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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

 Dünya nüfusunun her geçen gün artmasına paralel olarak, tarım alanlarının verimsiz 

kullanılması, ilkel tarım yöntemleri ve en önemlisi de bu tarımsal yöntemlerin çevreye 

zarar vermesi başlıca sorunlardandır. Bu yöntemler olarak anız ve nadasa bırakma, 

tarımda kullanılan araç ve makinelerinin işlevsiz olması, sonucunda yaşanan iş kazaları 

gelmektedir. Tarımda hasat sonrası hızlıca kaldırılıp ikinci ekimi hızlandırmak isteyen 

çiftçiler, anızı yakarak; hava kirliliği, yangınlar gibi çevre sorunları oluşturmaktadırlar. 

Ülkemizin kuru tarım bölgesinde, verimsiz tarım alanlarında tarlanın hasattan sonra 

belirli bir süre boş bırakıldığı bir "nadas" yılı getirilmesi, yaygın biçimde sürdürülegelen 

bir uygulamadır. Tarımsal üretimde sürdürülebilir yöntemler düşünüldüğünde, yüksek 

verimlilikten önce doğaya en az zarar verecek teknolojiler geliştirilmedir. Tarımda hasat 

sonrası yaygın olarak kullanılan biçerdöver hasat tablalarının tasarımı geliştirilerek, 

çiftçilerin nadasa bırakmasının ve anız yakmasının önüne geçmek ve toprağın kaliteli bir 

şekilde gelecek nesillere aktarmak, anız kalıntılarını benzer çalışmalardan farklı olarak 

daha az maliyetle kaldırmak ve toprak işlemeyi kolaylaştırmak, tarla çevresindeki orman 

yangınlarının veya yakınlardaki yangınların önüne geçmek, hava kirliliğini azaltmak ve 

insan sağlığına fayda sağlamak, yeniden ekim için hızlı bir şekilde toprağı hazırlamak 

amaçlanmıştır. (Şekil 1) 

 

 Bu projede; anız yakmayı engellemek amacıyla tarım makineleri ile ilgili çeşitli 

araştırmalar yapılmış ve en ucuz ve kullanışlı olabilecek yeni bir tasarım ortaya 

çıkarılmıştır. Sürdürülebilir tarıma yönelik, nadas ve anız alanların azaltılmasında, hasat 

sonrası yapılan işlemler ve bu işlemlerde kullanılan biçerdöver hasat tablası sisteminin bu 

yönde geliştirilmesi gerekmektedir. Benzer projelerden farklı olarak, biçerdöverin ön 

kısmında sürme işlemini yapan parça bulunmaktadır. Tasarımımızda ise ürünü biçerken 

aynı anda toprağa karıştırıp, aynı zamanda toprak havalandırılıp, doğal gübre ile toprak 

beslenerek ikinci bir ürün veya zamana ihtiyaç kalmadan yeni ekime hızlı bir şekilde 

geçiş yapılabilecektir. Çalışmamızda biçerdöver hem biçme hem de sürme işlemini tek 

makine üzerinde bulundurmaktadır. Ayrıca ekin saplarının toprağa karıştırılması 

esnasında içerisinde bulunan toprak işleme diski toprağın havalandırılmasını ve 

beslenmesini sağlamaktadır. Böylece hem zamandan hem de maliyetten tasarruf 

edilmektedir. Ayrıca çiftçilerin çevreye zarar veren tarım yöntemleri yerine sürdürülebilir 

tarım konusunda daha duyarlı olabilmesi için teşvik edilmesi önerilmektedir. 
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Şekil 1. Hedef Analizi 

 

