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İnsan kaynaklarında 
yeni dönem

Şirketler 
çalışanlarını 
Facebook ve 
LinkedIn üzerinden 
buluyor

İnsan kaynaklarında sosyal medya 
kullanımı her geçen gün artıyor. İnsan 
kaynakları şirketleri ve çalışan arayan 
firmalar işe alımlarda sosyal medyayı 
kullanıyor. Bullhorn araştırma şirketinin 
geçtiğimiz ay yayınladığı bir rapora göre 
ABD’de şirketlerin yüzde 98’i eleman 
seçimlerinde sosyal medya sitelerini 
kontrol ediyor. Araştırma verilerine göre 
eleman aramada LinkedIn yüzde 98 
ile başı çekiyor. LinkedIn’i yüzde 51 ile 
Facebook takip ediyor. Twitter yüzde 49 ile 
üçüncü sırada yer alıyor.

Özgeçmiş deposu
Firmalar işe alımlarda sosyal medyayı 
ağırlıklı olarak potansiyel çalışanlara 
ulaşma ve adayların profillerini incelemek 
için kullanıyorlar.  Özellikle LinkedIn dev 
bir açık alan özgeçmiş deposu haline 
gelmiş durumda. LinkedIn kullanıcıları 
özgeçmişlerini ve iş alanlarını site 
üzerinde paylaşıyorlar. Çalışan ihtiyacı 
olan şirketler de bu özgeçmişleri 

inceleyerek tercihlerini yapıyorlar. LinkedIn 
üzerinden çalışan aramanın en büyük avantajı 
bunun tamamen ücretsiz olması. Özellikle 
üst düzey yönetici pozisyonlarında bir insan 
kaynağı şirketi ile çalışmak çok masraflı 
olabiliyor. İnsan kaynakları şirketleri üst 
düzey pozisyonlar için on binlerce dolar ücret 
istiyorlar.  LinkedIn üzerinden ise milyonlarca 
profesyonele ücretsiz ulaşılabiliyor. 

Yalana yer yok
İnsan kaynağı şirketi yerine LinkedIn 
üzerinden çalışan bulmanın bir diğer 
avantajı da insanların LinkedIn’de girdikleri 
özgeçmişlerinde daha dürüst olmaları. Cornell 
Üniversitesi’nin bu konu üzerine yaptığı bir 
araştırmaya göre LinkedIn özgeçmişlerinde 
daha az yalan söyleniyor. Bunun en büyük 
nedeni bu özgeçmişlerin açık olması ve 
yalanların LinkedIn arkadaşları tarafından fark 
edilebilecek olması. Kullanıcılar bu yüzden 
LinkedIn üzerinde özgeçmişlerinde yalan 
söylemekten kaçınıyorlar. Çalışan arayan 
şirketler için de bu çok büyük bir avantaj 
sağlıyor. İşe almada şirketlerin yaşadığı en 
büyük sorunlardan birisi sahte özgeçmişler. 
Çoğu aday özgeçmişinde yalan söylüyor. 
Şirketler özgeçmişleri tek tek kontrol 
edemedikleri için kolayca kandırılabiliyorlar. 
Accu-Screen’in yaptığı araştırmaya göre 
ABD’de özgeçmişlerin yüzde 53’inde yalan 
söyleniyor. Özgeçmişlerin yüzde 78’inde 
yanlış yönlendirme bulunurken, yüzde 
21’inde eğitim konusunda yalan söyleniyor. 

Bu yüzden şirketler işe almada normal 
özgeçmişin yanında LinkedIn profillerini de 
inceliyorlar. 200 milyonun üzerinde üyesi olan 
LinkedIn insan kaynakları şirketlerinin ağzını 
sulandırıyor. Normalde iş aramayan ama 
yeni fırsatlara da açık olan profesyonellere 
LinkedIn kanalından ulaşılabiliyor.

Açık istihbarat!
Sosyal medya sadece bir özgeçmiş deposu 
değil. Çoğu şirket sosyal medyayı iş 
adaylarının profillerini kontrol etmek için 
kullanıyor. Bir Facebook profili bir kişinin 
karakteri hakkında çok büyük ipuçları 
verebiliyor. Facebook sayesinde bir kişinin 
ilgi alanları, politik görüşü ve arkadaş profili 
kolayca öğrenilebiliyor. LinkedIn profilleri, 
Facebook profillerinin aksine daha az 
kişiseller. LinkedIn profilleri kullanıcıların 
iş geçmişi, iş dünyasındaki bağlantıları ve iş 
dünyasındaki etkinliği hakkında önemli bilgiler 
sunuyor.

İnsan kaynaklarının ve işe alımların tamamen 
değişeceği yeni bir çağa doğru ilerliyoruz. 
Kişilerin sosyal medyadaki aktiviteleri 
kariyerlerini etkileyebilecek kadar önemli 
bir hale geldi. Önümüzdeki dönemde işe 
alımların büyük bir yüzdesi sosyal medya 
üzerinden olacak. Kişiler sosyal medyadaki 
aktiviteleri ve bağlantıları ile kariyerlerini 
şekillendirebilecekler. 
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