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GİRİŞ

 Her yıl gıda tüketimi amacıyla üretilen gıdanın üçte biri, yaklaşık 
1,3 milyon tona karşılık gelen miktarı sofralarımıza ulaşmadan 
kayba uğramakta ya da israf edilmektedir.

 Her yıl küresel düzeyde yaklaşık 931 milyon ton gıda israf 
edilmekte, bir başka deyişle çöpe gitmektedir. Bu küresel gıda 
üretiminin %17’sinin çöpe gidebileceği anlamına gelmektedir 
ki, bu miktarın %61’i evsel, %26’sı gıda servisi ve %13’ü perakende 
sektörü kaynaklıdır.

 BM kaynaklarına göre küresel karbon emisyonunun %8-10’u 
tüketilmeyen gıda ile ilişkilidir.

 COVID 19 ile birlikte 2019 yılında her 10 kişiden birine karşılık gelen 
yaklaşık 750 milyon kişi şiddetli bir şekilde gıda güvensizliğine 
maruz kalmaktadır.

 Gıda kaybı ve israfının küresel ekonomiye maliyeti her yıl 936 
milyar dolardır.

Gıda kaybı ve israfının, işin ekonomik tarafı bir kenara bırakılsa dahi, 
ulusal ve küresel ölçekte atık yönetim sistemleri üzerine ciddi yük 
getirdiği, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı ve kirlilikle yakından 
ilişkili olduğu ve en önemlisi de gıda güvensizliğini arttırdığı bilinen ve 
yadsınamaz bir gerçektir. 

Transfer, depolama, hasat, tarla ve sonunda tüketici ile oluşan atık 
sonucunda israf meydana gelmektedir.  Gıda kaybını azaltmak, 
beraberinde su ve gübre kullanımını azaltır, toprak kaybını önler ve 
büyük ölçekte  iklimle mücadeleye de katkı sağlar. Günlük hayatta 
tükettiğimiz gıdalardan oluşan artıkların ve atıkların çöpe atılarak 
israf edilmesi yerine, yeniden toprağa karıştırılması ve gübre olarak 
değerlendirilmesi mümkündür. Bir başka ifade ile gıda artıkları ve 
bahçe atıkları, çöpe atıklarımızın neredeyse üçte birini oluşturmakla 
birlikte, kompost olarak çöp dışında da değerlendirilebilir.
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Bakanlığımız son dönemde gıda kayıpları ve israfıyla mücadele 
konusunda çalışmalarını gündemine alarak yoğunlaştırmış, gıda 
kayıpları ve israfıyla gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte 
mücadelede birçok çalışma yürütmektedir. Bakanlığımız tarafından 
gıda kayıpları ve israfı üzerine yürütülen en güncel çalışma Türkiye 
genelinde gıda kayıpları ve israfıyla mücadeleyi hedefleyen ve 2020 
yılı Mayıs ayında kamuoyuna ilan edilerek başlatılan “GIDANI KORU 
SOFRANA SAHİP ÇIK KAMPANYASI”dır. Kampanyanın ana amaçları 
şunlardır;

 Ulusal/uluslararası ölçekte GIDA KAYIPLARI VE ISRAFININ 
AZALTILMASI/ÖNLENMESİ

 Gıda kayıplarının ve israfının azaltılması ve önlenmesi konusunda 
FARKINDALIK artırılması

 Türkiye’deki İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİNİN ULUSLARARASI 
CAMİADA ROL MODEL haline getirilmesi

 Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendinin himayelerinde Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yürütülen “SIFIR ATIK 
PROJESİ”ne destek verilmesi

 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
2013 yılında başlatılan ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel 
Müdürlüğü’nün yürüttüğü “EKMEK İSRAFINI ÖNLEME 
KAMPANYASI”nın yaygınlaştırılması