2. Problem / Sorun 

 Günümüzün gelişen teknolojileri hayatın her alanında yer almaktadır. Bir ülkenin 

gelişmişlik düzeyi sanayi de olduğu kadar tarımsal üretimine de bağlıdır. Bu yöntemlerle 

birlikte çevreye en az verecek, ekolojik dengeye uyum sağlanması da önemlidir. Ancak 

hala ülkemizde nadas ve anız gibi ilkel tarım yöntemleri ile hem çevreye zarar 

verilmekte, hem de tarımsal üretimde de yeteri kadar verim alınmamaktadır. Nadas ile 

tarımsal alanların verimli kullanılamadığı, ayrıca anız yakmanın toprağı fakirleştirdiği, 

doğal düzeni bozduğu ve bu durum böyle devam ederse gelecek nesillere bozuk bir 

ekosistem kalacağı düşünülmektedir. Anız yakma ülkemizde 1993 yılından bu yana 

yasaklanmış olmasına rağmen, anız yangınları yapılmaya devam edilmektedir (Aktaran: 

Karagöz, 2007). Anız yakma erozyonunu teşvik eder, yakma sırasında oluşan sıcaklık 

değerleri, toprak nemini olumsuz etkiler. Anızın tutulmasının temel faydalarından biri de 

toprak erozyonunu azaltmasıdır. Diğer taraftan anızın tutulması, rüzgârın toprak yüzeyine 

yapacağı olumsuz etkiyi de azaltır. Anız yakma gerçek bir çevresel problemdir (Çinko, 

2018). 2018 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye’nin toplam tarım alanı 37,8 milyon hektar. 

Bunun yaklaşık 15,5 milyon hektarlık kısmı tahıllar ve diğer bitkilerin üretiminde 

kullanılıyor. Toplam nadas alanı ise yaklaşık 3,5 milyon hektardır.  Eğer sulama imkânı 

varsa zaten nadasa gerek yoktur, gerekli bitki besleme ve gübreleme yöntemleriyle 

çiftçimiz her yıl yetiştiricilik yapabilir (URL-1). İstatistiklere göre, ülkemizde tarla tarımı 

yapılan toprakların yaklaşık üçte biri nadasa bırakılmaktadır. Orta Anadolu’da uygulanan 

hububat nadas tarım sistemi geniş bir alana yayılmaktadır (Altın, 2011). 

 

 Tarımsal üretimde sürdürülebilir yöntemler düşünüldüğünde, yüksek verimlilikten önce 

doğaya en az zarar verecek teknolojiler geliştirilmedir. (URL-2).Tarımsal üretimde en 

büyük sorun teşkil eden nadas bırakmayı getirmeyecek toprağı beslemek, tarıma toprağı 

hazırlamak ve anızların düşük maliyetle hızlı ve kullanışlı şekilde parçalanıp ikinci ekime 

toprağı hızlıca hazırlamak için modern tarım makinesi yapılırsa problemi ortadan 

kaldıracağı düşünülmektedir (Şekil 2). 
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Bu çalışmada; 

 

 Sürdürülebilir tarım ile doğadaki kaynakları verimli kullanan tarım teknolojileri 

geliştirmek. 

 Tarımsal üretimde zaman ve maliyet bakımından en üst düzeyde verimlilik 

sağlamak. 

 Tarım teknolojilerinde hassas uygulamalı tarım yöntemleri kullanmak, 

 Çiftçilerin nadas bırakma ve anız yakmasının önüne geçmek ve toprağın kaliteli 

bir şekilde gelecek nesillere aktarmak. 

 Nadasa bırakılan alanların azalması ile erozyonu ortadan kaldırmak. 

 Tarla çevresindeki orman yangınlarının veya yakınlardaki yangınların önüne 

geçmek. 

 Hava kirliliğini azaltmak ve insan sağlığına fayda sağlamak. 

 Yeniden ekim için hızlı bir şekilde toprağı hazırlamak amaçlanmıştır. 

 

 
Şekil 2. Sorun Analizi 

 

3. Çözüm 

 Projemizde; ilk olarak mevcut biçerdöver sistemi ve hasat tablası sistemi birlikte 

uygulanan şekilde atık malzemelerden araç tasarımı yapılarak başlanmıştır. Tarımda en 

çok kullanılan harman makinelerinde en önemli sorun hasat sonrası elde edilen bitkisel 

atıklar ve toprağın verimine yönelik ayrı bir teknoloji kullanılmamasıdır. 

