
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSU 
ARAÇ TEKNİĞİ

ARACI TANIMA VE ARAÇ 
KULLANMAYA HAZIRLIK



ARAÇTA GENEL OLARAK BULUNAN 
KISIMLAR VE SİSTEMLERİ

• MOTOR
• ŞAŞE
• GÜÇ AKTARMA ORGANLARI( kavrama, vites, şaft, diferansiyel, akslar)
• LASTİKLER
• SÜSPANSİYON SİSTEMİ
• DİREKSİYON VE ÖNDÜZEN SİSTEMİ
• FREN SİSTEMİ
• KAPORTA( karasori)
• AYDINLATMA - İKAZ SİSTEMLERİ VE GÖSTERGELER
• ŞARJ SİSTEMİ
• MARŞ SİSTEMİ
• ATEŞLEME SİSTEMİ
• YAĞLAMA SİSTEMİ
• SOĞUTMA SİSTEMİ
• YAKIT SİSTEMİ













MOTOR VE ÇALIŞMA SİSTEMİ

• ARAÇ NEDİR : Karayollarında kullanılabilen 
motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş 
makineleri ve lastik tekerlekli traktörler, yolcu, 
eşya, kargo vb. genel adına "araç" denir.

• MOTOR NEDİR: Yakıttan elde ettiği ısı 

enerjisini, hareket (mekanik)  enerjisine 

çeviren makinelere MOTOR denir.  Araçlarda 

gücün kaynağına MOTOR denir. 



MOTORUN ÇEŞİTLERİ

1 Yakıtın Yanma Yerine Göre:

a. İçten yanmalı motorlar:   Yakıtı kendi iç bünyesinde yakarak sarf eden motorlardır.Tüm 

kara taşıtları içten yanmalı motorlara sahiptir 

b. Dıştan yanmalı motorlar: Yakıtın motorun dışında yakılmasıyla enerji üreten 

makinelerdir.Buhar türbinleri

2 Kullandıkları yakıta göre

a. Benzinli motorlar (Yakıtı benzindir.) ( buji ile ataşlenir)

b. Dizel motorlar (Yakıt motorindir.) ( sıkıştırılmış havanın üzerine enjektörün motorin 

püstürterek ateşlenir)

c. LPG motorlalar (Yakıtı sıvılaştırılmış petrol gazıdır .) ( buji ile ataşlenir)  LPG ,kapalı 

park alanlarına park edilmemelidir. Motor gücü ve çekişi düşüktür. Çevre dostudur. 

Bagaj kullanım alanı azdır

3 Soğutma Sistemine Göre
a. Su soğutmalı motorlar  
b. Hava soğutmalı motorları (radyatör yoktur.)
4  Silindir diziliş tarzına göre

a. Sıra tipi
b. V tipi 
c. Boksör tipi

. 



5  . Çalışma zamanlarına Göre

a    İki zamanlı    (Örnek: motosiklet motoru) Sıkıştırma ve Emme-Ateşleme ve Eksoz

b   Dört zamanlı (Örnek: Diğer tüm kara taşıtları)





4 ZAMANLI MOTORLARDA ZAMANLARIN OLUŞUMU

Dört zamanlı motorlarda zamanların oluşumu; emme ,sıkıştırma, ateşleme ve 

eksoz zamanı olarak dörde ayrılır. 4 zaman krank milinin 2 dairesel hareketi ile 

meydana gelir.

1-EMME ZAMANI

Emme zamanında; emme supabı açılır. Piston silindir içerisinde aşağı doğru harekete 

geçer, açık olan emme supabından silindirlere benzin- hava karışımı emilir.

2-SIKIŞTIRMA ZAMANI

Sıkıştırma zamanında; emme supabı kapanır. Piston, aşağıdan yukarıya doğru 

harekete geçer. Emme zamanında içeri aldığı benzin – hava karışımını sıkıştırır.

3-ATEŞLEME (İŞ) ZAMANI

Ateşleme zamanında; piston aracılığı ile sıkıştırılan benzin-hava karışımı buji 

tırnaklarında kıvılcım meydana getirilerek tutuşturulur. Yanma neticesinde ortaya 

çıkan basınç pistonu tekrar aşağı doğru iter. 