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde yürütülen 
Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Kampanyası ile ilgili tüm güncel 
bilgilere,  https://www.gidanikoru.com/  internet adresinden ve 
Kampanya kapsamında oluşturulan sosyal medya platformlarından 
(Youtube, Instagram, Twitter ve Facebook) ulaşılması mümkündür. 
Ayrıca, 20 Mayıs 2020 tarihinde “Türkiye’nin Gıda Kayıpları ve 
İsrafının Önlenmesi, Azaltılması ve Yönetimine İlişkin Ulusal Strateji 
Belgesi ve Eylem Planı” kamuoyuna ilan edilmiştir. Bu belgeye de 
https://www.gidanikoru.com adresinden erişilebilecektir. Hazırlanan 
strateji ve eylem planına uygun olarak, bu broşür, tarımda faaliyet 
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gösteren üreticilerin ve işletmelerin kendi humusça zengin olan 
ürünlerini hazırlamaya teşvik edilmesi kapsamında hazırlanmıştır. Bu 
broşürde, gıda kaybı ve israfıyla mücadele kapsamında üretim sektörü 
ve diğer hedef kitleye yönelik olarak gıdalardan oluşan artık ve atıkları 
kullanarak organik gübre (kompost) yapımı hakkında genel bilgiler 
sunulmaktadır.

ORGANİK MADDE NEDİR?

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, toprakların fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik özelliklerinin korunmasına bağlıdır. Bu özelliklerin korunması 
ve sürdürülmesi organik madde içeriğinin artırılması ile mümkündür. 

Toprak organik maddesi, canlı organizmaların toprağa kazandırdığı 
karbon içeren bir maddedir. 

Organik madde, tarımsal üretim açısından toprağın en önemli 
özelliğidir. Toprakların organik madde içeriğini artırmak için başvurulan 
en önemli yöntemlerden birisi kompostlanmış materyallerin 
kullanımıdır. 

Organik maddeler, toprakların daha iyi havalanması, katyon değişim 
ve su tutma kapasitelerinin artması, agregatlaşmayı sağlaması, yararlı 
mikroorganizmalara besin kaynağı olması, toprakta humus ya da 
humik asit içeriğini arttırması gibi pek çok yarar sağlar. 

KOMPOST NEDİR?

Kompost, organik maddelerin daha basit organik ve inorganik 
maddelere ayrıştırılması işlemidir. 

İyi bir kompost bitki besin elementi, organik madde ve yararlı 
organizmalar açısından zengindir. Kompostlaştırma aslında doğada 
her yerde yürüyen bir süreçtir ve ekosistemdeki bir besin geri 
dönüşümüdür. Kompost yapımı; bu doğal olayın iyi bir şekilde incelenip 
taklit edilmesiyle oluşan bir prosesler zinciridir. Bir başka deyişle, 
doğadaki süregelen bu ayrışma olayı, ideal koşulların yaratılmasıyla 
teşvik edilip bir anlamda hızlandırılmasıdır. 
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KOMPOST YAPMANIN YARARLARI NELERDİR?

İnsan ve hayvan tüketimi amacıyla değerlendirilemeyecek gıda dahil 
tüm organik atıkların kompost olarak değerlendirilmesi birçok yarar 
sağlayacaktır.

 Kompost yapımı ile toprak düzenleyici özelliği olan ve gübre 
değeri de olan bir materyal elde edilir. 

 Toprak pH’ını düzenler.

 Toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzenler ve toprak nemini 
korumaya yardımcı olur. 

 Topraktaki bitkiler tarafından kullanılması zor olan bitki besin 
maddeleri kullanılabilir hale gelir. 

 Sıcak kompostlama işlemi sırasında oluşan yüksek sıcaklık 
hastalık yapıcı patojenler ile yabancı ot tohumlarını yok eder.

