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Kalifiye ve mutlu bir 
işgücü ile çalışmak 
hedefimiz

9 yıldır Ankara, Ortadoğu, 
Balkanlar ve Afrika başta olmak 
üzere farklı bölgelerdeki üretim 
tesisleriyle entegre et makinaları 
ve ekipmanları üreten Cemsan 
Makina, 120 kişilik ekibi 
ile uluslararası arenada da 

faaliyetlerine devam ediyor. Büyükbaş ve küçükbaş 
hayvanlar için padok, karkas esim, taşıma sistemi, 
et işleme, depolama ve soğutma odası başta 
olmak üzere modern kesimhane ve entegre tesis 
yatırımcılarının yüklenici çözüm ortağı olduklarını 
belirten Lale, entegre et tesisleri projelendirme, 
üretim, montaj ve satış sonrasında da destek 
hizmet verdiklerini belirtiyor. Genel Müdür 
Yardımcısı Cemil Lale, Cemsan Makina olarak İK 
uygulamalarını, projelerini, motivasyon ve terfi 
süreçlerini anlatıyor.

CEMSAN MAKINA GENEL 
MÜDÜR YARDIMCISI CEMIL 
LALE, INSAN KAYNAKLARI 
YÖNETIMININ GÜNLÜK 
FAALIYETLERIN YERINE 
GETIRILMESININ ÖTESINDE 
STRATEJIK BIR UNSUR OLARAK 
DA ÖN PLÂNA ÇIKTIĞINI 
AÇIKLIYOR. LALE, “INSAN 
KAYNAKLARI POLITIKAMIZIN 
TEMELINI GELIŞMIŞ 
TEKNOLOJIYI KULLANABILEN, 
EĞITIMLI, DINAMIK, YARATICI 
GÜÇLERINI DEĞERLENDIREN, 
INISIYATIF SAHIBI, GELIŞIME 
AÇIK VE CEMSAN MAKINA’DA 
ÇALIŞMAYI AYRICALIK SAYAN 
ÇALIŞANLAR OLUŞTURUYOR” 
DIYOR.

CEMSAN MAKİNA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI CEMİL LALE

Yüksek motivasyon ve çalışan 
bağlılığı şart
Motivasyonu yüksek, şirkete bağlılık gösterecek 
ve işbirliği sağlayacak kişilerle çalışmayı 
önemsediklerini söyleyen Lale, “Stratejik 
planlama, mevcut personel durumunun 
incelenmesi, personel ihtiyacının doğru norm 
kadro doğrultusunda tespit edilmesi, personel 
kaynaklarının saptanması ve değerlendirme 
tarafında her yıl yeni projeler üretiyor ve 
sonuçlarını değerlendiriyoruz” diyor.

4 ana yetkinlik aranıyor
Kurumsal enerjilerinin kaynağının çalışkan, 
yetkin, güvenilir, cesur ve öncü insan gücünün 
başarı azmi ve yaratıcılığı olduğunu belirten Lale, 
bu nedenle çalışanların yaratıcılıklarını ortaya 
koyabilmelerine imkan tanıyan, sürekli gelişimi 
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destekleyen, şirket değerlerini benimseyip 
yaşatabilecekleri, istikrarlı ve huzurlu bir çalışma 
ortamını yaratabilmenin ana hedefleri olduğunu 
vurguluyor. Lale, “Seçme ve yerleştirmede ana 
ilkemiz mevcut pozisyon açıklarının adil ve 
tarafsız bir tutumla doldurulması. Bu süreç dört 
ana faaliyet sonucu tamamlanıyor; bütçe planı, 
aday havuzu oluşturma, seçme ve onay süreci. 
İşe alımlarda pozisyona göre değişmekle beraber 
adayların lise, meslek lisesi veya üniversite 
mezunu olmalarına dikkat ediyoruz. Cemsan 
Makina’da tüm çalışanlarımız için işe alımlar 
esnasında aradığımız üç ana yetkinlik; başarı için 
gayret gösterme, kendini sürekli geliştirme ve 
takım çalışması.

