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Yenilikçi bir iş modelinin sürdürülebilir olması için 
yeteneği bulmaya, onu geliştirmeye ve elde tutmaya 
ihtiyacı vardır. 

Bunun etkili yolu ise şirketlerin iyi tasarlanmış bir 
yetenek kazanımı stratejisi oluşturmalarıdır. 

Günümüzün oldukça rekabetçi yetenek pazarında, 
bu döngüye işe alımın kısa vadeli, geleneksel ve 
taktiksel bakış açısı ile yaklaşmak mümkün olsa da 
pek sürdürülebilir değil. 

Yüksek performanslı bir çalışma kültürü yaratmak, 
pazarda rekabetçi kalabilmek, kolektif bir ekip ruhu 
oluşturmak ve çalışanın gerçek değerini anlamak 
için şirket adına oyunun kurallarını değiştiren ve 
sürekli yenilenen bir yetenek kazanımı stratejisi 
belirlemek oldukça önemlidir. 

Neotalent olarak yetenek kazanımı ve bağlantılı 
birçok başlığı ele aldığımız ve uzun yıllara dayanan 
bilgi ve deneyimimizle hazırladığımız bu çalışmayı 
sizlerle paylaşıyoruz.

Bu e-book ile yetenek kazanımı ve ilgili birçok konu 
hakkında detaylı bilgiye sahip olabileceksiniz.
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YETENEK KAZANIMI
NEDİR?

Yetenek kazanımı, 
şirketin uzun vadeli stratejisi ve genel büyüme planları dahilinde 

şirket için doğru yeteneğin farkına varmak, 
ideal olacak ve en iyi performansı gösterecek adayları etkilemek 

ve onları organizasyona dahil etmek demektir. 

Geleneksel yaklaşımın ötesine geçerek adayın/çalışanın 
organizasyon için gerçek değerini anlamayı hedefleyen 

işe alım yaklaşımıdır.
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Yetenek Kazanımı mı 
yoksa İşe Alım mı?



YETENEK KAZANIMI MI, YOKSA İŞE ALIM MI?
Yetenek kazanımı mı yoksa işe alım mı? 
İkisi arasında bir fark var mı?
Benzerlikleri ve farkları nedir?

Yetenek kazanımı ve işe alım arasındaki temelde en önemli fark; işe alımın reaktif olması ve 
anlık ihtiyaca cevap vermesi, yetenek kazanımının ise proaktif ve devam eden bir süreç 
olmasıdır.

Farkın daha net anlaşılabilmesi için şöyle soralım:

En nihayetinde her ikisinde de amaç boş rolü doldurmak olsa da birinde ihtiyacı hızlıca 
doldurmak var, diğerinde ise uzun vadeli plana hizmet eden ve kazanan bir şirket kültürü 
yaratmayı amaçlayan bir bakış açısı var.

Kısacası; işe alım uzmanları boş rolleri/kadroları doldururken, yetenek kazanımı uzmanları 
ise şirketin halihazırdaki stratejisi ile uyumlu olabilecek uzmanlara, gelecek liderlere ve 
yeteneklere bakarlar. 

Yetenek kazanımı departmanları kısa vadeli çalışan ihtiyacındansa daha çok şirketin uzun 
vadeli insan kaynağı planlamasına odaklanırlar. İşin daha çok strateji tarafındadırlar. 

Ayrıca bu ekipler ilk başvurudan iş teklifine kadar süreçteki aday deneyiminden sorumlu 
olmakla birlikte, işveren markasını geliştirmekten ve potansiyel adaylara markanın 
iletişimini yapmaktan da sorumludur. İşveren markası adaylara şirket kültürü, itibarı, 
rakiplerden ayrışan önemli farklılıklarınız, ürün ve servisleriniz ile ilgili bir fikir verir. 

Şirket içinde açık rolleri/ boş kadroları doldurmak için mi aday arayışındasın? 
Yoksa;
Daha büyük bir strateji ve amaç ortaya koyarak şirket içi inovasyonu 
destekleyecek ve büyümeye katkısı olacak adaylara mı bakıyorsun?
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Ne zaman işe alım yaparız?

İşe alım boş olan, boşalan ya da yeni açılan kadroları acil ve hızlıca doldurmak ile ilgilidir. 
Burada işe alınacak kişinin görev tanımı bellidir, istenen deneyim ve beklenen yetkinliklerle 
ilgili net bir fikir vardır. İşte bu noktada odak, şirketin o anki ihtiyaçlarına yöneliktir. Bu 
süreçte, “Bu aday, kendisinden istediğimiz işi yapabilir mi?”, “Bu işte performans 
gösterebilir mi?”, “İstediğimiz görev ve sorumlulukları en iyi şekilde hangi aday yapabilir?”  
gibi sorular sorarız. 

Yetenek kazanımı, şirket için doğru yeteneğin farkına varmak ve en iyi performans 
gösterecek, şirket stratejisi ve kültürüne uygun, işe bağlı ve motive olacak adayları 
etkilemek, organizasyona dahil etmekle ilgilidir.  

Burada uzun vadeli insan kaynakları stratejisi, şirketin genel büyüme planlarıyla 
bağlantılıdır. Bu süreçte artık, “Dışarıdaki yeteneğe nasıl ulaşırız?”, “Onu nasıl etkileriz?”, 
“Şirket için ideal olan adaya ne sunabiliriz?”, “Kariyer beklentisini nasıl karşılarız?” sorularını 
sorarız. 

Özetle; yetenek kazanımı, geleneksel işe alımdaki taktiksel yaklaşımın ötesine geçerek 
çalışanın gerçek değerini anlamaya çalışır. İşe alımda aday filtrelerken “acaba şirket için 
doğru aday mı?” diye bakılır. Yetenek kazanımı ise, potansiyel adayı “burası senin ve 
kariyerin için doğru şirket” olduğunu konusunda ikna etmektir.

Her ne kadar aynı terimler olarak kullanılsa da ikisi ayrı konseptlerdir. Yetenek kazanımı, 
işe alımı kapsar.

Ne zaman yetenek 
kazanımına ihtiyaç duyarız?
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İşe alım ve yetenek kazanımı arasındaki farkları bilmek, ihtiyaç ve hedeflerinize hangi 
yaklaşımın en uygun olacağını anlamanızı sağlayacaktır. Ayrıca etkili bir yetenek kazanımı 
sürecinde şirket için en iyi yeteneği belirlemek, hedeflemek, etkilemek ve işe almak adına 
atılan adımlarda -tüm departmanlar için- şirketin ana hedef ve stratejileriyle uyum çok 
önemlidir.  