 Kimyasal gübreden yararlanma oranı en uygun koşullarda bile 
%50-60’lara ancak ulaşabilmektedir. Diğer bir deyişle kimyasal 
gübrelerin neredeyse yarısı ya toprakta fikse edilmekte ya da 
yıkanarak, sızarak yerüstü ve yer altı su kaynaklarına veya gaz 
halinde atmosfere karışmaktadır. Kimyasal gübrelerle birlikte 
uygulanan organik materyaller, kimyasal gübre kullanım 
etkinliğini arttırır. 
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 Tarımsal üretim yapan işletmelerden çıkan atıklar ve kontrolsüz 
depolanmaları sonucu oluşan sızıntılar, yerüstü ve yeraltı 
suyu kalitesini bozmakta ve zamanla kullanılamaz duruma 
getirmektedir. Diğer taraftan işletmelerde depolama ve 
dönüştürme olanaklarının yetersizliği bu atıkların açıkta boş 
arazilerde kontrolsüz büyük yığınlar şeklinde bekletilmelerine 
bağlı olarak, kötü koku ve hoş olmayan görüntü yanında önemli 
çevre ve sağlık problemlerine de neden olmaktadır. Kompost 
yapımı, bu bakımdan işletmelerde oluşan atık sorununun 
çözümü, atıklar nedeniyle oluşan çevre ve sağlık problemlerinin 
bir ölçüde bertaraf edilmesi için oldukça yararlı bir uygulamadır. 
Toprağı, yerüstü suyu ve yeraltı suyu kalitesini korur. Karbon 
ayak izini azaltır ve çöplerden metan salınımını azaltır. Atık 
maliyetlerini düşürür, çöp depolama sahalarına olan ihtiyacı 
azaltmaya yardımcı olur.

 Kompostlar her türlü bitkisel üretimde kullanılmaktadır.

 Kompostlar, toprakta suyu muhafaza etmek için malçlama amacıyla 
da kullanılabilir. Malçlama yüzeyden olan su kaybını ve bitkilerin su 
tüketimini azaltır; ayrıca bazı bitki hastalıklarını önleyebilir.

 Toprakta, zengin bitki besin maddesi içeriğine sahip humus 
oluşturmak üzere, organik maddeyi parçalayan yararlı bakteri ve 
mantar üretimini teşvik eder. 

KAÇ ÇEŞİT KOMPOSTLAMA VARDIR?

Soğuk (yavaş) kompostlama ve sıcak kompostlama olmak üzere iki 
çeşit kompostlama vardır. 

Evde kompostlama için genelde soğuk kompostlama yapılır. İşletmeler 
bazında genelde sıcak kompostlama yapılır. Sıcak kompostlama da 
kompostun hazır hale gelme süresi biraz daha kısadır.

NE ZAMAN KOMPOST YAPILABİLİR?

Yılın her zamanı kompost yapılabilir. Ancak yazın sonundan kışın 
başına kadar geçen süre kompost yapmak için en uygun zamandır.
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KOMPOST YAPILABİLECEK MADDELER

Nelerden Kompost Yapılabilir?1

 Meyve ve sebze artıkları

 Yumurta kabukları

 Kahve telvesi ve fitreler

 Poşet çaylar

 Fındık zurufu ve kabuğu

 Karton, kağıt vs.

 Dökülmüş, kurumuş, çürümüş yapraklar, 

 Dallar, diğer bitki artıkları

 Biçilmiş çim parçaları

 İç mekan bitkileri 

 Sap ve saman, tahıl sapları

 Yapraklar

 Talaş ve Odun kıymıkları

 Pamuk ve yün parçaları

 Odun külleri

 Antepfıstığı işleme atıkları

 Zeytinyağı üretim atıkları (karasu hariç)

 Çay işleme atıkları, 

 Meyve suyu fabrika posaları

 Şekerpancarı baş ve yaprakları vb. materyaller

Nelerden Kompost Yapılmaz?

 Kara ceviz ağacı yaprakları veya dalları 

 Kömür ya da odun kömürü külleri

 Süt ve süt ürünleri

1 Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı gübrelerinden de kompost yapılması mümkündür. 
Ancak, gıda atıkları ele alındığından bu konu bu dokümanda ele alınmamıştır.
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 Hastalıklı ve böcekli bitkiler ya da bitki parçacıkları

 Sıvı yağlar, gres yağları, yağlar

 Et artıkları, balık kılçığı ve diğer artıkları ve atıkları

 Kedi köpek dışkıları veya kullanılmış kedi kumu

 Pestisitlerle muamele edilmiş bahçe üzerine dökülmüş, kurumuş, 
çürümüş yapraklar, bahçe üzerindeki dallar, diğer bitki artıkları

 Tohum içeren yabani bitkiler

 Plastik, cam, metal içeren maddeler

 Temizlik malzemeleri

 Çay ve kahve poşetleri

 İşlenmiş ve alüminyumlu kağıtlar

 Tıbbi atıklar

 Narenciyeler

 Gazete, dergi, kuşe kağıdı vb.

