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Proje Özeti: Çiftçilerimizin genel ihtiyaçlarından biri olan fermente edilmiş (halk arasındaki 

tabir ile yakılmış) gübre, yapacağımız kapalı sistem yardımıyla yenilikçi bir çözüm ile elde 

edilecektir. Amacımız, çiftçilerimizin zaman kaybını minimize edip, iş gücünden kazanç 

sağlamaktır 

 

 

Problem/Sorun: Fermantasyon işlemi sırasında yöntem başlığı altında belirttiğimiz senaryoyu 

insan gücü ile gerçekleştirmek istediğimizde sıcaklık ortam sıcaklığının farklı olmasından 

dolayı değişebilmekte ve bu yüzden amaca ulaşılamamaktadır. 

Normal şartlarda fermente işleminin 365 güne yakın bir süre içerisinde gerçekleştiğini 

düşündüğümüzde, yapacağımız sistemin 1m3 hacim oranına sahip gübrenin fermente işlemini 

50 güne indirme planımız doğrultusunda zamanın da önemli bir sorun olduğunu 

düşünmekteyiz. 

 

 

Çözüm: Yüksek işgücü ve zaman isteyen soruna çözümümüz şu şekildedir: Üreteceğimiz 

kapalı sistemin temel hedefi çiftçinin iş gücünü hafifletmek, zamanından tasarruf etmesini 

sağlamak ve sahip olunan gübrenin fermantasyon işlemini 365 günde değil, 50 günde 

gerçekleştirmektir. 

 

 

Yöntem: Fermente edilecek ham çiftlik gübresi, beherde 1 metreküplük çiftlik gübresine, 10 

kg üre (%46'lık azot) ve 10 kg sönmemiş kireç konularak harman edilir. Harmanın üzeri hava 

almayacak şekilde kapatılır. Yaklaşık 7 gün sonra harman içi sıcaklığı artmaya başlayacaktır. 

Sistemdeki bu durum sıcaklık sensörü yardımıyla ölçülerek yazılımsal olarak kontrole tabi 

tutulur. Yaklaşık 30 gün sonra harman içi sıcaklığının yaklaşık 80 derece olduğu bilgisi sıcaklık 

sensöründen okunduğunda, 30 günün sonunda harman, motorlara yazılımsal olarak dönme 

komutu verilerek karıştırma mekanizması yardımıyla karıştırılır ve 20 gün daha beklenir. Bu 

sürenin sonunda ham çiftlik gübremiz fermente olmuştur. Yanmış çiftlik gübresinin içinde 

hiçbir böcek anacı, yumurtası ve larvası kalmadığından dolayı gönül rahatlığıyla ister fidan 

dikimi için fidan köklerinde, ister toprak işleme esnasında fidan diplerinde kullanıma hazır hale 

getirilir 

 

 

 

 



Yenilikçi (İnovatif) Yön: Daha önce insan gücüyle yapılan fermantasyon işleminde 

problem/sorun başlığı altında bahsettiğimiz konulardan dolayı başarısız sonuçlanabileceğinden 

bahsetmiştik. Yapacağımız sistemde fermantasyon işlemi sensörler yardımıyla her an 

yazılımsal olarak kontrol edileceği için insan faktöründen doğabilecek sorunları ortadan 

kaldırmaktadır. Yenilikçi yönümüz budur.  

 

 

Uygulanabilirlik: Projemiz 1 metreküplük gübrenin fermente için gerekli olan en verimli 

sıcaklık değerine ulaştığı anda yazılımsal olarak çalışan motor yardımıyla karıştırılıp ve 20 gün 

bekletildikten sonra gübremiz fermente olmuş hale gelecektir .Bu sayede yüksek iş gücü ve 

zaman isteyen uygulamanın kısa zamana,iş gücünü minimum düzeye indirmiş olacağız.Proje 

bu şekilde ilerlediği zaman değerli çiftçilerimiz için kolaylık sağlayacaktır. Ekonomik anlamda 