4--EKSOZ ZAMANI

Eksoz zamanında; eksoz supabı açılır piston son defa yukarı doğru harekete 

geçerek silindir içerisindeki yanmış motor gazlarını eksoz supabından silindirin dışına 

atar



ZAMAN BENZİNLİ DİZEL 

Emme Benzin - Hava 
karışımı silindire 
emilir

Sadece hava silindir 
içine emilir

Sıkıştırma Alınan karışım 
sıkıştırılır 

Sadece hava 
sıkıştırılır ve sıkışan 
hava ısınır.

Ateşleme Buji vasıtasıyla 
yanma olur

Enjektörün motorin 
püskürtmesiyle 
yanma olur

Egzoz Egzoz subabı yanmış 
gazları tahliye eder

Egzoz subabı yanmış 
gazları tahliye eder









Aracı Tanıma ve Araç Kullanmaya 
Hazırlık

• Araç kullanmaya hazırlık

• Aracın dış kontrollerin yapılması

• Koltuk ve ayna ayarları

• Emniyet kemerinin takılması ve baş destekleri

• Aracın çalıştırılması

• Araç göstergelerin kontrolü



ARACA BİNMEDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER 

Aracın başına giden bir sürücü, önce aracın çevresini dolaşarak bir anormallik 

(vuruk, kırık, sızıntı, hasar gibi) olup olmadığı kontrol edilir.

Lastiklerin ve Lastik Havalarının Kontrolü : Lastiklerin sağlamlığını ve lastik 

havalarının istenilen seviyede olup olmadığını, bijonların tam ve sıkılı olduğunu, 

yedek lastiğin (stepne) sağlam ve yerinde olduğunu, rot başı bağlantıların normal 

olup olmadığı kontrol edilir.

Yakıt ve Yağ Kontrolü : Aracın yakıt ve yağ deposundaki miktarları, yakıt 

sisteminde (rekorlar, pompa vs.) sızıntı olup olmadığı, şanzıman ve difransiyelde

yağ sızıntısı olup olmadığı, hidrolik yağ seviyesi, hidrolik merkezinde sızıntı olup 

olmadığı, yağ deposunda sızıntı olup olmadığı kontrol edilir.

Radyatör ve Su Seviyesi Kontrolü : Radyatördeki su-antrifriz seviyelerinin 

kontrolü ile soğutma donanımının bağlantı hortumları ve parçalarında sızıntı olup 

olmadığı kontrol edilir.

Akü Kontrolü : Akü elektrolit seviyesi, akü çerçeve bağlantılarını, akünün çatlak 

olup olmadığını, akü kutup başlarının sağlam, oksitlenmemiş olduğunu 

bağlantılarının tam ve düzgün olup olmadığı kontrol edilir.

Takım ve Avadanlık Kontrolü : Trafiğe çıkacak bir araç üzerinde bulunması 

gereken kriko, kriko kolu, bijon anahtarı, reflektör, takoz, levye, el feneri, çeki 

halatı, ilk yardım çantası, minimaks (yangın söndürücü) kar için ayrıca bir çift 

zinciri kontrol edilir.



ARACA BİNİLDİĞİNDE YAPILMASI GEREKEN HUSUSLAR

Araca binen sürücü, motoru çalıştırmadan önce, şu 
hususları yerine getirmelidir :
Sürücü Koltuğu : Sürücü, koltuğunu aracı rahatça 
kullanabilecek şekilde kendine uygun biçimde 
ayarlamalıdır.
İç ve Dış Aynaların Durumu : Aracın iç ve dış 
aynalarını, trafiği rahat bir biçimde görecek şekilde 
ayarlamalıdır.
Emniyet Kemerinin Kontrolü : Emniyet kemeri 
sürücüye en uygun biçimde ayarlanarak takılmalı ve 
yanında bulunan yolcuya da taktırmalıdır.
Sürücü Mahalli Kontrolü : Sürücü kullanacağı 
aydınlatma sisteminin anahtarını, alıcıları (çakmak, 
radyo, teyp) vitesin konumunu, el freninin yerini 
kontrol etmelidir.



MOTORU ÇALIŞTIRIRKEN YAPILACAK İŞLEMLER

a. El freninin çekili olduğu kontrol edilir.

b. Elektrikle çalışan sistemlerin açık olmadığı görülür.

c. Debriyaj pedalına basarak, vites boşa alınır.