KOMPOST YAPIMINDA YEŞİL, KAHVERENGİ MADDELER VE 
NEM NE ANLAMA GELİR?

En basit düzeyde kompostlama yeşil ve kahverengi maddelerin bir 
karışımını ve nem gerektirir.

Yeşil maddeler; yapraklar, biçilmiş çim kalıntıları ve gıdaları hazırlarken 
ortaya çıkan havuç, soğan kabukları, elmanın yenilemeyen kısımları 
gibi meyve ve sebzelerin atık ve kalıntılarını içeren azotça zengin artık 
ve atıklardır. 

Kahverengi maddeler; kuru yapraklar, dallar, yontulmuş odun parçaları, 
kağıt, sap, çam ibreleri, ağaç kabukları (çam ağaçları kabuğu hariç) 
gibi karbonca zengin odunsu materyallerdir. 

Yeşil maddeler kompost için azot sağlarken, kahverengi maddeler 
karbon sağlar. 

Nem ise, organik maddenin parçalanmasına yardımcı olur. 
Mikroorganizma faaliyetinin artması için karışım, ara sıra karıştırılarak 
havalandırılmalı ve nemli tutulmalıdır.



12

Lojistik Sektöründe Gıda Kaybını Azaltmaya Yönelik Rehber Doküman

EVDE KOMPOST YAPABİLİR MİYİM?

İşletmelerde kompost yapılabildiği gibi, evde de, dış mekanda ve 
bahçenizde ya da dışarıda bir alanınız yoksa iç mekanda da rahatlıkla 
kompost yapılabilir. 

DIŞ MEKANDA KOMPOST HAZIRLAMAK

Dış Mekanda Kompost Hazırlamak için Hangi Malzemeler 
Gereklidir?

Kare uçlu kürekler ve sprey başlıklı hortumlar, çöp kutusu ya da uygun 
boyda bir kutu/kova tedarik edilmesi yararlı olacaktır. Düzenli karıştırma 
ya da kompostun çevrilmesi ve biraz su ve arasıra havalandırma 
kompost yapımını hızlandıracaktır.

Dış Mekanda Kompost Nasıl Yapılır?

 Kompost yığınınız ya da kompostun hazırlanacağı çöp kutusu/
kovası için nemlendirme için gerekli suyun temin edilebileceği 
yerin yakınında kuru ve gölgelik bir yer seçiniz.

 Kaliteli bir kompost hazırlama işlemi için, büyük parçaların 
ufalanmış ya da küçük parçalara ayrılmış olduğundan emin 
olunuz, topladığınız kahverengi ve yeşil materyalleri ekleyiniz.

 Materyal ekledikçe kuru materyalleri nemlendiriniz.
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 Kompost yığınınızı oluşturduğunuzda, biçilmiş yeşil çim 
kalıntılarını ve yeşil atığı yığına karıştırınız ve çürümüş meyve ve 
sebze atığını ise kompost materyalin 25 cm derinliğine karıştırınız.

 Nemin muhafaza edilmesi için kompostun üzerine bir plastik 
örtü ya da nemi koruyacak başka bir materyal örtebilirsiniz. 

 Kompostunuzu düzenli aralıklarla karıştırarak havalandırınız ve 
kontrol ediniz.

 Alttaki materyal koyu ve renkçe zengin olduğu zaman kompostunuz 
kullanıma hazırdır. Kompost oluşumu kullanılan artık ve atığın azot 
ve karbon içeriğine göre, 2 ay – 6 ay arası sürecektir.

İÇ MEKANDA KOMPOST HAZIRLAMAK

İç Mekanda Kompost Nasıl Yapılır?

 Kompost yapımı için tasarlanmış hazır kompost kutuları ya da 
kendinizin tasarladığı özel bir çöp kutusu/kova/kutu kullanarak, 
iç mekanda kompost hazırlayabilirsiniz.. 