Uzun vadeli planlama ve strateji Kısa vadeli ihtiyaca yönelik

Proaktif Reaktif

Devam eden bir süreç Anlık ve belli bir süre içinde

Devam eden bir döngü Düz bir süreç

Öncelik: Kalite
Zaman ve maliyet ikinci planda olabilir 

Öncelik: Zaman ve Maliyet 
Kalite ikinci planda olabilir

CV’nin ötesinde yetkinlik, beceri, bilişsel 
kabiliyet, değer ve potansiyele bakar

CV’ye, sektör deneyimine ve 
eğitim geçmişine bakar

Doğru adayı hem bugün hem gelecekteki 
pozisyonlar için arar

Doğru adayı bugün için arar

Süreç adımları: 
1. Analiz & planlama, aday arama, 
    potansiyel aday havuzu yaratma - 
    aday bulma, mülâkat ve değerlendirme,
    seçme ve yerleştirme, onboarding
2. Yeteneği işe alma, sonrasında 
    geliştirme ve elde tutma amacına 
    yönelik işveren markası ile pazarlama 
    misyonu ve etkili kurumsal mesaj içeriği
3. Potansiyel adaylarla ilişki geliştirme ve
    network
4. İş gücü segmentasyonu
5. Metrik ve analitikler

Süreç adımları: 
1. Aday arama, bulma, 
    mülâkat ve değerlendirme, 
    seçme ve yerleştirme

Hem hızlı hem gelecek yetenek
ihtiyacına yönelik Acil ihtiyaca yönelik

İŞE ALIMYETENEK KAZANIMI
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8 Adımda
Yetenek Kazanımı

Süreci
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8 Adımda Yetenek Kazanımı Süreci

Biliyoruz ki işe alım dünyası artık çok farklı. Güçlü ve sürekli yenilenen bir yetenek kazanımı 
stratejisi kurgulamak ise çok önemli. Birçok karmaşık aşamadan oluşsa da yetenek 
kazanımı sürecinin en kritik aşamalarını sizin için 8 adımda özetledik. 

1. Analiz & Planlama (Analyse & Plan)
2. Yeteneği Bulma/ Potansiyel Aday Havuzu Yaratma (Source & Lead Generation)
3. Yeteneği Çekme (Attract)
4. Ön Eleme (Screen & Select)
5. Mülâkat ve Değerlendirme (Interview & Assess)
6. Son Eleme (Final Selection)
7. Referans Kontrolleri ve İş teklifi (Reference Checks & Offer)
8. İş Alım ve Onboarding (Hire & Onboard)

Analiz & Planlama
Analyse & Plan

Yeteneği Bulma
Potansiyel Aday Havuzu 
Yaratma
Source & Lead Generation

Yeteneği Çekme
Attract

Ön Eleme
Screen & Select

Son Eleme
Final Selection

Mülâkat ve 
Değerlendirme
Interview & Assess

İşe Alım ve 
Onboarding
Hire & Onboard

Referans Kontrolleri
ve İş Teklifi
Reference Checks
& Offer

YETENEK
KAZANIMI
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1. Analiz ve Planlama
İlk adımda ihtiyacı belirliyoruz. Bu pozisyon şirketin hem bugün hem de gelecekteki 
hedef ve stratejilerine paralel mi? İş analizini ve iş gücü planlamasını yaptıktan sonra ilk 
temel adım, güçlü ve ilgi çeken bir iş tanımı oluşturmak… Genel strateji doğrultusunda 
tanımı ne kadar doğru yaparsak organizasyonel performansa olan potansiyel katkıyı o 
denli belirlemiş oluruz.

Ana hatlarıyla görev ve sorumluluklar, istenen deneyim, bilgi ve yetkinliklerle birlikte ideal 
profili tanımlarız.

Peki bu yeterli mi?

Geleneksel işe alımdan farklı olarak yetenek kazanımı proaktif bir süreçtir. Bu süreçte 
doğru aday hem bugün hem gelecekteki pozisyonlar için aranır. (link yetenek kazanımı vs 
işe alım). Dolayısıyla iş tanımını ve ideal aday profilini klasik çerçevede hazırlarsak 
gelecekteki olası değişiklikleri bu tanıma yansıtamayız. 

Bu sebeple, değişken ve dinamik organizasyonlarda adayın başarısını öngörebilmek için 
çok yönlü teknik yeterlilik, bilgi, deneyim, yetkinliklerle birlikte değerler, tutum ve 
davranışsal beceriler belirlemek kritiktir.

Özetle, bu aşamada iş-spesifik kriterlerden ziyade şirket kültürüne en uygun kriterlerle iş 
tanımı yaparız.
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2. Yeteneği Bulma/Potansiyel Aday Havuzu Yaratma
Bu adımda en iyi adaylar için kaynaklarımızı belirleriz. Potansiyel adaylara ulaşmak için 
gerek kariyer sitelerinde iş ilanı yayınlayarak gerek şirketin sosyal medya kanallarında 
gerekse çeşitli iş ve sosyal ağlar, online gruplar, organizasyon, etkinlik ya da projelerde 
ihtiyacı görünür hale getiririz. Yani aday için farkındalık evresi başlar. Aday, farkındalığını 
zaman içinde ilgi alanları, ihtiyaçları, değerleri ve istekleriyle şekillendirir. Böylelikle 
potansiyel aday havuzu oluşmaya başlar. 

Planlı ve uzun dönemli ihtiyaca yönelik bir strateji çerçevesinde şirket içi kaynaklar, 
kariyer portalleri, öneri programları ya da danışmanlık firmaları gibi dış kaynaklar ile aday 
havuzu büyür. Aday başvuru sisteminizde kayıtlı olmasa da pazarda şirketinizin farkında 
olan ve sizi takip eden, henüz tanışmadığınız adaylar gelecekteki potansiyel aday 
havuzunuzu oluşturur.

Aday için bu aşama:
FARKINDALIK ve DEĞERLENDİRME EVRESİ
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3. Yeteneği Etkileme
Şirketin pazardaki ürün ve servislerini bir tarafa koyarsak, güçlü bir işveren marka algısı 
yaratmak, şirket kültürü ve şirketin bir adaya rakiplerine kıyasla ne sunabileceğini 
tasarlamak; adayın ilgisini çekmek için en önemli kriterlerdendir. Bununla birlikte her 
zaman insan odağında iletişimi güçlü tutmak ve pozitif bir aday deneyimi oluşturmak, 
sürecin olmazsa olmazlarındandır. İşe alım sürecinde ilerlemediğiniz aday belki 
gelecekte başka bir pozisyon için ideal kişidir! 

Bir şirketin pazarda ürün ve hizmetleri ile ilgili bir itibarı olduğu gibi işveren olarak da bir 
itibarı vardır. İşveren olarak itibarı, işveren markasını ifade eder. Güçlü bir işveren 
markası ise bugünün oldukça rekabetçi olan yetenek pazarını domine etmenizi 
sağlayabilir. İK Liderlerinin %80'den fazlası, yeteneği çekebilmelerinde işveren 
markasının önemli bir etkisi olduğunu söylüyor.

