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Ortak değerleri ışığında: ELİF PLASTİK’te

İnsana yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır…

Elif Plastik, faaliyetlerinde en önemli unsurlarından biri olarak “insan” öğesini kabul eder. İK 
politikasının ana hedefi, insan kaynağının verimli ve etkin bir şekilde kullanılması, çalışanların 
mutluluğu ile kuruluş hedeflerinin ortak noktalarda buluşturulmasıdır.

Politikası ile ELİF PLASTİK, çalışanların yaşam kalitesini yükseltmek, anlaşılır, ulaşılır, hızlı ve 
dürüst iletişim sağlamak amacı ile çalışanların gerçekten mutlu olduğu ve çalışmak için öncelikle 
tercih edilen şirketlerden birisi konumunda olmayı “Doğru insan doğru iş” felsefesini ve çalışan 
memnuniyetini hedeflemektedir.

Vizyonu; bulunduğu sektörde “dünya standartlarında” insan kaynakları yönetim anlayışının 
benimsendiği, herkesin üyesi olmak istediği ve üyesi olmaktan gurur duyduğu örnek bir firma 
olmaktır.

Misyonu, en değerli öz kaynağımızın insan olduğunun bilincinde şeffaf, objektif ve ilkeli her zaman, 
her yerde ulaşılabilir, belirlenmiş ve paylaşılmış sistem ile sorunlarını tespit eden ve çözüme 
ulaştıran bir firma olmaktır.

İLKELERİMİZ

 Değişimi sahiplenmek ve yönlendirmek
 Şirkete eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere ve değişime açık, grup değerlerini benimseyip 

yaşatacak kişileri kazandırmak.
 Sorumluluklarından zevk alan, işini geliştirmek için her fırsatı değerlendiren, üretken 

çalışanların hakim olduğu kurumsal bir yapı oluşturmak.
 Çalışanların kısa zamanda en üst seviyede verimliliğe ulaşmalarını sağlayabilmek için 

olanaklar yaratmak.
 Çalışanların, hem kendilerini hem de işlerini geliştirmeye yönelik ve her düzey için farklı 

içeriklerle hazırlanan eğitim programları ile organizasyona sağladıkları katma değeri 
arttırmaktır.
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İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARIMIZ

İşe Alma 

ELİF PLASTİK, işe alma, seçme, yerleştirme, eğitim, geliştirme ve kariyer planlaması gibi konuların 
iş hedefleriyle ve müşteri gereksinimleri ile uyum içinde olmasına önem verir.

Elif Plastik’in sosyal sorumluluk politikası; tüm ulusal ve yasal gereklilikleri yerine getirmeyi, sağlıklı 
ve bilinçli bir toplum oluşturmayı, 18 yaş altında personel çalıştırmamayı, asgari ücret altında ücret 
ödememeyi, maaşları ve fazla mesaileri tam olarak ve zamanında ödemeyi, sigortasız personel 
çalıştırmamayı, işçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli ölçümlerin yapılmasını ve hiçbir şekilde 
ayrımcılık yapılmadan her konuda sürekli gelişim sağlanmasını hedefler.

İşe alma politikamız, her yıl en az bir kere gözden geçirilmektedir. Şirket politikamızda, hiç bir iş 
görene, ırkı, dini, özürlü olması, evlilik durumu, cinsiyeti, yaşı ve cinsel tercihleri nedeni ile işe alınma 
konusunda diğerlerinden daha farklı davranılmaması, gereklilikler ve şartlar açısından dezavantaj 
yaratılmaması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Bu türden ayrımcılık hiçbir şekilde savunulmaz.

ELİF PLASTİK bünyesinde, pozisyona bağlı olarak genel yetenek, kişilik testleri, pozisyonlara 
yönelik mesleki bilgi ve becerileri değerlendirmeye yönelik testler ve mülakatlar yapılmaktadır.

ELİF PLASTİK iş ilanları www.elifplastik.com.tr ve www.kariyer.net adreslerinden duyurulmaktadır.

Eğitim ve Gelişim

Şirketimizin strateji, hedef ve misyonu doğrultusunda gerekli eğitimler tespit edilerek, Şirket içi, Şirket 
dışı grup eğitimleri ve genel katılıma açık eğitimlerin planlaması ve uygulaması gerçekleşmektedir.

Göreve yeni başlayan personelin, sektör deneyimli veya görev yapacağı birim dikkate alınarak 
oryantasyon programı uygulanır.

Performans Gelişimi

http://www.elifplastik.com.tr/
http://www.kariyer.net/
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Çalışanların yetkinlikleri ve mesleki becerileri Performans Değerlendirme sistemi çerçevesinde 
objektif olarak değerlendirilmekte ve gelişmeye açık yönleri eğitimlerle desteklenmektedir. 
Performans ölçüm sisteminde çalışan polivalansı ölçümlenmektedir.

