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1. PROJE ÖZETİ: 

Günümüzde çiftçilerin sık kullandıkları iki çeşit gübre makinesi mevcuttur. Bunlar; gübre 

serpme ve toprak altı gübre makineleridir. Gübre serpme makinesi gübrenin toprağa 

serpilmesi ve homojen bir şekilde dağıtılması için kullanılan makinelerdir. Genellikle buğday, 

arpa, yonca, fiğ vb. bitkilerin azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt ve demir 

gibi elementlere ihtiyacını karşılamak için kullanılır[1]. 

Toprak altı gübre makinesi ise genellikle kök yapısı gelişmiş bitkilerin besin ihtiyaçlarını 

karşılamak için, gübreyi toprak altından bitkinin kök uçlarına yakın bölgelere ulaştıran 

makinelerdir. 

Tasarladığımız fonksiyonel gübre makinesi, yukarıda bahsettiğimiz iki tip gübre 

makinesinin işlevlerini yerine getirmektedir. İstenildiği zaman gübre serpme veya toprak altı 

gübreleme işlemleri yapılabilir. Bu sayede çiftçilerimiz iki makine yerine bir makineye sahip 

olmaları sağlanacaktır. 

Fonksiyonel gübre makinemizde, kimyasal gübrelerin toprak kirliliğindeki etkisini de göz 

önünde bulundurarak, toprak altı gübreleme işleminde sadece ağacın bulunduğu alana 

gübreleme işlemi yapacak sistem tasarlanmıştır. Bu sayede toprak kirliliğinin bir nebze olsun 

önüne geçmek ve gübre tasarrufu sağlamak planlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

     Şekil 1: Toprak Altı Gübre Makinesi[2].             Şekil 2: Gübre Serpme Makinesi[2]. 
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2. PROBLEM: 

Çiftçilerle röportaj yapılarak elde ettiğimiz sonuçlara göre, çoğu çiftçinin ortak iki 

büyük problemine rastlanmıştır. 

2.1 Birinci Problem: 

Yapılan araştırmada Türk çiftçisi her yıl aynı anda ortalama 3 farklı bitkisel ürün 

yetiştirmektedir. Bu sayı üçer yıllık dönemlerde ise 4’e çıkmaktadır. Dolayısıyla, Türk 

çiftçisinin 3-4 ürünü münavebeli olarak yetiştirdiği anlaşılmaktadır. Bu farklı ürün yetiştirmek 

farklı makinelere de çiftçinin ihtiyaç duyması anlamına gelmektedir. 

          Artan demir, parça ve işçilik maliyetleri tarım makinelerinin de maliyetini büyük 

ölçüde arttırmaktadır bu artış sonucunda çiftçiler tarım makinelerini almakta güçlük 

çekmektedir.  

Şekil 3’te göründüğü gibi Q12mm ve Q32mm arası demir fiyatı 5612TL’den14512 TL’ ye 

%258,58’lik bir artış olduğunu görülmektedir[3]. 

 

 

Şekil 3: 1 Yıllık Q12mm-Q32mm Arası Demir Fiyat Artış Grafiği[3]. 

 

 Demir fiyat artışından gübre makinelerindeki etkilenmiştir. Şekil 4 ‘de gösterilen 

resimde2021 yılında gübre serpme makinelerine ait fiyatlar, Şekil 5’te ise 2022 yılında gübre 

serpme makinelere ait fiyatları gösterilmektedir. 
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Şekil 4: 2021 Yılına Ait Gübre Serpme Makineleri Fiyat Listesi[4]. 

 

 

Şekil 5: 2022 Yılında Mayıs Ayına Ait Gübre Serpme Makineleri Fiyat Listesi[5]. 

 Görüldüğü gibi 2021 yılında 23.600 TL olan DFS 800 M Çift Diskli Gübre Serpme 

Makinesi 2022 yılında, 48.810 TL olarak %206,82’lik bir artış gerçekleştirmiştir. 

