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ELİF’in ve çalışanlarının ortak başarıları, müşterilerinin ve tedarikçilerinin de karşılıklı ortak evrensel 
değerlere uygun ilişkiler geliştirebilmesi ve sürdürebilmesi amacı ile oluşturulmuş ve ELİF Yönetim Kurulu 
tarafından da onaylanmıştır. 
 
“İlkeli davranmak” ELİF’in faaliyetlerinde temel politikadır. Firma, tüm müşterilerine, tedarikçilerine ve 
çalışanlarına aynı standartta, eşit mesafede durmayı olmazsa olmaz bir yükümlülük olarak görür, bunu 
varoluşunun ve gelişiminin nedeni sayar. 
 
Firma için yasalarla ve sözleşmelerle belirlenmiş yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında yerine getirmek 
ve hakkaniyet esasına göre hareket etmek her türlü ticari kaygının önünde yer alır. ELİF’in bugünkü 
güvenilirliği ve saygınlığının kaynağı bu duruşudur. 
 
ELİF Davranış ve Etik Kuralları, 
Şirketin temel davranış ve ilkelerini kapsar. ELİF politikaları, değerleri ve ilkeleri ile bir bütünlük içindedir. 
Bu ilkeleri uygulamak, takip etmek ve sürdürülebilmesini sağlamak tüm ELİF çalışanlarının ve tedarikçilerinin 
sorumluluğunda olup tüm çalışanların uyması talep edilir. 
 
ELİF Çalışanları ve Tedarikçileri, 
Şirket personeli, görevlerini yerine getirirken "İş Etiği İlkeleri"ne uymak zorundadır. İş prosedürleri, 
standartlar, kanun ve düzenlemelerin, her türlü tutum ve davranışlarımızla ilgili yön gösterici 
olamayabileceği bilinciyle, şirket değerleri üzerine kurulmuş olan “İş etiği” ilkeleri oluşturulmuştur. Tedarikçilerden ve 
çalışanlardan, Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiş İş Etiği Kuralları, global ölçekte kabul görmüş Dürüstlük, 
Güvenirlilik, Gizlilik, Ticari Sırların Korunması, Çıkar Çatışması temel ilkelerine göre hareket etmesi talep edilir. 
 
ELİF çalışanları, şirket içerisindeki pozisyonundan faydalanarak kendisi, ailesi ve sosyal çevresinde 
bulunan kişiler için şahsi menfaat planlayamaz, sağlayamaz. Üçüncü taraflar ile gerçekleştirdiği iş 
ilişkilerinde şirket yararını korumaya özen gösterir. Çalışması sırasında vereceği iş kararlarından veya 
sahip olduğu gizli bilgilerden fayda sağlayabilecek kişi ya da organizasyonlarla yakın ilişki içine bulunamaz 
ve bu tür eylem ve davranışlardan kaçınırlar. Tedarikçilerden, belirtilen ilkelere saygı göstermesi beklenir. 
 
Çıkar çatışması durumu, çalışanın özel çıkarları ile ELİF'in çıkarlarının çatışması halinde ya da ihtimalinde 
oluşur. Çalışanların mevcut pozisyonlarından dolayı bu tip uygun olmayan kişisel menfaatler doğması 
durumunda, hiçbir çalışan, şirket operasyonlarından, şahsen, kendi aile üyeleri veya herhangi bir yakını 
lehine yarar sağlayamaz. Şirket mülklerini, bilgilerini ve pozisyonlarını şahsi çıkarları için kullanmaz ve 
kullandırtmaz. ELİF ve müşterilerinin sahip oldukları bilgi varlıklarının korunması amacı ile çalışanlar, şirket 
bilgi işlem altyapısında var olan İsoft, SAP vb gibi programlarda korunmuş ve kullanılmakta olan bilgilerin 
korunmasından sorumlu olup, Bilgi Güvenliği politika ve prosedürlerine uygun hareket etmekle yükümlüdür. 
Tedarikçilerden, belirtilen ilkelere saygı göstermesi beklenir. 
 