ç. Kontak anahtarı yerine takılır..

d. Kontak anahtarı ‘‘ON’’durumuna getirilir, göstergeleri 

kontrol edilir.

e. Kontak anahtarını tam sağ tarafa çevirilir, “START” 

durumuna getirilir ve hafifçe gaz verilir.

f. Motor çalıştıktan sonra kontak anahtarını kendi haline 

bırakılır, motorun çalışmadığı durumlarda ise işlem 

tekrarlanır. Kontak anahtarının start durumu 5 (Beş) 

saniyeyi geçmemelidir, aksi halde marş motoru 

dişlilerine zarar verilebilir.









ATEŞLEME SİSTEMİ
Görevi: 

Silindir içerisinde sıkıştırılan hava- yakıt 
karışımını bujiler yardımıyla yüksek voltajla ile 
tutuşturmak.

ÖNEMLİ:

Dijital göstergeli araçlarda akü takviyesi 
yapılamaz, bu araçlar ile otomatik vitesli araçlar 
çekilerek ve itilerek de çalıştırılamaz. Yapılırsa 
elektronik göstergelerine ve otomatik vites 
sistemine zarar verebilir.



















Kontak Anahtarı Görevi

Ateşleme ve marş devresine elektrik akımı 

göndererek  motorun çalışmasını sağlar . Araç çalışır 

durumda iken kontak anahtarı çevrildiğinde ateşleme 

ve marş sistemine giden akımı  keserek  motoru stop 

eder. 

Endüksiyon Bobini görevi

Bataryanın  6 ila 12 voltluk akımını  15 ila 25 bin 

volta yükseltir . Sebebi  bujilerde daha yüksek bir 

çakma kıvılcımı oluşturmak içindir.

Buji görevi

Sıkıştırılmış olan hava yakıt karışımını ateşlemek



BATARYA – AKÜMÜLATÖR- AKÜ

Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak 
depo eder. Elektrikli alıcılar çalıştığında, 
kimyasal enerji tekrar elektrik enerjisine 
dönüştürür. 

motorun çalışmadığı  zamanlarda ışık ve 
özel alıcıları çalıştırır. ( radyo, çakmaklık …)





YAKIT 
FİLİTRESİ













• ENJEKTÖR:
• GELEN BASINÇLI YAKITI SIKIŞTIRILMIŞ
• OLAN HAVA NIN ÜZERİNE PÜSKÜRTÜR…
• ISITMA BUJİLERİ:
• SOĞUK HAVALARDA MOTORUMUZUN 
• KOLAY ÇALIŞMASINI SAĞLAR









• MOTORUMUZDAKİ HAREKETLİ PARÇALARININ

HAREKETLERİNİ KOLAYLAŞTIRMAK

• TEMİZLİĞİNİ SAĞLAMAK

• SOĞUTULMASINA YARDIMCI OLMAK















BUNLARDA CEVAP OLUR

HAVA  FİLİTRESİ
YAĞ FİLİTRESİ
YAKIT FİLİTRESİ
BUJİ VE KABLOLARI
VANTİLATÖR  KAYIŞI ( V KAYIŞI )
TİRİGER KAYIŞI
LASTİKLER



SOĞUTMA SİSTEMİ

GÖREVİ:

MOTORUMUZUN BELLİ SICAKLIKTA TUTULMASINI SAĞLAMAK

MOTORU ÇALIŞMA SICAKLIĞINDA TUTMAK

SİSTEMİN ÇALIŞMASI:

RADYATÖRDEKİ SOĞUTMA SUYUNU SU KANALLARINA SU 
POMPASI İLE GÖNDERMEK DEVİR EDEN SUYU RADYATÖRDE 
SOĞUTMAKTIR



















MARŞ SİSTEMİNİN GÖREVİ
• MOTORUMUZUN ÇALIŞABİLMESİ İÇİN İLK 

HAREKETİ VERMEKTİR…

• Marş konumunu açar ve marşa basma süresi

10-15 saniye olmalıdır























































































































Farlar Açık Uyarı lambası
Farlar Açık Kaldığında Bu 

lamba Sürekli Yanar






