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Kariro.com, bilişim sektörüne 
özel hizmet veriyor

Bilişim 
sektöründe 

uzman bulmanın 
zorluğuna dikkat çekip 

sadece bilişim sektörüne 
yönelik hizmet verdiklerinin 

altını çizen Kariro.com Dijital 
Pazarlama ve Sosyal Medya Müdürü 

Hacıömeroğlu, firmalar doğru 
elemanı, sitelerindeki “takip et 
modülü” ile çok hızlı ve kolay 

bulabildiğini vurguladı.

“Gündem” sayfalarımıza Kariro.com Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Müdürü Serkan 
Hacıömeroğlu da katkı verdi. “Bilişim sektörü uzmanlarının kariyer arayışı yapabildikleri bir 
portalız” diyen Hacıömeroğlu, firmaların doğru elemanı sitelerindeki “takip et” modülü ile çok 
hızlı ve kolay bulabildiklerini kaydetti. 
Özellikle bilişim sektöründe uzman bulmanın çok zor olduğuna işaret eden Hacıömeroğlu,  
genel olarak firmaların bilişim uzmanlarının bulunduğu gruplara, bilişim ve teknoloji sitelerine 
ve kariyer sitelerine ilan verdiklerini anlattı. Sitelerinde işverenin yayınladığı ilanın sadece o 
ilana uygun adaylara ulaştığına dikkat çeken Hacıömeroğlu, görüşmelerin hem insan kaynakları 
departmanı hem de pozisyonun bağlı olacağı birim yöneticisi tarafından yapıldığını, bazı 
durumlarda adayın bilgisinin uygulamalı olarak test edildiğini söyledi.
Bilişimin olduğu her yerde bulanarak tüm bilişim uzmanlarına sitelerini anlattıklarına değinen 
Hacıömeroğlu, “Ayrıca Türkiye’de sadece bilişim uzmanlarına özel kariyername.com’dan başka 
bir kariyer sitesinin olmaması da sektör uzmanlarının bize yönelmesini sağlıyor” dedi. 
Dünyanın ilk “takip et ve başvuru başına öde” sistemine sahip kariyer sitesini geliştirdiklerini 
aktaran Hacıömeroğlu iş arayanların, uzmanlık alanlarına ve kriterlerine göre, “takip listesi” 
oluşturulduğunu belirtip böylece işverenlerin iş ilanı verebilmelerine yüzde 50 tasarruf ile 
kolaylık sağladıklarını 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?

-Firmamız sadece bilişim sektörüne özel hizmet 
veriyor. Bilişim sektörü uzmanlarının kariyer 
arayışı yapabildikleri bir portalız. Firmalar doğru 
elemanı, sitemizdeki takip et modülü ile çok hızlı 
ve kolay bulabiliyor. Tıpkı twitter da olduğu gibi 
sitemiz de iş arayanların uzmanlık alanlarına ve 
kriterlerine göre takip listesi oluşturması mantığı 
ile çalışıyor. Böylece işverenin yayınladığı ilan, 
sadece o ilana uygun adaylara ulaşıyor. 

- Bilişim teknolojilerinde uzman personelin 
bulunması, değerlendirilmesi ve firmalarda 
istihdam edilmesi süreci nasıl işliyor? 
Kurumların bilişim teknolojileri pozisyonuna 

işe alımlarda insan kaynakları politikası ne 
olmalıdır?

-Özellikle bilişim sektöründe uzman bulmak 
oldukça zordur. Genel olarak firmalar bilişim 
uzmanlarının bulunduğu gruplara, bilişim ve 
teknoloji sitelerine ve kariyer sitelerine ilan 
veriyorlar. Görüşmeler hem insan kaynakları 
departmanı hem de pozisyonun bağlı olacağı birim 
yöneticisi tarafından yapılıyor. Bazı durumlarda 
adayın bilgisi uygulamalı olarak 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?

-Bu anlamda bilişimin olduğu her yerde bulanarak 
tüm bilişim uzmanlarına sitemizi anlatıyoruz. 
Ayrıca Türkiye’de sadece bilişim uzmanlarına özel 
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kariyername.com’dan başka bir kariyer sitesinin olmaması da 
sektör uzmanlarının bize yönelmesini  sağlıyor.

-İşe alımlarda bilişim teknolojilerinden nasıl yararlanıyorsunuz?
-Sosyal medya mantığı ile çalışan web sitemiz üzerinden aday ve 
işvereni buluşturuyoruz. Dünyanın ilk “takip et ve başvuru başına 
öde” sistemine sahip kariyer sitesini geliştirdik. Böylece iş arayan 
ve işveren kısa zamanda birbirini bulabiliyor.

-Eklemek istediğiniz başka konular var mı?

-Sitemiz ile bilişim uzmanlarını, bilişim uzmanı arayan firmalar 
ile buluşturuyoruz. Bunu yaparken son derece sade, yenilikçi ve 
basit bir yapı ile sunuyoruz. İş arayanları bunaltmadan site içinde 
uzun zaman kaybetmeden kendilerinin belirledikleri kriterler ile 
oluşturdukları “takip et” sayfalarına uygun iş ilanlarını adaylara 
sunuyoruz.
 
İşverenler için başvuru başına ödeme sistemi ile işveren açtığı 
ilan başvuru alırsa ödeme yapıyor ve iş ilanı 100 başvurudan 
fazla başvuru alırsa hiçbir ekstra ücret de ödemiyor. Böylece 
işverenlerin iş ilanı verebilmelerine yüzde 50 tasarruf ile kolaylık 
sağlamış oluyoruz.
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