2.2 İkinci Problem: 

İkinci problem ise son yıllarda giderek artan gübre fiyatları nedeniyle gübreleme 

çiftçinin en büyük sıkıntısı haline gelmiş durumdadır. Bununla beraber konvansiyonel tarımda 

sentetik kimyasalların bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımı doğal dengenin bozulmasına neden 

olmakta, besin zinciri vasıtası ile de bozulan denge tüm canlılar için hayati tehlike 

oluşturmaktadır.  

Türkiye’de konvansiyonel tarımda yılda yaklaşık 6 milyon ton kimyasal gübre 

kullanılmaktadır[6]. 

Piyasada bulunan birçok toprak altı gübreleme makineleri geleneksel gübreleme 

yöntemini kullanmaktadır. Yani traktör ağaç sırasına girdiğinde toprak altı gübrelemeyi 

başlatır, sıra bittiğinde gübrelemeyi sonlandırır. Ağaç aralarında mesafe bırakıldığından dolayı 

çoğu gübre ağaca ulaşmamaktadır. Bu nedenle toprak kirliliğine yol açmakta ve gübre israfına 

neden olmaktadır. Doğru gübreleme işlemi Şekil6’daki gibi ağaçların taç iz düşümüne 

atılmalıdır. 
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Şekil 6:Meyve Ağaçlarında Traktörle Banda Göre Uygulama Yöntemi[7]. 

  Şekil 7’de siyah çizgiler şu an toprak altı gübreleme makineleri ile gübrelenen 

alan. Şekil 8’deki yeşil çizgiler ise gereksiz gübreleme yapılan alan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Şekil 7                                                                         Şekil 8 

 

 

 

Şekil 9’daki tabloda meyve ağaçları için ortalama gübre miktarları verilmiştir. Bu 

miktarlar bölgeden bölgeye ağaçtan ağaca değişmektedir. Şu an kullanılan makinelerin 

yaptığı gereksiz gübrelemeyi göstermek için örnek bir hesaplama yaparsak; 

 13 yaşındaki bir zeytin ağacını ele alalım. Taç izdüşümü çapı ortalama 3 metredir.  

Ağaç başına atılan gübre miktarı ise 2.5kg olarak alalım. Ağaç dikim aralığı 5x5 metreden 

8x8 metrelere kadar çıkmaktadır. Biz 6x6 m aralıklarla dikilmiş bir alanı hesaplayalım. 1 

Hektarlık alanda 272 ağaç dikilmiş olsun. Şu anki gübreleme makineleriyle ağaç başına 2,5 

kg gelecek şekilde gübreleme yapılırsa toplamda 1360 kg gübre atılması gerekir.  
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Gereksiz gübreleme yapılan miktar ise 680 kg yani bu parametrelerdeki bir hektar 

alanda atılan gübrenin yarısı boşa atılmış oluyor. Bu boşa atılan gübrenin çiftçiye yansıyan 

fiyatı ise 20.03.2022 tarihinde 50 kg mı 580 ,650 kg mı ise 7.893 TL fazladan cebinden para 

çıkmaktadır ve bu sonuç hem çiftçimizin hem de ülkemiz için israftır. 

 

Şekil 9[8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10: Gübretaş 50 Kg’lık Amonyum Sülfat Gübre Fiyatı [9]. 
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3. Çözüm 

            Yapacağımız projede çiftçinin büyük ihtiyaç duyduğu gübre serpme ve toprak altı 

gübre gömme işlemlerini tek bir makinede yapmayı planlamaktayız. Piyasada bu işlevler için 

iki adet ekipman kullanılmaktadır bu yüzden maliyeti fazladır. Çoğu parçayı ortak kullanım 

şeklinde tasarladığımız için maliyeti piyasada bulunan ekipmanlardan daha uyguna gelecektir. 

Bu parçalara örnek vermek gerekirse iki makinede de gübre deposu, şanzıman, şaft kolu, ana 

şase gibi birçok parçayı ortak kullanım yaptığımız için çiftçi için ulaşılabilir bir fiyatta 

olacaktır. Çiftçi istediğinde gübre serpme istediğinde toprak altı gübreleme yapabilecek. 