(İstatistikî bilgi kaynağı: Undercover Recruiter)

Aday için bu aşama:
İLGİLENME ve BAŞVURMA EVRESİ
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4. Ön Eleme
Bu aşamada CV / başvuru toplama, tanımlanan rol doğrultusunda adayla ilgili veriler 
değerlendirilir. Ön elemede aday havuzu içinden organizasyon için ideal olacak 
yetkinlikte ve deneyimdeki adaylar seçilir. Bu adaylar bir sonraki aşamaya taşınır.

Aday için bu aşama:
SEÇİLME ve DEĞERLENDİRİLME EVRESİ
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5. Mülâkat ve Değerlendirme
Bu aşamada pozisyondan beklenen kritik olan maksimum 5 görev ve sorumluluk 
belirlenir. Paralelde başarıyı tanımlamak için kilit performans metrikleri tanımlanır. 
Birebir görüşmeler için sorularınızı belirlenen olmazsa olmaz kriterler, davranış ve 
yetkinlikler doğrultusunda hazırlayıp sorabilirsiniz. 

Mülâkat, en yaygın kullanılan tekniktir. Bu görüşmelerde özellikle adayın özgeçmişinde 
belirttiği deneyimi üzerinden konuşulurken diğer taraftan kişinin bilgi, beceri, bilişsel 
kabiliyet, değerleri ve potansiyeli değerlendirilir. Hatta deneyimine özel belli başlı 
davranışları, aldığı karar ve aksiyonlar kişinin gelecekteki olası davranış ve tutumuyla ilgili 
bir öngörü sağlar. Adayın sosyal beceri ve kişilik özellikleri ile ilgili de fikir verir.  

Bunun dışında aday değerlendirme sürecinde bilişsel beceri, kişilik envanterleri, vaka 
çalışmaları ve değerlendirme merkezi gibi araç ve uygulamalar da kullanılabilir. 

Aday için bu aşama:
SEÇİLME ve DEĞERLENDİRİLME EVRESİ
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Bununla beraber görüşmelerde sorulmayan, 
tereddüt edilen ya da emin olunmayan 
konular kişinin referans olarak verdiği çeşitli 
seviyelerde ve iş ilişkisi olan kişilere soru 
olarak yöneltilir. Bu aşamada adayla ilgili 
sezgilerin de bir nevi sağlaması yapılmış 
olunur. Bu sürecin hassasiyetle ve 
gerektiğinde bazı noktalarda gizlilik ilkesiyle 
yürütülmesi gerekir. 

Referans kontrolleri tamamlandıktan sonra 
sıra maaş ve yan hakları içeren iş teklifine 
gelir.

Bu noktada son aşamaya gelen adayın/ların referans kontrolleri tamamlanır. Bu süreçte 
CV’de yer alan ve birebir görüşmelerde edinilen bilgilerin doğruluğu teyit edilmiş olunur. 

7. Referans Kontrolleri ve İş Teklifi

6. Final Eleme
Bu aşamada değerlendirilen adaylar içinden 
kısa liste adaylar oluşturulur ve sunulur. O 
adaylar için karar verici olan yöneticiler ile 
birebir görüşme ve değerlendirme süreci 
başlar. Tekrar bir eleme olur ve kısa liste 
adaylar içinden son aşamaya taşınacak en 
ideal aday/lar seçilir.

Aday için bu aşama:
SEÇİLME ve DEĞERLENDİRİLME EVRESİ

Aday için bu aşama:
İŞE ALINMA EVRESİ
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8. İşe alım ve Onboarding 
Yetenek Kazanımı içinde görülmese de işe alımı finalize ettikten sonra onboardingi aday 
deneyiminin son halkası olarak kabul etmek gerekir. Bu aşamada çalışan “tamam ya da 
devam” der. Plansız, organize olmayan ve kaotik bir deneyim, çalışanın vakit 
kaybetmeden hızlı bir şekilde ayrılma kararı almasına sebep olabilir. Bu, her seviye profil 
için geçerlidir. Bu tür durumlarda kişi, “ilk izlenim son izlenimdir” algısıyla hareket edebilir 
ve iş akdini erken sonlandırmaya meyillidir. İlk izlenimi değiştirmek için ise maalesef ikinci 
bir şans olmayabilir. 

Bir araştırmaya göre harika bir onboarding süreci deneyimleyen çalışanların %69’u bir 
şirkette büyük olasılıkla 3 yıl kalıyor. (Kaynak: SHRM). Dolayısıyla yetersiz bir onboarding 
süreci, iş gücü devir oranını (turnover) yükselten bir faktördür. 

Dipnot: Aday Takip Sistemi (Applicant Tracking System) etkili bir yetenek 
kazanımı sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır diyebiliriz. ATS üzerinden 
yetenek kazanımının tüm aşamalarını hızlı ve verimli bir şekilde 
yönetebilirsiniz. 
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Startuplarda
Yetenek Kazanımı

Neden Önemli?
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STARTUPLARDA YETENEK KAZANIMI NEDEN ÖNEMLİ?

Startuplarda işe alım zor, yetenek 
kazanımı ise daha da zor olabiliyor... Sınırlı 
kadrolarla hızlı büyümeye çalışan 
şirketlerin doğru işe alımlarla başarı 
hikayesi yazabileceği ve pazarda fark 
yaratabileceği gibi yanlış işe alımlarla 
şirketi batırması bile söz konusu olabilir. 
Bu gibi zaman ve kaynak duyarlı yapılarda, 
konu bu kadar kritik iken bir startup, 
organizasyon için iyi değil en iyi, doğru 
değil en doğru, ideal değil en ideal adayı 
bulmayı ve işe almayı hedeflemelidir. 

Erken aşama bir girişimin odağı ürün ya da 
hizmetini pazara sokmak ve yatırım 
bulmak olabilir. Bu aşamada kurucular, 
kurucu ortaklar genelde birçok 
fonksiyonun sorumluluğunu üstlenir.

Bir girişim için insana olan asıl odak ise 
genelde kendisi için doğru yatırımcıları 
bulduktan ve yatırım almaya başladıktan 
sonra başlar. Ölçeklendikçe, yenilikçi ürün 
ve servise yatırım yapmakla birlikte artık 
ekibi büyütmek de ana hedefler arasında 
yerini alır. 

Startupların kendilerine has dinamikleri 
var. Hızlı, talepkâr, sınırları zorlayan, 
aksiyon ve sonuç odaklı, inisiyatif veren bu 
yapılara; deneyimiyle birlikte hızlı adapte 
olabilen, elini taşın altına koymaktan 
çekinmeyen, öğrenme çevikliği olan, 
yaptığı işe ve gördüğü resme tutkulu ve 

kendini motive edebilen adaylar uyum 
sağlayabiliyor. Bazen öyle adaylar oluyor ki 
istenilen deneyim yok sayılıp 
performanstan öte adayın potansiyeline 
yatırım yapılıyor. 

