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ATIK	SORUNU
qSatın	aldığımız	gıdanın	üçte	biri	
çöpe	gidiyor.

qTürkiye'de	her	gün	ortalama	5	
milyon	ekmeğin	çöpe	atıldığı,	bu	
israfın	yıllık	maliyetinin	de	1	milyar	
277	milyon	lirayı	bulduğu	aktarıldı.





Döngüsel	Ekonomi	/	Beşikten	Beşiğe
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NEDEN	KOMPOST?





Toprağın Bileşenleri

Toprak	%45	oranında	mineral,	%5	
oranında	organik	madde,	%25	boşluk	ve	
%25’I	sudan	oluşur.



•Bildiğimiz tüm yaşam türleri karbon
temellidir, yani canlı veya ölü, her şey
organik maddedir. Kuru yapraklar,
mantarlar, ağalar, canlı bir kedi, ölü bir
kunduz; aklınıza yaşayan veya yaşamış
olan ne gelirse, organik madde olarak
anılır. Bilimsel olarak,içinde karbon
bulunan herhangi bir molekül, organik bir
moleküldur̈.



KOMPOST
•Organik	maddelerin	aerobik	yada	aneorobik	
koşullarda	mikroorganizmalar	aracılığıyla	
çürütülüp	geri	dönüştürülmesi	aşamasıdır.





NELER	KOMPOST	YAPILABİLİR?
•Yaşanmış	herşey	kompost	yapılabilir.

Komposta Atılanlar! Komposta Atılmayanlar!
Sebze ve	meyve	atıkları Et ürünleri
Çay ve	kahve Süt ürünleri
Yumurta kabukları Yağlı yiyecekler
Kuru	Yapraklar (kahverengi	malzeme) Hastalıklı bitkiler
Yaş yapraklar Pişmiş yiyecekler
Çim	(kuru	ve	yaş) Ağır metal	içeren	atıklar
Karton (kahverengi	malzeme) Fazla miktarda	turunçgil atığı	(toprağı	asitleştirir)
Beyazlatılmamış kağıtlar
Gazete kağıdı
Saç ve tırnak
Talaş





Kompostun Bileşenleri
•HAVA	(OKSİJEN):	Çürümeyi/ayrışmayı	yani	kompostlaşmayı	sağlayan	en	önemli	etkendir.

•SU	(NEM):	Eğer	kompost	yığını	yeterince	nemli	değilse	ayrışma	gerçekleşmez.

ISI:	Kompostun	sıcaklığı	ortamdaki	termofilik	mikroorganizmalar	sağlar.	Yığınınız	yeterince	

büyük,	nemli,	havadar	ve	doğru	azot/karbon	oranına	sahipse,	o	zaman	yığının	içindeki	

sıcaklık	istenilen	düzeyde	olur.	

•ORGANİK	MADDE	(KARBON-AZOT	DENGESİ):	İki	temel	element:	Karbon	ve	azot	dengesi	

2/1.	1	birim	azota	2	birim	karbon.	Gözlem	ve	deneyim	gerekli!



SONUÇ
Kahverengi,	güzel	kokulu	ve	
organik	madde	açısından	zengin	bir	
humus.





KOMPOSTUN	FAYDALARI
•Organik atıklar değerlendiriilir.	Faydalı ve değerli bir kaynağa dönüşür.

•Toprağın yapısını iyileştirir.	

•Toprağın havalanmasını sağlar.	Toprağın üst kısmında havadar bir
katman yaratarak,	çeşitli toprak canlılarının hareket etmesine olanak
tanıyan sağlıklı bir yuz̈ey oluşturur.	

•Kirlenmiş toprakların rehabilitasyonunda kullanılır.

•Bitkiler için doğal gübre ihtiyacını karşılar.

•İklim değişikliği ile mücadelede önemli rol oynuyor.

•Çöp alanlarında sızıntı olmasını engelliyor,	arazilerin katı atık
depolama alanları olarak kullanılması ihtiyacını ortadan kaldırıyor.



SEBZE	TARHI	(YÜKSELTİLMİŞ	SEBZE	
YATAĞI	/	RAISED	BED)



SEBZE	TARHININ	AVANTAJLARI
vKüçük alanlarda,	kardeş bitkiler (companion	planting)	teoremi ile birbiriyle uyumlu /	

birbirini destekleyenve koruyan türlerin yetiştirilmesi sağlanır.	Bu	uyumlu birliktelik,	 bitki

gelişimine olumlu katkı sağlar,	bitki zararlıları sebze yatağından uzakdurmayı tercih eder.

vYatağın içindeki toprak kütlesinde su korunumu artacağı için sulama ihtiyacı azalır.

vTopraktaki besin korunur;	erozyonv.b.	yolu ile kaybı önlenir.

vYoğun dikimyapılarak küçük alanlardan yüksek verimli ve sağlıklı meyveler elde edilir

vİstenmeyen otlar en	az seviyeye indirilir.

vÖzellikle şehirlerde uygulanabilir.	Klasik tarla görünümü	yerine daha estetik bir görüntü	

oluşturur.



• Gıda	üretim	döngüsü
• Doğanın	tüm	döngüleri	(karbon,	
azot,	su)

• Çeşitlilik	ve	Denge
• Sistemin	bir	parçası	olmak
• İklim	değişikliği	ve	gıda	ilişkisi
• Sürdürülebilir	yaşamın	temelleri

Açık Havada Deneyime Dayalı bir
Öğrenme Ortamı



KAYNAKLAR
• Ekolojik TarımEğitimi ve Uygulamaları,	2016-Buğday	Ekolojik Yaşamı DesteklemeDerneği

•Kompost Rehberi,	2016-Buğday	Ekolojik Yaşamı DesteklemeDerneği