 Kompost hazırlamak üzere sıkıştırılmış yığınınız ile dış mekanda 
kompost yapımı bölümünde belirtildiği şekilde ilgilenin ve 
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kompost için tasarlanan çöp kutunuzun içine ne attığınızı takip 
edin.

 Doğru bir şekilde yapılan bir kompost, asla böcekleri veya 
kemirgenleri cezp etmeyecek ve kötü kokmayacaktır. 

Evde Kompost Kutusu Nasıl Hazırlarım?

Basitçe büyük boy bir çöp kutusu, kova ya da kutu üzerine yeterli 
havalanmayı sağlayabilmek için delikler açarak kendi kompost kutunuzu 
hazırlayabilirsiniz. Her ihtimale karşı kompostunuza sinek girişini 
engellemek için hazırladığınız materyali  içeriden sineklikle kaplayabilirsiniz. 

İŞLETME/ÜRETİCİLER BAZINDA KOMPOST HAZIRLAMAK

Kompost hazırlamanın bir çok yolu vardır. Aşağıda bazı örneklere yer 
verilmekle birlikte, şu hususlara dikkat edilmesi önemlidir.

 Kompost  yığınınızı kat kat hazırlamalısınız.

 Kompostu yapmaya bahsi geçen kahverengi maddelerle 
başlayın. 15 cm. yüksekliğinde kahverengi materyal, üzerine yine 
15 cm. yüksekliğinde yeşil materyal ekleyiniz. 

 Bir kürek yardımıyla iki katı birbirine hafifçe karıştırın ve düzeltin. Sonra 
3 cm. kadar bahçe toprağı ekleyin. Hazırladığınız katmanı sulayın. 

 Sonra yine bitkisel materyal ve yine toprak koyunuz ve en üstüne 
ise toprak gelecek şekilde yığınınızı bitirin. 

 Oluşturduğunuz bir çukurda bu karışımın en altına ve üzerine bir 
branda örterek bırakabilirsiniz. Oluşturulan yığın zaman zaman 
karıştırılarak havalandırılır. 

 Oluşturulan yığın nemlendirilerek (damlama boruları çekilebilir) 
beklemeye bırakılır. Yaklaşık 6 hafta-8 hafta içerisinde kompostlaşma 
tamamlandıktan sonra kompost kullanıma hazır hale gelir. 

 Yığın yüksekliği 1,5 metreden, eni ise 1,8 metreden fazla 
olmamalıdır.
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Pasif Kompostlama ya da Yığın Oluşturma

Yığın; kompost materyallerinin açık alanda basitçe istiflenmesi ve 
bunların doğal olarak ayrışmaya bırakılması işlemidir. Basit ve düşük 
maliyetli olmasına karşın kompostlama işlemi uzun sürer. Koku 
problemine neden olabilir.

Havalandırmalı Hareketsiz Yığın Oluşturulması

Havalandırmalı hareketsiz yığın, içine hava alan borular yerleştirilerek 
istiflenmiş yığınlardır. Bu yöntem hava şartlarına duyarlıdır. Kompostu 
çevirmek için işgücü gerekmemektedir. Ancak mükemmel karıştırma 
olmaması nedeniyle patojen gideriminde problemler olabilir. 
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Sıra Halinde Küme Yığınları 

Sıcaklık ve oksijen ihtiyaçlarına göre gerektiğinde döndürülen uzun, 
dar yığınlardır. Tekdüze ürün üretir. Ancak yoğun işgücü ya da pahalı 
ekipmanlar gerektirebilir. Küme yığınları çok alan gerektiren büyük 
hacimler için kullanılır. Koku problemleri olabilir ve yağmura maruz 
kalırlarsa ve uygun olmayan alanlarda ve koşullarda yerüstü ve yer altı 
sularına azotlu bileşiklerin sızma ile kaybolması ve karışma ihtimali vardır.

