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1-Küresel ısınma nedir?
Đnsanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda 
dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma deniyor. 



Bilimadamları son 50 yıldaki sıcaklık artışının insan hayatı üzerinde 
farkedilebilir etkileri olduğu görüşünde.
Üstelik artık geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaşılıyor. 



2-Küresel ısınmanın sebepleri nelerdir?

Isınmanın nedeni %90 insan. Birleşmiş Milletler iklim konferansı iklim değişikliği 
konusundaki dördüncü değerlendirme raporunu açıkladı. Raporda, dünya 
sıcaklığının 2100 yılına dek 1,8 ile 4 derece arasında yükseleceği kaydedildi. 



Doğal Nedenler :
• Güneşin Etkisi:

ESA bilim adamlarından Paal Brekke; iklim bilimcilerinin uzun süredir Güneş
beneklerinin 11 yıllık döngüsel hareketini ve Güneş'in yüzyıllık süreçler 
içinde parlaklık değişimini incelediklerini belirtmiştir. Bunun sonucunda 
Güneş'in manyetik alanı ve protonlar ile elektronlar biçiminde ortaya çıkan 
güneş rüzgarının, Güneş sisteminde kozmik ışımalara karşı bir kalkan 
görevinde olduğu açıklanmaktadır. Güneş'in değişken aktivitesiyle 
zayıflayabilen bu kalkan, kozmik ışımaları geçirmektedir. Kozmik ışımaların 
fazla olması bulutlanmayı arttırmakta, Güneş'ten gelen radyasyon oranını
değiştirerek küresel sıcaklık artışına neden olmaktadır.

Güneş'ten gelen ultraviyole ışınım aynı zamanda kimyasal reaksiyonların 
oluştuğu (ve dolayısıyla atmosferin tamamını etkileyen) ozon tabakası
üzerinde değişikliğe yol açacaktır.

• Dünya'nın Presizyon Hareketi:
1930 yılında Sırp bilim adamı Milutin MĐLANKOVĐÇ Dünya'nın Güneş
çevresindeki yörüngesinin her doksanbeş bin yılda biraz daha basıklaştığını
göstermiştir. Bunun dışında her kırkbir bin yılda Dünya'nın ekseninde 
doğrusal bir kayma ve her yirmi üç bin yılda dairesel bir sapma 
bulunduğunu belirtmiştir. Bu da Dünya'nın bu hareketlerinden dolayı zaman 
zaman soğuk dönemler yaşadığını ve bu soğuk dönemler içindeyse yüz bin 
yıllık periyotlarda on bin yıl süreyle sıcak dönemler geçirdiğini bildirmektedir. 
Bu da Dünya'nın doğal ısınmasının bir nedenini oluşturmaktadır.



• El Nino'nun Etkisi:
"Güney salınımı sıcak olayı" olarak tanımlanabilecek El Niño hareketi, 1990-
1998 yıllarında tropikal doğu Pasifik Okyanusu'nda deniz yüzeyi 
sıcaklıklarının normalden 2-5º daha yüksek olmasına neden olmuştur. 
Özellikle 1997 ve 1998 yıllarındaki rekor düzeyde yüzey sıcaklıklarının 
oluşmasında, 1997-1998 kuvvetli El Niño olaylarının etkisinin önemli olduğu 
kabul edilmektedir. 1998'deki çok kuvvetli El Niño bu yılın küresel rekor 
ısınmasına katkıda bulunan ana etmen olarak değerlendirilebilir.



Yapay nedenler : 

• Fosil Yakıtlar:
Kömür, petrol ve doğalgaz dünyanın bugünkü enerji ihtiyacının yaklaşık %75'lik 
bölümünü sağlamaktadır. Yapılarında karbon ve hidrojen elementlerini bulunduran bu 
fosil yakıtlar, uzun süreçler içerisinde oluşmakta fakat çok çabuk tüketilmektedir. 
Dünyanın belirli bölgelerinde toplanmış bu yakıtların günümüz teknolojisiyle ¾'ünün 
yarısının çıkarılması imkansız; diğer yarısının ise çıkarılması teknik olarak çok 
pahalıdır. Bu da fosil yakıtları yenilenemeyen ve sınırlı yakıtlar sınıfına sokmaktadır.

