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METE GROUP 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI 

 

İnsan Kaynakları Yönetimi, çalışanlarına, gücünü çalışanından alan bir firma 

anlayışı içinde farklı olduklarını hissettiren ve onları geliştiren, destekleyen, 

adil ve yalın sistemleri benimsemektedir. 

 

Mete Group, her zaman tercih edilen ve teşvik eden bir işveren olarak 

faaliyetlerini sürdürmek istemektedir. Firmamıza katılan her kişi 

oryantasyon kapsamı sırasında firmamız ilkeleri hakkında bilgi sahibi 

olmaktadır. Bunlar; dürüst, açık sözlü, şeffaf, insan haklarına ve birbirlerine 

karşı saygılı olan, ortalamanın üstünde getiri sağlayarak sürdürülebilir 

büyümeyi destekleyen ve faaliyet gösterdiği toplumlarda yer alan iş 

ilkeleridir. 

 

İnsan Kaynakları önceliklerine dönüştürülen ve firma stratejileri 

doğrultusunda oluşturulan bütçeye uygun olarak, norm kadrolar dahilinde 

işe alımlar gerçekleştirilmektedir. Başvurular internet sitesinden ve 

anlaşmalı insan kaynakları portallarından yapılmakta, işe alım yapılacak 

pozisyonlar bu kanallar ile duyurulmaktadır. Gerekli görülen durumlarda 

danışmanlık firmaları ile de çalışılmaktadır. 

 

Mete Group olarak yeni mezunların firmamıza ve sektöre kazandırılması 

önemsenmekte ve bu kapsamda yetiştirilmek üzere yeni mezunların alımı 

yapılmaktadır. Yaş, cinsiyet veya diğer farklılıkları gözetmeden, herkese eşit 

kariyer fırsatları teklif edilir. Firmamızın iş kolları içinde çeşitli takımlar 

kurarken ve iç kültürü beslerken bilinçli olarak çeşitliliğe odaklanılır.  

 

Mete Group, çalışanlarının performansına, güçlü ve gelişmesi gereken 

yönlerine, eğilim ve isteklerine titizlikle yaklaşmayı ve bunları en iyi şekilde 

kullanacakları pozisyonları sunmayı önemsemektedir. 

  

Mete Group, çalışanlarının ölçülebilir hedeflerinin olması ve bunları 

başarmak amacıyla birbirlerine kenetlenerek ortak bir başarı kültürü 

paylaşmalarının karlılığı ve büyümeyi artıracağına inanmaktadır.  

Nitelikli insan kaynağının yeterince değerlendirilmesi amacıyla firmadaki 

yükselme süreci, yüksek performans gösteren davranış, mesleki bilgi ve 

beceri, eğitim düzeyi ve sorumluluk bilinci ile bir üst unvanda görev 

yapabilecek bütün personelin kadro olanakları çerçevesinde terfi 

edebilmesine yönelik olarak düzenlenmiştir. 
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Firma çalışanları, işe başladığı ilk günden itibaren kariyeri boyunca sürekli 

eğitimlerle desteklenmektedir. Çalışanların halihazırdaki görevinde veya 

görev değişikliklerindeki bilgi ve becerisini artırmaya yönelik planlanan 

kariyer eğitimleri; işbaşı ve diğer eğitimlerle çeşitlendirilerek firmanın 

performans gelişimi sağlanır. Bununla birlikte firma stratejileri ile bağlantılı 

proje bazlı düzenlenen butik eğitimlerle de, çalışanların süreçlere hızlı 

adaptasyonu desteklenmektedir. Eğitimlerin amacı, çalışanların kariyer 

planlaması dahilinde katıldığı kariyer eğitimleriyle, teknik ve kişisel yetkinlik 

becerileri anlamda gelişimini sağlayarak, işinde yetkin olmasını 

kolaylaştırmaktır.  

 

 

 


