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

2023’e kadar plastik ambalajların %100’ü tekrar kullanılabilir, geri 
dönüştürülebilir veya kompostlanabilir olsun

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

• 2021 sonuna kadar kuruluş içerisinde 
plastik türleri ve geri dönüşüm ile ilgili 
bilinç seviyesini yükseltecek eğitimler ve 
uygulamaları tamamlayacak ve bunu her 
yıl tüm Topluluk çalışanlarına tekrarlamaya 
devam edeceğiz.

• Yapı Ürünleri sektöründe; 2022 sonuna 
kadar toplu işler/bayiler/vb. iş ortaklarımızla 
ambalajların toplanması ve geri 
dönüşüme kazandırılması için bir iş modeli 
geliştireceğiz.

• Tüketim ürünleri sektöründe; 2023 sonuna kadar ambalaj tedarikçilerimiz 
ile iş birliği kapsamında en az bir ürün grubunda kullanılan PET şişelerde 
%25 oranında rPET kullanımını sağlayacağız.

• Tüketim Ürünleri sektöründe;

• 2023 sonuna kadar, ürün ambalajlarımızda yaygın olarak kullandığımız 
ve üzerinde iyileştirme çalışmalarının yürütüldüğü PE, PP ve PET 
plastik miktarını 200 ton azaltacağız.

• 2023 sonuna kadar PET/PE esnek ambalaj yapılarımız için en az bir 
ürün grubunda geri dönüştürülebilir ambalaj yapısına geçeceğiz.

• Yapı ürünleri sektöründe;

• 2023 sonuna kadar ürünlerin üzerinde tüm ambalajlar için geri 
dönüşüm yönlendirmesini ve işaretlemeleri yapacağız.

• Doğal kaynaklar sektöründe;

• Piyasaya sürdüğümüz ürün ambalajında 2021 sonuna kadar %14 
oranında geri dönüştürülebilir ambalaj kullanımına geçeceğiz.

• Polimer ve ambalaj sektörlerindeki paydaşlarla ortak yürütülen Ar-Ge 
çalışmaları ve iş birliklerine devam edeceğiz.

• Tüketim ürünleri sektörü başta olmak üzere ürün ambalajlarımızın 
tamamında; 2023 sonuna kadar tüm plastik ambalaj portföyümüzü 
yeniden kullanım modeli odağında kapsamlı bir şekilde gözden 
geçireceğiz. Bu model kapsamında, belirlenen en az bir ürün grubunda 
çözümler içeren bir yol haritası geliştireceğiz.

• 2022 sonuna kadar, tek kullanımlık plastiklerin (plastik tabak, çatal-bıçak, 
bardak vb.) alternatiflerini araştırıp azaltım planlamasını yapacağız. 2023 
sonuna kadar tek kullanımlık plastikleri ofis ve yemekhaneden kademeli 
olarak kaldırarak kullanımı sıfırlayacağız.      

• Tüm sektörlerimizde; 2021 sonuna kadar tüm plastik ambalaj 
portföyümüzü kapsamlı bir şekilde inceleyip optimizasyon yapılacak 
ambalaj malzemelerimizi belirleyeceğiz.

• Yapı ürünleri sektöründe;

• Paketleme optimizasyon çalışmalarıyla, gereksiz ambalaj kullanımını 
2021 sonuna kadar 6 ton azaltacağız.

• 2021 sonuna kadar ürün ambalajlarında plastik kullanımını azaltacak ve 
yılda 25 ton PE kullanımı ortadan kaldıracağız.

Plastik azalım miktarı 
379 ton