Farklılığı yaratan yetenek ve 
kapasite
Cemsan Makina’nın başarısının temelinde en 
değerli kaynağı olan çalışanların olduğunu 
söyleyen Lale, bundan hareketle kurumun ve 
çalışanların beklentilerini daha üst seviyede 
karşılayan çağdaş İnsan Kaynakları politika ve 
stratejileri oluşturulduğunu ve yeni uygulamaların 
hayata geçirildiğini söylüyor. Lale, “Değişen iç-dış 
çevre koşulları ve yeni yönetim anlayışları örgütün 
en önemli rekabet avantajı olan insana stratejik 
önem vermeyi kaçınılmaz kılıyor. Günümüzde her 
türlü üretim faktörünün ve özellikle kullanılan 
teknolojilerin hemen hemen benzer nitelikte 
olması nedeniyle, farklılığı oluşturan ve rekabeti 
yaratan temel unsur İnsan Kaynaklarının sahip 
olduğu yetenek ve kapasite. Bu nedenle İnsan 
Kaynakları yönetimi işlevi günlük faaliyetlerin 
yerine getirilmesinin ötesinde stratejik bir unsur 
olarak da ön plana çıkıyor” diye konuşuyor. Lale, 
İnsan Kaynakları politikalarının temelinde; 
gelişmiş teknolojiyi kullanabilen, eğitimli, 
dinamik, yaratıcı güçlerini değerlendiren, inisiyatif 
sahibi, kendini sürekli geliştirmeye açık, Cemsan 
Makina’da çalışmayı ayrıcalık sayan kaliteli ve 
mutlu bir iş gücü ile çalışabilmek olduğunun da 
altını çiziyor. 

Üniversite işbirliğinde yönetici 
yetiştirme çalışmaları
Cemsan Makina Genel Müdür Yardımcısı Cemil 
Lale, hedeflerinin öncelikle metal ve mezbaha 
sektörüne kalifiye ve tecrübeli bir işgücü 
kazandırmak olduğunu belirtiyor. Proje bazlı 
kariyer yönetimi anlayışına sahip olduklarını 
belirten Lale, bu çerçevede çalışanların 
bulundukları alanda çeşitli fonksiyonlarda çalışma 

DEĞIŞEN IÇ VE DIŞ ÇEVRE 
KOŞULLARI, ORTAYA ÇIKAN 
KARMAŞIK SORUNLAR VE YENI 
YÖNETIM ANLAYIŞLARI EN ÖNEMLI 
REKABET AVANTAJI OLAN INSANA 
STRATEJIK ÖNEM VERMEYI 
KAÇINILMAZ KILIYOR.

Ankara Sanayi 
Odası, Ankara 
Üniversitesi 
ve Başkent 
Üniversitesi 
ile işbirliği 
içerisinde orta 
düzey yönetici 
yetiştirmeye 
yönelik çalışmalar 
yapıyoruz.

*

olanağı bulduklarını ve yönetici adayı olarak 
yetiştirildiklerini söylüyor. Lale, “Ankara Sanayi 
Odası, Ankara Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi 
ile işbirliği içerisinde süreç ve proje bazlı orta 
düzeyde yönetici yetiştirmeye yönelik çalışmalar 
yapıyoruz. Bu yetiştirilen yönetici adaylarına 
kariyer imkanı sağlamak da projenin amaçları 
arasında yer alıyor” diyor.

Yatay ilerlemede öncelik mevcut 
çalışanların
Cemsan Makina’da kariyer gelişiminin dikey veya 
yatay ilerleme olarak gerçekleştiğini belirten 
Lale, bir üst göreve geçebilmek için görev 
tanımının gerektirdiği bilgi ve deneyime sahip 
olmak gerektiğinin altını çiziyor. İlerlemenin 
yönetmeliklerle tanımlandığını ve en önemli 
ölçütün performans yönetim sistemi çıktıları 
olduğunu da söyleyen Lale, yatay ilerlemede ise 
açık pozisyonların öncelikle Cemsan çalışanları 
içinden karşılanmasının esas olduğunu belirtiyor. 

Geribildirim gelişim için şart
Çalışanları için daha rahat, sağlıklı ve huzurlu 
bir iş ortamı sağlamak amacıyla uyguladıkları 
sistemlerden bahseden Lale, çalışan anketi başta 
olmak üzere pek çok şirket içi iletişim aracı 
kullanarak personelden geri bildirim aldıklarını 
ve hedeflenen memnuniyet düzeyine ulaşmak için 
çalıştıklarını belirtiyor. Lale, “Şirket yöneticileri 
ve personelimizin bir araya geldiği yemekli 
organizasyonlar, çay saatleri, açık kapı günleri, 
şirket pikniği, konserler, bowling turnuvaları, 
sağlıklı beslenme esaslı yemekhane ve isteğe bağlı 
diyet menü seçeneği, takdir ve ödüllendirme 
sistemi de çalışanlarımıza sağladığımız 
faydalar arasında yer alıyor” diyor. Lale, “Hem 
güncel hem yerel bilgilere sahip olmaları, 
hem de global gelişmeleri takip edebilmeleri 
için ulusal ve uluslararası ölçekte eğitim ve 
sertifika programlarına katılmaları yönünde de 
çalışanlarımızı teşvik ediyor ve her türlü maddi 
desteği veriyoruz” diyor.