Büyüklüğüne bakılmaksızın girişim 
ekosistemindeki şirketlerde;
Hedef: En hızlı sürede, en iyi, en uygun ve 
istekli olan adayı bulmak
Engel: Rakip çok, güçlü markalar da 
arayışta, üstüne bir de pek bilinmiyorsanız 
adayın ilgisini çekmek için farklılaşmak 
şart.
Kaynak: Maaş seviyeleri pazar 
dinamiklerini yakalasa da bütçeler ve 
kadro sayıları sınırlı. Dolayısıyla işe alınacak 
her bir aday önemli. 

Geleneksel işe alım sürecinden farklı 
olarak yetenek kazanımında öncelik 
kalitedir. Duruma göre zaman ve maliyet 
ikinci planda değerlendirilebilir. 

Startuplarda yetenek kazanımının zor 
ve hassas bir süreç olmasının sebebi 
ise kalite, zaman ve maliyetin aynı 
anda öncelikli olması...

Eğer aday ihtiyacınızı aşağıdaki 5 
maddeden herhangi biriyle 
tanımlıyorsanız yetenek kazanımı 
yaklaşımıyla işe alım yapıyorsunuz 
demektir. 
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1. Belli bir konuda, spesifik 
deneyimi olan bir yetenek 
arıyorsanız 
Eğer ürün ve hizmetiniz özel, hizmet verdiğiniz pazar niş 
bir pazar ise genelde aranan ideal aday benzerine pek de 
sık rastlanmayacak niteliklere, yetkinlik setine ve deneyime 
sahip oluyor. İdeal adayda, sektör ve fonksiyon spesifik 
tecrübe aranırken belki de birkaç farklı kombinasyonun 
tek bir adayda olması bekleniyor. Örneğin, hizmet 
sektöründesiniz ve Operasyon Direktörü arıyorsunuz. Bu 
rolden beklentiniz sadece müşteri hizmetleri ve müşteri 
deneyimi ile ilgili olan operasyonu yönetmek değil. Adayın 
ayrıca yeni pazarlara giriş, pazar penetrasyonu ve strateji 
deneyimi olsun istiyorsunuz. Hem operasyon hem strateji 
deneyimi ve tek bir adayda! 

       2. Büyümek
       İstiyorsanız

Yetenek kazanımı stratejisinde şirketler, ideal olan adayı değerlendirirken 
büyümeye faydası ne olur bakış açısıyla bakmalı. Bir aday için; “deneyimi, 
yetenek ve yetkinlikleri ile, fikirleri ile şirkete ne katabilir?”, “Şirketin 
ilerlemesine nasıl destek olur?”, “Şirkete ne kadar bağlı?”, “Bu bağlılık şirketi 
uzun süre destekler mi?” gibi soruların cevaplarını verebilmemiz gerekir. 
Mesela, B2B’de hizmet veren bir teknoloji şirketisiniz. Yeni yatırımlarla 
yurtdışına açılıyorsunuz ve agresif olmak durumundasınız. Beklentinizle 
uyumlu uluslararası pazarlarda B2B teknoloji ürününü daha önce satmış bir 
Global Satış Müdürü arıyorsunuz. Bu operasyonu tek başına sahiplenecek ve 
başlatacak, şirketin ruhuna uygun bir profil için reaktif olamazsınız.
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3. Şirketiniz tanınmıyor ya da 
henüz yeteri kadar bilinmiyorsa
Spesifik bir rolde en iyi adayı arıyorsunuz, ama aynı 
zamanda pazardaki rakipleriniz de aynı rol için benzer 
deneyimde aday arayışında. Eğer şirketiniz bilinmiyorsa ya 
da yeteri kadar tanınmıyorsa direkt ulaştığınız adaylar bu 
fırsatla ilgilenmeyebilir ya da iş ilanına gelen başvurulara 
yeteneği çekemeyebilirsiniz. İşte, şirketle ilgili farkındalık 
yaratmak ve işveren marka algısı oluşturmak, yetenek 
kazanımı stratejisinin en önemli parçalarından biri.

Startuplarda en önemli şey şirkette değer yaratacak ideal 
adayları işe almak ve onları kaybetmemek… Pozitif ve güçlü 
bir işveren markası ile şirkete yeteneği çekmek, işe almak ve 
sonra onu elde tutmak daha kolay ve hızlı hale geliyor. İyi 
görüşlerin yayılımı ne kadar hızlıysa, pazardaki marka itibarı 
iyi olmayan şirketlerle ilgili bilgilerin de yayılımı o kadar hızlı 
oluyor. Bu tür şirketlerin yetenek kazanımı stratejilerinde 
önemli değişiklikler olmadıkça yeteneği içeri almaktaki 
çabaları sonuçsuz kalabiliyor. İşe alım süreleri ise maalesef 
istedikleri hızda olamıyor. 

4. Performans + Potansiyelin 
peşindeyseniz
Bazen aradığınız kişiyi başka sektörlerden bulursunuz. 
Onun geldiği sektör ile sizin hizmet verdiğiniz sektör 
alâkasız görünebilir. Sektörler farklı olsa da dinamikleri 
benzer olabilir. Örneğin, hem e-ticaret operasyonu olan, 
hem de geleneksel ve ulusal zincir kanallarında satış 
operasyonu olan yenilikçi bir şirketsiniz. Hem yurtdışından 
ürün ithalatı yapıyorsunuz hem de Türkiye’de üretiminiz var. 
Şirketin operasyon dinamikleri FMCG sektörüne benzer. 
Tüm operasyonu emanet edeceğiniz birini arıyorsunuz. 
FMCG sektöründe tedarik zinciri, kategori ve birçok kanalda 
satış yönetimi tecrübesi olan, P&L yönetmiş ve hatta finans 
fonksiyonunda da çalışmış bir aday bu role gayet iyi uyabilir. 
Orada sizi ikna eden kişinin önceki deneyimlerindeki 
çeşitlilik, performansı ve başarı hikayeleri olabilir ama bu 
yeterli olmayacaktır. En önemlisi birebir olmasa da benzer 
dinamiklerde edindiği deneyimini yeni sisteme nasıl ve ne 
hızda adapte ettiği, ne kadar çevik olduğu olacaktır. 
Beklentinin ötesine geçebiliyor mu? Yeni ve geleneksel 
olana yıkıcı bir alternatif olan, yenilikçi ve dinamik pazarın 
farkında mı? Buna uyumlu mu?  
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5. Tam olarak neye ihtiyacınız 
olduğunu bilmiyorsanız
Bir yetenek arayışındasınız ama iş tanımından, 
görev ve sorumlulukların ne olacağından emin 
değilsiniz. Görünce işte bu! diyeceksiniz belki ama 
o adayla karşılaşmadan da tanımlayamıyorsunuz. 
Belli ki aradığınız yeteneği bulduğunuzda 
kafanızdaki belirsiz tanım şekillenecek. 

