


Kompostlamada ana hedef, üret-
ti�iniz kat� at�klar�n miktar�n�n 
azalt�lmas� ve organik at�klar�n 
de�erlendirilmesidir. 

Kat� at�klar�n�z� azaltt���n�zda, dü-
zenli depolama alanlar� için gere-
ken arazi de küçülür. Buna ba�l� 
olarak arazi israf� ve belediye gi-
derleri azal�r. 

Kendi kulland���n�z kompost, 
daha sa�l�kl� ve kaliteli bahçe 
ürünleri ve saks� bitkileri elde et-
menizi sa�lar, gübre giderlerinizi 
ortadan kald�r�r. 

Haz�rlayaca��n�z kompost avan-
tajl�d�r. Do�al gübre olmas� ne-
deniyle sentetik gübrelere göre 
daha çevre dostudur. Ham mad-
desinin do�al nitelik ta��mas� ne-
deniyle, tar�msal alanlarda üre-
tilen ürünlerde yapay tat sorunu 
ortadan kalkar.
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Kompostlama, organik madde-
lerin bol oksijenli bir ortamda 
mikroorganizmalar taraf�ndan 
parçaland�klar� bir kat� at�k de-
�erlendirme yöntemidir. Böylece, 
organik maddeler kolayca depo-
lanabilir, i�lenebilir ve çevre için 
kullan�labilir hale gelirler.

Kompost, bahçelerde topra��n 
besin içeri�ini zenginle�tirir, top-
ra��n kimyas�n� geli�tirir; özellikle 
asit düzeyini (pH derecesi) dü-
zenler. Ayr�ca, a�açlar�n ve bitki-
lerin etraf�nda toprak s�cakl���n-
daki de�i�iklikleri yal�t�r ve bahçe 
bitkilerinin ve a�açlar�n böcek ve 
hastal�klara kar�� dayan�kl�l���n� 
geli�tirir.

KOMPOSTLAMA NED�R?  NEDEN KOMPOSTLAMA?

Belediyelerimiz 
i�ba��nda!

Biyolojik Olarak Bozunabilen At�klar�n Yönetimi, Evsel Kompostlama ve 
belediyelerin i�birli�i ile ye�il at�klar� parçalayacak olan Hareketli Kompostlama 

Treni kullan�larak yap�lacak.

Daha ayr�nt�l� bilgi için: 
K�br�s Türk Belediyeler Birli�i     
Tel: 0392 22 78 417 - 0392 22 75 895

Adam�zda kat� at�klar�n çevre ve 
halk sa�l��� üzerindeki olumsuz 
etkisi giderek art�yor. Sorunu 
çözmek için AB’nin � nanse etti�i 
bir proje ba�latt�k. 

Kat� At�k Yönetimi Projesi sürecinde, 
Dikmen çöp alan� rehabilite edile-
cek. Güngör’de yeni ve modern bir 
tesisin yap�m� tamamland�ktan son-

ra Dikmen çöp alan� kapat�lacak. 

Çal��malar�m�z ayn� zamanda Biyo-
lojik Olarak Bozunabilen At�klar�n 
Yönetimi Projesi üzerinde yo�unla-
��yor. 

Bu Proje, “Evde Kompostlama” ve 
“Hareketli Kompostlama Treni” çal��-
malar� ile geli�tirilecek.

Kompost y���n� için 
uygun bir yer seçilir.

1
Kompostlanacak 
malzeme ilave edilir.

2

Kompost y���n� 
zaman zaman alt üst 
edilir ve su eklenip 
nemlendirilir.

4
Bak�ma devam 
edilir.

3

Haz�r kompostunuzu 
bahçenizde 
kullanabilirsiniz.

6
Yakla��k 3-4 ay sonra 
kompostunuz haz�r 
olacakt�r.
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ATIKLARINIZI EV�N�ZDE DE 
DE�ERLEND�REB�L�RS�N�Z

Atarken bir daha dü�ün!

Kompostlama;  Güzelyurt Belediyesi’nin ko-
ordinasyonunda Alsancak, Alayköy, Çatalköy, 
Lapta, Tatl�su ve Lefke Belediyelerinin i�birli�i 
ile gerçekle�tirilecektir. Bu belediyeler; evlerden 
gelen, kamu alanlar�ndan kesilen a�aç ve a�aç 
dallar�ndan olu�an ye�il at�klar�n�, Hareketli 
Kompostlama Treni olarak adland�r�lan özel bir 
ekipman ile küçük parçalar haline getirecekler-
dir.   

Kompostlama Treninin çal��ma alan�, belirlenen 
bir i� plan� ve zaman cetveli uyar�nca bir nokta-
dan di�erine de�i�tirilecek ve böylece de�i�ik 
alanlardaki ye�il at�klar kompost üretimine haz�r 
hale getirilecektir. 
Sürecin tamam-
lanmas�yla elde 
edilen ürün özel 
ve kamu park ve 
bahçelerinde kul-
lan�lacakt�r.

Bu çal��malarda tam bir ba�ar� sa�layabilmek 
için vatanda�lar�m�z�n belediyelerimize verece�i 
destek büyük önem ta��yor. Pilot projeye destek 
vermek ve kat�l�mc� olmak isteyen vatanda�lar�-
m�z ayr�nt�l� bilgiyi belediyelerden alabilirler.

Hareketli Kompostlama Treni