Bulduğumuz bu çözümle birlikte ağaçlarda toprak altı gübreleme yaparken sensorlar vasıtası 

ile sadece ağacın bulunduğu yere gübreleme yaparak hem büyük ölçüde gübre tasarrufu 

yapılacak hem de toprak kirlenmesinin önüne geçilecektir. Biraz daha açarsak makine ağaç 

hizasına geldiğinde sensor den sinyal gelecek ve gübre akışı açılacak sensor den sinyal 

kesildiğinde ise gübre akışı kesilerek sadece ağacın bulunduğu yere gübreleme yapılacaktır. 

Bu algılama işlemini Fotoelektrik Sensor ağaç ile karşılaştığında sinyal verecek 3/8 Solenoid 

valf i aktif edecek. Valf in aktif olması ile beraber hidrolik piston konumuna göre itme çekme 

işlemi yaparak gübre tankının altında bulunan pistonlara bağlı gübre açıp kapama disklerini 

döndürerek gübre akışını kontrol edecek. 

4. Yöntem 

4.1 Mekanik Aksam 

 

 

Şekil4.1                                                              Şekil4.2 

 

                   Şekil 4.1 ve Şekil 4.2 de gübre tankının dış ve iç yapısını 

görmektesiniz.150x70x90cm ölçülerindedir. Gübre tankının içinde yataklı rulman ve 

karıştırıcı vardır. Şekil4.3 ve Şekil4.4 de gübre tankının alt yapısını görmektesiniz. Şekil4.3 

de gübre tankına monte edilen iç kısmı rulman yatağı dış kısmı gübre ayar disklerinin 

bağlantısın yapıldığı parça.şekilde mor renkli parçalar segmanlardır.segmanlar disklerin rahat 

dönüş yapması ve sabit kalması için tasarlanmıştır.şekil4.4 de 3 numaralı parça gübre 

miktarını ayarlanması için tasarlanmıştır.1 ve 2 numaralı parçalar gübre akışını açıp kapamak 
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için tasarlanmıştır. Sensordan gelen bilgi doğrultusunda hidrolik piston açılıp kapanarak 

gübre akışını kontrol edilmesini planlamaktayız. Makinenin sağ ve sol tarafını birbirinden 

bağımsız bir biçimde kontrol ederek gübre tasarrufu yapmayı hedeflemekteyiz. 

 

 
Şekil4.3                                                              Şekil4.4 

                Şekil4.5 de 2 numaralı parça gübre miktarının ayarlandığı disk. Diskin alt kısmı 1 

numaralı parçanın kolay monte edilmesi için kızak yuvası şeklinde tasarlanmıştır 1 numaralı 

parça ise toprakaltı gübreleme yapılacağı zaman bu yuvaya yerleştirilip bir vida yardımıyla 

sabitlenecek. 1 numaralı parçanın yuvarlak ucuna gübre hortumu bağlanıp toprak patlatma 

ayağının arkasına gübre akışı sağlanmış olacak. Şekil4.6 da gübre serpme sistemini 

görmektesiniz. Toprak altı gübreleme yaparken bu sistemin dönmesi makineyi olumsuz 

etkiyeceği için şekilde 1numaralı parça ana mil şanzımandan gübre tankının içindeki 

karıştırıcıyı döndürmek için kullanılıyor. 2numaralı parça 51mm metal boru. Gübre tankının 

alt kısmında ve şanzımanın üst kısmından rulmanlarla sabitlendi. Şekil4.6 da kesit 

görüntüsünü görmektesiniz. Çiftçi gübre serpme işlemi yapacağı zaman şekildeki gözüken 

deliklerden vidaları sokup boru ve milin beraber dönmesini sağlayacak. Toprakaltı gübreleme 

yapacağı zaman bu vidaları söküp sistemin dönüşünü durduracak. 