Sera gazları: 

Sera Gazları Oluşumu: 
Güneş'ten gelen ışınların bir bölümü ozon tabakası ve atmosferdeki gazlar tarafından 
soğurulur. Bir kısmı litosferden, bir kısmı ise bulutlardan geriye yansır. Yeryüzüne 
ulaşan ışınlar geriye dönerken atmosferdeki su buharı ve diğer gazlar tarafından 
tutularak Dünya'yı ısıtmakta olduğundan yüzey ve troposfer, olması gerekenden daha 
sıcak olur. Bu olay, Güneş ışınlarıyla ısınan ama içindeki ısıyı dışarıya bırakmayan 
seraları andırır; bu nedenle de doğal sera etkisi olarak adlandırılır



• Sera Gazları : 

• Karbondioksit (CO2): 
Dünya'nın ısınmasında önemli bir rolü olan CO2, Güneş ışınlarının yeryüzüne 
ulaşması sırasında bu ışınlara karşı geçirgendir. Böylece yeryüzüne çarpıp 
yansıdıklarında onları soğurur.

Metan (CH4): 
Oranı binlerce yıldan beri değişmemiş olan metan gazı, son birkaç yüzyılda iki katına 
çıkmış ve 1950'den beri de her yıl %1 artmıştır. Yapılan son ölçümlerde ise metan 
seviyesinin 1,7 ppm'e vardığı görülmüştür. Bu değişiklik CO2 seviyesindeki artışa 
göre az olsa da, metanın CO2'den 21 kat daha kalıcı olması nedeniyle en az CO2 
kadar dünyamızı etkilemektedir.

Amerika ve birçok batı ülkesinde çöplüklerin büyük yer kaplaması sorun 
yaratmaktadır. Organik çöplerden pek çoğu ayrışarak büyük miktarda metan 
salgılamakta, bu gaz da özellikle iyi havalandırması olmayan ve kontrol altında 
tutulmayan eski çöplüklerde patlamalara ve içten yanmalara neden olmaktadır. 

• Azotoksit ve Su Buharı:
• Azot ve oksijen 250ºC sıcaklıkta kimyasal reaksiyona giren azotoksitleri meydana 

getirir. Azotoksit, tarımsal ve endüstriyel etkinlikler ve katı atıklar ile fosil yakıtların 
yanması sırasında oluşur. Arabaların egzosundan da çıkmakta olan bu gaz, çevre 
kirlenmesine neden olmaktadır.



•
Kloroflorokarbonlar (CFCs):
CFC'ler klorin, fluor, karbon ve çoğunlukla da hidrojenin karışımından oluşur. Bu 
gazların çoğunluğu 1950'lerin ürünü olup günümüzde buzdolaplarında, klimalarda, 
spreylerde, yangın söndürücülerde ve plastik üretiminde kullanılmaktadır. Bilim 
adamları bu gazların ozonu yok ederek önemli iklim ve hava değişikliklerine neden 
olduklarını kanıtlamışlardır. Bu gazlar; DDT, Dioksin, Cıva, Kurşun, Vinilklorürler, 
PCB'ler, Kükürtdioksit, Sodyumnitrat ve Polimerler'dir.

1- DDT: 1940-1950 yılları arasında dünya çapında tarım alanlarındaki böcekleri 
zehirlemek için kullanılmıştır. Kimyasal adı 'diklorodifeniltrikloroetan'dır. Klorin içeren 
bu gazın insan dahil diğer canlılar için de öldürücü olduğu fark edildikten sonra 
üretimden kaldırılmıştır.

2- Dioksin: 100'ün üstünde çeşidi vardır. Bitkilerin ve böceklerin tahribatı için 
kullanılır. Çoğu çeşidi çok tehlikelidir; kansere ve daha birçok hastalığa neden 
olmaktadır.

