POLİSAN HOLDİNG İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
Polisan Holding İnsan Kaynakları Politikasının esasları; Polisan Holding’in hedef ve stratejileri
doğrultusunda yetkin ve sonuç odaklı insan kaynağının ișe alınmasını sağlamak, performansa
dayalı ücret yönetimi yaparak Polisan Holding ve Grup Şirketlerinin performansının
arttırılmasına katkıda bulunmak, kurum kültürü içinde yetișen ve kariyerlerinde uzmanlașan
çalıșanları, yöneticilik kadroları için hazırlayarak kurum kültürünü pekiștirmek, sürekli
eğitimler ile çalıșanların kișisel gelișimini desteklemek ve böylelikle kișilerin ișlerini
geliștirerek organizasyona sağladıkları katma değeri arttırmak ve çalıșan memnuniyetini
proaktif insan kaynakları uygulamaları ile sağlayarak etkili ve motive edilmiș bir organizasyon
olușturmaktır.
Bu doğrultuda, stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, iș gücü planlaması, çalıșanların gelișimi,
ücretlendirilmeleri, performans değerlemeleri gibi Polisan Holding’i stratejik hedeflerine
tașıyacak önemli unsurları içerir. 2019 yılında, Polisan Holding’de İnsan Kaynakları süreçleri,
aynı zamanda Polisan Holding Üst Yönetimi’nde görevli İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet
Türkselçi tarafından yürütülmüş olup, 2 Ocak 2020 itibarıyla, bu göreve Aylin Velioğlu Çelik
atanmıştır. İnsan Kaynakları Direktörlüğü, İnsan Kaynakları Politikası ve İș Etiği Kurallarının,
Polisan Holding ve Grup Şirketleri bazında hayata geçmesini ve çalıșanlarının toplum, sektör
ve birbirlerine olan sorumluluklarını benimseyerek potansiyel liderler olarak gelișmesini
sağlar.
Polisan Holding’in stratejik öncelikleri kapsamında benimsenen uygulamalar, verimliliği
arttırırken, toplumun genelinde hayat kalitesinin yükselmesine de katkıda bulunur. Polisan
Holding’in, İnsan Kaynakları süreçleriyle ilgili ișe alım, eğitim, performans değerlendirmesi,
yurtiçi ve yurtdıșı seyahat, tayin ve terfi, disiplin, personel kredisi, yan haklar politikası
uygulama prosedürleri bulunmaktadır.
Polisan Holding, işe alımlarda, güvenilir, insana duyarlı, etik değerlere bağlı, değișime açık,
pazar odaklı, uzun vadeli düșünebilen, yenilikçi ve ișbirliğine açık adayları değerlendirir.
Mülakatlarda İnsan Kaynakları birimi tarafından yapılan ilk değerlendirmeden sonra,
personeli istihdam edecek birimin yöneticisi de mutlaka bir görüșme yapar.
Polisan Holding’de, çalıșanların bilgi ve becerilerini arttırmalarına yönelik eğitim planları ve
eğitim politikaları olușturulmaktadır. Bu kapsamda 2019 yılında SEÇ, Yönetim Sistemleri ve
Sürdürülebilirlik, satıș ve gelişim eğitimlerinde toplam 5.271 kiși, 18.373 saat eğitim almıștır.
2019 yılı ortalama çalıșan sayısı 1.167 olup kiși bașına düșen ortalama eğitim saati 15,74’tür.
Her yıl performans değerlendirmesi yapılıp, sonuçları hem çalıșanlar ile paylașılır, hem de
ücretlendirme ve kariyer planlaması çalıșmalarında dikkate alınır.
Polisan Holding, tüm çalıșanlarına Eğitim ve Gelișim, Performans Yönetimi, Kariyer Yönetimi,
Ücretlendirme ve diğer İnsan Kaynakları süreçlerinde etnik, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı
yapmaksızın eșit olarak davranmaktadır. 2019 faaliyet yılında çalıșanlardan ayrımcılık
konusunda hiçbir șikayet alınmamıștır.

