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Yenibiris.com’dan en uygun adayı 
bulmaya video destekli çözüm

Bilişimin, 
nitelikli eleman 

açığının giderek arttığı bir 
sektör olduğu ve 155 bini aşkın 
firmaya internet bazlı seçme ve 

değerlendirme hizmeti sunduklarını 
söyleyen Yenibiris.com Yönetim 

Kurulu Üyesi Özörnek,  sektördeki 
çalışan sayısının 150 bin civarında 
olduğu belirtti.  Özörnek,  son bir 

yılda sitelerinde BT ile ilgili ilanlara 
başvuranların özellikle İstanbul 

dışındaki şehirlerde arttığını 
bildirdi. 

İşe alımlarda bilişim teknolojileri” konulu“Gündem” sayfalarımıza Yenibiris.com Yönetim Kurulu 
Üyesi Kâmil Özörnek katkı verdi. Yenibiris.com’un büyük ölçekli ve çokuluslu şirketlerden orta 
ve küçük ölçekli şirketlere kadar her boyutta, farklı sektörlerden 155 bini aşkın firmaya internet 
bazlı seçme ve değerlendirme hizmeti sunduğunun altını çizen Özörnek, Yenibiris.com’un 
özgeçmiş bankasında 16 milyonu aşkın özgeçmiş bulunduğunu anlattı.  Özörnek, Yenibiris.
com’un sürekli yenilenen teknolojisiyle bireysel ve kurumsal üyelerinin iş ve aday arama 
süreçlerini hızlandırıp kolaylaştırmaya, doğru işe en uygun adayı bulmaya yönelik çözümler 
ürettiğini belirtip çözümlere bu yıl video desteğini de eklediklerini vurguladı.
Özörnek, bilişim teknolojileri sektörünün, nitelikli eleman açığının giderek arttığı bir sektör 
olduğuna değinerek çalışan sayısının 150 bin civarında olduğunun tahmin edildiğini belirtti.  
“Yenibiris.com verilerine göre son 10 yılda sektördeki özgeçmiş sayısı yüzde 1390 oranında 
arttı” diyen Özörnek, bilişim pozisyonlarında işe alımlarda en çok dikkat edilen unsurun 
deneyim olduğu için adayın özgeçmişinde yer alan hangi projelerde ne tür görevler yaptığı 
bilgisini değerlendirmenin çok önemli olduğunu kaydetti. Gençlerin sektörle ilgili farkındalığının 
hızla arttığını gözlemlediklerini ifade eden Özörnek, “Son 1 yıl içinde Yenibiris.com’da bilişim 
teknolojileri ile ilgili ilanlara başvuranların sayısı özellikle İstanbul dışındaki şehirlerde kat be 
kat artmış durumda” tespitiyle sözlerini bitirdi. 

-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?

-Yenibiris.com, büyük ölçekli ve çokuluslu 
şirketlerden orta ve küçük ölçekli şirketlere kadar 
her boyutta, farklı sektörlerden 155 bini aşkın 
firmaya internet bazlı seçme ve değerlendirme 
hizmeti sunuyor. Yenibiris.com’un özgeçmiş 
bankasında 16 milyonu aşkın özgeçmiş bulunuyor. 

Sürekli yenilenen teknolojisiyle bireysel ve 
kurumsal üyelerinin iş ve aday arama süreçlerini 
hızlandırıp kolaylaştırmaya, doğru işe en uygun 
adayı bulmaya yönelik çözümler üretir. Bu 
çözümlere bu yıl video desteği de ekledik. 
Adaylar profil videoları ile kendini ifade edebiliyor, 
işletmeler de adayları iş görüşmesine çağırmadan 

önce bu videoları izleyerek aday hakkında fikir 
ediniyor, isterse sorularına video ile cevap 
isteyebiliyor. Ayrıca canlı video mülakat ile aday 
ve firma yetkilisi bulunduğu yerden mülakatını 
gerçekleştirebiliyor. Son dönemde devreye 
aldığımız, adaya yönelik D.I.S.C. kişilik analizi 
(D.I.S.C-D (Dominant), I (İzbırakan), S (Sadık) ve C 
(Ciddi)) ile de işe alımda doğru kişilerin seçilmesi 
sürecine destek veriyoruz. 

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

-Bilişim teknolojileri, nitelikli eleman açığının 
giderek arttığı bir sektör. Çalışan sayısının 150 bin 
civarında olduğu tahmin ediliyor. Yenibiris.com 
verilerine göre son 10 yılda sektördeki özgeçmiş 
sayısı yüzde 1390 oranında arttı. Yazılım uzmanı 
(.Net, PHP ve Web), satış temsilcisi, çağrı merkezi 
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müşteri temsilcisi, teknik servis elemanı, 
web tasarım uzmanı, ön muhasebe uzmanı 
ve sekreter, en çok aranan teknik ve teknik 
dışı pozisyonlar olarak sıralanıyor.
 
Finans, telekom, e-ticaret, bilişim 
çalışanlarının en çok tercih ettiği 
sektörlerin başında geliyor. Uzman 
çalışanların işe alımı konusunda internet 
siteleri ağırlıkla kullanılıyor. Bazı şirketler, 
kendilerine ve aynı zamanda sektöre 
nitelikli eleman yetiştirmek için üniversite 
öğrencilerine yönelik staj ve sertifikalı 
eğitim programları düzenliyor. 

Bu gençlerin bir kısmı şirketin ihtiyaçlarına 
göre işe alınıyor. Bilişim pozisyonlarında 
işe alımlarda en çok dikkat edilen unsur 
deneyim olduğu için adayın özgeçmişinde 
yer alan hangi projelerde ne tür görevler 
yaptığı bilgisini değerlendirmek çok önemli. 
İşe alım profesyonellerinin bu bilgileri 
değerlendirebilecek yeterlikte olması 
gerekiyor.  Yanlış işe alımın şirketlere 
maliyeti yüksek olabiliyor. 

-Eklemek istediğiniz başka 
konular var mı?

-Gençlerin sektörle ilgili 
farkındalığının hızla arttığını 
gözlemliyoruz. Son 1 yıl içinde 
Yenibiris.com’da bilişim 
teknolojileri ile ilgili ilanlara 
başvuranların sayısı özellikle 
İstanbul dışındaki şehirlerde kat be 
kat artmış durumda. 
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