3- Cıva: Cıvanın en önemli özelliği diğer elementler gibi çözünmemesidir. 1950-1960 
yılları arasında etkisini önemli ölçüde göstermiş, Japonya'da birkaç yüz balıkçının 
ölümüne neden olmuştur. Bir ara kozmetik ürünlerinde kullanılmışsa da daha sonra 
son derece zehirli olduğu anlaşılıp vazgeçilmiştir.

4- Kurşun: Günümüzde kalemlerin içinde grafit olarak kullanılmaktadır. Vücudun 
içine girdiği takdirde çok zehirleyicidir; sinir sistemini çökertip beyne hasar verir.

5- Vinilklorür: PVC yani 'polyvinyl chloride' elde etmek için kullanılan bir gaz 
karışımıdır. Solunduğunda toksik etkilidir.



• 6- PCB'ler: PCB, Đngilizce bir terim olan 'polychlorinated biphenyls' ten gelmektedir. 
Bu endüstriyel kimyasal toksik ilk olarak 1929'da kullanılmaya başlanmış ve 100'ün 
üstünde çeşidi olduğu tespit edilmiştir. Bunlar büyük santrallerdeki elektrik 
transformatörlerinin yalıtımında, birçok elektrikli ev aletlerinde aynı zamanda boya ve 
yapıştırıcıların esneklik kazanmasında kullanılmaktadır. Bunun yanında kansere yol 
açtığı bilinmektedir.

7- Sodyumnitrat: Füme edilmiş balık, et ve diğer bazı yiyecekleri korumak için 
kullanılan bir çeşit tuzdur. Vücuda girdiğinde kansere yol açtığı bilinmektedir.

8- Kükürtdioksit (SO2): Bu gaz sülfürün, yağın, çeşitli doğal gazların ve kömürle 
petrol gibi fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkar. Kükürtdioksit ve azotoksidin
birbiriyle reaksiyonu sonucunda asit yağmurlarını oluşturan sülfürürik asit (H2SO4) 
oluşur. 

9- Polimerler: Doğal ve sentetik çeşitleri bulunmaktadır. Doğal olanları protein ve 
nişasta içerirler. Sentetik olanlarıysa plastik ürünlerinde ve el yapımı kumaşlarda 
bulunup naylon, teflon, polyester, spandeks, stirofoam gibi adlar alırlar.

Ozon:
Ozon tabakasının incelmesi "Küresel Isınma"yı dolaylı yoldan arttırmaktadır. 
USNAS'ın 1979'da yayınladığı raporda, ozon tabakasında %5 - %10 arasında bir 
azalma olduğu gözlemlendiği öne sürülmüştür.



3-Küresel ısınmanın dünyamıza 
etkileri nelerdir?

• Küresel ısınma sebebiyle dünyanın her 
yerinde olumsuz değişiklikler yaşanacak.

• Küresel ısınma sonucu oluşacak 
değişiklikler, kıtalara göre 
sınıflandırılabilir:



• Afrika:
Kullanılabilir su kaynakları iyice azalacak. Özellikle Güney, Kuzey ve 
Batı Afrika'da ortalama yıllık yağışlarda büyük azalma görülecek. 
Nijerya, Senegal, Gambiya, Mısır ve Güneydoğu Afrika kıyı
kesimindeki yerleşim bölgelerinde deniz seviyeleri yükselecek ve 
erozyonlar artacak.

• Asya:
Sıcaklıklar, kuraklık ve seller artacak. Besin maddelerinin üretimi, 
toprakların verimsizleşmesi sebebiyle oldukça azalacak. Kuzey 
bölgelerde yağış miktarında bir artma olabilir. Şiddetli kasırgalar ve 
seller deniz kıyısında yer alan yerleşim bölgelerini olumsuz 
etkileyecek. 

• Avrupa:
Güney bölgelerde kuraklıklar artacak. Diğer alanlarda tehlikeli sel 
baskınları oluşacak. Isı farklılıkları oluşacak. Tarımsal üretim 
kuzeyde artabilir ancak güney kesimlerde azalma olacak.



• Latin Amerika:
Sel ve kuraklıkla daha fazla karşılaşılacak. Ekin miktarında önemli 
ölçüde azalma olacak. Bahçe tarımı zarar görecek. Bölgede 
yaşayanlar sıtma ve kolera gibi hastalıklara maruz kalacak.