 

 Günümüzde ileri tarım uygulamalarında hasat işleminde kullanılan en modern makinalar, 

biçerdöverlerdir. Biçerdöver, hasat ve harman işlemlerini aynı zamanda kesintisiz olarak 

yapabilen, hareketli kombine bir tarım makinasıdır. Her ne kadar biçerdöverlerin en geniş 

uygulaması tahılların hasat edilmesi için ise de bu makinalarda bazı ünite değişiklikleri 

ve ayarlamalar yapılarak yonca tohumu, ayçiçeği, mısır ve baklagillerin bazılarının da 
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hasat edilmesi mümkündür. Biçerdöver Fransızca “Moissonneuse-Batteuse” kelimesinin 

tam olarak karşılığıdır (Aktaran: Güzel, İnce, 2010). Biçerdöverlerin biçme organlarına 

tabla yada başlık adı verilir. Tabla üzerinde kesme ünitesi (bıçaklar), ayırıcılar, dolap ve 

tabla helezonu bulunur (Şekil 3). Biçerdöverlerde çoğunlukla normal (standart) kesme 

yapan parmaklı tip kesme üniteleri kullanılmaktadır (Güzel, İnce, 2010). 

 

    
Şekil 3. Başlık Konumuna Göre Biçerdöver Çeşitleri Ve Biçerdöver Tablası 

 

 Bu sistemden yola çıkılarak helozonik götürücülü biçerdöver başlığı kullanılmış, 

biçerdöver makinesine önden kullanılan hasat tablası tasarımı sap toplayıcı ve dövücü 

sistemde kesici bıçaklar eklenmiştir. Hasat sonrası sapların ayrılması ve kesilmesine 

yönelik tabla ve toprağında daha sonra havalandırılmasına ve beslenmesine yönelik 

eskizler yapılarak en uygun tasarıma karar verilmiştir (Çizim 1). 

 

  
Çizim 1. Biçerdöver Ön ve Yan Görünüş Eskizi 

 

 Tasarımımızda diğer çalışmalardan farklı olarak, tüm biçerdöverlerde bulunan ekin biçen 

vario tablalara bağlı vakumlu bir pompa sisteminin yine aynı araçta yer almasıdır. 

Standart olarak 3,96 m isteğe bağlı olarak 4,57 m iş genişliğinde sunulan tabla, küçük ve 

orta ölçekli tarlalar için en ideal çalışma genişliklerini sunmaktadır (URL 3). Mevcut 

makinelere uyum sağlamak üzere, hasat kırıcı tablasından geçen borulardan iletilen motor 

haznesine bağlı, bağımsız çalışabilecek toprak havalandırma ve besleme diski 



 
 

 

 

7 
 
 

 

 

 

 

bulunmaktadır. Sarmal şekilde dayanıklı malzemelerden üretilen diskteki kanatlar ucunda 

bulunan kanatlar, toprağın havalandırılmasını sağlayacak, toprağa ekinlerin karıştırılması 

esnasında içinde bulunan bor içerikli doğal toprak gübresiyle toprağı besleyecektir. 

Yapılan ilk tasarımlarda önde yerleştirilen toprak işleme görevini görecek hasat tablası 

toplanan ekip saplarının kapasitesini arttırmak ve toprağın havalandırılma işlemini 

görmesi amacıyla biçerdöverin arka kısmına yerleştirmiştir. Böylece yük dağılımı ve 

işlevini de yerine getirmektedir (Çizim 2). 

