İnsan Kaynakları Politikası
Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası; Türk sanayinde yer aldığı sektördeki konumunu kapasitesini
artırarak sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, global
bir şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite
standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri
odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır.
Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının
planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim
ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin
belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak
gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.. Bizler Yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, etnik
durum, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin eşit çalışma fırsatlarının sağlanması
gerekliliğine içtenlikle inanmaktayız. Bu ilke; şirketimizde iş ilanlarından işe alım ve yerleştirmeye,
terfiden statü değişikliğine, çalışanlara ilişkin çeşitli uygulamalardan ücret ve diğer yan haklar ile
eğitim seçimlerine kadar iş hayatımızın tüm aşamaları için geçerlidir.
İnsan kaynakları politikamızın temel ilkeleri;
• Şirketimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan
kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve
uygulamak,
• Personelimiz için gerekli seminer ve eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve şirket yararına
sonuçlarını değerlendirmek,
• Personelin kendi çalışmalarının sonuçlarını ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine
olanak
sağlayacak
performans
yönetim
sistemini
geliştirmek,
• Personelin kurum içinde sürekli gelişimlerini sağlayan, bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve
gerçekleştirmek,
• İş Sağlığı ve Güvenliği; Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi
korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak, iş kazalarını önlemek için sistemler
geliştirmek, Sağlık-Emniyet-Çevre performansını arttırmak amacıyla komşu tesisler, yetkili merci ve
yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini arttırmak, projelerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği
faktörünü ön plana almak, acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmak,
uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmak.
•Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik
edecek sistemleri geliştirmek.