Açık Depolar

İyi hava sirkülasyonuna müsaade eden tel örgü ya da ahşap çerçeveli 
depolar hem pahalı değildir, hem de az işgücü gerektirmektedir. Üç 
bölmeli depolar farklı ayrışma aşamalarından yararlanarak daha hızlı 
kompost üretimine imkan verir. Tipik olarak küçük miktarlarda gıda 
atığı için kullanılır. Üç bölmeli sistem önemli miktarlardaki materyaller 
ile başa çıkabilir. Bir bölüm kompost yapılabilir malzemeleri depolarken, 
diğeri aktif kompostlama yaparken, sonuncusu ise kompost işlemi 
tamamlanan gübrenin bekletilmesi için kullanılabilir. Ahşap paletler 
de bu tür depoları yapmak için kullanılabilir.
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Kapalı Sistemler

Delikli fıçılar, variller ya da özel imal edilmiş kapları kullanan kapalı 
sistemleri kullanmak basit aynı zamanda karıştırılması da kolaydır. 
Asgari işgücü gerektirir ve hava koşullarına hassas değildir. Kentsel 
ve kamuya açık alanlarda kullanılabilir. İlk yatırım maliyetleri yüksek 
olabilir ve hacimleri düşüktür.

KOMPOST HAZIRLANMASINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR

Karbon/Azot Oranı (C/N): Organik maddenin komposta dönüşmesinde 
faaliyet gösteren bakteriler için önem taşır. Kompostlamanın 
başlaması için optimum oran, 30/1’dir. Gıda atığında tipik olarak 15/1, 
meyve atığında 35/1, yapraklarda 60/1, ağaç kabuğunda 100/1 ve talaşta 
500/1’dir. Örneğin hacimsel olarak  1 kısım yaprak ve 1 kısım gıda atığı 
kullanıldığında karışımın C/N oranı 30/1 oranına yakın olacaktır. 

Nem İçeriği: %60 nem içeriği, kompostu ayrıştıracak mikroorganizmalar 
için idealdir. Taze gıda atığının nem içeriği %80-90, talaşın %25, bahçe 
atığının ki ise %70’dir.

Havalanma/Oksijen: Kompostlama materyalini etkili bir şekilde 
ayrıştıracak optimum mikroorganizma populasyonları için 
havalandırma gereklidir. Havalandırma ya da oksijen, kompost 
materyalini döndürerek, karıştırarak, vantilatörler, fanlar, havalandırma 
tüpleri, delikleri, kompostun yerden havalandırması ile sağlanır.

Parçacık Boyutu: Kompost ayrışma oranını etkileyebilir. Parçalar 
küçüldükçe kompost daha fazla hava alır ve mikroorganizmalar küçük 
parçaları daha hızlı parçalayabilir.

pH Seviyeleri: Yüksek kaliteli bir kompost için pH, 6-7,8   arası olmalıdır. 
Doğru C/N oranları, optimum pH seviyesini oluşturacaktır.

Sıcaklık: Kompost sıcaklığı, biyolojik aktivite ayrıştırma sürecinde 
önemlidir ve düşük ortam sıcaklığında süreç yavaşlarken uygun 
koşullarda süreç hızlanacaktır. Mezofilik bakteriler 10-45 °C, termofilik 
bakteriler 45-70 °C faaliyet gösterir ve çoğalabilir.
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KOMPOST HAZIRLARKEN KARŞILAŞILAN SORUNLAR NASIL 
ÇÖZÜLÜR?

Kompostumda Hiçbir Değişiklik Olmuyor:

C/N (Karbon/azot oranları) ideal değerlerden yüksek olabilir. Daha çok 
yeşil madde ile azot ve su eklenmesi ya da havalandırılması gereklidir. 
Bunlarda sorun yoksa kompostunuzun nem içeriği yüksek olabilir. 

Kompostum Fazla Sıcak:

Çok fazla azot kompostun aşırı ısınmasına neden olur. Sıcaklığı 
düşürmek için biraz daha karbon içeren, yani kahverengi maddeler 
eklenmesi gereklidir. Kompost yığını sık sık karıştırılarak sıcaklık 
dengelenebilir.

