
 

35 Adet Personel Koordinatörü Mülakat Sorusu (ÖRNEK CEVAPLARLA) 

Bir personel koordinatörü pozisyonu için yaklaşan bir görüşmeniz varsa, söylemek istediklerinizi 

önceden hazırlamanıza yardımcı olur. Çeşitli mülakat sorularına verdiğiniz yanıtlar, işe alım 

yöneticilerinin role uygun olup olmadığınızı belirlemesine yardımcı olabilir. Bir işe alım yöneticisinin 

sorabileceği personel koordinatörü görüşme sorularını bilmek, cevaplarınızdan daha emin 

hissetmenize yardımcı olabilir.  

GENEL PERSONEL KOORDİNATÖRÜ MÜLAKAT SORULARI 

Bir görüşmenin başında, işe alım yöneticileri genellikle kim olduğunuzu anlamak için temel sorular 

sorar. Kültürel açıdan uygun olduğunuzu anlarlarsa, sizi işe alma konusunda daha özgüvenli 

hissedebilirler. Mülakatınızınızın başında size sorulabilecek bazı genel sorular şunlardır: 

Bana kendinizden bahsediniz. 

10 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? 

Neden personel koordinatörü olmak istiyorsunuz? 

Neden şirketimizde çalışmak istiyorsunuz? 

Şirketimiz hakkında ne biliyorsunuz? 

Bir personel koordinatörü olarak en büyük gücünüz nedir? 

Bir personel koordinatörü olarak en büyük zayıflığınız nedir? 

Maaş beklentiniz nedir? 

Sizi iş için en iyi aday yapan nedir? 

Mevcut şirketinizden neden ayrılıyorsunuz? 

Benim için sorularınız mı var? 

Ne zaman başlayabilirsiniz? 

DENEYİM VE GEÇMİŞLE İLGİLİ SORULAR 

Mülakatçılar işe alım kararı vermeden önce, düşündükleri adayın ilgili deneyime sahip olduğunu bilmek 

isterler. Bunu belirlemek için genellikle iş geçmişiniz ve eğitim geçmişinizle ilgili sorular sorarlar. İşte 



görüşmecilerin bir personel koordinatörü olarak eğitiminiz ve geçmişiniz hakkında sorabileceği bazı 

sorular: 

Personel koordinatörü olarak eğitiminizi nerede aldınız? 

Bana bir personel koordinatörü olarak mesleki deneyiminizden bahsediniz. 

Bir personel koordinatörü olarak en son görevinizde görevleriniz nelerdi? 

Bir personel koordinatörü olarak hangi becerilerin en önemli olduğunu düşünüyorsunuz? 

Bir personel koordinatörü olarak en büyük başarınız nedir? 

Organizasyonel becerilerinizin şirkete yardımcı olduğu bir zamanı açıklayınız. 

Bir personel koordinatörü rolünde problem çözme becerilerinize bir örnek veriniz. 

Bana bir personel koordinatörü olarak ne zaman ötesine geçtiğinize dair bir örnek veriniz. 

İşe alım stratejilerinizden en çok gurur duyduğunuz hangisi ve neden? 

Geçici çalışanları güvence altına alma deneyiminiz var mı? 

DERİNLEMESİNE SORULAR 

Görüşme ilerledikçe, işe alım yöneticileri, rolle ilgili role özgü ve durumsal sorular sorabilir. İkincisi, işe 

alım yöneticilerinin belirli durumlarda nasıl tepki vereceğinizi belirlemesine yardımcı olur. İşte bir 

personel koordinatörü pozisyonu hakkında alabileceğiniz bazı derinlemesine sorular: 

Yöneticinizle aynı fikirde olmadığınız bir zaman hakkında bilgi veriniz. Bu durumun üstesinden nasıl 

geldiniz. 

Hiç bir iş arkadaşınızla aynı fikirde olmadınız mı? Bana anlaşmazlığı ve onu nasıl hallettiğini anlatınız. 

Bir personel stratejisi oluştururken göz önünde bulundurduğunuz faktörlerden bahsediniz. 

Diyelim ki umduğunuz kadar iyi sonuç vermeyen bir personel yerleşiminiz var. Nasıl halledersiniz? 

Günlük personel kayıtlarını nasıl tuttuğunuzu açıklayınız. 

Bana geliştirdiğiniz ve uyguladığınız bir işe alım programına bir örnek veriniz. 

Personel yerleştirmelerini koordine etme süreciniz ve yöntemlerinizden bahsediniz. 