ticari ürün haline getirilebilir. Makinemiz yerli ve milli imkanlarla yapıldığı için uluslararası 

arenada ülkemize büyük bir imaj kazandıracaktır. Küresel ısınmanın getirmiş olduğu 

felaketlerden biri olan iklim değişikliğinin sebep olduğu kuraklığın tarım alanlarına etkisini 

bildiğimizden dolayı sistemin özellikle fermente işlemini kısaltması hem üreticiye hem 

tüketiciye çok büyük bir avantaj kazandıracaktır. Projemiz tamamen inovatif ve geliştirilmeye 

açıktır sürekli değişen ve artan insan ihtiyaçlarına göre değiştirilebilir ve kullanılabilir. 

Bilindiği gibi teknoloji geliştikçe aynı oranda insan ve çevrenin ihtiyaçları ‘da artıyor sürekli 

yeni bir ihtiyaç, bizim de yapmış olduğumuz projemizde insanlığa en büyük hizmeti eden 

toprağa can veren ve fermantasyon işlemi üzerinde yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde 

yapmış olduğumuz projemiz tüm insanlığa hizmet edeceğine gönülden inanıyoruz. 

 

 

Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması: 

VOLT 1.1 kW (1.5 HP) 3000 D/D (VSSA 80 M2C) 220 V     1,500 TL 

LM35                                                                                             15 TL 

Gübre taş Üre (%46 Azot) Gübre-10 kg                                      100 TL 

Erciyes Sönmemiş Kireç-Taş Kireç-10 kg                                     60 TL 

50,24kg                                                                                           30 TL 

Karıştırma Kolu                                                                            250 TL 

PLC maliyeti                                                                               3000 TL 

 

 

Projemizde kullanacağımız gübrelerin piyasası serbest olduğundan fiyat araştırılması yapılıp 

ondan sonra gübre alınacaktır böylece gübreler uygun fiyata gelecektir. Karışıma katılacak 



ürünlerin yoğunluk göz önüne alınarak motor için gerekli minimum gücün biraz üstünde bir 

motor seçilerek gereksiz güçten kaçınılmıştır bu da daha düşük maliyetli motor alımını 

sağlamıştır.  

 

 

 

 

 

 

Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): Projemiz tarla, bahçe, süs çiçekleri gibi ekili 

ürünlerle uğraşan kişiler ve hazır gübre satıcıları için kullanıma uygun olup belirtilen kişilere 

hitap etmektedir kısaca gübrenin lazım olduğu her yerde kullanılabilir. 

Normalde fermente işlemi 1 yıl kadar uzun süren bir dönemdir ve bu dönemde gübrenin hava 

almamasını sağlamak gerekir. En verimli olan sıcaklığın belirlenmesi çok çok zordur ve 

bunların yanı karıştırmak için de çaba sarf etmek gerekir. 

 

Riskler: 

1-Sıcaklık sensörünün bozulması sonucu gerekli olan derecenin yakalanamaması. 

2-Kullanılıcak malzemelerin ölçüsünün tutturulamaması yüzünden oluşacak fermantasyon 

sorunları 

3-Olası bir elektrik kesintisi 

4-Gübreyi karıştıracak olan kolların deformasyonu/kırılması 

5- Motorda oluşabilecek arızalar kötü şartlarda bilgisizce çalıştırılmasından dolayı arızalar 

meydana gelir bu arızalar kendilerini elektriksel ya da mekaniksel olarak gösterir, devre 

kopukluğu, kısa devre, şase, kollektör ve fırçada oluşan arızalar, mekaniksel arızalar; 



rulmanların aşırı ısınmasından yağsız kalmasından bilyelerin dağılmasından dolayı yataklarda 

sıkışma olur. Elektriksel olarak ise motorda herhangi bir nedenle olursa olsun gövdeye kaçak 

olduğunda gücü düşer çektiği akım artar devir azalır motorun ısısı artar ve gürültülü çalışır eğer 

motorda topraklama yoksa can güvenliği açısından tehlike arz eder. 
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