İşte, spesifik bir iş tanımıyla sınırlandırmadan, 
inisiyatif alacak, işi sahiplenecek, hızlı öğrenecek, 
elinden gelenin en iyisini yapacak insanlar 
arıyorsanız, yetenek kazanımı bakış açısıyla 
ilerlemek gerekiyor. Bunun için belirlenmiş bir 
süre yok, bir zaman baskısı yok. O yeteneği 
bulunca kaçırmamak gerekiyor.

Burada önemli olan sadece “şu alanda, bu kadar 
yıl deneyimi olan” değil, sizinle birlikte büyük resmi 
gören ve destekleyen, değerlerinizi anlayan ve 
paylaşan, beklentinin ötesinde iş çıkaran ve 
performans gösteren, yeteneğini ve vizyonunu işe 
yansıtan insanlara ulaşmak oluyor. 
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Yetkinlikler iş hayatında, rol spesifik teknik bilginin dışında işi 
başarıyla yapmak için ihtiyaç duyulan yetenek, genel tutum ve 
davranışsal becerilerdir. Yetkinlikler, görev ve sorumlulukların 
"NASIL" yapıldığını belirler. 

Bu bölümde startuplarda yetenek kazanımı sürecinde 
adayları değerlendirirken ön plana çıkan en kritik 7 yetkinliği 
ele aldık. Bununla birlikte her bir yetkinlik için iş 
görüşmelerinde sorulabilecek örnek soruları da sizlerle 
paylaştık. 

Bir aday görüşmesinde 
6’dan fazla yetkinliği kullanarak
veri toplamak verimli değildir. 
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1.
Hızlı Adapte 
Olabilme
Beklenmeyen 
durumlarla baş etme 
ve değişen çalışma 
ortamı, iş planları, 
strateji ve/veya 
önceliklere odağını 
kaybetmeden ve hızlıca 
uyum sağlayarak 
çalışabilme ve üretme 
becerisidir. Bu 
yetkinlikte olan kişiler 
yeni ortam ve 
yöntemleri, değişken 
durumları direnç 
göstermeden kolaylıkla 
kabul eder.

Sorular:

Eğer cevabını alıyorsanız, adaya her bir yetkinlikle ilgili 1 tane soru 
sormanız yeterli. Eğer ilk soruda bir cevap alamazsanız ya da yeterli 
değilse, o yetkinlikle ilgili veri sağlayacak ikinci bir soru sorabilirsiniz. 
Yine cevap alamıyor ya da yetersiz ve alakasız cevaplar alıyorsanız, 
üçüncü soruyu sormak için düşünün. Aday o yetkinlikte olmayabilir!

Yeni bir işe başladığında karşılaştığın en büyük zorluk neydi?
Nasıl adapte oldun?

Daha önce yapmadığın bir işi yapmak zorunda olduğun bir zamanı anlatır mısın? 
Ne yaptın? 
Nasıl yönettin? 
Ne öğrendin?

Yeni bir ürün, sistem, süreç ya da yeni bir teknolojiyi öğrenmek zorunda 
olduğun bir zamanı anlatır mısın? 
Neler yaptın? 
Ürün, sistem ya da teknolojinin özelliklerini tam anlamıyla öğrenmen ne 
kadar zamanını aldı?
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2. İnisiyatif Kullanma
Sorumlu olunan işin kalitesini artırmak, sorunları çözmek ve yeni fırsatlar yaratmak için 
kendisinden beklenmediği halde, kimseden talimat beklemeden ve hem bireysel hem 
organizasyonel hedeflerle örtüşecek şekilde aksiyon almaktır. Gelecekle ilgili fırsat ve 
zorluklar karşısında kendi başına harekete geçebilme ve ani değişikliklere karşılık 
verebilme becerisidir.

Sorular:

Gelecekle ilgili bir fırsat ya da olası bir sorunu fark ettiğin bir deneyimini 
anlatır mısın? 
Bunu farkettiğinde nasıl bir aksiyon aldın? 
Nasıl bir sonuç elde ettin?

Büyük bir sorunun üstesinden geldiğin bir deneyimini paylaşır mısın? 
Nasıl bir durum vardı? 
Neler yaptın? 
Sonuç ne oldu? 
Bu sana ne hissettirdi? 

İşte var olan prosedürleri ya da iş yapış şeklini iyileştirmek için inisiyatif aldığın 
bir durumu anlatır mısın? 
Başarılı oldun mu? 
Aynı durum şimdi olsa neyi farklı yapardın? 
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3. Hırslı ve Rekabetçi Olma
Yaptığı işe enerji ve tutku getirme ve pazardaki rekabette en iyisini hedefleme becerisidir. 

Sorular:

Bir konu hakkında kendini nasıl geliştirdiğin ya da performansını nasıl 
iyileştirdiğin ile ilgili spesifik bir durumu anlatır mısın?

Kendine koyduğun çok zor bir hedefi başardığın ve başarınla gurur 
duyduğun bir anı paylaşır mısın? 
Bunun için neler yaptın? 
Sonuç ne oldu? 

Çalıştığın şirketin hizmet verdiği pazar dinamiklerini ve rakipleri iyi bildiğini 
ispat eden bir durumu paylaşır mısın? 
Nasıl aksiyon aldın? 
Sonuç ne oldu?
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4. Tutkulu Olma ve Gücü Kendinden Alma
Ne olursa olsun her işi enerji ve tutkuyla yapma, başkalarına da bu enerjiyi yansıtma 
halidir. Zor olanı hedefleme ve risk alma; çalışmaya, daha iyiyi yapmayı istemeye ve her 
zaman beklenenin ötesine geçmeye kendiliğinden istekli olma, önünde engeller de olsa 
“yapabilirim” tavrıyla hareket etme becerisidir.

Sorular:

Kendine koyduğun zor bir hedefi başardığın ve başarınla gurur duyduğun bir 
anı paylaşır mısın? 
Hedefi kim belirledi? 
Hedefe ulaşmak için neler yaptın? 
Nasıl bir sonuç elde ettin? 

Ek görev ve sorumluluklar aldığın bir durumu paylaşır mısın?

Ekiple birlikte gerçekleştirdiğin ve organizasyonun bütününe hizmet eden bir 
hedeften bahseder misin? 
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5. Öğrenme Çevikliği: Gelişime ve Öğrenmeye Açıklık
Yaşanan deneyimden öğrenmeye isteklilik ve öğrenme yeteneğidir. Değişimin hızı ve 
pazarın karmaşıklığı doğrultusunda, yeni ya da alışılmadık durumlarda daha verimli bir 
performans göstermek için öğrendiklerini uygulama becerisidir.

Sorular:

Bir şeyin değişmek zorunda olduğu bir durumu anlatır mısın? 
Durumu nasıl yönettin? 

Kişisel bir hedefini gerçekleştirmek için yeni ve yaratıcı bir yaklaşımla aksiyon 
aldığın bir durumu paylaşır mısın? 

