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Büyük bir başvuru havuzu oluşturun. 
Doğru kişiyi bulma olasılığını yüksektin.

Aranan adayda sahip olması beklenen 
yetenek ve becerileri net bir şekilde ifade
edin ve başvurularda bu özellikleri tarayın. 
Böylece aday görüşme toplantılarına 
ayırdığınız süreyi en etkili şekilde 
kullanabilirsiniz. 
Aday değerlendirme sürecine farklı 
değerlendirme unsurları ekleyin. 

Tek görüşme yapmak yerine kademeli ve 
farklı amaçlara yönelik görüşmeler  
gerçekleştirin. 

Uygun bir eşleşme yaptığınızdan emin 
olmak için kısa aday listenizi değerlendirin.

Bu, şirketiniz için yeni bir işe alım yolu olabilir.

Şunu unutmayın: Şimdiye kadar 
kullanmakta olduğunuz sistemi 
veya işe alım sürecini 
değiştirmezseniz, sahip  
olduğunuzdan daha fazlasını 
elde edemezsiniz. 

Kanıtlanmış bir işe alım sistemi 
aşağıdaki ilkelere dayanır:
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İŞTE  AYRINTIL I  OLARAK

4
AŞAMADA 
İŞE  ALIM SÜRECİ :

IŞTE  AYRINTIL I  OLARAK

4
AŞAMADA 
IŞE  ALIM SURECI :

1. Aşama: Pozisyon için potansiyel 
adaylar oluşturun
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Organizasyonunuzun vizyonu,                      
misyonu, değerleri
Adayın düşünce yapısı,
Pozisyonun organizasyondaki rolü,
Pozisyonun sorumlulukları,
Adayda olması istenen beceri seti,
Aranan adayın DISC Profili
Çalışma süresi
Çalışma şekli
Ödeme ve yan haklar

 a- Aşağıdakileri içerecek şekilde iş tanımını 
ve/veya duyuru metnini oluşturun:

https://www.actioncoachturkey.com?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_inner_link&utm_campaign=&utm_content=4-asamada-ise-alim-sureci
https://www.actioncoachturkey.com?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_inner_link&utm_campaign=&utm_content=4-asamada-ise-alim-sureci


actioncoachturkey.com 03

Önce kuruluş içine bakın
İş ağınıza ve yakınlarınıza duyurun
Kurumlar veya online kaynaklar aracılığı ile               
iş ilanı verin
Ticaret/endüstri yayınlarına ilan verin
Liselerde, kolejlerde ve üniversitelerde               
reklam yayınlayın
Yerel gazetede reklam yayınlayın
Müşteri veritabanınıza, iş birliği yaptığınız 
kurumlara/kişilere e-posta ile duyurun
İşe alım görevlisi veya yetenek avcısı ile çalışın

 b- Potansiyel aday kaynaklarını belirleyin            
ve seçim yapın.

Şirket bülteninizde 
ilan yayınlayın
Web sitelerinden     
iş başvurusu alanı 
oluşturun ve başvuru 
toplayın
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 a- Başvuran adayların listesini çıkarın

 b- Başvuruları incelerken gereklilik ve yeterliklerine 
göre adayı bir sonraki aşamaya taşıyacak durumu 
belirleyin. 

 • İyi, orta, zayıf durumlarını kullanabilirsiniz. İyi 
ve orta olarak belirlediğiniz adayları bir sonraki 
aşamaya taşıyacağınızı, zayıf olarak 
işaretlediğiniz aday ile süreci sonlandıracağınızı 
düşünerek işaretlemelerinizi yapın. 

 

 c- Adayları daha detaylı tanımak adına bir ön 
tanıma formu oluşturun ve mülakatta sormayı 
düşündüğünüz soruları yerleştirin. Bu pozisyon için 
mutlaka cevabını öğrenmeniz gereken soruların yer 
alması sonraki aşamaya geçerken kişileri 
değerlendirmenizde çok faydalı olacaktır. 
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2. Aşama: Başvuruların Değerlendirilmesi
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 d- İyi ve orta olarak belirlediğiniz adaylara ön 
tanıma formunu iletin ve dönüş yapmaları için 
belirli bir süre verin.

 e- Ön tanıma formları geldikten sonra tekrar 
cevapları inceleyerek bir eleme daha gerçekleştirin.
 

 f- Ön tanıma formu sonucunda elediğiniz adaylara 
kibar bir dillle durum bildirimi yapın. 

 g- Ön tanıma formu değerlendirmesini geçen 
adayları tebrik ederek görüşmeye davet edin.
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 a- İlk görüşmeyi birey ya da grup mülakatı şeklinde 
yapabilirsiniz. Bu görüşmenin amacı kişileri daha 
yakından tanımak ve genel yaklaşımlarını 
kavramaktır. Bu görüşmede şirket vizyonunuzu ve 
değerlerini özellikle anlatın kültürel olarak 
vizyonlarınızın uyuşup uyuşmaması ilerleyen 
aşamada bağlılığı etkileyen en önemli 
unsurlardandır.

 b- İlk görüşmenin ardından kişileri değerlendirin, 
olumlu/olumsuz geri dönüşün yapın.