•
Kuzey Amerika:
Erozyon ve sel olaylarında artış görülecek. Deniz seviyeleri 
yükselecek. Fırtınalar artacak ve özellikle Florida ve Atlantik'i 
etkileyecek.



• Kutuplar: 
Buzullar erimeye devam edecek. Buz kalınlıklarında azalma olacak. 

Avustralya ve Yeni Zelanda:
Başlangıçta iyi sonuçlar gösterecek olsa da, ilerleyen zamanlarda; 
iklimin daha fazla değişmesi sebebiyle, sel baskınları, şiddetli 
kasırgalar ve fırtınalar yaşanacak.



4-Küresel ısınmanın tarihi
• Toplumun ilgisini son 20 yıl içinde çekmeye başlayan artan sera 

etkisi ve küresel ısınma , yaklaşık 100 yıldır bilinmekte ve 
incelenmektedir. Atmosferdeki CO2 birikiminin değişmesine bağlı
olarak, iklimin değişebilirliği ilk kez 1896 yılında Nobel ödülü sahibi 

• Đsveçli S. Arrhenius tarafından öngörülmüştür. Ancak, ilk kez 1979 
yılında Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) öncülüğünde "Birinci 
Dünya Đklim Konferansı" düzenlenmiş; fosil yakıtlardan ve CO2 
birikiminden kaynaklanan küresel iklim değişikliği vurgulanmıştır. 

• Yapılan ilk ciddi konferans, 5-12 Haziran 1992 tarihindeki Rio 
Konferansı'dır. Bu konferans
sonucunda Rio Deklarasyonu yayımlanmış; Birleşmiş Milletler ve 
Avrupa Topluluğu ülkelerinin de içinde bulunduğu 184 ülkenin taraf 
olduğu Birleşmiş Milletler Đklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 21 
Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşmeye göre iki 
çalışma grubu oluşturulmuştur. Birinci çalışma grubunda ülkelerin 
CO2 ve öteki sera gazı emisyonlarıyla ilgili yükümlülükler; ikinci 
çalışma grubunda ise yasal ve kurumsal mekanizmalar ele 
alınmıştır. 



5-Dünyayı kurtarmak için yapmamız 
gerekenler

• Pek çok ülke, çevreye son derece zararlı olmasına karşın, özellikle kömür 
gibi fosil yakıtları kullanmaktadır. Kyoto protokolü sera gazı emisyonlarını
azaltmaları için OECD ülkelerine çağrıda bulunmaktadır. Kyoto'da 2008-
2012 yılları arasında toplam sera gazı emisyonlarının 1990 yılı seviyesinin 
%5.4 altına çekilmesi hedeflenmiştir. ürünleri seçin.WF, dünya çapında 
yürüttüğü Powerswitch! kampanyasıyla, hükümetler ve iş dünyasını WF, 
dünya çapında yürüttüğü Powerswitch! kampanyasıyla, hükümetler ve iş
dünyasını yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda sorumluluk 
almaya davet ediyor. Kampanya kapsamında, kömür, petrol, doğal gaz gibi 
fosil yakıtlar ve nükleer enerji yerine su, jeotermal, biyokütle ve güneş
enerjisinin kullanılması teşvik ediliyor. 

Ulusal enerji stratejileri en az 30 yıllık bir süreyi öngörür şekilde 
hazırlanmalıdır. Diğer enerji kaynaklarının geliştirilmesine ve güvenli 
kullanımına yönelik politikalar belirlenilmelidir. Ulusal enerji politikasının 
oluşumuna sivil toplum kuruluşlarının ve yerel halkın katılması
sağlanmalıdır. 



• Çevresel Etki Değerlendirmesi yapılmak koşuluyla, yerel ölçekte 
rüzgar ve güneş gibi alternatif enerji kaynaklarından 
yararlanılmalıdır. 

Tarım, amonyak ve metan gibi değişik emisyonların atmosfere 
karışmasına neden olmaktadır. Avrupa amonyak emisyonunun 
%90'ı çiftlik hayvanları ve kimyasal gübrelerden kaynaklanmaktadır. 
Kimyasal gübre kullanımı, bir sera gazı olan azotdioksit emisyonunu 
da artırır. Azot ve fosfor içeren gübrelerin kullanımı azaltılmalıdır. 