 

   
Çizim 2. Biçerdöver Vario Tabla Ön ve Alt Görünüş 

 

 Hasat sonrası ekinlerin vario tablasında tutulmasından sonra, katlanabilir ayırıcı 

parçalanan ekin sapları sap kırıcıda parçalanıp, katlanabilir ayırıcı yardımıyla alt hazneye 

aktarılacaktır. Sap kırıcılar altta yer alan sap kırıcılar üzerinde yer alan keskin bıçaklar 

tarafından parçalanacaktır. Biçerdöverin ekinleri biçip, sapları parçalayabilmesi için 

gerekli araç gövdesi oluşturulmuş, bu mekanizmada haraketli parçalar için batarya 

kullanılmıştır. Bu batarya solar enerji destekli olup, üzerindeki 12 Volt Güneş 

panellerinden elde edilen elektrik enerjisiyle çalışacaktır. Akü olarak görev yapacak, 

herhangi bir şarja gerek duymayacaktır. Böylece elektrik tüketimi en aza indirilecektir 

(Çizim 3). 

 

      
Çizim 3. Biçer Döver Hasat Tablası Ön ve Yan Görünüş 

 



 
 

 

 

8 
 
 

 

 

 

 

 Hasat sonrası ekinlerin vario tablasında tutulmasından sonra, katlanabilir ayırıcı parçalanan 

ekin sapları sap kırıcıda parçalanıp, katlanabilir ayırıcı yardımıyla alt hazneye aktarılacak, sap 

kırıcılar altta yer alan sap kırıcılar üzerinde yer alan keskin bıçaklar tarafından parçalanacak 

ve daha sonra ekinlerin ayrılma işleminden sonraki temizleme kısmına havalandırma pompası 

ile ayrılacak, vakum sistemi biçerdöverin arkasında sapların tekrar parçalandığı sisteme 

aktaracak, hasat tablasındaki toprak besleme ve havalandırma diski ile aynı anda toprağa 

karışacaktır (Resim 1). Ortaya çıkan tasarımda biçerdöver tablası, ürünü biçerken aynı anda 

toprağa karıştırıp, toprak havalandırma ve besleme diski ile bor içerikli doğal gübre toprağa 

karıştırılarak ikinci bir ürün veya zamana ihtiyaç kalmadan yeni ekime hızlı bir şekilde geçiş 

yapılabilecektir (Resim 2). 

 

 
Resim 1. Biçerdöver Üst Görünüş 

 

   
Resim 2. Biçerdöver Ön ve Yan Görünüş 

 

4. Yöntem 

 Bu projeye mühendislik tasarım süreci basamakları izlenerek başlanmıştır. İlk olarak 

ülkemizde kullanılan tarım uygulaması ile ilgili iyi bir ön araştırma yapılıp, tarımda 

makineleşmeye gidilen süreçte ortaya çıkmasından günümüze denk kullanılan tarım işleme 

makineleri ilgili araştırma daraltılmıştır. Bu makinelerde özellikle sürdürülebilir tarıma 

yönelik tasarımlar ve ileri tarım teknolojilerini kullanma kavramları üzerinde sorun 

tanımlanmış, bu tasarımların tarımda modern uygulamaları yönünde geliştirilmesi üzerinde 

beyin fırtınası tekniği kullanılarak tartışma yapılmıştır. Toprağı işlemede kullanılan hasat 
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tablaların tasarımları araştırma yapılarak, yapacağımız tasarımın genel özellikleri 

belirlenmiştir. Taslak tasarımlar hazırlanarak, nadas ve anız uygulamasına yönelik çözüm 

önerisine yönelik araştırmalar yapılmıştır. Bu tasarım önerisi geliştirerek oluşturduğumuz 

prototip test edilerek deneysel yöntem kullanılmıştır. 

 

 Hasat tablasındaki sap kırıcı mekanizma ve arka kısımda hasat tablasında bulunan toprak 

besleme ve havalandırma diskinin dönen mekanizması ayrı bir batarya sistemiyle çalışacak, 

bu da araç üzerindeki güneş panelinden aktarılan enerji ile çalışacaktır. Bu da akü gibi 

araçların elektrik çalışma mekanizmasının yenilebilir enerji kaynağı kullanılarak hidrid bir 

araç modeli oluşturulmuştur (Şekil 3).  

