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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
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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

• Ambalajlarımızda ortalama %25 geri dönüştürülmüş içerik kullanmak ve 
geri dönüşüm faaliyetlerimizi geliştirmek için 2025 yılına sonuna kadar 
finansal planlamamızı bitireceğiz. 

• Mevcut durumda potansiyel kısıtlayıcılar ve sağlık ve güvenlik 
düzenlemeleri göz önünde bulundurularak ürün portföyündeki geri 
dönüştürülmüş içeriği artıracak çözümler bulmak üzere potansiyel 
tedarikçiler araştırmamızı 2023 yılına sonuna kadar tamamlayacağız ve 
güncellemeye devam edeceğiz.

• 2023 yılı sonuna kadar pazar ihtiyaçlarına uygun son kullanıcıdan 
elde edilen plastik atıklardan ham madde belirlemek için çalışmalara 
başlayacağız. 

• 2025 yılı sonuna kadar ürettiğimiz plastik ambalaj çözümlerinin %100 geri 
dönüştürülebilir olacağını taahhüt ediyoruz.

• 2023 yılı sonuna kadar sınırlı geri dönüştürülebilirliğe sahip ürünleri tespit 
edip ürün tasarımında değişiklik yapmak için önceliklendireceğiz. 

• 2023 yılı sonuna kadar geri dönüşümü veya yeniden kullanımı mümkün 
kılan daha sade tasarımlara geçmek için müşterilerimizle çalışma 
başlatacağız. 

• Çok katmanlı esnek ambalajlar, portföyümüzde geri dönüştürülemeyen 
ana ambalaj türüdür. 2023 yılı sonuna kadar geri dönüştürülebilirlik 
ile ilgili teknik zorlukların üstesinden gelmek için yapılacak Ar-Ge 
çalışmalarıyla ilgili bir eylem planı hazırlayacağız. 

• Geri dönüşüm sektörünün gelişmesine yardımcı olmak için 2025 yılı 
sonuna kadar plastik atıkların fiziksel olarak toplanması, sınıflandırılması 
ve geri dönüştürülmesine finansal destek yoluyla doğrudan katılım 
sağlayacağız. 

• 2025 yılına kadar fabrikalarımız ve tedarikçilerimiz arasındaki lojistikte 
kullanılan paletler ve kutular için B2B yeniden kullanım uygulama 
planlamamızı tamamlayacağız. 

• 2023 yılı sonuna kadar tüm portföyümüzde ve tedarik zincirimizde 
döngüsel ekonomi ile ilgili yenilikçi iş modellerinin geliştirilmesi için 
fırsatları araştırmaya devam edeceğiz. 

• Esnek ambalajların yeniden kullanılabilirliğini artırmak için araştırma 
kapasitelerine yatırım yapmak ve alternatif tasarım fonksiyonlarını 
araştırmak için kurduğumuz ekibimizle 2023 sonuna kadar araştırma 
raporunu tamamlayacağız.

• 2023 yılı sonuna kadar fabrikalarımızda ve ofislerimizde 
önceliklendirdiğimiz tek kullanımlık plastik ürünlerin alternatiflerine 
geçeceğiz. 

• 2023 yılı sonuna kadar ambalajlarımızdaki geri dönüştürülemeyen 
malzeme kullanımımızı toplam üretimimizin %10’un altına düşüreceğiz.  

• Şirketimizin ürettiği tüketici ambalajlarının 2023 yılı sonuna kadar %90, 
2025 yılı sonuna kadar %100 geri dönüştürülebilir olmasını hedefliyoruz. 

• 2025 yılı sonuna kadar kullandığımız ham madde miktarının azaltılması 
için müşterilerimizin ihtiyaçlarından ve ambalajın fonksiyonelliğinden 
ödün vermeden yeniden tasarım çalışmalarımızı tamamlayacağız. 

• 2025 yılı sonuna kadar sürdürülebilir plastik ambalajlar tasarlamak ve 
üretmek için tedarikçilerimiz ve müşterilerimizle birlikte çalışmaya 
devam edeceğiz. 

• 2023 yılı sonuna kadar tüm tedarik zincirimiz ve sektör paydaşlarımızla 
problemli ambalajlara yenilikçi çözümler bulmak için iş birlikleri 
geliştirmeye devam edeceğiz. Ambalajlarımızda %100 toksik olmayan 
bileşenler kullanmaya devam edeceğiz. 

 — devam

Plastik azalım miktarı: 
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• 2025 yılı sonuna kadar geri dönüştürülmüş ham maddeleri ve geri 
dönüşüm teknolojilerini geliştirmek, değerlendirmek ve doğrulamak için 
ham madde tedarikçilerimiz ve geri dönüşümcülerimizle birlikte çalışma 
başlatacağız. Bu süre zarfında müşterilerimizi geri dönüştürülmüş ham 
maddeler açısından mevcut alternatifler hakkında bilgilendireceğiz ve bu 
ham maddeleri ürünlerine doğru ve dengeli bir şekilde dahil etmek için 
onlarla birlikte çalışacağız. 

• Üretim hurdalarının geri dönüşümü için tesis yatırımımız mevcuttur. 
İlave gereklilik durumu 2023 yılı sonuna kadar değerlendirilecektir. 

• 2023 yılı sonuna kadar tüm PET ambalaj formatlarının geri 
dönüştürülebilirliğini artırmak için müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile 
döngüsel ambalaj tasarım kılavuzunu hazırlayacağız.  

• 2025 yılı sonuna kadar tüketici sonrası geri dönüştürülmüş 
malzemelerin etkin olarak geri toplanması ve geri dönüştürülmesi için 
tedarikçilerimizle birlikte aktif bir çalışma başlatacağız.

• 2025 yılı sonuna kadar kapaklar ve etiketler gibi aksesuarları da dahil 
olmak üzere ambalajımızın tümünün geri dönüştürülebilirliğini artırmak 
için tedarik zincirindeki tüm aktörlerle birlikte çalışma başlatacağız. 

• 2023 yılı sonuna kadar çok katmanlı ambalajların geri dönüşümü için 
uygun teknik çözümleri bulmak amacıyla sektördeki paydaşlarımızla 
geri dönüştürülebilir ham maddelerin araştırmasını tamamlamayı 
hedefliyoruz.   

• 2025 yılı sonuna kadar son kullanıcının ambalajı etkili bir şekilde geri 
dönüştürmesini sağlamak için ürünün üzerindeki etiketleme-tanımlama 
yöntemimizi geliştireceğiz.

• 2023 yılı sonuna kadar ambalajlarımızın lojistik operasyonlarındaki 
yeniden kullanılabilir taşıyıcıların geri dönüşünü takip etmek için dijital 
izleme sistemimizi geliştireceğiz. 

• 2023 yılına sonuna kadar ev hijyen ürünleri için konsantre ürünlerin 
kullanılabileceği ve yeniden kullanıma imkân tanıyan ambalajları 
müşterilerimize sunacağız.

• 2025 yılı sonuna kadar ambalajımızın fiziksel özelliklerini kaybetmeden 
optimizasyon çalışmaları için tedarik zincirimizle iş birliği geliştirmeye 
devam edeceğiz. 

• 2025 yılına kadar ambalaj etiketinde, mürekkebinde veya yapıştırıcısında 
geri dönüşüm sorunlarına neden olan durumları tespit edip yenilikçi 
sürdürülebilir çözümler ile geri dönüştürülebilirliğe uygun olan yeni 
versiyonlar için çalışmalarımızı tamamlayacağız.

Plastik azalım miktarı: 
- ton
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