdır.  

 YokuĢ aĢağı iniĢlerde vites asla boĢa alınmamalıdır.  

 Makine ile tarlada çalıĢma sırasında ayar, tamir, bakım ve arıza arama gibi 

iĢlemler yapılması gerekirse traktör stop edilmeli kontak anahtarı alınmalıdır 

(emniyetli stop). Dönen kısımların tam olarak durması için bir süre 

beklenmelidir.   

 Makinenin etrafında görevlilerden baĢka kimse bulundurulmamalıdır. ÇalıĢma 

esnasında makinenin hareket alanı içerisinde ve makine  yakınlarında kimsenin 

bulunmamasına, özellikle de çocuklara dikkat edilmelidir. Makinenin her an bir 

Ģey fırlatabileceği unutulmamalıdır.   

 Hareket ileten Ģaftlar kesinlikle bir basamak olarak kullanılmamalıdır.  

 Makine ile çalıĢırken çeki oku vb. parçaların  üzerine basılmamalıdır.  
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 ÇalıĢma sırasında iĢ dıĢındaki iĢlerle (yeme, içme, bir Ģeyler okumaya çalıĢma, 

çalıĢma alanı dıĢındaki yerlere bakmaya çalıĢmak vb.) meĢgul olmak kazalara 

sebep olabilir. Bu davranıĢlardan kaçınılmalıdır.  

 Yorgun ve uykusuz olarak makine kullanılmamalıdır.  

 Makinenin hareketli parçalarının bulunduğu kısmının muhafazası bulunmalı ve 

bu muhafazanın yerine tam olarak oturduğundan emin olmadan makineyi 

çalıĢtırmamalıdır.  

 Makinenin devir vb. limitleri asla zorlanmamalıdır.  

 Hareket halinde iken traktöre binilmemeli, çalıĢır durumdaki makineden inmeye 

kalkıĢılmamalıdır.  

 ÇalıĢmaya ara verildiği durumlarda eğer mümkünse traktör düz bir yerde park 

edilmeli ve el freni çekilmelidir (emniyetli stop).  

 Eğimli bir arazide park  edilecekse yokuĢ yukarı birinci vites, yokuĢ aĢağı geri 

vitese takılmalı ve her iki durumda da el freni çekilmelidir (emniyetli stop).  

 Tarım makinelerinin tümünde olduğu gibi ot toplama ve dağıtma makineleriyle 

çalıĢmada da uygun kıyafet giyilmesi ve koruyucu ekipman kullanılması son 

derece önemlidir.  

 

2.3. Traktör Hidrolik Ön Seçme Kolu Konumu 
 

Traktörle kullanılan ot toplama ve dağıtma makineleri çekilir tip olabileceği gibi 

bunların askılı tipte olanları da mevcuttur.  

 

Traktör hidrolik kaldırma sisteminde, kaldırma kollarına bağlı olan askılı tipte 

makinelerde hidrolik sistemin konumunu belirleyen ön seçme kolu pozisyon kontrol 

durumundadır.  

 

Tarla yüzeyinde serbest olarak çalıĢan ve toprağı kendi ağırlığı ile iĢleyen ekim 

makinesi, diskli tırmık, kültivatör, alet kombinasyonu gibi aletlerle çalıĢırken kullanılan 

yüzücü pozisyon, çekilir tipteki ot toplama ve dağıtma makineleri için de kullanılmaktadır. 

Traktörün hidrolik düzeni yüzücü pozisyonda çalıĢılmalıdır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Namlu yapma ve ot çevirme makinelerinin ayarlarını aĢağıdaki iĢlem 

basamaklarına göre yapınız ve kullanınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi traktöre bağlayınız. 

 Traktörle  makineye yavaĢça yanaĢınız. 

 Çekilir tiplerde çeki okunu çeki 

kancasına takıp pim ile bağlantısını tespit 

ediniz.  

 Askılı tiplerde önce ayarsız   yan bağlantı 

kolunu bağlayınız.  

 Sonra ayarlı yan bağlantı kolunu 

bağlayınız.  

 En son üst bağlantı kolunu bağlayınız.  

 Traktör hidrolik ön seçme kolu 

konumunu seçiniz. 

 Askılı tipteki makinelerde çalıĢmaya 

baĢlarken ön seçme kolunu pozisyon 

kontrol konuma alınız. 

 Çekilir tipteki makinelerde çalıĢmaya 

baĢlarken ön seçme kolunu yüzücü 

konuma alınız. 

 Ön arka paralellik ayarını yapınız. 

 Makine askıda iken yan tarafından 

bakarak ön arka  paralelliği kontrol 

ediniz. 

 Paralellik bozuksa paralelliği üst bağlantı 

kolundan ayarlayınız. 

 Sağ sol paralellik ayarını yapınız. 

 Makine askıda iken arka tarafından 

bakarak sağ sol paralelliği kontrol ediniz. 

 Paralellik bozuksa ayarlı askı kollarından 

ayarlayınız. 

 Parmakların yere göre konumunu 

ayarlayınız. 

 Dairesel dağıtıcılardaki ayar pimi ile 

toprağa değme uygunluğunu ayarlayınız. 

 Dairesel çeviricilerde parmakların konum 

ayarları yapılırken parmak Ģablonu ile 

parmakların konumunu kontrol ediniz. 

Bu kontrol sonucu ayar vidası ve kılavuz 

plakası ile parmakların konumlarını 

ayarlayınız. 

 Traktör kuyruk mili devir ayarını 

yapınız. 

 Bakım ve kullanma kitabında belirtilen 

kuyruk mili devrinde çalıĢmanızı yapınız. 

