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Bilişimde uzman personeli bulup 
istihdam etmek zor ve zahmetli 

POLDY Genel Müdürü Demir: 

Tüm işe alım 
süreçlerinin POLDY 

İK Yazılımı ile elektronik 
ortamda yönetilebildiğini 

anlatan POLDY İK Sistemleri 
Genel Müdürü Demir, bilişim 

sektöründe uzman personelin 
bulunup istihdam edilmesinin 

zor ve zahmetli bir süreç 
olduğunu belirtti.

 “Gündem” sayfalarımıza POLDY İnsan Kaynakları (İK) Sistemleri Genel Müdürü Kadri Demir 
de sorularımızı yanıtlayarak katkı verdi. POLDY İnsan Kaynakları Yazılımı ile tüm işe alım 
süreçlerinin elektronik ortamda yönetilebildiğini açıklayan Demir, bilişim sektöründe uzman 
personelin bulunması, istihdam edilmesinin zor ve zahmetli bir süreçten geçtiğine işaret etti.
Demir, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: 
“Çıkılan ilanlarda istenilen pozisyonun tanımı ve aranılan kriterler net olarak belirtilmeli. 
Örneğin java programcısı ile .net programcısı farklı kriterlere sahip iki ayrı profildir ve aranılan 
kriterler farklı olacaktır. Java programcısını .net profili için görüşmeye davet ederseniz büyük 
bir olasılıkla boşa zaman harcamış olacaksınız.” 
3 aydan fazla iş arayan bir bilişim teknoloji uzmanını Demir, “ya tam ne istediğini bilmiyordur, 
ya da mevcut işinden ayrılmak istiyordur, çok iyi şartları sağlayacak firma arayışındadır, ya da 
kendini geliştirmek için alternatifleri araştırıyordur” şeklinde değerlendirdi. Demir, en kolay 
aday bulma yönteminin de dış kaynak (outsource) eleman çalıştırmak olduğunu bildirdi.

-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?

-Şirketlerde gelen iş başvurularının yönetimi 
ve analizi çok önemlidir. Genel anlamda şirkete 
yapılan iş başvuruları; eleman bulma portalları 
(secretcv.com, yenibiris.com, kariyer.net vb.), 
şirketlerin web sitelerindeki insan kaynakları 
sayfaları, e-mail ve şirkete direk iş başvurusu 
olarak yapılıyor.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz farklı 
kaynaklardan gelen tüm özgeçmişler tek bir 
özgeçmiş havuzunda toplanması ve yönetilmesi 
isteniyor. Tüm bu süreçlerin çoğunun yönetimini 
kapsayan POLDY İnsan Kaynakları Yazılımı’nın 
“Seçme ve Yerleştirme” ile ilgili modüllerini 
firmaların ortamına kurarak, yönetilmesi için 
altyapı oluşturuyoruz. Bu alt yapı ile departman 
yöneticileri ihtiyacı olan eleman taleplerini 
sisteme giriyor ve bu talep direk insan kaynakları 
departmanına düşüyor. İnsan kaynakları 
departmanı aday havuzunda talep uygun aday var 

ise direk bu adayları yönlendiriyor, yok ise ilan ve 
referans yolu ile adayların oluşmasını sağlıyor. 

Sistemde her bir pozisyon için aranan 
yetkinlikler ve alt yetkinlikler ağırlıkları ile 
birlikte tanımlanıyor. Gelen adaylarda beklenen 
yetkinlikler ile adayın yetkinlikleri karşılaştırılarak 
ilk aşamada doğru yere doğru potansiyel kişi 
belirlenebiliyor. Bir sonraki aşamada filtreleme 
sistemi ile istenilen özellikteki adayları daha ön 
plana çıkarıyor. İstenirse çalışanlar arasından 
yeteneklerini yönetmek için şirket içinden 
ilgili pozisyon için uygun potansiyel adaylara 
ulaşılabiliyor. 

Eleman taleplerinin departman amirleri 
tarafından başlayarak, şirket içindeki çalışanların 
yeteneklerinin yönetilmesine kadar geçen tüm 
işe alım süreçleri POLDY sistemi ile elektronik 
ortamda yönetilebiliyor. 