Biz neler yapabiliriz? 
• Enerji dostu ampuller kullanılmalı.
• Televizyonlar bekleme konumunda bırakılmamalı.
• Doğru ışıklandırma kullanılmalı.
• Klima yerine vantilatör kullanılmalı.
• Evler ısı kaybına karşı yalıtılmalı.
• Eşyalar, radyatörleri kapatmayacak şekilde yerleştirilmeli.

• Su kaynaklarının kıtlığı da bir başka önemli sorun. Ancak, 
alınabilecek önlemler de

• yok değil. 
• Diş fırçalama, bulaşık yıkama, traş esnasında musluk açık 

bırakılmamalı.
• Daha az su tüketen yeni teknoloji klozetler kullanılmalı.
• Klozetlere asılan temizleme maddeleri kullanılmamalı.
• Çamaşır suyu tüketimi en aza indirilmeli.
• Akan tesisatlar onarılmalı.
• Hortumla sulama ve yıkama yapılmamalı.
• Suyu, kireç ve bakterilerden arındıran filtreler kullanılmalı.



• Toplu taşıma araçları tercih edilmeli.
• Kısa mesafelere arabayla gitmek yerine, yürümeli.
• Kurşunsuz benzin tüketen araçlar tercih edilmeli.
• Aracın taşıma kapasitesi aşılmamalı.
• Uzun duraklamalarda aracın kontağı kapatılmalı.

• Tüketiciler, uzun ömürlü ürünlere yönelmeli.
• Geri dönüştürülemeyen ambalajlarda satılan ürünler alınmamalı.
• Başta PVC olmak üzere, plastik ambalajlardan kaçınmalı.
• Şişe ve kavanoz gibi cam ürünler tercih edilmeli.
• Plastik poşet ve yiyecek kapları gibi ürünler yeniden kullanılmalı.
• Alışverişlerde plastik poşet kullanılmamalı.
• Cam malzemeler, organik çöplerle birlikte atılmamalı.



• Elektrik tüketimi daha düşük modeller alınmalı.
• Yazıcıdan kağıt çıktısı alınması asgariye indirilmeli.
• Bilgisayarlar bekleme konumunda bırakılmamalı.
• Kullanılmayan bilgisayarlar atılmamalı.

Devlet Olarak küresel ısınmaya karşı yapılabilecekler : 
• Öncelikle Türkiye'nin gerçekçi bir sera gazı değerlerini belirlemek 
• Hidrolik enerjiden en fazla yararlanmak. 
• Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji ve diğer yenilenebilir enerji 

kaynaklarını teşvik etmek. 
• Boş arazileri ağaçlandırmak. 
• Orman yangınlarını kontrol etmek. 
• Termik santrallerde, iyi yakma metotlarını geliştirmek ve kaliteli yakıt 

kullanmak. 
• Isınma amaçlı yakıtları kontrol etmek. 
• Halkı bilinçlendirmek. 
• Tarım politikasını gözden geçirmek. 
• Turizm planlamasını yeniden yapmak.



• Yerel Yönetimlerin küresel ısınmaya karşı yapabilecekleri : 
• Đklim değişiminin etkilerini çocuklarımız ve onların çocukları daha 

çok yaşayacaklar. Bu nedenle, okullarda iklim değişimi konusunda 
eğitici programlar düzenlemek. 

• Enerji ve su tasarrufunu projelendirerek uygulamaya sokmak. 
• Yeni su kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları bulmak. 
• Sera gazlarını azaltacak önlemleri ve denetimleri artırmak. 
• Altyapı ve yerleşim planlamalarında iklim değişimi etkilerini göz 

önüne almak. 
• Büyük şehirlere göçü cazip halden çıkartmak, geri göçü özendirmek.