 Uygun çalıĢma hızını belirlemeyiniz ve 

çalıĢmaya baĢlayınız. 

 Ġlerleme hızını traktörmetreden belli bir 

vites ve gazda ayarlayınız. 

 Eğer traktörmetreniz bozuksa, ilerleme 

hızınızı tarla Ģartlarında 100 m mesafede, 

belli bir vites ve gazda test ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 ÇalıĢma sırasında olabilecek arızaları 

tespit ediniz ve gideriniz. 

 ÇalıĢma sırasında tespit ettiğiniz arızaları 

bakım ve kullanma kitabına göre 

gideriniz. 

 Uzmanlık gerektiren arıza giderme 

iĢlemleri için en yakın yetkili servise 

baĢvurunuz. 

 ĠĢ sonunda makineyi temizleyiniz. 

 Biçim sonucu biçilmiĢ ürünlerden 

makine üzerinde kalan artıkları makine 

üzerinden uzaklaĢtırınız. 

 Makineyi traktörden sökünüz. 

 Makineyi kapalı bir yere indiriniz. 

 Önce üst bağlantı kolunu sökünüz.  

 Sonra ayarlı bağlantı kolunu sökünüz. 

 En son ayarsız bağlantı kolunu sökünüz. 

 Makineyi kapalı bir yerde ve takoz 

üzerinde muhafaza ediniz. 

 Makineden uzun süre faydalanabilmek 

için kullanmadığınız zamanlarda 

makineyi kapalı bir alanda muhafaza 

ediniz. 

 Kazalara sebep olunmaması için, 

makineyi kolayca devrilmeyecek Ģekilde 

destek ayağı ile sabitleyerek bırakınız.  
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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. Makineyi traktöre bağladınız mı?   

2. Traktör hidrolik ön seçme kolu konumunu seçtiniz mi?   

3. Ön arka paralellik ayarını yaptınız mı?   

4. Sağ sol paralellik ayarını yaptınız mı?   

5. Parmakların yere göre konumunu ayarladınız mı?   

6. Traktör kuyruk mili devir ayarını yaptınız mı?   

7. Uygun çalıĢma hızını belirleyip çalıĢmaya baĢladınız mı?   

8. ÇalıĢma sırasında olabilecek arızaları tespit edip giderdiniz mi?   

9. ĠĢ sonunda makineyi temizlediniz mi?   

10. Makineyi traktörden söktünüz mü?   

11. Makineyi kapalı bir yerde ve takoz üzerinde muhafaza ettiniz 

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. (   ) Ot dağıtma ve namlu yapma makineleri traktör çeki demirine orta noktadan 

bağlanarak ince bir pimle tespit edilmelidir. 

 

2. (   ) Traktör ilerleme hızı, yaylı parmakların otu yerden temiz almasını sağlayacak 

Ģeklide seçilmelidir. 

 

3. (   ) Rotor kolları çalıĢma sırasında herhangi bir engele denk geldiklerinde rotor 

kollarının ve de makinenin çalıĢması bloke olmakta yani durmaktadır. 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

4. YeĢil yem bitkilerinin hazırlanmasında en büyük amaç bitkilerin bünyelerindeki 

………..yun çabuk uzaklaĢtırılmasıdır. 

 

5. Henüz yaĢ veya nemli yemler sıkı iĢlemeyi gerektirir. Her ot kurutmada o derece 

itinalı çalıĢılmalıdır. O halde çalıĢan makinelerin dönü hızları mümkün olduğunca 

……….. olmalı, ayarları çok dikkatli yapılmalıdır. 

 

6. ġaft makine ve traktöre takılırken veya sökülürken mutlaka ………… 

durdurulmalıdır.  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

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. (   ) Gres yağı basılmadan önce gresörlüklerin etrafı güzelce temizlenmeli, daha sonra 

gres yağı basılmalıdır. 

 

2. (   ) Bakım sırasında, makine parçaları arasında bağlantıyı sağlayan her türlü bağlantı 

elemanı (cıvata, somun, kelepçe vs.)  gözden geçirilmeli, görev yapamayacak 

derecede aĢınmıĢ, zarar görmüĢ bağlantı elemanları yenisiyle değiĢtirilmelidir.  

 

3. (   ) Namlu yapma makinelerinde parmakların yere göre ayarı çalıĢma esnasında üst 

ayar kolundan ve yaylı parmaklar toprağa hafifçe değecek Ģekilde yapılır. 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 

 

4. Bütün bakımlarda iĢe baĢlamadan önce, çalıĢma için ………………… ve emniyet 

tedbirlerini almak birinci öncelik olmalıdır. 

 

5. ……………………………… makineleri, hasat edilen yeĢil yem bitkilerinin çeĢitli 

nedenlerden dolayı namlu hâline getirilmesi amacıyla kullanılan makinelerdir. 

 

6. Eğimli bir arazide park  edilecekse yokuĢ yukarı …………vites, yokuĢ aĢağı ……… 

vitese takılmalı ve her iki durumda da el freni çekilmelidir (emniyetli stop).  

 

7. ÇalıĢma sonunda rotorlardaki diĢler dıĢarıya gelecek Ģekilde katlanarak diĢlerin 

uçlarına …………………………..ları yerleĢtirilmelidir. 

 

 

 

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 Namlu 

4 ġanzımanlı 

5 Emniyet yayı 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Su 

5 YavaĢ 

6 Motor 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 ĠĢ güvenliği 

5 Namlu yapma 

6 Birinci-geri 

7 Emniyet çubuk 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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