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Bilişim, 2015’te de en çok 
istihdam sağlayan alan olacak

Eleman.net Genel Müdürü Duyarlar: 

Gazetelerin 
seri ilanlarını içeren 

sarı sayfalarının internet 
ortamına taşındığına işaret 

eden Eleman.net Genel Müdürü 
Duyarlar, şirketlerin personel 

arayışını tümüyle internete 
kaydırdığını söyledi.  Duyarlar, 
Eleman.net verilerine göre, 10 

firmadan en az ikisinin bilişimle 
ilgili uzman ya da nitelikli 

çalışan arayışında 
olduğunu belirtti. 

“İşe alımlarda bilişim teknolojileri” konulu“Gündem” sayfalarımız kapsamında Eleman.net 
Genel Müdürü Özlem Demirci Duyarlar ile de görüştük. Duyarlar, on-line iş arama sektöründe 
gelişen teknolojinin sunduğu kullanım kolaylığının Türkiye’de sarı sayfaların yerini alan insan 
kaynakları portallarının on-line iş arama sektörü yarattığını vurguladı.

İnsan kaynakları süreçlerinde teknoloji ve internetin başrolde olduğuna işaret eden Duyarlar, 
on-line iş arama sektörünün, iş arayan adayların yanı sıra, ilan yayınlayan şirketler aracılığıyla 
büyüdüğünün altını çizdi. Duyarlar, “Yaklaşık 100 milyon liralık bir pazar payına sahip olan ve 
yeni yatırımlarla hızlı bir gelişim atağında bulunan sektörün büyümesinde, Türkiye’de giderek 
artan yatırımlarla birlikte ortaya çıkan personel açığının payı oldukça yüksek” dedi. 

Duyarlar, işe alımlarda küçük ölçeklilerden, global çapta faaliyet gösteren kurumsal şirketlere 
kadar birçok firmanın buluşma noktası haline gelen online iş arama sektörünün, özellikle dijital 
ortamda kullanımı kolaylaştırıcı yönde yapılan yeni yatırımlar aracılığıyla her geçen gün daha da 
büyüdüğüne dikkati çekti. 

“Her sektörün bilişim altyapısına ihtiyacının olması, yoğun bir uzman arayışını da ortaya 
çıkarıyor” diyen Duyarlar, Eleman.net verilerine göre, 10 firmadan en az ikisinin bilişimle ilgili 
uzman ya da nitelikli çalışan arayışında olduğunu kaydetti. Duyarlar, bunun da bilişimin 2015’te 
de en çok istihdam sağlayan alanlardan olacağını gösterdiğini vurguladı. 

İstihdam açığının büyük oranda bilişim sektörün büyüme hızıyla paralel olduğuna değinen 
Duyarlar, bilişim gibi hızlı büyüyen sektörlerde yetişmiş insan kaynağına her zaman ihtiyaç 
olduğunu belirtti. Duyarlar, bu sektörlerde mesleki eğitim almış ve yetişmiş eleman bulmanın 
en önemli sorunlardan biri olduğunun altını çizerek, “Özellikle bilgisayar programcılığı, 
bilgisayar mühendisliği, mobil uygulama geliştirme, veri tabanı ve yazılım uzmanlığı en çok 
aranan pozisyonların başında geliyor” diye konuştu.  

-Firmalar kendi organizasyonlarına, 
faaliyetlerine uygun işgücü ile çalıştıklarında, 
diğer kuruluşlar karşısında rekabet edebilir 
duruma gelir. Bu yapının oluşturulması personel 
seçimindeki başarıyla doğru orantılı. Kurumunuz, 
firmaların doğru personel seçimi noktasında 
nasıl bir hizmet veriyor?

-Eleman.net, 2005 yılında kurulmuş bir 
iş ilanları sitesidir. Firmalara aradığı nitelikli 
elemanı sağlarken, adayların en hızlı şekilde 

istihdam edilmesini amaçlıyoruz. Hizmet vermeye 
başladığımız günden bu yana, sitenin kullanımı 
kolay yapısının da etkisiyle hızla büyüyerek en 
fazla üye firmaya sahip, en çok iş ilanı yayınlanan 
web sitesi haline geldik.  Şu anda Eleman.net 
olarak, büyük ölçekli firmalardan küçük ölçekli 
işletmelere kadar 200 bin üye firmaya hizmet 
veriyoruz. Sitemizde 2 milyonun üzerinde aday 
özgeçmişi yer alıyor. Dijital ortamda yüksek trafik 
rakamlarına sahibiz ve kendi sektörümüzde hızlı 
bir büyüme içerisindeyiz. Özellikle ara kademe ve 
mavi yaka profilin tercih ettiği ilk iş arama sitesi 
olduk. Aylık 5 milyon tekil ziyaretçi ve 50 milyon 
sayfa görüntülenme sayısı ile her ay ortalama 
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10 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Türkiye’nin 
insan kaynakları ihtiyacının büyük bir bölümünü 
karşılayan web sitemiz, özellikle mavi yaka ve ara 
kademe eleman ihtiyaçlarına çok hızlı bir şekilde 
cevap verebiliyor. 