3. Aşama: Görüşmeler, Vaka Çalışmaları 
ve DISC Davranış Profili Anketi
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 c- Bir sonraki aşamaya geçen adaylar ile tekrar 
birebir ya da grup görüşmeleri düzenleyin. Bu 
görüşme de amaç adayın işe uyumluluğu ve 
yeterliliğini bir vaka çalışması ile öngörebilmektir. 

 d- Vaka çalışması mülaktınıza aradığınız adayın 
sorumluluğunda olacak olan bir konu belirleyin. Bu 
süreçte benzer görevlerde olan ekip 
arkadaşlarınızdan, adaydan nasıl bir vaka örneği 
isteyeceğiniz, nelere dikkat edebileceğiniz 
konularında destek alabilirsiniz.

 e- Vaka çalışması mükatına benzer görevdeki ekip 
arkdaşlarınızı dahil etmeniz durum  
değerlendirmesinde faydalı olacaktır.
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f- Vaka çalışması mülaktınızın ardından kişilere
sonraki aşama ile ilgili olumlu ya da olumsuz durum
bilgilendirmesi yapın.

g- Hem ilk tanışma görüşmesinde hem de vaka
çalışması mülatında beklenen beceri seti ve kişisel
özellikleri belirleyerek kişileri puanlayın.

h- Bir sonraki aşamaya geçen kişiler için DISC
Davranış Profili Anketi gönderin ve davranış
profillerinin işe ve ekibe uyumluluğunu kontrol edin.
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"DISC ile Etkili İletişim Klavuzu" 
E-Kitabızı İndirin!
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 a- Organizasyonunuza dahil olduğunda size 
ne gibi bir katkısı olacağını sorun. 

 b- Kısa ve uzun vadede olmak istediği 
noktayı, hayallerini sorun. 

 c- Yaşayabileceği hangi durum karşısında 
bağlılığının azalacağını hatta işten ayrılmak 
isteyeceğini sorun. 

 d- Özel hayatı ile ilgili onu engelleyen 
ya da engelleyebilecek bir durum olup 
olmadığını sorun. 
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4. Aşama: Final görüşmesi
Bu aşamada k�ş�lerle b�reb�r görüşün.

“Çalışmalarınızla nasıl b�r fark yaratacağınızı, 
katkı sağlayacağınızı düşünüyorsunuz?”
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 e- Maaş beklentisini ön tanıma formunda 
sorun ve bu toplantıda da sizin verebileceğiniz 
tutarı konuşarak teyitleşin. 

 f- Beklediği yan hakları sorun ve 
organizasyona dahil olduğu süreçte sahip 
olacağı yan hakları anlatın.

 g- İşe alım süreciniz ile ilgili geri bildirim 
isteyin.

 h- Son olarak kararınızı bildireceğinizi söylerek 
görüşmeyi sonlandırın. 

 ı- Tüm final görüşmesine katılan adaylara 
olumlu/olumsuz geri dönüş yapın.

 i- Olumsuz geri dönüş yaptığınız adaya sebebini 
açıklayabilir, gelişim alanı gördüğünüz noktaları 
paylaşabilir ve tavsiyeler verebilirsiniz.
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"S�z�n �ç�n nasıl b�r süreçt� ger� b�ld�r�mler�n�z 
b�z�m �ç�n değerl�d�r, lütfen paylaşır mısınız?"

https://www.actioncoachturkey.com?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_inner_link&utm_campaign=&utm_content=4-asamada-ise-alim-sureci
https://www.actioncoachturkey.com?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_inner_link&utm_campaign=&utm_content=4-asamada-ise-alim-sureci


Ş�md� B�z�mle İlet�ş�me Geç�n,
Ek�b�n�z� Büyütmen�ze Yardımcı Olalım
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İnsanlar �ster organ�zasyonunuzun b�r parçası olsun 
�ster olmasın her görüşme her �let�ş�m ş�rket�n�z�n ve 
s�z�n �majınızı olumlu ya da olumsuz etk�leyecekt�r. 
Görüşme sonucu olumsuz olan b�r k�ş� �le yapacağınız 
poz�t�f b�r ger� dönüş �lerleyen aşamada s�ze çok farklı
yollarla kazanç olarak döneb�l�r. 
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