Orijinal ama pratik fikirlerle iyileştirdiğin bir ürün, hizmet ya da süreçten 
bahseder misin? 
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6. İş Çevikliği: İşi Sahiplenme & Sorumluluk
İş çevikliği, derin bir sahiplenme ve sorumluluk hissiyle mazeret belirtmeden gerekeni 
yapma becerisidir. Verilenin yapılmasının ötesinde burada organizasyonun bütününe 
yönelik anlama, öğrenme ve zorluklarla baş etme yetisi vardır. Uzun vadede yaratılacak 
değeri kısa vadeli sonuçlara feda etmeme, sadece kendi ekibi için değil tüm şirketin 
yararına hareket etme ve hiçbir zaman “bu benim işim değil” demeden işe yaklaşma 
biçimidir. 

Sorular: 

Ekiple birlikte gerçekleştirdiğin ve organizasyonun bütününe hizmet eden bir 
hedeften bahseder misin? 

Bir işte beklenenin ötesine geçtiğin bir durumu paylaşır mısın? 

Senin sorumluluk alanında olmayan önemli bir işi üstlendiğin bir durumu 
anlatır mısın? 
Neden önemliydi? 
Sonucu ne oldu? 
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7.  
Multitasking: 
Çoklu Görev 
Yönetme
Çok yönlü çalışma becerisi 
birden çok görev ve 
sorumluluğu aynı anda 
yönetme ve dikkatini 
birinden diğerine 
sorunsuz verebilme 
becerisidir.  

Sorular:

Aynı anda birçok projeyi etkili bir şekilde yönettiğin bir durumdan bahseder 
misin?

Aynı anda birçok proje ve/veya müşteri ile ilgilenirken iş planını nasıl organize 
ediyorsun? 

Hiç birçok işin arasında kendini kaybetmiş hissettin mi? 
Böyle bir durumda ne yaptın?
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   Bonus: 
Görüşmelerde sorularınızı STAR tekniğine göre 
kurgulamak işinizi kolaylaştıracaktır. 
STAR (Situation-Task-Action-Result) 4 kilit 
kavramdan oluşan kolay ve yapısal bir tekniktir.

Örnek vermek gerekirse;

Ana Soru:
İş hayatında karşılaştığın en büyük sorunu 
anlatır mısın?

Destekleyici STAR soruları

Nasıl bir durumdu?
Koşullar nasıldı?

Görev ve sorumluluğun neydi? 
Durumun seninle ilgisi neydi? 
Senden ne yapman istendi? 
Sorunu çözmek ne kadar önemliydi? 
Üstesinden gelmek ne kadar zordu?

Sorunu çözmek için ne yaptın? 
Nasıl bir yol izledin? 
Aksiyonların nelerdi?

Sonucu ne oldu?
Etkisi ne oldu?

S

T

A

R

Merak edin ve sorun. 
Soruyu sorduktan sonra 
bırakın aday görüşmeyi 
akıtsın. Sonra tekrar 
sorun. Unutmayın, sorular 
adayı zorlamak için değil 
aranan role uygun olup 
olmadığını anlamak için 
sorulur.

Yetkinlikle ilgili sorular 
adayın spesifik bir durum 
karşısındaki genel 
davranış yapısını 
görmenizi ve somut 
örnekler üzerinden 
gelecek performansını 
öngörebilmenizi sağlar.

Şirketiniz için önemli olan 
yetkinlikleri belirlemeniz, 
sizi rakiplerinizden ayıran 
güçlü yönlerinize yatırım 
yapmanızı, tüm 
organizasyonu 
birleştirecek ortak 
stratejiler belirlemenizi ve 
son olarak şirket 
kültürünüze uygun 
yetenekleri seçebilmenizi 
sağlayacaktır. 
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İŞ TANIMI ile İŞ İLANI ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

İş tanımı ve iş ilanı çoğunlukla karıştırılan, benzer olsa da aslında iki farklı kavram. Bu yazıda 
tanımları ve özellikleri ile birlikte iş tanımı ile iş ilanı arasındaki kilit farkları ele aldık.

İŞ TANIMI NEDİR?

İş tanımı, bir pozisyon ile ilgili ayrıntılı görev ve sorumlulukları, gerekli bilgi, 
beceri ve yetenekleri, istenen eğitim ve deneyim, fiziksel ve zihinsel gereklilikleri, 
başarı kriterlerini, pozisyonun organizasyon içinde kime bağlı çalıştığını ve
 çalışma koşullarını içeren şirket içi resmi dokümandır

İŞ TANIMI NE İÇİN YAZILIR?

İş tanımı; spesifik bir işi, işin nasıl yapıldığını, amacını, organizasyonun misyonu
ve hedefleriyle ilişkisini detaylandırmak için yazılır. 

Bununla beraber unvan ve derece/kademeye göre maaş seviyelerini belirlemek, 
performans değerlendirme sürecini yönetmek, görev ve sorumlulukları 
netleştirmek ve yasal mevzuatın gerekliliklerine uygunluk için de kullanılır.

İş tanımı çalışan için kendi pozisyonun detayları için açık bir kaynak oluştururken 
ayrıca kariyer planlama, eğitim ve gelişim faaliyetlerini belirleme ve pozisyonun 
yetki alanlarının kontrolü için de kaynak bir dokümandır. 
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İŞ TANIMI NASIL HAZIRLANIR?

1. İnsan kaynakları ekibi (özellikle işe alım, ücretlendirme ve yan haklar ekibi) 
ve pozisyon için karar vericiler (direkt raporladığı seviye) bu sürece dahil olur.

2. Önce bir işin en etkili şekilde yapılması için gerekli veriler toplanarak iş analizi 
ve iş değerlemesi yapılır. 
(Pozisyon ile ilgili veriler genellikle çalışan ve ilgili yönetici dinlenerek, 
gözlemlenerek ve/veya dış kaynaklardan ve araştırmalardan toplanır.)
 
3. Gerekli deneyim, bilgi, beceri ve yetkinlikler, fiziksel ve çevresel
faktörler belirlenir.

4. Önemli görev ve sorumluluklar belirlenir.

5. Tüm veriler belli bir standarda göre organize edilir ve finalize olur.
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İş tanımı, işe alım pozisyona uygun aday ararken
destekleyici dokümandır. 

İŞ TANIMI NELER İÇERİR?

Bir iş tanımı genel olarak ana hatlarıyla aşağıdaki maddeleri içerir. 

• Pozisyonun ismi
• Pozisyonun amaç ve hedefleri 
• Pozisyonun görev ve sorumlulukları
• Pozisyonda istenen yetkinlikler
• Pozisyonun raporlayacağı seviye
• Varsa direkt raporlayanların sayısı ve seviyesi 
• Hazırlandığı ya da güncellendiği tarih
• Tam zamanlı, kısmi ya da yarı zamanlı rol olup olmadığı
• Pozisyonun seviyesi
• Çalışma ortamının tanımı
• Fiziksel gerekliliklerin tanımı
• Seyahat olup olmadığı
• Eğitim seviyesi
• Sektör spesifik iş deneyimi 
• Sektör spesifik teknik bilgi
• Tercih edilen ek eğitim, sertifika, nitelik ve deneyimler 
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İŞ İLANI NEDİR?