ELİF çalışanları, yaptığı iş sebebiyle ilişkide olduğu çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlardan ve sadece şirket 
içinde belirlenmiş kurallar çerçevesinde hediye alıp vermesini takip eder, kanunlar ile belirlenmiş kurallar  
çerçevesinde yaptırım uygular. 
 
ELİF çalışanları, şirket varlıklarını sadece iş amaçlı kullanmalı, korumalı ve azami ölçüde verimli 
kullanılmalarını da sağlamalıdır. Aksi durumların çalışanın kendisi tarafından tespiti durumlarında da, şirket 
çalışanları veya 3. Taraflara karşı şirket varlıklarını korumak, gözetmek ve şirket çıkarları doğrultusunda 
kullanımı sağlamak bütün ELİF çalışanlarının görevidir. 
 
Görev verilen ilgili bölümler dışında hiç bir çalışan ELİF firmasını 3. Taraflara karşı bağlayacak şekilde, 
temsilen sözlü ya da yazılı açıklamada bulunamaz. 
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ELİF çalışanları, Türkiye sınırları içinde, tüm yasa, kural ve yönetmeliklere, yurtdışı ziyaretlerde de ilgili 
ülkenin yasa ve kurallarına uygun hareket etmek ile yükümlüdürler. 
 
ELİF Çalışma Prensipleri, 
 
ELİF, çalışanlarına; sağlıklı, güvenli ve verimli bir çalışma ortamı sunmayı amaçlar. 
 
Bu sebep ile: 
 
Çalışma ortamının verimliliğini ve güvenini bozan davranış, saldırgan tutum, tehditkar konuşma ve davranış biçimleri; 
taciz ve rahatsız etme; ticari, politik ve dini amaçlı tanıtım yapması kabul edilemez. 
 Görevlerini yerine getirirken hazırladıkları resmi evrak üzerinde tahribat yapmaları kabul edilemez. 
Çalışanlar resmi evrakın hazırlanmasında ilgili makamın belirttiği zaman ve diğer kısıtlamalara uymakla yükümlüdür. 
 
ELİF Davranış ve Etik Kuralları, işe yeni başlayan her ELİF çalışanına, oryantasyon programı aracılığı ile aktarılır ve 
çalışana bu kuralların iş akdinin ayrılmaz bir parçası sayılacağı hususunun anlaşıldığına dair bir taahhütname tebliğ 
edilir. 
 
Elif, ticari ilişkilere girmeden önce aracı kurumlar, komisyoncular ve temsilciler dâhil olmak üzere kendi iş ortaklarındaki 
rüşvet riskini ölçmektedir. 
 
Mevcut uygulanmakta olan ve tespit edilen hileli kayıtların yönetimi dâhil olmak üzere mali işlemlerin uygun şekilde ele 
alınması ve kaydedilmesi sağlanmaktadır. Kara para aklamadan kaçınmak ve benzeri tür faaliyetleri ortaya çıkarmak için 
yapılması gerekenleri araştırmak ve hatta gerektiği durumlarda ilgili mercilerle paylaşmak Elif yetkililerinin 
sorumluluğunda ve yetkisindedir. 
 
Elif işletmelerinde kendi işine veya tedarikçilerinin işine ait gerçekleşen ve olumsuz bir etkisi olabilecek kalite, güvenlik ve 
kural ihlallerini ya da suiistimalleri gerektiği zamanlarda müşterilere ivedilikle bildirmekle yükümlüdür. 
 
