
2023 yılına kadar problemli ve gereksiz plastik ambalajları 
ortadan kaldırmak için harekete geçin

2023 yılına kadar, uygulanabilen durumlarda, tek kullanımlıktan 
yeniden kullanım modellerine geçmek için harekete geçin

Ek taahhütler

Kullanılan bütün plastik ambalajlarda geri dönüştürülmüş plastik 
içerik oranı için iddialı bir 2023 hedefi koyun
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2023’e kadar plastik ambalajların %100’ü tekrar kullanılabilir, geri 
dönüştürülebilir veya kompostlanabilir olsun
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Taahhütlerdeki ilerlemeler — Ambalaj üreticileri

Plastik azaltım miktarı

%0

- ton azaltım2023 hedef 
- ton

 taahhüdü göster

• 2021 yılı sonuna kadar ürettiğimiz ürünlerin içerisindeki geri 
dönüştürülmüş içerikli ürün miktarı %10'dur.

• 2021 yılı sonu itibarıyla mevcut ürettiğimiz ürünlerimizin geri 
dönüştürülebilirlik oranı %91'dir.

• 2021 Aralık ayı itibarıyla ofislerde atıkları önleme çalışmalarımız ile 
"Sıfır Atık" belgesi almaya hak kazandık. Böylece şirketimizde ofis 
ortamında ortaya çıkabilecek atıkları sıfırlamayı planlıyoruz.
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Elif Holding logotaypı Elif 
ismi ile Elif sembolü ve üç 
noktanın birleşmesi ile oluşur. 
Elif sembolü, Elif ismi ve üç 
nokta logotaypın değişmez 
unsurlardır ve aksi önerilmedikçe 
bu belirlenen oransal yerleşim 
dışında farklı şekillerde kombine 
edilmemelidirler. 

Elif Holding logotaypının tercih 
edilen uygulaması, aşağıda 
örneklenen siyah
Elif sembolü, Elif yazısı ve 
yanında yer alan sırası ile 
camgöbeği, macenta ve 
sarı renklerinde 3 noktadan 
oluşmaktadır. Bu temel 
elemanların alternatif renk
uygulamalarına kılavuzun 
ilerleyen sayfalarında yer 
verilmiştir.

Elif Holding logotype consists of 
the Elif name combined with the 
Elif symbol and the three dots. 
The Elif symbol, Elif name and the 
three dots are fixed elements of the 
logotype and must be reproduced 
in the set relationship in case 
otherwise recommended.

The preferred identity for Elif 
Holding logotype is the black Elif 
symbol and Elif name, and the 
three dots in cyan, magenta and 
yellow colors respectively next 
to it in a horizontal, side by side 
position as shown below. Color 
alternatives of these basic elements 
are given on subsequent pages of 
this guideline.

Elif Logotayp› 
Elif Logotype
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https://plastikgirisimi.org/storage/uploads/2021/sign/elif.pdf

