GÜNCEL
İŞE ALIM YÖNTEMLERİ

Sevgili Öğrencilerimiz,
Staj ve işe alım seçme değerlendirme süreçlerinde karşınıza çıkabilecek
bir çok aşama var.
İşverenler yeni çağın getirdiği dijitalleşmeye ayak uydurarak, çalışanlarını
daha yenilikçi ve yaratıcı yöntemlerle seçmeye başladılar.
Bu kitapçıkta en güncel işe alım yöntemlerini sizin için derledik.
İlerleyen sayfalarda bu yöntemler ile ilgili bilgi edinip, önerdiğimiz kaynakları
ziyaret ederek işe alım süreçlerine daha iyi hazırlanabilirsiniz.
*İşe alım süreçleri sektörlere, iş alanlarına ve işverenlerin tercihlerine göre
değişiklik gösterebilmektedir. İlgilendiğiniz kurumların işe alım aşamaları
hakkında daha fazla bilgi almak için kariyer etkinliklerimizi takip edin!
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SOSYAL MEDYA &

PROFESYONEL PLATFORMLAR
Hayatlarımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen sosyal medya, işe alım süreçlerinde
de önemli bir yere sahip.
Kurumlar işveren markalarını güçlendirmek için, güncel gelişmelerini, açık pozisyonlarını,
iş ortamlarını ve çalışan hikayelerini sosyal medyada paylaşabiliyorlar.
İlgilendiğiniz kurumların sosyal medya hesaplarını takip ederek, kurum kültürlerini
daha iyi tanıyabilir, açık pozisyonlardan çok daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
Aktif bir iş/staj arayışınız olmasa bile, özellikle LinkedIn gibi profesyonel hayata
yönelik sosyal medya platformlarındaki profillerinizin güncel ve özenli hazırlanmış
olması, İnsan Kaynakları profesyonellerinin size ulaşmasını sağlayabilir. Etkili bir
LinkedIn profili oluşturmak için tavsiyelere buradan ulaşabilirsiniz.
Benzer şekilde Github gibi yazılım geliştirme projelerinizi, Behance gibi görsel
tasarımlarınızı ve ürünlerinizi paylaşabildiğiniz platformlar da çalışmalarınızı
örneklendirerek, işverenlere hakkınızda detaylı bilgi verecektir.

İŞ VE STAJ BAŞVURU
PLATFORMLARI

Aktif iş ve staj pozisyonlarını inceleyip, başvurularınızı
yapabileceğiniz bir çok platform var.

KUcareerlink

Sadece Koç Üniversitesi öğrencilerinin ve mezunlarının erişimine açık olan
KUCareerlink’te yayınlanan iş ve staj ilanlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Yetenek Kapısı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hizmete sunulan “Yetenek Kapısı”
platformundaki iş/staj ilanlarını görüntülemek için buradan KU email adresinizle kayıt
olabilirsiniz.

Global Fırsatlar

Hem yerel hem global iş ve staj ilanlarını incelemek için LinkedIn ve Highered
platformlarını kullanabilirsiniz.

Yerel Fırsatlar

Türkiye’de en aktif kullanılan yerel iş ve staj platformları arasında Kariyer Net,
Secret CV ve YeniBirİş platformlarını sayabiliriz.
* İş/staj başvuru platformları burada bahsettiklerimiz ile limitli değildir.
En güncel bilgiler için başvurmak istediğiniz kurumların kariyer web sitelerini
kontrol etmeyi unutmayın!

ADAY TAKİP
SİSTEMLERİ

Aday takip sistemleri (Applicant Tracking Systems - ATS) işe alım sürecinin yönetiminde
insan kaynakları uzmanlarına yardımcı olan yazılımlardır. Bu yazılımlar, çok sayıda
başvurunun değerlendirilmesinde kolaylık sağlamak için, özgeçmişleri bir uzman
görmeden önce belirlenen kriterlere göre değerlendirip ön elemeleri yapar.
Özgeçmişinizde tablo ve grafik kullanımı, yaygın kullanılmayan yazı karakterlerini
tercih etmek, kelime tercihlerini doğru şekilde yapmamak, başvurunuzun bu tür
sistemler tarafından doğru bir şekilde algılanmamasına yol açabilir.
Global birçok firma tarafından kullanılmaya başlanan ATS yöntemi ile uyumlu
özgeçmiş örneğine buradan ulaşabilirsiniz.
ATS uyumlu özgeçmişler hakkında daha detaylı bilgi almak için Highered
EFMD’nin hazırladığı videoyu buradan izleyebilirsiniz.

YETENEK
TESTLERİ

Uzun yıllardır işe alım süreçlerinde kullanılan yetenek testleri son yıllarda yerlerini online
versiyonlarına bıraktı.
Yetenek Testleri adayların problem çözme, sözel ve sayısal düşünme yetkinliklerinin
sistemli şekilde ölçülmesini sağlar.
Genel Yetenek Testlerinin yanı sıra, pozisyonlara özgü olarak geliştirilmiş testler de
karşınıza çıkabilir.
Bazı kurumlar kariyer web sitelerinde işe alım süreçlerinde kullanılan araçlar
ve örnek soru tiplerini paylaşabilmektedir.
Detaylı bilgi için başvuru yaptığınız kurumların web sayfalarını kontrol etmeyi
unutmayın!