Kompostum Kötü Kokuyor: 

Gıda atıkları, koku üretimine, çoğunlukla amonyak üretimine oldukça 
hassastır. Aşırı azot içeriği kompostun kötü kokmasına neden olabilir. 
Kompostunuzun yağlı, süt ve süt ürünleri, et, balık gibi artık ve atıkları 
içermediğinden emin olun. En iyi koku önleme yollarından biri de 
iyi havalandırılmış bir yığındır. Ancak biraz koku olmasının normal 
olduğunu unutmayın.

Kompostum Kemirgenler ve Sinekleri Çekiyor:

Kompostunuzun yağlı, süt ve süt ürünleri, et, balık gibi artık ve atıkları 
içermediğinden emin olun.

Kompostum Parazit, Patojen vb. Canlılar İçeriyor: 

Kompostunuzun kedi köpek dışkıları veya kullanılmış kedi kumu 
içermediğine emin olun. Ayrıca yığın, nemlendirip karıştırılarak 
sıcaklığı yükseltilerek ve parazit ve patojenlerin ölmesi sağlanmalıdır.

Kompostumdan Fazla Su Sızıyor:

Su sızması, yeterli miktarlarda yüksel karbon içeren dolgu maddesi 
ve havalandırma ile azaltılabilir. Kompost yığınına su kontrollü olarak 
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eklenmelidir. Ayrıca bu sızıntıların, yer altı ve yerüstü sularına karışma 
ihtimali olan yerlerde, karışmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

KOMPOSTUMUN HAZIR OLDUĞUNU NASIL ANLARIM?

Olgun kompost, humus görünümünde yani koyu kahverengiden 
siyaha doğru bir renkte olmalıdır. Kendi kendine ısı üretmeyecek, 
yabani ot tohumu ve patojen içermeyecektir. pH’sı 7 civarı, nem içeriği 
%35-50 arasında, C/N oranı ise 8-22 arasında, organik madde içeriği ise 
%30-65 arasındadır.

SOLUCAN GÜBRESİ VE BİYOKÖMÜR

Organik atıkların değerlendirmesinde kompost yapımının yanında 
solucan gübresi ve biyokümür olarak kullanımı da söz konusudur. 

Solucan Gübresi

Kompost yapmak için solucanların kullanıldığı ve yıl boyunca 
yapılabilecek bir kompost hazırlama yöntemi ve çiğ sebze ve yağ 
içermeyen mutfak artıklarından kurtulmanın en iyi yollarından 
birisidir. 

 Üretilecek gübre miktarına uygun bir plastik kutu ya da bu 
amaçla tasarlanmış uygun bir materyal sağlanmalıdır. 

 Drenajın sağlanması için haznenin dibine yeteri kadar delik 
açılmalıdır2. 

 Solucanların kaçmasını önlemek için ince naylon ağ haznenin 
altına yayılmalıdır.

 Drenajı toplamak için altına bir kap konulmalıdır.

 İyi bir yatak malzemesi olan parçalara ayrılmış gazete kağıtları 
haznenin bir kenarına yerleştirilebilir. Yatak malzemesi 
olarak fermente edilmiş hayvan gübresi, çay posası, kompost 

2 1x2x3,5 boyutlarındaki bir hazne için 1/4 çapında 8-10 delik yeterli olacaktır. 
https : //www.nrcs .usda.gov/wps/portal /nrcs/detai l /national/newsroom/
features/?&cid=nrcs143_023537 
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kullanılabilir. Yatak malzemesi nemli olması için iyice sulanmalı 
ve kurumasına izin verilmemelidir. 

 Hazne aşırı sıcaklıklardan uzak, tercihen oda sıcaklığında karanlık 
bir alana yerleştirilmelidir.

 Yatak malzemesi yerleştirilmiş hazneye solucanlar yerleştirilmelidir.  
En iyi sonuç için kırmızı solucanlar bu amaçla kullanılabilir. 

 Solucanlara sebze kabukları gibi atıklar verilmelidir. Yağ ya da 
et ürünleri verilmemelidir. Çürümeye neden olabileceği için 
solucanlar için hazneye çok fazla besin eklenmemelidir.