Yüksek vasıflı çalışan ekipleri oluşturma felsefenizi tartışınız. 

Bana zor bir insanla yaşadığınız bir deneyimi ve bununla nasıl başa çıktığınızı anlatınız. 

Önceki şirketleriniz işinizde hiç yeni teknoloji uyguladı mı? Nasıl yardımcı olduğunu açıklayınız. 

ÖRNEK CEVAPLARI OLAN MÜLAKAT SORULARI 

Bir görüşmeye hazırlanmak, işe alım yöneticileriyle nitelikleriniz hakkında konuşurken daha güvende 

hissetmenize yardımcı olabilir. Bir personel koordinatörü pozisyonu için bu üç görüşme sorusunu örnek 

cevaplarla birlikte düşünün: 

 

 



1. İnsan kaynaklarında karşılaştığınız bir etik ikilemden bahseder misiniz? Bu durumun üstesinden nasıl 

geldiniz. 

Bir personel koordinatörü olarak, çeşitli hassas durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. İşe alım 

yöneticileri, benzer olayları nasıl ele alabileceğinizi belirlemek için bu durumsal soruyu sorabilir. 

Cevabınızda, karşılaştığınız bir etik ikilem örneği verin. Durumu nasıl yönettiğinizi ve bundan ne 

öğrendiğinizi açıkça açıklayın. 

Örnek: "Personel koordinatörü olarak en son rolümde, ön görüşmeler yoluyla çalışanları taradım. 

Arkadaşlarımdan biri bir iş için kendi arkadaşıyla görüşebilir miyim diye sordu. Yönlendirmeleri kabul 

ettiğimiz için arkadaşıyla görüştüm. 

"Mülakat sürecinde ilerlerken arkadaşım, arkadaşını işe almak için mülakat sürecini değiştirmem için 

bana baskı yaptı. Tarafsız kaldım ve iş için doğru adayı işe aldığımdan emin oldum. Bu deneyim bana 

en iyisinin adayları yönlendirmek olduğunu öğretti. Çıkar çatışmasını önlemek için bunları başka bir 

personel koordinatörüne gönderin." 

2. Adaylarla mülakat yaptığınızda, mülakat sürecinde onları ilerletmeye veya mülakat ilerlemelerini 

tamamen sonlandırmaya karar vermenize hangi faktörler yardımcı olur? 

Bir işe alma yöneticisi, rol hakkındaki bilginizi ve zor işe alım kararları verip veremeyeceğinizi test etmek 

için bunu isteyebilir. Cevap verdiğinizde, görüşme sürecinde karar vermek için kullandığınız sinyalleri 

açıklayın. 

Örnek: "Her pozisyon için, yöneticimin adayların karşılamasını istediği bir soru ve kriter listesi 

oluşturuyorum. Temel becerileri veya deneyim gereksinimlerini karşılayamayan adayları genellikle 

diskalifiye ediyorum. Ancak, kişiliklerini bir fikir edinmesi için de düşünüyorum. şirketin genel kültürüne 

uyup uymadıkları. Bir satış işi için mülakata giriyorlarsa, kişiliklerini tanımak, pozisyon için doğru 

kişilerarası becerilere sahip olup olmadıklarını belirlememe yardımcı olabilir. 

"Ayrıca, adayın rol konusunda gerçekten heyecanlı olup olmadığına da karar veririm. Eğer öyleyseler 

ve diğer kriterleri karşılıyorlarsa, onları bir sonraki mülakat turuna taşıyabilirim." 

3. İşe almayla ilgili olarak son derece hassas bilgilerle çalışmak konusunda ne hissettiğinizi söyleyiniz. 

Personel koordinatörleri, çok sayıda hassas ve sınıflandırılmış bilgiyi işlemek zorundadır. Bir görüşmeci, 

işin bu yönünü ele alıp alamayacağınızı belirlemek için size bu soruyu sorabilir. Bu bilgilerle konfor 

seviyenizi düşünün ve her şeyi gizli tutma hedefinizi ifade ediniz. 

Örnek: "Bir personel koordinatörü olarak, belirli bilgileri gizli tutmanın önemini anlıyorum. Kişisel, 

finansal veya diğer herhangi bir özel bilgiyi halkın kulaklarından uzak tutmaya adadım. Kendimle 

konuşurken bu bilgiler hakkında konuşmaktan kaçınırım. İşten uzaktayken arkadaşlarım, ailem veya iş 

arkadaşlarım." 