KİŞİLİK

ENVANTERLERİ

Kişilik Envanterleri, adayların kişilik özelliklerini, pozisyonlara ve ekiplere uygunluklarını
anlamak amacıyla uygulanan ölçüm araçlarıdır. Kişilik envanterlerinde yer alan soruların
doğru ya da yanlış cevapları olmadığı için, sorulara dürüst bir şekilde cevap vermeniz
önemlidir.Kişilik Envanterlerini deneyimlemek için KUcareerlink üzerinden
Kariyer Danışmanlık randevusu alabilirsiniz.

OYUN BAZLI

DEĞERLENDİRMELER
Nörobilim ve yapay zeka destekli dijital oyunlar ile adayların davranış eğilimleri, kişilik ve
bilişsel özellikleri değerlendiriliyor. Geleneksel psikometrik değerlendirme araçlarının
aksine bu araçlar adaylara eğlenceli bir deneyim sunuyor.
Oyun Bazlı Değerlendirmeler ile ilgili daha fazla bilgi almak ve soru örneklerini
görebilmek için bu linkleri inceleyebilirsiniz;
Graduates First
Assessment Day

ÇEVRİMİÇİ (ONLINE)
MÜLAKATLAR

Zoom, Skype, MS Teams gibi platformlar sayesinde adayların işverenlerin ofislerine
gitmesine gerek olmadan, canlı bir şekilde gerçekleştirilebilen mülakatlar pandemi
dönemi ile birlikte daha çok karşımıza çıkmaya başladı.
İçerik bakımından yüz yüze mülakat sürecinden farklı olmasalar da online mülakatlarda
dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar var;
1. Teknik kontrollerinizi mutlaka yapın.
2. Görüşme saatinden önce çevrimiçi olun.
3. Mülakatı gerçekleştireceğiniz ortamı mutlaka düzenleyin.
4. Mülakata uygun giysiler tercih edin.
5. Mülakat sırasında göz kontağı kurmaya çalışın.
6. Mülakat soruları için hazırlanın.
Bu tavsiyelerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi verdiğimiz dosyaya buradan ulaşabilirsiniz.
Çevrimiçi mülakatlarla ilgili bu videoyu izleyebilirsiniz.
Mülakatlarınıza daha iyi hazırlanmak ve prova mülakatı yapmak için Kariyer
Danışmanlarımızdan destek alabilirsiniz. Kariyer Danışmanlarımızdan randevu almak
için KUcareerlink platformunu ziyaret edebilirsiniz.

VİDEO

MÜLAKATLARI

Özellikle staj ve yeni mezun pozisyonlarında, çok sayıda başvurudan ön elemeleri
yapabilmek adına kurumlar sıklıkla video mülakatları tercih etmeye başladı.
Bu uygulamada, adaylar belirlenen sorulara cevaplarını 2-3 dakikalık kısa videolar
şeklinde kaydediyor. Video mülakatlar online ya da yüz-yüze canlı mülakatlara kıyasla
karşılıklı zaman kaybını önlediği için bir çok kurum tarafından ön eleme aracı olarak
tercih ediliyor.
Video Mülakat Deneyimi için
AssessmentDay websitesini ziyaret edebilirsiniz.
LinkedIn Mülakat Hazırlık Sayfasında örnek mülakat sorularını inceleyebilir, video
kayıtlarınız için Yapay Zeka bazlı geribildirim ya da bağlantılarınızın geri bildirimlerini
alabilirsiniz.

SUNUMLAR &
PROJELER

İşverenler işe alım mülakatları içerisinde adayların yeteneklerini daha iyi gözlemlemek için
önceden belirlenen bir konu hakkında proje geliştirmelerini ve sunum yapmalarını
isteyebilir. İnsan kaynakları uzmanları adaylara sunum içeriği ile ilgili detayları önceden
vererek hazırlanmaları için fırsat sunar.