 
Şekil4.5                                                          Şekil4.6 

                Şekil4.7 de toprak patlatma ayağını görmektesiniz. Şekil4.7 de 2 numaralı ayak 

1numaralı bağlantı parçasına 2 adet mil ile bağlantısı yapılıyor çiftçi isteğine göre istenilen 

yüksekliğe getirilebilecek şekilde tasarlanmıştır. 3 numaralı parça ise gübre hortumun 

bağlandığı yer, buradan gübre toprağa karışmaktadır. Şekil4.8 gübre serpme kısmının ayrılmış 

halinin görüntüsünü görmektesiniz. Normalde 4 ayaklı olarak tasarlanmıştır. Çiftçinin isteği 

üzerine ayak sayısı arttırılıp Şekil4.5’deki delik sayısı çoğaltılarak aynı makine ile mısır, 

pamuk, biber vb. sıralı dikilen sebzelerin gübreleme işlemini de tek makine ile yapabilir.  
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Şekil4.7                                                                       Şekil4.8 

             Şekil4.9 ve Şekil4.10 da sensor mekanizmasını görmektesiniz. Şekil4.9 da 1 numaralı 

parça sensor ve valf in içinde bulunduruyor sensorun dış etkenlerden korunması için 

tasarlanmıştır. Şekil4.9 da 2 numaralı metal boruya bağlanmıştır. Şekil4.10 da 1 numaralı 

kelepçe ile boru üzerinde istenilen yüksekliğe getirilebilmektedir. 

 

 
Şekil4.9                                                                   Şekil4.10 

              Şekil4.11 de gübre serpme kısmının toprak patlatma kısmına bağlantısını 

görmektesiniz. Şekil4.11 de 1 numaralı gübre serpme kısmı traktör vasıtası ile 2 numaralı 

toprak patlatma şasesinin üzerine yerleştirilir ve 3 numaralı bağlantı parçası 4 vida somunla 

birleşme işlemi gerçekleştirilir. Şekil4.12 de bu sistemin ayrılmış halini görmektesiniz. Gübre 

serpme kısmının alt bölümünde Şekil4.11’de 1numaralı parçanın arkasında tekerlekleri vardır. 

Serpme kısmının ayrı kullanıldığı zamanlarda tekerleklerin üstünde bırakılmaktadır. (Görüntü 

daha anlaşılır olması adına çıkarılmıştır.) 

 
Şekil4.11                                                                        Şekil4.12 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

            Hem güre serpme hem de toprak altı gübreleme yapan tek bir makine olması Ekstra 

olarak ağaçlarda toprak altı gübreleme yaparken sadece ağacın bulunduğu yere gübreleme 

yapması diğer makinelerden kendini ayıran en büyük yenilikçi yönleri. Bu makineye özgü 

sistemler 

• Şekil4.4 de görünen hidrolik pistonla sağ ve sol taraftaki ağaçları birbirinden bağımsız 

gübreleme yapması. 

• Şekil4.5 teki görselde görünen gübre hortumunun bağlandığı özel tasarlanan kafa ile 

gübre miktarı ayarlama diskinin e kolay bir şekilde bağlanması. 

• Şekil4.6 da gübre serpme sisteminin vida ile istenildiğinde sistemin dönüşünün 

durdurabilmesi. Bu sayede toprakaltı gübreleme yaparken olası bir sorunla 

karşılaşmanın önüne geçilir. 

• Şekil4.8 de gübre gömme sisteminde toprak patlatma ayaklarının istek ve ihtiyaç 

doğrultusunda çoğaltılıp azaltılması toprak altı gübrelemeyi sadece ağaçlarda değil 

sıralı dikim yapılan mısır, pamuk vb. bitkilerde de kullanılabilir olması.  

• Şekil4.9 ve Şekil4.10 da sensor mekanizması gübreleme yaparken sağ ve sola bakan 

iki sensor ağaç gördüğünde kendi tarafındaki pistonu aktif ederek gübreleme işlemini 

gerçekleştirmesi. Şekil4.10 da 1 numaralı kelepçe ile boru üzerinde istenilen 

yüksekliğe getirilebilmektedir. 

• Şekil 4.11 veşekil4.12 de göründüğü gibi gübre serpme kısmının kolay bir şekilde 

toprak patlatma kısmından ayrılabilmesi. 

