
TEK KULLANIMLIK PLASTİK ÜRÜNLERE KOMPOSTLANABİLİR(GÜBRELENEBİLİR) ALTERNATİFLER
İtalya, çevredeki plastik atıkları azaltmak amacıyla yeniden kullanılabilir alternatifi bulunan belirli tek kullanımlık plastik ürünlerin 

kullanımını Temmuz 2021’den itibaren yasaklamıştır. Yeniden kullanılabilir ürünlerin kullanılması mümkün değilse, Avrupa standardı UNI EN 
13432’ye göre kompostlanabilir tek kullanımlık ürünlerin kullanılması tavsiye edilmektedir. Bu ürünler, endüstriyel bir işlemle kompost 

(toprakları daha verimli hale getiren doğal gübre) haline dönüştürülmek üzere ıslak (ORGANİK ATIK) atıklara atılabilir. Kompostlanabilirlik 
sertifikası ayrıca ürünlerin ağır metaller ve diğer zarar verme potansiyeline sahip toksik maddeler içermediğini garanti eder. 

Yemek servisi ürünleri dayanıklılık ve su geçirmezlik açısından farklılık gösteren kompostlanabilir maddelerden yapılabilir: bu nedenle her 
türlü ihtiyaca en uygun ürünü seçmek için tedarikçilerden bilgi almak önemlidir.

KOMPOSTLANABİLİR BİYOBOZUNUR PLASTİK:
Kompostlanabilir biyoplastik ürünler organik atıklarla birlikte atılabilir. Biyoplastik ürünler ile plastik ürünler 
birbirlerine çok benzediği için birbirleriyle karıştırılabilir. UNI EN 13432 kompostlanabilirlik sertifikası ile tanınabilirler. 
Şeffaf biyoplastikler (şu anda en yaygın kullanılanı PLA’dır) ısıya karşı çok az direnç gösterirken, şeffaf olmayan 
biyoplastiklerde sıcak yiyeceklerle birlikte kullanılabilir. Biyoplastikler ayrıca karton ürünlerin film ile kaplanmasında 
ve onları gres, katı ve sıvı yağlar, ısı, su ve sıvı yemeğe karşı daha dayanıklı hale getirmek için kullanılır.
Hangi ürünler biyoplastikten üretilir?
Yemek kapları, bardaklar, tabaklar, çatal bıçak takımları, sos kapları ve pipetler.

NEREYE ATALIM?           ORGANİK ATIK

SELÜLÖZ (KAĞIT) HAMURU:
Selülöz hamuru şeker kamışı gibi bazı bitkilerin işlenmesiyle elde edilir. Bu malzemeden üretilen ürünlerin ıslak 
atıkla birlikte imha edilmeleri için kompostlanabilirlik sertifikasına sahip olmaları gerekir.
Hangi ürünler selülöz hamurundan üretilir?
Yemek kapları, tabaklar, kapaklar.

NEREYE ATALIM?           ORGANİK ATIK

KAĞIT VE KARTON:
Kağıt ve karton ürünler (peçeteler dahil) kimyasal katkı maddeleri ve mürekkeple işlem görmemişlerse ıslak 

(organik) evsel atıklarla atılabilirler; ıslak atıklarla atılabilmeleri için kompostlanabilirlik sertifikasına sahip olmaları 
gerekir. Bu ürünler ayrıca biyoplastik katmanlı kartondan da yapılabilir, bu sayede hem kompostlanabilir özelliğini 

korurlar hem de daha dayanıklı ve su geçirmez olurlar.
Hangi ürünler kağır ve kartondan üretilir?
Yemek ve kızartma kapları, bardaklar, tabaklar. 

NEREYE ATALIM?
ORGANİK ATIK

KAĞITTemiz

Kirli

YAĞ GEÇİRMEZ KAĞIT:
Kızartmalar için saman kağıdı ve 

sandviçler için çok katlı kağıt gibi farklı 
kompostlanabilir yağ geçirmez alternatif 

ürünler mevcuttur. 

NEREYE ATALIM?       ORGANİK ATIK

TAHTA:
Çatal bıçak takımları ve yemek çubukları 
da tahtadan yapılabilir; kompostlanabilir 
sertifikalı iseler gıda artıkları ile birlikte 

ıslak atıklara atılabilirler.

NEREYE ATALIM?        ORGANİK ATIK

Kompostlanabilir bir ürün nasıl ayırt edilir?

Kompostlanabilir ürünler sertifikasyon kuruluşları tarafından Avrupa 
Birliği Standardı UNI EN 13432 ya göre sertifikalandırılmıştır. Ürün 
üzerinde “kompostlanabilir” ibaresi, sertifikasyon kuruluşunun logosu 
(resimdeki üç logodan biri) ve ürünlerin geçerli sertifikasının temin 
edilebileceği üreticinin lisans numarası bulunmalıdır. 

Il Consorzio Italiano Compostatori 
(CIC) kompostlanabilir ürünleri 

kendi logosu “Compostabile CIC” 
ile temsil eder.

“OK Compost” TÜV 
AUSTRIA ürünlerini temsil 

eder (1 Aralık 2017 
tarihinde Belçika kuruluşu  

Vinçotte nv’yi satın 
almıştır).

TÜV Rheinland grubunun 
akredite bir belgelendirme 

kuruluşu olan DIN CERTCO, “DIN 
Geprüft Industrial Compostable” 

(DIN Geprüft Endüstriyel 
Kompostlanabilir Ürün) logosu 

ile temsil edilir.
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