 

    
 

Şekil 3. Biçerdöver Üst ve Yan Görünüş 

 

  
Şekil 4. Biçerdöver Perspektif Görünüş 
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Şekil 5. Biçerdöver Hasat Tablası Detayı 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Günümüz hasat sonrası toprağın işlemesinde kullanılan biçerdöver makinelerinde bu amaçla 

yapılan hasat tablalarında görüldüğü gibi anızların parçalanması için bu tırmık aleti 

kullanılmıştır. Tarım sonrası hasat tablasının tasarımında toprağı işlemeye yönelik bir özellik 

bulunmamaktadır (URL-4). Tarım işleme makinelerinden çift sürme denilen işlemde 

kullanılan pullukta tarla sürümü yapılırken anızlar parçalanmamış olursa pulluğun arasına 

girip sürümü zorlaştırır ve traktör de zorlandığı için daha çok yakıt harcar ve maliyeti 

yükselir (URL-5). Hasat sonrası yaygın olarak kullanılan tarım makinelerinden bir diğer 

örnekte hasat tablası bile birlikte hareket eden ayrı bir araç bağlantısı görülmektedir. Bu 

tasarım kullanım zorluğu ve iş kazalarına sebep vermektedir (URL-6). Toprak işlemede 

kullanılan ve tırmık grubuna giren yaygın olarak kullanılan traktör arkasına bağlanan diskaro 

makinesinde, üstteki parça ile biçilmiş tarla üzerinde geçilerek kalan saplar parçalanıp, 

alttaki parça ile sürülmektedir (URL-7). Yaygın olarak kullanılan biçerdöverlerde hasat 

tablasında sap kırıcısı üstte olduğu için bütün ürün sapları toprağın üstünde kalmaktadır. 

Buna örnek olarak mısır hasatında kullanılan tabla tasarımı verilebilir. Bu tasarımda eksiklik 

ise toprak üstünde kalan parçalar aynı anda toprağa karışmama sorunu olarak görülmektedir 

(URL-9). Tüm tasarımda eksiklik ise toprak üstünde kalan parçalar aynı anda toprağa 

karışmama sorunu olarak görülmektedir (Resim 3). 
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Resim 3. Biçerdöver ve Hasat Tablası Tasarımları 

 

  Projemizde tüm bu benzer projelerden farklı olarak biçerdöverin ön kısmında sürme 

işlemini yapan parça bulunmaktadır. Sürdürülebilir tarıma yönelik, nadas ve anız alanların 

azaltılmasında, hasat sonrası yapılan işlemler ve bu işlemlerde kullanılan biçerdöver hasat 

tablası sisteminin bu yönde geliştirilmesi gerekmektedir. Çalışmamızda biçerdöver hem 

biçme hem de sürme işlemini tek makine üzerinde bulundurmaktadır. Tasarımımızı 

kullanarak hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edilmektedir. Ayrıca ekin saplarının 

torağa karıştırılması esnasında yanlarda bulunan toprak işleme diski toprağın 

havalandırılmasını ve beslenmesini sağlamaktadır. 

 

6. Uygulanabilirlik 

 Projemizde sürdürülebilir tarımda gerekli olan kriterlerden yola çıkarak, ülkemizde 

kullanılan tarım yöntemlerinin modern teknolojiler kullanılması konusunda araştırmalar 

yapılmıştır. Çevreye zarar veren yöntemler ve tarım alanlarının verimsiz kullanılması, nadas 

ve anız uygulamasının etkilerini azaltan teknolojiler üzerinde durulmuştur. Ortaya çıkan 

tasarımda biçerdöver tablası, standart biçerdöver boyutlarında uygulanabilen hidrid 

geliştirilmiştir. Ürünü biçerken aynı anda toprağa karıştırıp, toprak havalandırma ve besleme 

diski ile bor içerikli doğal gübre toprağa karıştırılarak ikinci bir ürün veya zamana ihtiyaç 

kalmadan yeni ekime hızlı bir şekilde geçiş yapılabilecektir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 1. Proje İş-Zaman Çizelgesi  
AYLAR 

İşin Tanımı Nisan Mayı

s 

Hazir

an 

Tem

muz 

Ağus

tos 

Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak 

Literatür 

Taraması 
x x x x x x x    

Verilerin 

Toplanması 

ve Analizi 

  x x x x x x   
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 Her hafta çarşamba ve perşembe günü 18.00- 20.00 saatleri arasında danışmanımızla 

toplantı yapılıp bilgi verilecek. Proje danışmanımızın uyarıları doğrultusunda çalışmalar 

devam edecektir. 

