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Sevgili Çiftçilerimiz

Ülkemizin üreten gücünün en temel parçası 
olan siz çiftçilerimizi öncelikle yürekten des-
tekliyor ve gösterdiğiniz büyük çaba ve fada-
karlıktan dolayı  tebrik ediyorum. 

Tarımsal üretimde sizlere büyük destek ve 
kolaylık sağlayan iş makineleriniz olan trak-
tör ve ekipmanları yanlış veya dikkatsiz kul-
lanıldığında maalsef üzücü sonuçlara neden 
olmaktadır.

Ülkemizde ve Kütahyamızda her yıl dikkat-
sizlik, tedbirsizlik veya kurallara riayet edil-
mediği için bu tip makine ve ekipmanların 
kullanılmasından dolayı bir çok çiftçimiz ve 
tarım işçimiz hayatını kaybetmekte veya sa-
kat kalmaktadır.

Oysa ki  uyulacak kurallarla ve alınacak ted-
birlerle bu olumsuz vakaları büyük ölçüde 
ortadan kaldırabiliriz.

Bu amaçla hazırlanan bu kitapçıkla sizlere 
bu konuda bazı hatırlatmalar yaparak des-
tek olmak istedik.

Yapılan bu çalışmanın sizlere faydalı olması-
nı temenni eder, bereketli mahsuller ve bol 
kazançlar dilerim.

Ali ÇELİK
Kütahya Valisi
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 Traktör Üstü Kabin veya Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi 
kazalarda ölüm oranlarını %50 azaltmaktadır. İmkânlarınız  
ölçüsünde kabin veya Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi 
yaptırın. 2001 yılından sonra üretilen tüm traktörlerde 
Devrilmeye Karışı Koruma Çerçevesi zorunludur.

 Traktör römorklarının arkasına geceleri görünürlüğü 
artırması için standartlara uygun iki adet reflektör taktırın, 
özelliğini kaybeden varsa yenisi ile değiştirin.

Koruma Çerçevesi ve 
Koruma Kabini

Bunları 
Yapın

Kabinsiz traktörlerde 
devrilme anında hayatta 
kalma oranı çok düşüktür.

Kabinli traktörlerde devrilme 
anında hayatta kalma oranı 
çok daha yüksektir.
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Karayolunda ve Arazide
Traktör Kullanma

Bunları 
Yapın

 Kalabalık trafik saatlerinde yoğun caddelerden uzak durun.
 Mümkün olduğunda daha hızlı araçların geçişine izin verin.
 Diğer araçları takip ederken güvenli takip mesafesini 
muhafaza edin. 

 Traktöre takılı ekipmanların diğer şeride geçmediğinden, 
başkalarının yolunu engellemediğinden emin olun.

 Mümkün olduğunca gece sürüşünden kaçının, eğer 
gece sürüşü yapılıyorsa doğru aydınlatma cihazlarını ve 
yansıtıcılarını kullanın. 

 Eğer yolda banket var ise, Traktörlerin bankette ilerlemeleri 
zorunludur, eğer banket yoksa daima sağda kalın ve yolun 
mümkün olduğunca az miktarını kullanmaya çalışın. 

Bunları Yapmayın

Sürücü koltuğuna 
oturmadan motoru 
çalıştırmayın. 

Yolcu koltuğu olsa bile 
traktörlerde asla yolcu 
taşımayın.
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Bunları 
Yapın

 Farları açın.
 Tepe lambasının açık olduğundan emin olun.
 Güvenli takip mesafesini arttırın.
 Freni kademeli ve yavaşça kullanın.

Elverişsiz Hava 
Şartlarında
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 Yük römorkun arkasından 
çıkıntı yapıyorsa, mutlaka, 
kırmızı ve beyaz şeritlerle 
çapraz olarak doğru bir 
şekilde işaretlenmelidir. 
Şeritler yükün en uç 
kısmında olmalıdır.

Traktörle Römork 
Çekilirken

Bunları 
Yapın

Bunu Yapmayın

Yokuş aşağı giderken asla vitesi boşa atmayın.
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 Yokuş aşağı inerken motor frenini kullanmak amacıyla 
vitesi küçültün.

  Eğimli yollarda ters dönüşlerden kaçının, kaçınılmaz 
durumlarda önce hızınızı azaltın.

  Eğimli yollarda ve yokuşlarda tüm geri dönüşleri mutlaka 
yavaş yapın.

Zorlu Arazi 
Koşullarında

Bunları 
Yapın

Tüm geri 
dönüşleri 
mutlaka yavaş 
ve dikkatlice 
yapın.
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 Çamura saplanmış traktörü çekerken, 
yeterli güce sahip başka bir traktör 
kullanın.

 Ekipman bağlantısını çözün.

 Çamura saplanmada, mümkünse geri vitesi 
kullanın.

Çamura 
Saplanmada

Bunları 
Yapın

Bunu Yapmayın

Çekme esnasında hiç kimsenin iki araç arasında durmasına 
izin vermeyin (Çekme halatı kopabilir). 
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Yana Devrilmenin 
Önlenmesi

Bunları 
Yapın

 Dönüşlerde yavaşlayın. 
 Kayma ve sürüklenmeden kaçınmak için 
kaygan arazilerde yavaş kullanın. 

 Çok dik yokuşlarda traktör sürmekten 
kaçının. 

 Hendek vb. yerlere yakın manevra yaparken 
dönüş için kendinize yeterli alan ayırın.

 Yokuş aşağı inerken vites küçültün ve ilk 
olarak motor frenini kullanın,

Bunu Yapmayın

Yokuş aşağı inerken asla frene aniden basmayın.
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Arkaya Devrilmenin 
Önlenmesi 

Bunları 
Yapın

 Traktör dengesini arttırmak için ağırlıklar ilave edin.
 Geleneksel standart bir kavramaya sahip traktörle 
çalışırken vitesi kademeli ve yumuşak bir şekilde 
değiştirin.

 İleri doğru yumuşak hareket edin, ihtiyaç duyulduğunda 
kavramayı devreye sokun. Yokuş aşağı inerken mümkün 
olduğunca ileri vitesi kullanın, geri vitesi kullanmak 
zorundaysanız kademeli olarak frene basın.

 Güvenlik kabinli traktörle çalışırken dışarıdan gelebilecek 
uyarı ve sesleri duymanızı engelleyebileceği için iki kat 
dikkatli olun.

 Çok dik yokuşları daima geri çıkın. 
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  Bir iş için asla acele etmeyin. 

 Tamir sırasında makineyi durdurun, 
başkalarının kazara makineyi 
çalıştırmasını engellemek için kontak 
anahtarını yanınıza alın yada akü 
bağlantılarını sökün. 

Genel Güvenlik 
Kuralları

Bunları 
Yapın

 El frenini çekin, yapabileceğiniz 
kadar makineyi dengeli 
konuma getirin, tekerlek önüne 
koyduğunuz takozlar dışında 
varsa makineye ait güvenlik 
sistemlerini devreye sokun. 

Bunu Yapmayın

Asla bol kıyafetler giymeyin, hareket eden parçalara takılarak 
kazaya neden olabilir.



Kütahya Valiliği’nin 
Katkılarıyla Bastırılmıştır.
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