
                                                              

YS-GP00 24.01.2022 R/1.2 

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI 

 

İstihdamda fırsat eşitliği sağlayarak öncelikle Ordu şehrimizin ve bölgemizin en çok tercih 

edilen şirketi olmak arzusu ile çalışanlarının verimli, başarılı, bağlılık duygusu ile kendini ifade 

edebildiği ve geliştirebildiği ve en önemlisi mutlu olduğu bir çalışma ortamı oluşturmak, insan 

odaklı stratejik iş alanları yaratarak toplum ile iç içe, istikrarlı büyüme hedeflerini nitelikli 

işgücü ile birleştirmek Orbel A.Ş.’in İnsan Kaynakları politikasını oluşturur.  

Orbel A.Ş. misyon ve vizyonuna uygun İnsan Kaynakları süreçleri aşağıdaki başlıklarda 

toplanmıştır; 

1-İstihdam Süreci 

Orbel A.Ş. Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki olup, norm kadrosu ile geniş işletmeler 

yelpazesinde istihdam yaratan aynı zamanda 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 

taşerondan kadroya geçişleri sağlanan Ordu Büyükşehir Belediyesi sürekli işçi kadrosunda yer 

alan işçilerin özlük işlemlerini yerine getirerek Karadeniz Bölgesinin en yüksek istihdam 

sağlayan şirketleri içerisinde konumlanmaktadır.  

İstihdam süreci “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu 

Mahalli İdare Birliklerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerinin gördürülmesine 

ilişkin usul ve esaslar” çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup, İşkur’a ilan verilmesi ile şeffaf 

ve eşit şartlarda başvuru imkanı sağlanıp, sınav ve mülakat komisyonlarınca değerlendirilerek 

sağlanmaktadır. 

2-İş Güvencesi, Özlük Haklarının Düzenlenmesi, Oryantasyon, Entegrasyon Yönetimi; 

İstihdamları ilgili usul ve esasların; “şirket personelinde aranılacak şartlar” başlığı altında 

belirtilen kıstaslarla gerçekleştirilen çalışanların mali ve sosyal hakları 4857 sayılı İş Kanunu 

ve 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu ile güvence altına alınmaktadır.  

Adil, uygulanabilir, sürdürülebilir şekilde eşit işe eşit ücret ilkesi gözetilerek mali hakları 

düzenlenen çalışanların sosyal hakları da toplu iş sözleşmeleri ile artırılmakta, çalışanların 

sosyal ve ekonomik ferahlığa kavuşması amaçlanmaktadır. 

Çalışanların yüksek kapasiteli ve verimli bir şekilde kısa sürede işyerine adaptasyonlarının 

sağlanması amacıyla oryantasyon süreçleri uygulanmakta, doğru işe doğru kişi temini belirli 

aralıklarla test edilip içerideki yetenekleri ortaya çıkarmak, iş verimini artırmak sürekli gelişim 

ve dönüşüm içerisinde olmak Orbel A.Ş. İnsan Kaynakları süreçleri ve hedefleri içerisindedir. 

3- Performans ve Kariyer Yönetimi, Eğitim ve Gelişim Süreci; 

Çalışanların performansları İnsan Kaynakları prosedürleri çerçevesinde sürekli değerlenir ve 

nitelikli İnsan Kaynaklarının sürdürülebilirliği ile kariyer beklentilerine imkân sağlayacak 

olanaklar sunulur. 

İş akış süreçleri, eğitim süreçleri ve kalite yönetimi ile sunulan hizmetlerde üst standartların 

oluşturulması ve korunması hedeflenir. 
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Orbel A.Ş. İnsan Kaynaklarının temel görevi, liyakat sahibi, sürekli öğrenmeyi ve gelişmeyi 

kendine ilke edinen, sosyal sorumluluk kavramını benimseyen, doğaya ve insana saygılı, 

görevini icra ederken insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap 

verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğünü ilke edinen, kamu görevlileri etik 

kültürüne sadık hareket eden çalışan profili oluşturmaktır.  

Orbel A.Ş. ailesinin bir üyesi olabilmek için güncel iş ilanlarımızın takip edilmesi, ilan süresi 

içerisinde başvurunun gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

 