-Bilişim teknolojilerinde uzman personelin 
bulunması, değerlendirilmesi ve firmalarda 
istihdam edilmesi süreci nasıl işliyor? 
Kurumların bilişim teknolojileri pozisyonuna 
işe alımlarda insan kaynakları politikası ne 
olmalıdır?

-Öncelikle firma Eleman.net üzerinde iş ilanı 
yayınlayarak gelen başvurular içerisinden ya da 
aday veritabanından ihtiyaç duyduğu pozisyonun 
gerektirdiği niteliklere göre çeşitli filtrelemeler 
gerçekleştiriyor. Yapılan filtrelemeler sonucu 
listelenen uygun adaylar ise mülakat sürecine tabi 
tutuluyor.

İş görüşmelerinde firmalar Birebir Mülakat, Sıralı 
Mülakat, Panel Mülakatı, Grup Mülakatı, Tele-
Mülakat, Görüntülü Mülakat ve Stres Mülakatı 
gibi birçok yöntemden faydalansalar da özellikle 
son dönemlerde Yetkinlik Bazlı Mülakat sıklıkla 
uygulanan metotların başında geliyor. Ağırlıklı 
olarak dayanıklı tüketim sektörü, Hızlı Tüketim 
Ürün Grubu (Fast Manufactured Consumer 
Goods- FMCG), perakende, sağlık, inşaat, turizm, 
hizmet ve bilişim sektörlerinde tercih edilen 
bu yöntemde adayın daha önceki çalışmaları ve 
performansı sorgulanarak, gelecekteki başarısı 
değerlendirilmeye çalışılıyor. Bu noktada 
adaylarda aranan nitelikler aranan pozisyonun 
gerektirdiklerine göre farklılık gösterse de, 
ekip çalışmasına yatkınlık, iletişim becerilerine 
sahip olma, yaratıcılık, zaman yönetimi, müşteri 
odaklılık, sonuç odaklılık, karar verme, problem 
çözme, stresle başa çıkma, analitik düşünme 
ve stratejik düşünme gibi yetkinlikler firmalar 
tarafından en fazla aranan  özellikler arasında 
geliyor. Bilişim sektörü özelinde en çok tercih 
edilen yazılım dillerine baktığımızda “Python” 
zirvede yer alırken, “Java” ikinci sırada, “C++” ise 

üçüncü sırada yer alıyor. “Ruby”, “Javascript”, 
“C#” ve “Objective-C”yi ise yükselişte olan diller 
arasında sayabiliriz. Ayrıca iOS uygulamaları 
için Apple tarafından geliştirilen “Swift”, 
Objective-C programlama diline alternatif olarak 
yaygınlaşmaya devam ediyor. 

Mülakat aşamalarının yanında firmalar kişilik 
testleri ve referans kontrolleri gibi birçok 
yöntemden de faydalanıyor. Özellikle kişilik 
envanterlerinin yanıltılmasının mümkün olup 
olmadığı ya da ne kadar doğru sonuç verdiği 
tartışılsa da işverenlerin sıklıkla kullandığı ve 
doğru işe doğru adayın yerleştirilmesi konusunda 
oldukça hassas detayları gözler önüne serdiği 
ayrı bir gerçek. İşe alınacak elemanın uygun işe 
alımı ile motivasyonunun sağlanması,  buna bağlı 
olarak çalışan bağlılığının arttırılması, uzun süre 
aynı iş tecrübesi ile çalışmasıyla daha verimli 
olmasının sağlanması, turnover (devir) oranlarının 
düşürülerek kurum kültürünün korunması, 
personel sirkülâsyonunun azaltılmasıyla 
seçme-yerleştirme süreçlerindeki maliyetlerin 
düşürülmesi ve en önemlisi doğru mesleğe 
yönelmiş, sorumluluk sahibi, güvenilir çalışanları 
seçmek ve yerleştirmek bu testlerin kurumlara 
kattığı en büyük avantajlar olarak karşımıza 
çıkıyor. 

Referans kontrollerinde ise kişinin daha önce 
görev yaptığı firma yetkilileri ve yöneticisiyle 
birebir görüşme gerçekleştirilerek kişinin 
performansı, şirket içi iletişimi, güvenilirliği, 
iş ahlakı ve stres yönetimi gibi birçok değerin 
sorgulanması sağlanıyor. Artık birçok işveren 
tarafından kullanılan bu yöntem ile kişinin çalışma 
ortamındaki davranışsal özelliklerinin belirlenmesi 
ve mevcut pozisyona olan uygunluğu test ediliyor.

-Uygun niteliklere sahip çalışanların 
araştırılmasında yaşanan en önemli zorluk, 
bilişim gibi özel uzmanlık gerektiren ve 
piyasada sınırlı sayıda yetişmiş insan kaynağının 
bulunması gibi gözüküyor. Bu zorluğu nasıl 
aşıyorsunuz?