 

Tablo 2. Maliyet 

Malzeme Adet Birim Fiyat Toplam Fiyat 

PVC Vario Tabla Gövdesi (396x132x150mm)  1 20 20 TL 

PVC Hava Pompası 12 Volt 2 70 140 TL 

Güneş Paneli 12 Volt 1 90 90 TL 

PVC Sap Kırıcı Vakum Sistemi Boru 4 5 20 TL 

PVC Vario Tabla Kolu (10x132x150mm) 1 10 10 TL 

PVC Motor Haznesi  1 20 20 TL 

PVC Hasat Tablası Gövdesi (10x132x150mm) 5 20 100 TL 

Alüminyum Sap Kırıcı Helozonik Dönme Eksenli Disk (Q50 mm)  6 5 30 TL 

DC Motor (6V-12V) 4 5 20 TL 

Kondansatör (22uF 50V) 4 3 12 TL 

Toplam 462 TL 

 

 Projemizde kullanılan elemanlar biçerdöver sistemine uygun olarak sistemin özelliklerine 

göre uygun ölçekte 3 Boyutlu yazıcılarda yazılacaktır. Belirlenen fiyatlar baskıda 

kullanılacak malzemenin miktarına göre yaklaşık olarak verilmiştir. Sistemin çalışmasında 

kullanılacak diğer mekanik ve elektronik parçalar dayanımı yüksek malzemelerden 

üretilecektir. Biçerdöverin gövdesi araç mekanizması bağlantılarını sağlayacak atık 

malzemeler kullanılacaktır. Böylece hem zaman hem de maliyette verimlilik sağlanacaktır. 

 

 
Şekil 8. Rakip Analizi 

Sistemin 

Oluşturulma

sı 

     x x x x  

Proje Raporu 

Yazımı 
        x x 



 
 

 

 

13 
 
 

 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 Projemiz tarımsal üretimde aktif olarak çalışan kişi ve işletmelere yönelik olup özellikle 

hasat sonrası toprak işlemede biçerdöverden kaynaklı hasatta sap ve ürünlerin ayrılması 

sırasında işlevsel yönden yaşanan zaman ve maliyet sıkıntısına çözüm bulmak 

amaçlanmaktadır (Şekil 7). 

 

   
Şekil 7. Hedef Kitle 

 

9. Riskler 

Projemizde; ele alınan problemlerden çevreye zarar veren yöntemler ve tarım alanlarının 

verimsiz kullanılması, nadas ve anız uygulamasının etkilerini azaltan teknolojiler üzerinde 

durulmuştur. Tarımsal üretimde verimlilik sağlayacak üst düzey teknolojiler geliştirilirken, 

doğaya zarar veren uygulamalardan kaçınılması gerekmektedir. Bu amaçla, biçerdöver 

tablası ve sapların tekrar toprağa karıştırılması sırasında denetim sağlanması yüksek risk 

taşımaktadır. Kontrol amaçlı, pulluk görevi görecek toprak işleme ve karıştırma diski belirli 

periyodlarda çalışacak ve her devirdeki işlem bittiğinde uyarı verecektir. Doğa, muhteşem 

bir dengeye ve güce sahip olsa da hiçbir doğal kaynak sonsuz ve tükenmez olarak 

değerlendirilemez. Bu kaynakların verimli kullanılması gerekmektedir. Geliştirilen ekin 

biçme ve karıştırma için kullanılan hasat tablasının enerji sorunu orta derecede risk 

taşımaktadır. Bu enerjinin akü dışında bir kaynaktan sağlanması için araç üzerinde 

ayarlanabilir güneş enerjisi motorlara bağlı bataryaları şarj edecektir. 
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