Şirketlerin kendi web siteleri ya da kariyer siteleri gibi dijital kanallarda açık 
rollerine başvuru toplamak ve değerlendirmek için kullanılan öncelikli 
araçlardan biridir. 

İşe başvuranları etkilemek, ilgilerini çekmek için hazırlanan bir çeşit reklam 
ya da duyurudur. 

İş ilanı dışarıdaki adaylara yönelik olabileceği gibi içerdeki bir fırsat ve 
mobiliteyi desteklemek için organizasyonun kendi çalışanlarının
 başvurabileceği şirket içi ilanlar da olabilir. 
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Adaylar genelde pozisyon ismi ve lokasyona göre arama yaparlar. 
Bu nedenle pozisyon ismi kolay aratılabilir olmalı, lokasyon bilgisi ise 
mutlaka doğru seçilmelidir. 

İŞ İLANI NELER İÇERMELİ?

İyi hazırlanmış bir iş ilanı yüksek oranda kaliteli başvuru almak ve içinden
 yeteneği çekmek için çok önemlidir. 

İş ilanı pozisyonu açıkça tanımlamalı ve istenilen deneyim, bilgi ve nitelikleri 
içermelidir. 

Bir iş ilanı minimumda neleri içermeli?
1. Pozisyonun ismi/unvanı
2. Görev ve sorumlulukların özet listesi
3. Pozisyondan beklentilerin, bilgi, deneyim ve niteliklerin özeti
 - Eğitim bilgisi: Minimumda beklenen akademik kariyer 
 - Sektör bilgisi /deneyimi 
 - Benzer rolde deneyim
 - İstenen deneyim yılı
 - İstenilen sertifika ve eğitimler
 - İnsan yönetimi tecrübesi
 - İstenen teknik bilgi
 - İstenen kişilik özellikleri, beceri ve yetkinlikler
 - Tercih sebebi olabilecek, olsa iyi olacak ve/veya olmazsa olmaz beklentiler
4. Şirket ve çalışma kültürü hakkında özet bilgi
5. Lokasyon

Bu maddelerin yanı sıra pozisyonun kime raporladığı, çalışma koşulları, 
saatleri ve yan haklar ile ilgili de bilgi verilebilir.
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ETKİLİ BİR İLANIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Diyelim ki aşağıdaki 5 maddeyi içerecek şekilde ilanı kurguladık:

1. Pozisyon unvanı
2. Görev, sorumluluk ve beklentilerin özeti
3. Kritik nitelik, bilgi, deneyim ve yetkinlikler
4. Şirket ve çalışma kültürü hakkında özet bilgi
5. Lokasyon bilgisi

Peki bu yeterli mi? 
Tabii ki bu kadarla sınırlı değil…

Etkili bir ilan hazırlamak istiyorsak bu ilanın aşağıdaki özelliklerde olmasına 
özen göstermeliyiz:

1. Pozisyon unvanının ilgi çekici olması
2. Pozisyon ile ilgili en ilginç noktaları özetleyen bir özet paragrafın olması
3. Pozisyon ile ilgili kritik anahtar kelimeleri içermesi
4. Resmi bir tondan ziyade ulaşılabilir ve ilgi uyandıran bir tonda yazılması
5. Tutarlı, kolay okunur ve anlaşılır olması
6. Beklentilerden, anlatım şeklinden ve paylaştığı bilgiden şirket ve çalışma 
     kültürü ile ilgili fikir vermesi
7. Şirket, rol ve beklentilerle ile ilgili en ilgi çekici noktaları içermesi
8. Şirket ve pozisyonun cazip olduğu noktalar ve adaya sunduğu avantajlar
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Şirket içi doküman Şirket dışı, adaya dönük ilan

İşi açıklar. İşi satar.

Çalışan ve işe alım süreci için 
kaynak dokumandır.

Şirket web sitesinde ya da kariyer 
sitelerinde rolün tanıtımını yapmak 
için yayınlanır.  

Görev ve sorumlulukların uzun listesidir.
Görev ve sorumlulukların
özet listesidir.

İşi, işin nasıl yapıldığını, amacını, 
organizasyonun misyon ve hedefleriyle 
ilişkisini detaylandırmak için yazılır. 
Adayın ilgisi için yazılmaz. 

Adayın ilgisi ve başka şirketlerdeki 
benzer rollerden sıyrılmak için yazılır.

Rol ile ilgili olgulara dayanan, sektör
spesifik bir dille, resmi tonda yazılır.

Rol ve şirket kültürü ile ilgili ilgi
çekmek için vurgulu tonda tasarlanır.

Yönetici, işe alım ve ücretlendirme & 
yan haklar ekibinin iş birliği ile yazılır. 

Genellikle yetenek kazanımı, 
işe alım uzmanı ya da danışman 
tarafından hazırlanır. 

Bilgi, deneyim, beklenti ve niteliklerin 
uzun versiyonudur.

Bilgi, deneyim, beklenti ve 
niteliklerin kısa ve öz halidir. 
Özet şirket bilgisi içerir.

İşle ilgili ayrıntılı, teknik ve spesifik 
bilgi ve başarı metrikleri içerir.

İş tanımının kısa ve ilgi çekici bir 
versiyonudur. 

İŞ İLANIİŞ TANIMI

   Bonus: 
İyi hazırlanmış bir iş ilanı şirketin profesyonel duruşunu ve yaklaşımını gösterir ki bu da 
kaliteli başvuru almayı sağlar.   

İş ilanı aday deneyiminin başlangıç noktası ve potansiyel çalışanla ilk etkileşim diyebiliriz. Bu 
sebeple adayın farkındalık, üzerinde düşünme ve ilgilenme evresinde, ilanın pozisyon ve 
şirketinizle ilgili ilgi uyandırması çok önemli. Sadece direkt yaklaşım ile aday arayışında 
değilseniz, iş ilanınız ne kadar güçlü ve ilgi çekici ise, o kadar çok sayıda ve yüksek kalitede 
başvuru almayı başarırsınız. Başvurunun aday dönüşüm oranı yüksek olur. 

38



Yetenek
Kazanımında

Aday Deneyimi
Nedir? 

www.neotalent.com.tr



YETENEK KAZANIMINDA ADAY DENEYİMİ NEDİR?

Çalışan - işveren ilişkisi son yıllarda önemli ölçüde değişime uğradı ve dengeler değişti. 

İşe alımdaki güç daha önce işveren tarafındayken artık çalışan tarafına kaydı.