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

-Bu sektörde uzman personelin bulunması, 
istihdam edilmesi zor ve zahmetli bir süreçten 
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geçiyor. Çıkılan ilanlarda istenilen pozisyonun 
tanımı ve aranılan kriterler net olarak belirtilmeli. 
Örneğin java programcısı ile .net programcısı 
farklı kriterlere sahip iki ayrı profildir ve aranılan 
kriterler farklı olacaktır. Java programcısını .net 
profili için görüşmeye davet ederseniz büyük bir 
olasılıkla boşa zaman harcamış olacaksınız.

Adaylar görüşmeye geldiğinde firmanıza 
ait başvuru formu var ise bu formun çoğunu 
doldurmayacaktır. Başvuru yaptığım sitede veya 
göndermiş olduğum özgeçmişte zaten bu bilgiler 
var diyeceklerdir. Israr ederseniz bizler teknoloji 
kullanan kişileriz diyerek istemeyerek formu 
dolduracaklardır. 

Adaylarla ilk görüşmeyi yaptıktan sonra olumlu 
veya olumsuz sonucu hızlı geri dönüş yapmalısınız. 
Özellikle aradığınız özelliklere sahip bir aday ise 
pozisyonu hızlı kapatmalısınız. Siz adaya evet 
diyene kadar, aday çoktan başka bir firma ile 
anlaşmış olabilir.

Görüşmüş olduğunuz adaylar ile ilgili sonuçları 
arşivlemelisiniz. Özellikle kara listeye aldığınız 
kişilerin kayıtları tutulmalıdır. Aynı kişileri belli bir 
süre sonra tekrar iş görüşmesine çağırır iseniz 
boşa vakit harcamış olacaksınız.

-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?

-Aradığınız özelliklerde bir aday ile 
görüşüyorsanız hızlı karar vererek sonuca 
gitmelisiniz. En iyi adayı çalıştığı işten bir 
sebepten ayrılmış, o anda alternatif pozisyonları 
değerlendiren kişiler arasından bulacaksınız. 3 
aydan fazla iş arayan bir bilişim teknoloji uzmanı ya 
tam ne istediğini bilmiyordur, ya da mevcut işinden 
ayrılmak istiyordur, çok iyi şartları sağlayacak 
firma arayışındadır, ya da kendini geliştirmek için 
alternatifleri araştırıyordur. Örneğin özgeçmişinde 
1-2 yıl ara ile iş değiştirme trendi var ise bu aday 2 
yıl sonra da sizin şirketinizde olmayacaktır.

Diğer aday bulma süreci de danışmanlık şirketi 
vasıtası ile pasif iş arayan adayları bulup bunları 
potansiyel haline getirmektir. Zor ve maliyetli 
süreçtir. Fakat uygun adayı bulma olasılığınız 
yüksektir.

En kolay aday bulma yöntemi ise dış kaynak 
(outsource) eleman çalıştırmaktır. Maliyetlidir, 
istediğiniz nitelikte eleman çalıştırmanın ve 
herhangi bir sebepten adayı beğenmez iseniz 
yerine başka bir aday ile değiştireceğiniz 
yöntemdir.

-İşe alımlarda bilişim teknolojilerinden nasıl 
yararlanıyorsunuz?

-Kariyer siteleri kendi aday havuzlarında 
yeterince kişi barındırdıklarından buralarda ilan 
çıkmak ve başvuran adaylar üzerinden devam 
etmek en çok kullanılan yöntemlerdendir. Benzer 
şekilde bu siteler aday havuzundan filtreleme 
yapma imkânı vermekteler. Bu filtreleme ile uygun 
adaylara erişilebiliyor.

İş dünyasındaki profesyonellerin 
çoğunun üye olduğu linkedin.com 
sitesi hem aday bulmak, hem de 
aday hakkında ve yakın çevresi 
ile ilgili bilgi almak için iyi bir 
kaynaktır.

En çok tercih edilen 
yöntemlerden biri ise bir 
tanıdığınıza sormaktır. İlgilenen 
adaylar olur ise özgeçmişlerinin 
mail olarak veya linkedin profilinin 
linkinin gönderilmesi istenir.

Aday hangi şekilde gelirse 
gelsin özgeçmişi çok şey 
anlatmasına rağmen, görüşme 
sırasında özgeçmişinde yazdıkları 
ile bildiklerini ve aradığınız 
kriterlere uyan yetkinlikleri kontrol 
etmelisiniz. İşe aldıktan sonra 
biliyor diye düşündüğünüz çoğu 
yetkinliklere adayın sahip olmadığı 
sürprizi ile karşılaşabilirsiniz.
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