Bu tür sunumlarda dikkat etmeniz gerekenler;
Sunumun konusu, süresi ve istenen format gibi detayları iyi anlayarak hazırlanmak
Sunumda yer alan slaytların özenli bir şekilde hazırlanması; doğru görsel kullanımı,
önemli noktaların kısa ve öz bir şekilde metin olarak eklenmesi, imla hatalarının
olmaması
Sunum sırasında daha az stresli olmak adına önceden pratik yapmak
Sunum sırasında ya da sonunda gelebilecek soruları önceden düşünüp, hazır olmak

VAKA

ÇALIŞMALARI
Başta yönetim ve strateji danışmanlık olmak üzere birçok sektörde çeşitli kurumlar
tarafından kullanılan vaka çalışmalarında, bir iş problemini analiz edip çözmeniz beklenir.
Üzerinde çalışılan vakalar, çoğunlukla değerlendirilen pozisyonlarda gerçekten karşılaşılan
ya da karşılaşılabilecek senaryolardır. İşverenler vaka çalışmaları sırasında hem teknik
hem de sosyal yetkinliklerinizi gözlemleyebilir.
Vaka çalışmaları sırasında;
Senaryoyu/Problemi doğru anladığınızdan emin olun. Net olmadığını düşündüğünüz
konular için soru sorun!
Sadece cevabı/sonucu paylaşmak yerine, nasıl bir bakış açısı ve yöntemle konuyu
değerlendirdiğinizi anlatın!
Vaka Çalışmalarına daha iyi hazırlanmak için Careers in Consulting Etkinliğimizi
Takip Edin!
Vaka Çalışmalarına hazırlanmak için aşağıdaki web sitelerinden yararlanabilirsiniz;
I Got An Offer
PrepLounge

DEĞERLENDİRME
MERKEZLERİ

Değerlendirme merkezi sürecinde genellikle bir gün boyunca aşamalar halinde farklı
ölçme-değerlendirme yöntemleri uygulanır. Bu uygulamalar sırasında uzman
değerlendiriciler adayların pozisyonlara uygunluğunu, yetkinliklerini ve potansiyellerini
gözlemler.
Uygulamalar işverenlerin ofislerinde, büyük gruplar için otel salonlarında ya da online
olarak gerçekleştirilebilir.
Değerlendirme merkezi uygulamaları kapsamında grup çalışmaları, rol yapma oyunları,
vaka çalışmaları, sunumlar, yetkinlik bazlı mülakatlar gibi çok çeşitli araçlar kullanılabilir.
Aşağıdaki web sitelerinden örnek uygulamaları inceleyebilirsiniz!
Graduates First
Assessment Day

SANAL KARİYER
FUARLARI

Pandemi dönemi ile birlikte birçok kurum yüz yüze gerçekleştirdiği kariyer etkinliklerini
sanal ortama taşıdı.
Yüz yüze gerçekleşen etkinliklere kıyasla, sanal etkinlikler rahat ulaşılabilir olmaları ve
organizasyonundaki kolaylıklar ile hem işverenler hem de adaylar açısından avantaj
yaratıyor. Sanal etkinlikler sırasında adaylar chat uygulamaları ile ya da canlı olarak
işverenlere sorularını sorabiliyor. Bazı firmalar etkinliklerine katılan adayların
özgeçmişlerini toplayarak iş ve staj mülakat davetlerinde bu adaylara öncelik
tanıyabiliyor. Ayrıca ön görüşme süreçlerini bu tür kariyer fuarları içerisinde
organize edebiliyorlar.
Sanal Kariyer Fuarı & Etkinliklerini deneyimlemek için bu adresleri takip edebilirsiniz!
Highered EFMD Virtual Career Fair
3 İK Online Career Summit
Anbean Sanal Kariyer Fuarı
Toptalent Dijital Kariyer Fuarı
Youthall Dijital Kariyer Zirvesi

HACKATHON & IDEATHON
YARIŞMALARI

İsimlerini hack ve idea kelimelerinin maraton kelimesi ile birleştirilmesinden alan
bu tür organizasyonların amacı kısıtlı sürelerde adayların yetkinliklerini gerçek
görevleri tamamlarken gözlemleyebilmek.
Hackathonlar belirlenen konular üzerinde programların geliştirildiği kod yazma
yarışmalarıyken, Ideathonlarda fikirler ve ürünler geliştirilmesi, problemlere
inovatif çözümler üretilmesi beklenebiliyor.
Bu tür organizasyonlar aynı zamanda adaylara eğlenceli bir deneyim fırsatı sunuyor.
Alandan uzmanların jüri olarak yer aldığı etkinlikler yalnızca işe alım amaçlı olarak
değil, ödüllü yarışmalar olarak da gerçekleştirilebiliyor.
Detaylı bilgi almak için Türkiye’de Hackathon ve Ideathon organizasyonları kurgulayan
ve düzenleyen Makers Türkiye, Hackathon Türkiye ve TopTalent web sitelerini
inceleyebilirsiniz.

KAYNAKLAR
https://makersturkiye.com/ise-alim-icin-kullanilan-en-yeni-yontemler/
https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/interview-questions/
2018/5-new-interviewing-techniques-that-you-need-to-know-about
https://hbr.org/2020/06/how-to-design-a-better-hiring-process
https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/talentsolutions-lodestone/body/pdf/Future-of-Recruiting-report-LinkedIn.pdf
https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/talent-acquisition/pages/
career-fairs-go-virtual-reaction-covid19.aspx
https://assessment.aon.com/en-us/virtual-assessment-center
https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/talentsolutions/resources/pdfs/socialrecruitingstarterkit-en-final.pdf
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