Bugün artık oldukça rekabetçi olan yetenek pazarında avantajlı olabilmek ve iyi bir işe alım 
süreci diyebilmek için deneyim odaklı bir süreç tasarlamamız şart.

Yetenek kazanımı ya da işe alım sürecinde aday deneyimi, iş arayanın tüm süreç boyunca 
işverenle ilgili etkileşimi ve algısını tarif eder. Bu etkileşimi nasıl yönettiğiniz adayın 
şirketinizle ilgili düşüncelerini iyi ya da kötü olarak belirler. 

Bu süreç adayın iş arama sürecinden başlar, onboarding sürecine kadar devam eder. 
Aday deneyimi, yetenek kazanımı sürecinde en iyi yeteneği bulmak ve onu etkilemek için 
kritiktir. 
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Sözün özü; adayın işe alım sürecindeki deneyimi birçok açıdan önemli…

Bu deneyim,
• Şirketin işveren marka algısı
• Adayın ilana başvuru oranı
• Başvuruyu geri çekme 
• Başvuruyu tamamlamama 
• Sürece devam etme ya da süreçten çekilme 
• Teklifi reddetme ya da kabul etme durumunu 
• Çalışan bağlılığını birebirde etkilediği gibi;
• Gelecekteki potansiyel çalışan olma durumunu ve aday havuzunu da etkiler. 

Yetenek kazanımı sürecince hız, kalite ve maliyetin aynı anda kritik olduğu, ister 
ölçeklenmiş ya da ölçeklenmemiş girişimler, isterse kurumsal şirketler için olsun, aday 
deneyimi aslında her türlü organizasyonel yapı için aynı önemde olmalı. 

Şu cümleler tanıdık gelecektir:

Başvursam mı?

Hala aramadılar…

Süreçten çıkıyorum… 

Teklifi kabul etsem mi? 

Bu listeyi daha da uzatabiliriz elbette… 

Ne kolay bir sistem, iki dakikada bilgilerimi sisteme girdim.

İlk görüşmeyi yaptım, yöneticiyle ne zaman görüşeceğim belli değil.

Anlamadım, nereden başvuruyoruz?

Daha yeni başvurdum, hemen döndünüz.

Görüştük ama olumlu-olumsuz bir dönüş olmadı.

Geri dönüşünüz, ilginiz ve geri bildiriminiz için teşekkürler.

Bir daha bu şirketin hiçbir pozisyonuna başvurmam.

Sürecim olumsuz olsa da ileride başka pozisyonlar için şansımı denemek isterim.

Benim pek ilgimi çekmedi ama bir arkadaşım bu rolle ilgilenebilir
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İş Arama - Fırsatlara Açık Olma

Başvuru - Direkt Yaklaşım

İletişim

Geri Bildirim

Onboarding

Görüşme

Aday Deneyimi Basitçe Aşağıdaki Aşamalardan Oluşur
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Aday, şirket ve pozisyon ile ilgili farkındalığını kendi kariyer hedefi, beklenti ve istekleriyle 
şekillendirip başvurusunu yapar. Aday başvuru yapmayabilir, biz ona direkt yaklaşımla 
ulaşabilir ve ilgilenme sürecini başlatabiliriz. Aday böylelikle, seçme ve değerlendirme 
sürecine girer. 

Aday yolculuğu ise aşağıdaki şekilde ilerler.

Farkındalık

Düşünme
Değerlendirme

İlgilenme

Başvuru

Seçme

İşe Alım

Onboarding

ADAY
YOLCULUĞU
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Yetenek Kazanımı Sürecinde
İyi Bir Aday Deneyimi İçin 13 İpucu

İşe alım stratejinizi ve ihtiyacınızı belirleyin. 1

Pozisyonun ünvanına karar verin.2

Aradığınız pozisyon için yetkinlik setini belirleyin.3

Anlaşılır, kolay okunur, ilgi uyandıran ve “olmazsa olmaz” deneyim, bilgi ve 
nitelikleri içeren bir iş tanımı ve iş ilanı oluşturun.4

Kariyer sayfanızın, kısa ve mobile uyumlu, fazla zaman almayacak, kolay 
başvurulabilir bir aday başvuru sistemi olmasına özen gösterin. 5

Adayın tüm yolculuğunu takip edebileceğiniz bir Aday Takip Sistemi (ATS) 
kullanın. Şirket sayfası dışında ilanın farklı kariyer sitelerinde 
yayınlayabilmek için kariyer portalleri ile entegre olabilecek bir yazılım 
olmasına dikkat edin. 

6

Adayla zamanında iletişime geçin. 7

Sürecin zaman planlamasına sadık kalın ve süreç boyunca şeffaf 
bilgilendirme yapın.8

Plan dahilinde süreci hızlı ve etkili şekilde yürütün. İstisnai gelişen durumlar 
dışında süreci geciktirmeyin, zaman planı dışında adayı bekletmeyin.9

Her aşamada etkileşimi yüksek tutun. Sürece giren her aday ile süreç 
boyunca iletişim halinde olun. Süreçle ilgili bilgilendirin.10

Görüşme sonrasında olumlu değerlendirilmeyen adaya süreçle ilgili dönüş 
yapın ve geri bildirim verin.11

Süreç öncesi, sırası ve sonrasında yetenek kazanımı için adaya 
sağlayacağınız, işveren markanızla paralel olan içerikler oluşturun.12

Aday-işveren ilişkisini tek bir pozisyon için kurmayın. Bu ilişkiyi, bugün ve 
gelecekteki olası iş birliğinizi göz önünde bulundurarak yönetin.13
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Şirketlerde çalışan bağlılığı ile ilgili yaşanan birçok problem ve yüksek iş gücü devir oranı, 
ilk andan olumsuz bir aday deneyimini ve eksik ya da planlanmamış işe alım stratejilerini 
işaret ediyor olabilir. Diğer taraftan reddedilse ya da süreçte elense dahi, iyi ve değerli 
hissettiren bir deneyim yaşayan aday dışarıda şirketinizin destekleyicisi olur. İş arayanın 
aday yolculuğu ve bu süreçteki deneyiminin önemini anlayan birçok başarılı marka, işe 
alım ya da yetenek kazanımı süreçlerini bu mantığa göre tasarlıyor. Daha da önemlisi 
adaylara, tıpkı müşteri kazanımı sürecindeki gibi bir farkındalık ve düşünce ile yaklaşıp 
onları gelecekteki potansiyel çalışan gözüyle değerlendiriyor. 

   Bonus: 
• Aday odaklı, hızlı ve rekabetçi 
pazar dinamiklerinde, bugün artık 
adaylar için aynı anda birçok fırsat 
olabiliyor. 

• Bir aday eğer fırsatlara açıksa, riske 
atmamak için bir değil iki iş teklifini 
aynı anda değerlendirebiliyor. 
İletişime geçmek için bekler ve 
gecikirseniz, şirketiniz için bir 
yetenekten olabilirsiniz. 
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