ELİF PLASTİK, tüm personelin iş verimliliğini, kurum için yarattığı katma değeri, kurumsal kimlik ve 
kurallara uyumunu doğru değerlendirebilmek olduğu kadar, çalışanların işten ve kurumdan 
beklentilerini ölçmek, kariyer hedeflerini ve eğitim ihtiyaçlarını saptamak, yöneticiler ve çalışanlar 
arasındaki iletişim ve anlayışı güçlendirmektir.
Kariyer Yönetimi ve Yedekleme Planları 

Kariyer yönetimi, kişinin şirket içindeki rolü itibari ile terfi etme olanaklarının hazırlanması, uygun 
kişilerin uygun statülere doğru yönlendirilmesi, gerekli hazırlıkların yapılmasını içerir.

Performans değerlendirme sonuçları, kişinin iş başarıları, ilişkileri ile ilgili sonuçları içerdiği için 
kariyer planlama aracı olarak kullanılır.

Kariyer yönetimi iyi yapıldığı kurumlarda kişiler bir çalışanın mevcut bulunduğu durumun farkında 
olması, kendisi için bir sonraki adımda neyin olduğunu bilmesi, iş geleceğini öngörmesi, kendini 
geleceğe hazırlaması açısından yararlı bir uygulamadır.

Son derece dinamik bir “Kariyer Planlama” Süreci olan  ELİF PLASTİK, yöneticilerini kendi 
bünyesinde yetiştirir ve kurum kültürünün yaygınlaştırılmasını hızlandırır.

Kariyer Planlaması

 Kişinin kendi bilgi, beceri, ilgi, değer yargısı, güçlü ve güçsüz yönlerinin değerlendirilmesi, 
 Organizasyon içi ve dışı kariyer olanaklarının tanımlanması,
 Kendisine kısa, orta ve uzun dönemli hedefler saptaması,
 Kariyer planlarının hazırlanması,
 Planların uygulanması süreçlerini içerir.

Kariyer Yönetimi

 İnsan kaynakları planları ile sistemin bütünleştirilmesi,
 Kariyer yollarının belirlenmesi,
 Kariyer bilgisinin arttırılması için açık işlerin duyurulması,
 Çalışanların performanslarının değerlendirilmesi,
 Astlara kariyer danışmanlığı yapılması,
 İş deneyimlerinin arttırılması
 Eğitim programlarının düzenlenmesi konularını içerir.
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 Ücret  Yönetimi 

ELİF PLASTİK ücret politikamız; temel olarak, işin gerektirdiği ve kişilerin sahip olduğu yetkinlikleri, iş 
bazında sorumlulukları, eğitim ve iş tecrübelerini esas alan, "yüksek performansı ödüllendirmeyi" 
hedefleyen, adil ve rekabetçi bir sisteme dayanmaktadır.

Çalışanlarımızın ücretleri; şirket içi denge, bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, 
piyasada hedeflediğimiz konumlanma ve ekonomik göstergeler doğrultusunda, her yıl aralık ayında 
değerlendirilip ocak ayında güncellenmektedir.

Öneri Sistemi

Elif Plastik, çalışanlarının öneri sistemine katılımını arttırmak ve onlara sürekli iyileştirme anlayışını 
benimsetebilmek için çalışanlarından sistemi geliştirme amaçlı çaba göstermelerini ve böylece şirket 
etkinliğinin beraberce arttırılmasını hedefler.

Çalışanlarımız tarafından verilen öneriler Öneri Değerlendirme Komitesi tarafından 
değerlendirilmektedir. Kabul edilebilir öneriler uygulanmakta ve çalışanlarımıza bu konuda geri 
dönüş yapılmaktadır.

Dilek Sistemi

Bu sistem, çalışanların memnuniyeti yönündeki dileklerinin değerlendirmeye alınabilmesi için 
kurulmuştur. Personelin, taleplerini yazılı olarak fabrikanın belirli bölümlerinde yer alan dilek 
kutularına atmalarından sonra dilekler yönetimde değerlendirilir. Düzeltici, önleyici ve geliştirici 
faaliyetler dilek takip çizelgesinde belirtilerek sonuçları personel ile paylaşılır.

Motivasyon 

Çalışanların işlerinde başarılı olmasının temelinde işlerini severek yapmaları ve çalışırken mutlu 
olmaları yatar. Bunun onların motivasyon düzeyiyle ilgisi vardır. Motivasyon, çalışanların şirketin 
genel amaçlarına uyum düzeyi ve buna bağlılık, biz ruhunun oluşması gibi sonuçlara yol açmaktadır.