KOMPOST NEDĐR? NASIL YAPILIR?
• Kompostlama, katı atıkların içlerindeki organik maddeleri, kolayca 

depolanabilir, işlenebilir ve çevre için kullanılabilir hale getirmek için, bol 
oksijenli bir ortamda mikroorganizmalar tarafından parçalandıkları bir katı
atık değerlendirme yöntemidir. Kompostlama, evsel katı atıkların 
azaltılmasında en iyi yöntem olarak nitelendirilebilir. Kompostlama her evde 
küçük bir maliyetle uygulanabilir, ve bahçede doğal gübre olarak 
yararlanılabilecek mamûl kompost veya humus elde edilebilir.

Evde kompost yapımı, katı atıkları azaltmanın en ideal yoludur.



Kompostlama silosu

KOMPOST



Kompost Biyolojisi

•
Kompostlama, doğada oluşan doğal çürüme ve ayrışma süreçleri 
için gereken ideal koşulları yaratır. Kompostlama için şunlara gerek 
vardır:

•Organik atık - gazete, yaprak, ot, mutfak atıkları (meyve, sebze), 
odunsu maddeler 

•Toprak – (mikroorganizma kaynağı olarak)
•Su
•Hava – (oksijen kaynağı olarak )



• Kompostlama esnasında, topraktaki mikroorganizmalar organik 
atıkları (karbon içeren) yiyerek onları çok basit parçalar halinde 
parçalarlar.

• Bunun sonunda, azot, fosfor ve potasyum gibi inorganik besinleri de 
içeren, elyafça zengin, karbon içerikli humus elde edilir. 
Mikroorganizmalar, aerobik havalandırma yoluyla parçalama işlemini 
gerçekleştirirler ve kompost silosu içindeki malzemeyi alt-üst ederek 
malzemenin içine girmesini sağladığınız havanın oksijenine gerek 
duyarlar. Yaşamak ve çoğalmak için mikroorganizmaların suya da
gereksinimleri vardır. Solunum sürecinde mikroorganizmalar karbon 
dioksit ve ısı yayarlar. Kompost yığını silosu, sıcaklık 28 -66°C’de
düzenli olarak alt-üst edilir ve sulanırsa, mamûl kompost haline 
dönüşüm süreci iki veya üç hafta gibi çok kısa bir süre içinde 
tamamlanabilir (aksi halde bu işlem aylar sürebilir). 





• Kümes telinden, ahşap veya beton bloklardan da kompostlama siloları
yapabilirsiniz. Yeni girdileri üstten ilave edip sık sık alt-üst edeceğiniz ve 
mamûl kompostu alttan alacağınız, basit, tek gözlü siloların yapımı kolaydır.

• Yeni girdilerin doldurulacağı bir göz; kısmen olgunlaşmış kompostun
devredileceği ikinci bir orta göz ve mamûl kompostun aktarılacağı son gözden 
oluşan çok gözlü (üçlü silo) yapılar da kullanılabilir. Silonun üzerinde, aşırı
yağmura karşı koruyan ve rüzgarın malzemeyi etrafa dağıtmasını engelleyen 
bir örtü bulunmalıdır. 

• Aşağıda belirtilen maddeleri kolayca kompostlayabilirsiniz:

• Mutfak atıkları – kolayca ayrışmaları için en iyisi, atıklar önce doğranmalı
veya öğütülmelidir

Sebze ve meyve atıkları – kabuklar, deriler, yapraklar, çekirdekler, Yumurta 
kabukları,  Öğütülmüş kahve (kağıt filtreler dahil), çay poşetleri ve çay, 
kullanılmış kağıt peçeteler, Mısır koçanları – çabuk ayrışmaları için önce 
parçalanmaları gerekir

Et/Süt ürünleri – yandaki kutuya bakınız



• Bahçe atıkları
Kesilmiş çim ve otlar - Bazı ot türleri uygundur, fakat çok fazlası kompost 

yığınında aşırı azot üreteceği için kötü kokmasına neden olur. Biçilen otları
değerlendirmek için en iyisi, onları kesildikleri yerde serili bırakmaktır.