Elif Plastik tesisinde, 
Suiistimal ve politika ihlali durumlarını ele almak için, çare bulma yöntemleri (çalışanlar veya tedarikçiler tarafından 
yaratılan meseleler için) dâhil olmak üzere bir süreç mevcuttur. 
Tesiste politika ihlalinde veya suiistimalde bulunduğu saptanan kişi ve kurumlara (yöneticiler, denetimciler, çalışanlar, 
tedarikçiler, vb.) suç veya kusurlarına uygun şekilde ihtar ve yaptırımlarda bulunulmasını sağlayan bir süreç mevcuttur. 
İşler Gönüllü Olarak Kabul Edilen ve Belgelenen İstihdam Koşullarına Dayalı Olarak Yapılır 
Tesiste bütün çalışanların anlayabilecekleri yerel dilde istihdam şart ve koşullarını belirten ve yerel gerekliliklere uygun 
olan bir sözleşme almasını sağlanır. 
Tesis prosedürü, çalışan temin eden kurumların tüm çalışanlara sözleşme sağladığını ve istihdam sözleşmelerinin yerel 
kanuni gerekliliklere uyup istihdam şart ve koşullarını çalışanların anlayabilecekleri yerel dilde belirttiğini teyit etme 
amaçlı kontroller kapsamaktadır. 
Tesisteki çalışanlar işveren ve çalışan tarafından imzalanmış olan belgeli bir sözleşme kapsamında istihdam 
edilmektedir. 
 
İstihdam sözleşmelerindeki değişiklikler hem işveren hem de çalışanın yazılı onayıyla gerçekleştirilir. 
Tesis çalışanlara sözleşme imzalandıktan sonra ek şartlar veya zorunluluklar getirmemektedir. 
Çalışanlar için deneme süresi yerel kanuni gereklilikler tarafından izin verilen süreyi aşmamaktadır. 
İşveren geçici çalışanları, bunlara bordrolu çalışanlar ile aynı koşulları ve sakları sağlamamak amacıyla geçici 
sözleşmelerle tekrar tekrar işe almamaktadır. 
İşveren geçici çalışanları, bunlara bordrolu çalışanlar ile aynı koşulları ve sakları sağlamamak amacıyla tekrar tekrar 
işten çıkarıp geri işe almamaktadır. 
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Göçmen çalışanlar tesis tarafından istihdam edilmek için kendi ülkelerinde veya ev sahibi ülkelerinde aracı kurumlara 
ücret veya istihdam harçları ödememektedir. 
Aracı kurumlar çalışanlardan tesisteki istihdam fırsatlarına aracılık ettikleri için ücret almamaktadır. 
Tesiste, işe alma, şikâyetler, disiplin, terfi ve işten çıkarma gibi temel yöneticilik işlevlerini belirleyen politika ve 
prosedürler mevcuttur. İş gücü fazlalığı gibi doğrudan çalışanları ilgilendiren tüm yöneticilik işlevleri yasal gerekliliklere 
uygun şekilde gerçekleştirilecek ve süreç çalışanlara aktarılacaktır. 
Tesis temel yönetim prosedürlerini uygulamakla yükümlü olan personeli eğitmiştir. Eğitim kayıtları gibi ilgili belgeler belirli 
bir süre boyunca saklanmaktadır. 
İstihdam şart ve koşulları ve temel yönetim politikaları, çözümler vb. çalışanlara anlayabilecekleri bir dile çevrilmiş olan 
bir çalışan kılavuzu aracılığıyla sağlanmaktadır. 
Görevlerinde becerilerini artırmaları ve geliştirmeleri için her kategoriden tüm çalışanlara devam etmekte olan eğitim 
fırsatları sağlanmaktadır. Buna uygulanabilir olduğu yerlerde genç çalışanlar için çıraklık programları sağlanması da 
dâhildir. 
 
