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KARBÜRATÖRLÜ YAKIT SİSTEMİ  

Yakıt sistemi, yanma için gerekli yakıtı depodan alır. Silindirlere gönderir. 

Karbüratör 

Yakıt hava karışımını motorun her devri için ayarlayan motor parçasıdır. 

 

Bir karbüratörün başlıca görevleri:  

 Jigle görevini yapar.  

 Motorun rölantide çalışmasını sağlar.  

 Motorun değişen yük ve devirlerine göre gerekli orandaki yakıt-hava karışımını sağlar.  

 Yakıtı atomize şekilde silindirlere gönderir.  

 Yakıt ekonomisi sağlar.  

 Motorun ani hızlanması ve yavaşlatılması durumlarında gerekli olan karışım ayarlamasını 

yapar.  

Yapısı 

 



Pistonun alt ölü noktaya hareketi sırasında ventürü boğazında oluşan vakum sayesinde hava 

yakıt karışımı silindirlere dolar. Hava miktarı gaz kelebeği ile ayarlanmaktadır.  

Çeşitleri 

Tek boğazlı  

 

Tek giriş vardır. 4 silindir tek boğazdan beslenir. Yüksek devirleri için uygun değildir. 

Çift boğazlı  

 



Çift giriş vardır. Hava yakıt karışımı daha dengeli bir şekilde silindirlere dolar.  Tek boğazlının 

dezavantajlarını gidermek için yapılmıştır. 

Karbüratör Devreleri 

Rölanti devresi: Aracın stop etmeden kendi kendine çalışmasını sağlayan devredir. 

 
 
Şamandıra devresi: Motor için gerekli yakıtı hazır halde bekleten sistemdir. 

 
 
Kapış devresi: Gaz kelebeğine ani basınçlarda gerekli yakıtı gönderen sistemdir. 

 
Yüksek hız devresi: Relanti devrinin bir miktar üstündeki tüm devirlerinde motorun ihtiyacı olan 
yakıtı karşılayan devredir. Karbüratörün ana devresidir. Diğer devreler bu devreye yardımcı olarak 

görev yapar.  

Jikle devresi: Soğuk havalarda motorun rahat çalışmasını sağlayan sistemdir. 



 
 
Güç devresi: Yüksek devirlerde karışımı zenginleştiren sistemlerdir. 
 

Yakıt Pompası: Motora çalışması için gerekli olan yakıtı sağlayan, yakıtın kaynamasını engellemek 

için karbüratör ve pompa arasında yeterli basınç sağlayan, buhar kilitlemesini engelleyen sistemdir. 

Yakıt Deposu: Yakıt deposunda; yakıtı doldurmak için giriş borusu, yakıtın boşaltılması için tahliye 

tapası ve depo içinde ne kadar benzin kaldığını gösteren şamandıra ünitesi bulunur. 

 

Yakıt Filtresi: Yakıttaki istenmeyen maddelerin temizlenip kabüratöre tıkanmaması için temiz 

yakıt gönderilmesini sağlar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

KONU TARAMA TESTİ 

Aşağıda verilen çoktan seçmeli test sorularını cevaplayınız. 

1. Benzinli motor için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

A) Sıkıştırılmış olan yakıt ile hava karışımı bujiyle ateşlenir.  

B) Sıkıştırılmış olan yakıt buji ile ateşlenir.  

C) Sıkıştırılmış olan yakıt ile hava karışımı enjektörle ateşlenir.  

D) Sıkıştırılmış olan hava buji ile ateşlenir.  
 

2. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin bir parçasıdır?  

A) Buji  

B) Platin  

C) Yakıt pompası  

D) Yağ filtresi  

 

3. Motora gerekli benzin-hava karışımını ayarlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Benzin otomatiği  

B) Egzoz manifoldu  

C) Karbüratör  

D) Distribütör  

 
4. Benzinli motorda yakıt pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Silindirlerden karbüratöre yakıt pompalamak  

B) Karbüratörden emme manifolduna yakıt pompalamak  

C) Karbüratörden silindirlere yakıt pompalamak  

D) Depodan karbüratöre yakıt pompalamak  
 
5. Jiklenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Motorun çabuk soğumasını sağlar.  

B) Aracın vitese kolay geçmesini sağlar  

C) Sıcak motorun kolay çalışmasını sağlar.  

D) Soğuk motorun kolay çalışmasını sağlar.  

 

6. Aşağıdakilerden hangisi rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?  

A) Lastiklerin orantısız aşınması  

B) Yakıt tüketiminin artması  

C) Hava tüketiminin artması  

D) Yakıt tüketiminin azalması  
 

7. Boğulmuş motoru çalıştırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?  

A) Debriyaj pedalına basılarak marş yapılır.  

B) Gaz pedalına sonuna kadar basılarak marş yapılır.  

C) Fren pedalına basılarak marş yapılır.  

D) El freni çekilerek marş yapılır.  

 

 



 
8. Yakıt sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?  

A) Buji  

B) Debriyaj  

C) Platin  

D) Rölanti  
 
9. Aşağıdakilerden hangisi karbüratör devrelerinden değildir?  

A) Kapış devresi  

B) Jikle devresi  

C) Rölanti devresi  

D) Primer devresi  

 

10. Aşağıdakilerden hangisi karbüratörlü yakıt sisteminin parçalarından değildir?  

A) Kondansatör  

B) Karbüratör  

C) Yakıt filtresi  

D) Yakıt deposu  

  



KONU TARAMA TESTİ CEVAP ANAHTARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sevgili Öğrencimiz; cevap anahtarı ile kendi cevaplarınızı karşılaştırınız. Yanlış 

verdiğiniz cevap/cevaplar ilgili konu bölümlerini tekrarlayınız. 

 

 

 

KAYNAKÇA 

 

www.megep.meb.gov.tr 

 

 

Soru No Cevap 
1 A 

2 C 

3 C 

4 D 

5 D 

6 B 

7 B 

8 D 

9 D 

10 A 
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