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GSD HOLDİNG A.Ş. 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI 

1. Amaç 

GSD Holding A.Ş. İnsan Kaynakları Politikası, GSD Grubu’nun vizyonu ve misyonuna uygun insan 

kaynağına ulaşmak, amaca uygun ve yeterli sayıda eleman bulundurmak, var olan elemanların en 

uygun alanda çalışmalarını sağlamak, eğitim ihtiyacı olanlara eğitim olanakları planlamak, GSD 

Grubu’nun gelecekteki iç ve dış faktörlerden kaynaklı değişim ihtiyacını önceden kestirerek gerekli 

önlemlerin alınmasını sağlayarak hedeflerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 

oluşturulmuştur. 

2. İnsan Kaynakları Politikaları 

GSD Grubu gerek işe alımlarda gerek sonrasında iş tanımını karşılayabilen deneyim ve eğitim seviyesi 

yüksek bir işgücünü elinde bulundurmayı insan kaynakları politikasının temeli saymaktadır. 

- İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki 

kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir. Yönetici görev değişikliklerinin Şirket 

yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda yeni görevlendirilecek 

yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması yapılır. 

- Personel alımı yapılırken adaylarda pozisyonun gerekli kıldığı eğitim donanımına, iş 

tecrübesine ve temel yetkinliğine ilişkin kriterler dikkate alınır. İşe Alım sürecimiz, 

Şirketimiz’e ulaştırılan başvuruların değerlendirilmesi ile başlar. Özgeçmiş üzerinden 

yapılacak ön elemelerin ardından belirlenen yetkinliklere sahip adaylar iş görüşmelerine 

çağırılırlar. Aranan pozisyona en uygun adayı belirleyebilmek için ilgili Bölüm Yöneticileri 

görüşmeleri gerçekleştirirler. Adayların bilgi ve becerileri görüşmeler sırasında sorgulanır. 

Uygun görülen adaylar planlanan pozisyona yerleştirilirler.  

- Şirket çalışanlarımızın görev tanım ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri 

yöneticileri tarafından belirlenir ve çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve 

menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. 

- Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini 

arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilir. 

- Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının ortaya çıkarılması ve eksikliklerinin giderilmesi suretiyle, 

Şirketimiz’de işine, konusuna hakim kişilerin çalıştırılması amaçlanır. 

- Çalışanların verimli olmasına önem verilir ve çalışanın işini iyi ve verimli bir şekilde 

yapabilmesi için kendisine gerekli ortamın yaratılmasına en yüksek özen gösterilir.  

- Çalışanların güvenli ve sağlıklı bir ortamda rahat bir şekilde çalışmalarını sağlayacak gerekli 

önlemler alınır. 
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- Çalışanlara yönelik şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda 

bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur. 

- Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara 

bildirilir. 

- Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi 

fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır. Çalışanlar 

arasında hiçbir şekilde ayrımcılık yapılmasına izin verilmez, terfi, ücret değerlendirmelerinde 

liyakata önem verilir.  

3. Yürürlük 

 

Bu “İnsan Kaynakları Politikası”, 26/12/2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