Bunlar bu makinenin yenilikçi yönleri 

 
Şekil5.1                                                         Şekil5.2 
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6. Uygulanabilirlik 

         Tasarım birebir ölçülerde tasarlanmıştır ve Çiftçinin sorunlarına direk çözüm sağlaması 

maliyeti düşük ve ulaşılabilir olması. Destek verilmesi durumunda direk ticarileştirilebilir bir 

ürün. Ülkemiz TÜBİTAK, Arıkovanı, KOSGEB ve daha birçok kanal sayesinde girişimcilik 

alanında oldukça zengindir. Bu zenginlik, günümüzde ticarileşme faaliyetlerinin önünün 

açılmasında büyük rol oynamaktadır. Durumun doğru analizi ve kaynakların doğru 

kullanımında bu projenin ticarileşme alanında probleminin olmadığı görülmektedir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

TAHMİNİ MALİYET TABLOSU 

Sıra Makine Parçası Maliyet (TL) 

1 Şanzıman 998 

2 Gübre Tankı ve 5mm saç ile yapılan parçalar.1500mm x 6000mm 

saç fiyatı 

7398 

3 İki adet hidrolik piston. 400 

4 100mm x 100 mm Profil. (Şase) 5926 

5 Galvanizli 4mm saç (Gübre Makinesi ayar tamburu ve gübre açıp 

kapama diskleri ve gübre serpme  ) 

450 

6 30mm siyah saç 600mm x 500mm (Toprak patlatma ayağı 4 adet) 780 

7 Çap 35mm mil 500mm ebadında 150 

8 51mm Çapında 2mm et kalınlığında Metal Boru(1m 

uzunluğunda)   

32 

9 Dört adet Rulman  100 

10 Toprak Patlatma Bıçağı 4 adet 400 

11 Mil,vida ve somunlar 60 

12 10 adet Segman 5 

13 2 adet Valf 600 

14 Menteşe 50 

15 Gübre tankı kapağının tutma kolu 2 adet 20 

16 Gübre hortumu  100 

17 İki adet Fotoelektrik sensor. 3664 

18 Lazer kesim, büküm ve torna maliyetleri. 2500 
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19 Kaynak ve işçilik maliyeti 1500 

20 Hidrolik Hortum 400 

21 Boya ve işçiliği 500 

 Toplam  26033 

                            

Tablo7.1 Yukarıdaki tabloda toplam makine maliyeti 26033TL  olarak hesaplanmıştır.Bu 

maliyet seri üretimle beraber daha uygun maliyetlere gelecektir. 

 

ÜRETİM ZAMAN PLANI 

Yapılacak İş  Üretim Süresi (Gün) 

Gerekli malzeme tedariki  1-2 

Lazer kesim işlemi 1-2 

Saç büküm işlemleri 1 

Kesilip bükülen parçaların kaynak işlemleri 3-5 

Hazırlanan parçaların montajı 2-3 

Montajı yapılan makinenin test işlemi 1 

Testten onay alan makinenin boya işlemi 1 

Boyadan çıkan makinenin sensor ve boyanmayan parçaların montajı  5 saat 

Sensorun test edilmesi 1 saat 

Sensor testinden geçen makinenin kullanım ve güvenlik etiketlerinin 

yapıştırılması 

30 dakika 

Etiketlenen makinenin paketlenip satışa hazırlanması 1 saat 

Tablo7.2 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

               Projenin hedef kitlesini ürününde gübre kullanan çiftçiler oluşturmaktadır. Hem gübre 

serpme hem de gübre gömme makineleri birçok çiftçiye gerekli makine ve aparatların 

pahalılığı çiftçilerimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Ülkemizdeki çiftçilerin tarlalarında 

modern, kullanması zahmetsiz ve basit olan daha ucuza mal edilebilir çözümler konusunda 

her geçen gün talepleri artmaktadır. Bu taleplerini karşılamayı hedeflemekteyiz. 

9. Riskler 

           Sensor arızası en büyük risk bunun için dışını korumalı bir şekilde tasarladık ve sensor 

seçiminde suya titreşime dayanıklı uzun ömürlü Omron markasının fotoelektrik sensorunu 

kullanmayı planlamaktayız 
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