
Sayra Market İnsan Kaynakları Amacı 

Sayra Market İnsan Kaynakları olarak, Kocaeli İzmit Şube Mağazamız ile başladığımız ve her 
geçen gün hızla büyüyen organizasyonumuzda yer alan Sayra Market, Seymenoğlu Grup Şirket 
vizyonumuza entegre şekilde yönetilmektedir. 

İnsan Kaynakları Politikamızın temelinde: tüm çalışanlarımızın kariyer yolculuklarında başarı 
hikayelerini çoğaltabilecekleri insan kaynakları süreçlerini inşaa etmek ve bu süreçlerin 
devamlılığını sağlamak yer almaktadır.  

Aynı zamanda bu yolculukta tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlamak ve adil bir yönetim 
anlayışı sergilemek yer alır. 

İstihdama Katkı 
Sayra Marketler, Türkiye’nin her noktasında mağazalar açarak, her bir müşterisine mutlu bir 
alışveriş tecrübesi yaşatmayı hedeflemektedir.  

Hedeflenen büyüme stratejisi doğrultusunda, Temel amacımız, açılacak yeni mağazalar ile 
bölge ve ülkemiz istihdamına katkı sağlamaktadır. 

Yetenek ve Kariyer Yönetimi 
Sayra Marketler de kariyer ve performans yönetimi sistemleri İnsan Kaynakları Bölümü’nün 
belirlediği ana esaslar ışığında yönetilmektedir. 

Market içinde ve dışında yer bir pozisyona ilişkin tanımlanmış bilgi, beceri ve yetkinlikler, İnsan 
Kaynakları Planlama  çalışmasında bir araya getirilerek, kariyer yönetimi her bir çalışan için planlı 
hale getirilmektedir.  

Yeteneklerin öğrenme ve gelişim süreçleri belirlenerek organizasyonumuz içerisindeki 
motivasyon ve bağlılığı desteklenir. 

Her geçen gün büyüyen organizasyonumuzda yetenek ihtiyacının karşılanmasında öncelikle 
mevcut çalışanlarımızdan oluşturulan yetenek havuzumuzdan çalışanlarımızı önceliklendiririz.  

Bu uygulama ile yetenek olarak tanımladığımız Mağaza Yöneticilerimiz, Bölge Mağazalar 
yönetiminde ilk kademe yönetici pozisyonu olan Mağazalar Müdürlüğüne terfi etmektedir.  

Bu doğrultuda perakende sektöründeki tecrübesini çalışanlarına da kazandırmayı hedefleyen 
Sayra Market, kendi yetenek havuzu ile daha fazla adaya ulaşmayı planlamaktadır. 

Öğrenme ve Gelişim 
İnsan kaynakları Eğitim ve Gelişim organizasyonumuzda bugün için 100 e yakın direkt ve dolaylı 



olarak çalışanımızın öğrenme ve gelişimini desteklemek amacı ile online eğitim platformumuz 
kurulması planlanmaktadır.  

Seymenoğlu Şirketler Grubumuzun perakende sektöründeki yükselen başarısının arka planında 
yer alan sektör tecrübesi ile zenginleştirilmiştir. Bu doğrultuda kurulacak olan online öğrenme 
araçları ile çalışanların öğrenme ve gelişimine katkı sağlamak platformun ana hedefini 
oluşturmaktadır.  

Amacımız; 
Özellikle genç kuşak çalışan profili de dikkate alınarak platform; çalışanların birbirlerinden 
öğrenebilecekleri ve istekle platformda yer alan yeni nesil eğitim araçlarını kullanabilecekleri 
(sürdürülebilir) şekilde yönetilmektedir.


