
Kompost nedir?
Kompost; organik maddelerin doğru fermente edilmesi 
sonucu ortaya çıkan, yüksek oranda organik madde 
içeren toprak verimliliğin arttırıcı ve toprak düzenleyici
bir zirai üründür. 

Kompost toprağı fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
olarak geliştiren organik katkı maddesidir. 
Toprakta yetişen her türlü bitkinin mineral ve 
vitamin bakımından daha zengin olmasını sağlar.

Atıktan
organiğe

dönüşüm



Kompost Döngüsü





ProCompo Kompost Makinesi tamamıyla
doğadan esinlenerek tasarlanmıştır. Bu
yüzden içerisinde doğada bulunmayan
herhangi bir işlem barınmamaktadır.

Toprak içerisinde aylar süren çürüme ve
fermantasyon süreçleri, alanında uzman
biyolog ve çevre mühendislerimizce analiz
edilerek, bu işlemler sırasında kilit rol
oynayan bakteri grupları belirlenmiştir.

İhtiyaç duyulan ısı miktarı ve bağlı diğer
değişkenler, makine içerisinde kontrollü bir
ortam oluşturularak istenilen değerlerde
tutulmuştur.

Tüm parametreler elverişli hale getirildiğinde
ise atıklar doğal ve hızlı bir şekilde
fermantasyona uğrayarak komposta dönüşür.

Procompo Kompost Makineleri

Çalışma Prensibi



Hangi atıklar kullanılamaz?

Hangi atıklardan kompost elde edilebilir?



Sıfır Atık Nedir?

“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha
verimli kullanılmasını, atık oluşumunun engellenmesi
veya azaltılması, atığın oluşması durumunda ise
kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanılmasını
kapsayan atık yönetim felsefesi; kültürel, ekonomik ve
sosyal gelişimin elde edilmesi için atıkların yaşam
döngüsünü dikkate alan bir yaklaşım biçimidir.

Sıfır atık yönetiminde, ürünlerin yeniden kullanılması,
kullanım ömürlerinin uzatılması, ürünlerin
üretiminde zararlı maddelerin kullanılmaması veya
azaltılması, geri dönüşümü mümkün ürünlerin
üretilmesi esastır.



Kompost makinelerin nerelerde kullanılabilir?

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında organik atıklarını bertaraf etmesi gereken tüm işletmeler için uygundur.
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Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında organik atıklarını bertaraf etmesi gereken tüm işletmeler için uygundur.



Kompost makinalarının faydaları nelerdir?

Kompost üretiminin doğaya faydaları

Organik atıklar 
değerlendirilir. Bir yerde 
birikerek kirlilik yaratacak 

veya yakılarak hava kirliliğine 
yol açacak olan organik 
atıklar, doğal süreçler 

sayesinde faydalı ve değerli 
bir kaynağa dönüşür. Atıklar 

sorun yerine çözüm olur.

Toprak yapısını iyileştirir, 
Agregat sağlar. Agregat
toprağın nefes almasını 

sağlar.

Toprağın 
havalanmasını

sağlar. 

Bitki büyümesini 
hızlandırır ve 

bitkileri güçlendirir.

Bitkilerin ihtiyacı olan 
zamanda besin sağlar. 

Kompost, bitkilerin 
istediği zamanda ve 

formda alabilecekleri 
besin maddesi içerir. 

Yağışsız dönemde 
toprakta nem tutar ve 
buharlaşmayı azaltır, 

erozyonu engeller. 

Topraktaki 
toksinleri 

nötralize eder. 

Toprağın pH
dengesini 
düzenler. 



Atıkları toprağa verenlere uygulanacak cezalar
a) Tesislere verilecek cezalar
Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya 

standartlara aykırı olarak veya önlemleri almadan atıkları toprağa 
verenlere 24.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. (Madde 
20/j/Birinci paragraf)

b) Konutlara verilecek cezalar
Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya 

standartlara aykırı olarak veya önlemleri almadan atıkları toprağa 
veren her konut ve bağımsız bölüm için 600 Türk Lirası idarî para 
cezası verilir. Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu 
kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir. (Madde 20/j/İkinci 
paragraf)

Sıfır Atık Yönetmeliği Yaptırımları 

Atıkları toprağa verenlere uygulanacak cezalar

ARITMA VE BERTARAF YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN CEZALAR
a) Çevre Kanununun 11 inci maddesine göre kurulması 

zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini 
kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara 60.000 Türk Lirası idarî 
para cezası verilir. (Madde 20/f)

b) Çevre Kanununun 11 inci maddesi ile atıksu altyapı 
sistemlerini ve katı atık bertaraf tesisleri kurma yükümlülüğü 
verilen kurum ve kuruluşlardan, bu yükümlülüklerini, 5491 sayılı 
Kanunun Geçici 4 üncü maddesinde belirtilen sürelerde yerine 
getirmeyenlere;

- Belediyelerde nüfusu 100.000’den fazla olanlara 50.000 
Türk Lirası, 100.000 ilâ 50.000 arasında olanlara 30.000 Türk Lirası, 
50.000 ilâ 10.000 arasında olanlara 20.000 Türk Lirası, 10.000 ilâ 
2.000 arasında olanlara 10.000 Türk Lirası,

- Organize sanayi bölgelerinde 100.000 Türk Lirası,
- Bunların dışında kalan endüstri tesislerine ve atıksu üreten 

her türlü tesise 60.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Arıtma ve Bertaraf Yükümlüğüne İlişkin Cezalar