 Yaklaşık üç ay içerisinde kompost yatağının değişmesi ve gıda 
atıklarının komposta dönüşmesi beklenir. 

 Haznenin diğer tarafına taze yatak materyali ve yiyecek 
eklenmelidir. Solucanlar oraya doğru yönelecektir.

 Bir kaç hafta sonra hazne parlak ışıkta açılmalıdır. Solucanlar 
yatak malzemesinin içine doğru ilerleyecektir. Kompostlama 
işlemi tamamlanmış materyal çıkarılabilir.

Biyokömür (Biochar)

Biyokömür bitkisel materyalden üretilen mangal kömürüne benzer 
bir maddedir. Biyokömür, sadece bitkilerin ihtiyaç duyduğu kadar 
mevcut olabilecek bitki besin maddelerine izin veren yavaş salınımlı 
bir gübre gibi davranabilir. Biyogübreye benzer bir şekilde kompost 
içerisinde topraklara uygulanabilir, ancak kompostun olgunlaşması 
aylar alabilir. Biyokömür atık biyokütlelerden yapılabilir, nispeten 
çabuk, küçük, ev ölçeğinde üretilebilir ve toprakta mikrobiyal ve 
mikorizal gelişimi iyileştirebilir. Biyokömür, aynı zamanda toprak 
pH’sını yükseltir, su tutma ve katyon değişim kapasitesini arttırır. 
Topraktaki toksik ağır metalleri absorbe edebilir. 

Biyokümür üretiminde piroliz yöntemi kullanılır. Piroliz, sınırlı oksijenli 
ortamda ya da oksijensiz ortamda biyokütlenin yüksek ısıya (250-
600°C) tabi tutulmasıyla elde edilen yüksek stabil karbon içeren çok 
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gözenekli yapıdır. Kurutulmuş sebze atıklarının pirolizinin iyi tarımsal 
özelliklere sahip uygun bir atık değerlendirme yaklaşımı olduğunu 
gösteren çalışmalar mevcuttur.3

3 https://link.springer.com/article/10.1007/s42773-020-00069-9
 https://www.scitechnol.com/proceedings/feasibility-of-the-biochar-produced-

from-food-waste-4496.html 
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KAYNAKLAR4

 https://www.epa.gov/recycle/composting-home 

 https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2505 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Compost

 https://www.rhs.org.uk/advice/profile?pid=444 

 https://extension.uga.edu/publications/detail.
html?number=B1189&title=Food%20Waste%20
Composting:%20Institutional%20and%20Industrial%20
Application#:~:text=What%20Can%20Be%20
Composted%3F,and%20newspaper%20can%20be%20
composted. 

 https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/national/
newsroom/features/?&cid=nrcs143_023537 

 https://digitalcommons.hamline.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1058&context=dhp 

 https://link.springer.com/article/10.1007/s42773-020-00069-9

 https://www.scitechnol.com/proceedings/feasibility-of-the-
biochar-produced-from-food-waste-4496.html

 https://www.ruhundoysun.com/yazilar/kompost-yapmak/

 https://samsun.tarimorman.gov.tr/

 https://www.tarimtv.gov.tr/tr/video-detay/findik-zurufu-dogal-
gubre-kaynagi-13612

 Hayal Senem Sayan, Dokuz Eylül Üniversitesi. 
https://www.tarim.com.tr/Copten-Kompost-Yapimi,23181h .

 https://www.tarim.com.tr/Turkiye-Copunu-Donusturuyor,1973r  

4  Kaynaklar bölümü, bu broşürde kullanılan resimlerin kaynaklarını da kapsamaktadır.
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 The state of food security and nutrition in the world 2020 - FAO. 
http://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html.

 Tarım ve Orman Bakanlığı 2021. Tarımsal Araştırmalar ve 
Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Bilgi Notu, 2021

 UNEP Food Waste Index Report 2021. https://www.unep.org/
resources/report/unep-food-waste-index-report-2021

 https://www.weforum.org/agenda/2021/03/global-food-waste-
solutions/#:~:text=About%2017%25%20of%20global%20
food,service%20and%2013%25%20from%20retail. 
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