Yapraklar
Đğne yapraklar
Yabani otlar
Odunsu maddeler (dallar, sürgünler)
Saman veya kuru ot

• Gazete

• Deniz yosunları, esmer su yosunu veya gri bataklık samanı– Şayet deniz 
kenarında yaşıyorsanız ve bunların toplanması yasaklanmamışsa zengin 
besi değerli bu şahane girdileri de kullanabilirsiniz. Kompost yığınınıza ilave 
etmeden önce, aşırı tuzdan arındırmak için temiz su ile yıkayıp 
durulanmaları gerekir.

• Odun talaşı- Çok iyi bir karbon kaynağıdır.



• Aşağıda belirtilen malzemeler KOMPOSTLANMAMALIDIR:

•Đnsani atıklar veya hijyenik pedler – Hastalık ve parazitler 
taşıyabilirler, ve hoş olmayan bir koku oluştururlar.
•Hastalıklı bahçe bitkileri – Kompost yığınına hastalığı

bulaştırabilirler ve mamûl kompostu bozarlar.
•Arsız otlar – Arsız otların sporları ve tohumları (düğün çiçeği, çan 

çiçeği, yabani sarmaşık vs.) ayrışma sürecinde de canlı kalırlar ve 
mamûl kompostu kullandığınızda bahçenize yayılırlar.
•Odun kömürü külü – Toprak mikroorganizmaları için toksiktir.
•Parlak kuşe kağıt – Mürekkep ve boyaları toprak 

mikroorganizmaları için zehirlidir.
•Böceklere karşı ilaçlanmış bitkiler – Bunlar, kompost besi-ağı

organizmaları için zararlıdır, ve böcek ilaçları mamûl kompost içinde 
de kalırlar.



• Kompostlama Süreci: Kompostlama koşulları verimli bir ayrışmaya 
uygun olmalıdır. 

• Gerek duyulan koşullar:
•Bol hava – karışım her gün veya gün aşırı alt-üst edilmelidir
•Yeterli miktarda su – karışım nemli olmalı, ama sırılsıklam ıslak 
olmamalıdır
•Uygun karbon azot karışımı – oran yaklaşık olarak 30:1 olmalıdır 
(ayrıntılı bilgi için Elements of Composting: C:N ratio ve Virtual Pile 
‘e bakınız)
•Küçük boyutlu partiküller – küçük partiküller daha hızlı ayrıştığı
için büyük parçalar ufalanarak kompost silosuna atılmalıdır
•Yeterli miktarda toprak – süreç için gereken mikroorganizmalar



Kompostlama silosu 
Kompostlama silosu içinde mutfak ve

bahçe atıkları



DENEY
BĐR KOMPOST KOLONUNUN YAPILMASI

• Küresel Isınma ile Đlişkisi: Evsel organik atıkların çevre 
kirliliğine sebep olmasını engellemek ve böylelikle aşırı
biriken çöplerin sonucu oluşan metan gazının çıkışını
azaltmak 



MALZEMELER:
• Üç adet 2 veya 2,5 litrelik beyaz 

PET şişe ( kapakları ile birlikte 
temizlenmiş ve etiketleri 
sökülmüş),

• Sinek teli – 5 x 5 cm. 
boyutlarında bir kare şeklinde 

• Bir parça tel - 15 cm. 
uzunluğunda; 

• Küçük çivi, biz veya şiş
• Şeffaf, plastik ambalaj bandı
• Kahve filtresi
• Đnce naylon çorap
• Makas veya maket bıçağı
• Gazete
• Toprak
• Kompostlanacak atıklar



KOMPOST KOLONUNUN YAPILMASI

• Makası veya maket bıçağını kullanarak üç şişeyi şekillerde 
gösterildiği gibi kesin. 

1. şişeyi ortadan kesin, ve
üst kısmını tam kavisin 

altından kesin.

2. şişenin üst ve altını kavisli 
kısımdan kesin. 

3. şişenin dibini kavisli 
kısımdan kesin.



• Üçüncü şişeyi alın; yukarıda gösterildiği gibi şişenin ağzının 
etrafına sinek telini sarın ve boynun altından tel ile bağlayın.





• Biz, ince çivi veya iğne ile, 2. ve 3. şişelerin yanlarına birçok hava 
deliği açın.