Her türden çalışan kariyerinde ilerlemek için yolunu açık tutan fırsatlara sahiptir. 
Tüm Çalışanlara Eşit, Saygılı ve Değer Verilerek Davranılmaktadır   
Tesiste, sosyal sınıf, uyruk, etnik köken, din, yaş, engellilik, cinsiyet, mali mevki, cinsel yönelim, sendika üyeliği, siyasi 
yakınlık, sağlık veya gebelik konularına dayalı ayrımcılık yapmama ilkesini kapsayan ve çalışanlara aktarılan ayrımcılık 
politikası ve prosedürleri mevcuttur. 
İşe alım, maaş, eğitimlere erişim, terfi, işten çıkarma veya emeklilik süreçlerinde, sosyal sınıf, uyruk, etnik köken, din, 
yaş, engellilik, cinsiyet, mali mevki, cinsel yönelim, sendika üyeliği, siyasi yakınlık, sağlık veya gebelik yönlerinden 
ayrımcılık yapıldığına dair kanıt yoktur. 
İşe alım sürecinde adaylara karşı ayrımcılık için hamilelik testi yapıldığına dair kanıt yoktur. 
Tüm insan kaynakları kararları için mevcut olan seçim ölçütleri her seferinde belgelendirilmekte ve gelişigüzel karar 
alınmasını engelleyecek şekilde (örneğin kadınlara eşit eğitim ve terfi fırsatları sağlanacak şekilde) uygulanmaktadır. 
Çalışanlara ilişkin olarak işe alım, ödeme, eğitim, terfi, disiplin ve işten çıkarmadan sorumlu personel görevlerinin yerine 
getirilmesinde ayrımcılıktan kaçınacak şekilde eğitilmektedir. 
Tüm çalışanlar ve yöneticileri taciz, suiistimal ve diğer yıldırma biçimlerini tespit edebilecek ve engelleyebilecek şekilde 
eğitilmektedir. 
 
Yöneticiler, ön büro idarecileri, üretim personeli, kalite kontrol personeli ve güvenlik görevlileri ayrımcılık yapmaktan 
kaçınmaları için eğitilmektedir. 
Tesiste hamile ve emzirmekte olan çalışanların güvenliğini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli tüm önlem ve 
gereksinimler sağlanmaktadır. 
 
Ulusal/yerel yasalar gerektirmese bile şirketin topluluklardan, bunları bilgilendirerek önceden ve serbest iradeye tabi 
olarak alacağı izin için göstereceği özeni belirten ve arazi kullanımı değişikliklerine saygı gösteren davranış sergilenir. 
Tesiste, yerel topluluklar ve yerli halklarla şirketin bunları bilgilendirerek önceden ve serbest iradeye tabi olarak izin alma 
ilkeleriyle ilgilenmek üzere eğitilmiş bir birey veya ekip mevcuttur ya da hakların kabul edilip korunmasını ve yeterli 
özenin gösterilmesini sağlamak için dışarıdan danışmanlık alabilecek kadar bilgili bireyler vardır. 
Tesisin iş ahlakı ilkelerinde topluluklardan iznin bunları bilgilendirerek önceden ve serbest iradeye tabi olarak alınmasına 
ve haksız yere toprak işgal edilmemesi esas alınmıştır. 
Tesiste ormanda yaşayanların, yerli halkların, küçük toprak sahiplerinin, gecekonducuların, göçebelerin ve azınlık 
gruplarının hakları, kaynakları, arazileri ve bölgelerine ilişkin etki değerlendirmesi yapılmaktadır. 
Üst yönetim tapulara ilişkin olarak ulusal yasa ve uygulamaların bilinip uygulanması için gerekli yasal özeni göstermek 
için gerekli özeni gösterir. 
 
Tesiste, tesisin kaplama alanının değişmesi veya bu alan ek yapılması nedeniyle son beş yıl içinde topluluklardan bunları 
bilgilendirerek önceden ve serbest iradeye tabi olarak izin alınmaktadır. 
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Tesiste, kadınların arazi sahibi olma hakkı dâhil olmak üzere, arazi sahipliğini/arazi haklarını tespit etmek için bir süreç 
üst yönetim tarafından etik kurallar çerçevesinde takip edilir. 
 
Elif, tüm tedarikçilerine “Davranış ve Etik Kurallar Politikası”nı gönderir ve/veya internet sitesinde paylaştığı bu politikaya 
uyulması talebini sözleşmesinde beyan eder.  