-Gerek sektör gerekse departman olarak en 
hızlı büyüyen sektörlerden biri bilişim. Sektör başlı 
başına büyüme potansiyeliyle dikkat çekerken, 
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hemen hemen her sektörde faaliyet gösteren 
şirketler bilişim yatırımlarını artırıyor. Her 
sektörün bilişim alt yapısına ihtiyacının olması, 
yoğun bir uzman arayışını da ortaya çıkarıyor. 
Eleman.net verilerine göre, 10 firmadan en az 
ikisi bilişimle ilgili uzman ya da nitelikli çalışan 
arayışında. Bu da bilişimin 2015’te de en çok 
istihdam sağlayan alanlardan olacağını gösteriyor.

İstihdam açığı, tahmin edilebileceği gibi 
büyük oranda sektörün büyüme hızıyla paralel. 
Dolayısıyla bilişim gibi hızlı büyüyen sektörlerde 
yetişmiş insan kaynağına her zaman ihtiyaç var. 
Bu sektörlerde mesleki eğitim almış ve yetişmiş 
eleman bulmak en önemli sorunlardan biri. 
Özellikle bilgisayar programcılığı, bilgisayar 
mühendisliği, mobil uygulama geliştirme, veri 
tabanı ve yazılım uzmanlığı en çok aranan 
pozisyonların başında geliyor. 

Yeni mezun adaylara yönelik istihdam fırsatları 
her geçen gün artarken, üniversitelerden de her yıl 
on binlerce aday mezun oluyor. Özellikle mesleki 
eğitimin yetersizliği ve ekonominin henüz yeni 
mezunların büyük bölümünü istihdam edebilecek 
hızda büyümemesi genç işsizlik oranını artırırken, 
teknolojideki gelişmeler de yeni iş kollarının 
oluşmasını sağlayarak adaylar açısından farklı 
istihdam olanakları yaratıyor. Bu noktada mevcut 
eğitim ve iş deneyimleriyle yeni iş fırsatlarını 
birleştirebilen, üniversite öğrenimi süresince part-
time ve staj gibi işlerde çalışmış, kendini sürekleri 
geliştiren, hedefleri doğrultusunda çeşitli kurs, 
seminer ve sertifika programlarıyla geleceğine 

yatırım yapan, yabancı dil bilgisine sahip, iletişim 
yeteneği güçlü ve ekip çalışmasına yatkın adaylar 
firmalar tarafından tercih edilir olmayı sürdürüyor.

-İşe alımlarda bilişim teknolojilerinden nasıl 
yararlanıyorsunuz?

-İnsan kaynakları süreçlerinde de teknoloji 
ve internetin başrolde olduğunu söyleyebiliriz. 
Gazetelerin seri ilanlarını içeren sarı sayfaları 
internet ortamına taşıyan online iş arama 
sektöründe gelişen teknolojinin sunduğu kullanım 
kolaylığı, şirketlerin personel arayışını tümüyle 
internete kaydırıyor. Türkiye’de sarı sayfaların 
yerini alan insan kaynakları portallarının yarattığı 
online iş arama sektörü, iş arayan adayların 
yanı sıra, ilan yayınlayan şirketler aracılığıyla 
büyümesini sürdürüyor. Yaklaşık 100 milyon liralık 
bir pazar payına sahip olan ve yeni yatırımlarla 
hızlı bir gelişim atağında bulunan sektörün 
büyümesinde, Türkiye’de giderek artan yatırımlarla 
birlikte ortaya çıkan personel açığının payı oldukça 

yüksek. İşe alımlarda küçük ölçekli işletmelerden, 
global çapta faaliyet gösteren kurumsal şirketlere 
kadar birçok firmanın buluşma noktası haline 
gelen online iş arama sektörü, özellikle dijital 
ortamda kullanımı kolaylaştırıcı yönde yapılan 
yeni yatırımlar aracılığıyla her geçen gün daha da 
büyüyor.

Türkiye’nin mavi yaka ve ara kademede lider 
insan kaynakları sitesi Eleman.net, sahip olduğu 
üye firma sayısı ile de online iş arama sektöründen 
en büyük payı alıyor. Geçtiğimiz yıl ağırlıklı olarak 
KOBİ’ler olmak üzere orta ve büyük ölçekli 160 
bin üye firma sayısına sahip Eleman.net’in, üye 
firma sayısı bugün 200 bine ulaştı. Eleman.net’e 
üye firmaların sektörel dağılımına bakıldığında ise, 
inşaat yüzde 8,17’lik oranla ilk sırada yer alıyor. 
Ardından sırasıyla gıda, tekstil, imalat ve internet 
sektörleri geliyor. 

Eleman.net Üye Firmalarının 
Sektör Dağılımı

İnşaat % 8.17
Gıda % 6.87
Tekstil % 6.61
İmalat % 5.11
Bilgisayar / BT / 

Internet % 4.87
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