• . Birinci şişeden kesilmiş olan yarım şişenin içine, 3. şişeyi, baş
aşağı yerleştirin ve bant ile yapıştırın. Alt yarıda birikecek olan suyu 
düzenli olarak boşaltabilmeniz için birkaç parça bant 
kullanabilirsiniz.

• Đkinci şişeyi, aşağıda görüldüğü gibi, 3. şişenin içine yerleştirin, ve 
bantla yapıştırın.

• Birinci şişenin üst kısmını ve kapağını alın; ve bunu 2. şişenin açık 
ucunu kapatmak için kullanın. Aşağıda görüleceği gibi, bu, kompost 
kolonunun kapağı olacaktır.





KOMPOST KOLONUNUN DOLDURULMASI:
• Kahve filtresini, açıklığın tam üstüne oturacak şekilde, 2. şişenin 

altına iyice terleştirin. Kahve filtresi, bir ön-filtre görevi yaparak sinek 
telinin toprak parçacıkları ile tıkanmasını önler.

• Bir parça gazete kağıdı üzerinde, kompostlanacak atıklarla toprağı
karıştırın. Atık/toprak karışım oranını deneyerek bulabilirsiniz.

• Kompost kolonunu atık/toprak karışımı ile doldurun.

• Kompost kolonunun kapağını kapatın. Kapağı bantlayın.



• Üst şişe kapağından kolona su ilave 
edin. Đsterseniz su miktarını ölçüp, 
en iyi verim sağlayan miktarı
deneyerek bulabilirsiniz. Su, 
toprak/atık karışımı içinden aşağı
süzülür ve dipte toplanır. Dip 
kısımdaki suyu düzenli olarak 
boşaltmanız gerekir.



• Đnce naylon çorabın bir 
bacağını kesin, ve baş aşağı
çevirerek ve kompost 
kolonunun dışına geçirin. 
Naylon çoraptan yapılmış olan 
kılıf, meyve sineklerinin ve 
tatarcıkların kolona girip 
çıkmalarını engeller.

• Her gün veya gün aşırı sürekli 
olarak su ilave etmeniz ve 
dipte biriken suyu boşaltmanız 
gerekir. Đsterseniz kompostu
alt-üst edebilirsiniz; ama 
isterseniz böyle de 
bırakabilirsiniz, -- yanlardaki 
hava delikleri yeterli derecede 
havalandırmayı sağlarlar.





• Sonuç: Bu deney sonucunda evsel 
atıklarımızın nasıl çevreye zarar 
vermeyecek şekilde 
değerlendirilebileceğini öğrendim. Evsel 
atıklarımızı çok değerli gübre haline 
getirerek çevrenin korunmasına ve küresel 
ısınmanın engellenmesine yardımcı
olabiliriz.



Kompost kolonu ile yapabilecek bazı deneyler:

• Her gün kolonu tartın ve kompostun gelişmesine bağlı
olarak ağırlık değişmesinin grafiğini çizin.

• Kolonda her gün kullanılan su miktarını ölçün ve grafiğini 
çizin. Đlave ettiğiniz su miktarından, dipten boşalttığınız 
miktarı çıkartarak bunu ölçebilirsiniz.

• Kolonun sıcaklığını her gün bir toprak termometresi ile 
ölçün ve grafiğini çizin.

• Kolon içindeki atıkların görünümünü her gün not edin. 
Ayrışım için ne kadar süre gerekiyor?

• Dipte biriken drenaj suyunu alın ve bir mikroskopta, 
kompost içinde yaşamakta olan organizmaları inceleyin.



ÖRÜMCEK AĞI
Öğretim Kurumlarında Kullanılabilir 

Olma

Model Oluşumuna 
Uygun Olma

Yeni Bilgi Verici 
Olma

Bağlantı Kurmaya 
Yatkın Olma

Güdüleyici
Olma

Yeni Bilgi 
Edinmeye 

Teşvik Edici 
Olma

Sunuma Uygun 
Olma

Görselleştirerek 
Öğretici Olma



• DĐNLEDĐĞĐNĐZ VE 
ĐZLEDĐĞĐNĐZ ĐÇĐN 
TEŞEKKÜRLER…


