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Kıymetli Hemşehrilerim, 

Karmaşık görünen bütün sorunların, 
çözülmez sanılan bilmecelerin, girift 
soruların birbirine benzemeyen 
çeşitliliklerinin yanında büyük bir 
ortak noktaları vardır. O ortak nokta 
şudur: Muhatabı olduğun sorun, ne 
kadar karışık görünüyorsa çözüm de 
o kadar basittir. Yeter ki problemin 
adını serinkanlılık ve güvenle koyup 

çözmek için içtenlik ve çabayla irade kullanmayı bil.

Günümüz dünyasının en büyük problemlerinden sayılan işsizlik 
özellikle de genç işsizlik sorunu için de durumun farklı olduğunu 
söyleyemeyiz. Bu konuyla ilgili yapılmış çalışmalar, analiz ve 
istatistiki bilgilerden oluşan literatür de işsizlik sorununu çözmenin 
yolu olarak bize özetle basit bir yöntem öneriyor: Sorunun 
taraflarını doğru ve hızlı şekilde buluşturabilmek. Taraflar, halis 
niyetle, doğru şartlarla buluştuklarında işsizlik sorununun temel 
sebepleri olarak gösterilen, teknoloji, artan nüfus, göç gibi temel 
faktörler birdenbire avantaja dönüşüyor. 



Ömer ARISOY
Zeytinburnu Belediye Başkanı

Biz, Zeytinburnu Belediyesi olarak sorunları karmaşıklaştırmadan, 
basit ve kararlı yöntemlerle çözmeye odaklanacağız, 
odaklanıyoruz. İşte tam da bu sebeple teknolojinin ve genç 
nüfusumuzun çokluğunun işsizlik sorununu çözmek için bir 
faydaya dönüşeceği Zeytinburnu Kariyer Merkezi’ni hayata 
geçirdik.

Zeytinburnu Kariyer Merkezi, Zeytinburnu’nun imkân ve 
potansiyelinin bölgemizde kalması, Zeytinburnulu işverenlerle, 
vasıflı-vasıfsız iş arayan hemşehrilerimizin buluşturulması; 
iletişim sağlandıktan sonra gereken sertifika, kurs eğitimi gibi 
programların yürütülmesi böylece istihdam kalitesinin gittikçe 
arttırılması misyonuyla hareket edecektir.

Biz eminiz ki, kariyer merkezimiz sayesinde Zeytinburnu 
içinde istihdam imkanı oluşacak, sağlanan yerinde istihdamla 
bölgemizdeki işsizlik sorunu büyük oranda çözülecektir. 
Zeytinburnu Kariyer Merkezinin, şimdiden şehrimize hayırlı 
olmasını diliyorum.



Zeytinburnu Kariyer 
Merkezinde İŞKUR hizmet 
noktası bulunmaktadır. 
Bu hizmet noktasından 
İŞKUR ile ilgili birçok 
hizmetin ve belgenin 
temini mümkündür. 



Kariyer 
Merkezinin 
işleyişi

İş arayanlar açısından;
Merkezimize başvuranların fotoğraflı 
özgeçmişleri oluşturulur. 

Başvuru sahiplerine kullanıcı adı ve 
şifre verilerek başvurusunu takip etme, 
güncelleme imkânı sağlanır.

İstihdam Uzmanları kaydı yapılan başvuru 
sahibiyle ayrıntılı görüşerek gerekli 
rehberlik ve yönlendirmeyi yapar.

Başvuru sahipleriyle ilgili özel notlar 
yazılımın içinde tutulur, adayın form ya da 
özgeçmişte yer almayan her türlü durumu 
ayrıca not edilir. 

Yapılan görüşmeler ve alınan bilgiler 
ışığında titizlikle etiketleme yapılır. 
Etiketleme uygulaması filtreleme ve 
raporlama sürecinde fayda sağlar.

Gelen ilanlara uygun filtreleme İstihdam 
Uzmanları tarafından yapıldıktan sonra 
uygun adaylar firmalara yönlendirilir.



Zeytinburnu Kariyer 
Merkezinde kullanılan 
Özel Otomasyon Sistemi 
ile personel arayan 
firmalar ve iş arayanlar 
arasındaki işleyiş sorunsuz 
yönetilmektedir.



Kariyer 
Merkezinin 
işleyişi

İş arayanlar açısından;
Web sitesinden online başvuru 
yapılabilmekte, başvuru süreci online 
olarak takip edilebilmektedir.

Her türlü raporlama (firmaların 
sektörel dağılımı, adayların eğitim 
durumu, cinsiyeti, ikamet yerleri vb.) 
sistemden alınmakta, web sitesinden 
özet veriler yayınlanmaktadır.

Firmalar açısından;
Firma sahipleri veya ilgili İnsan 
Kaynakları birimlerine tanıtımlar, 
davetler ve ziyaretler yapılmaktadır.  
Kariyer Merkezinin firmalara sağladığı 
avantajlar; 

Kariyer Merkezinde ilanlar dahil tüm 
hizmetler ücretsizdir. 

Yerinde istihdam modeli ile 
Zeytinburnu’ndaki bir firma 
Zeytinburnu’ndan personel 
bulabilmektedir.



Yerinde İstihdam yaklaşımı 
doğrultusunda Zeytinburnu 
Kariyer Merkezinin bilgi işlem alt 
yapısı, adrese dayalı nüfus kayıt 
sistemine bağlantılı olup sadece 
Zeytinburnu’nda ikamet edenlerin 
başvuruları alınmaktadır.



Kariyer 
Merkezinin 
işleyişi

Firmalar açısından;
Firmalar İŞKUR’un sunduğu her türlü 
avantajdan yararlanabilmektedir. 

Merkezi hükümetin istihdam 
seferberliğine Kariyer Merkezi 
aracılığı ile firmaların katılımı 
sağlanmaktadır. Eğitimler ile 
firmaların istediği nitelikte personel 
yetiştirilmektedir. 

İlan vermek isteyen firmalar 
hem online olarak web sitesi 
üzerinden, hem de merkezimizdeki 
personelimizin yardımıyla manüel 
olarak sistemde yerini alabilmektedir.

Kariyer Merkezinde firmalar için toplu 
iş görüşmesine uygun bir toplantı 
salonu mevcuttur. 

Ayrıca ZİAD, ZETSİAD, ASKON, 
MÜSİAD, TÜSİAD gibi dernek, 
federasyon ve organizasyonlarla da 
protokol veya işbirliği görüşmeleri 
yapılmaktadır.



Yerinde İstihdam yaklaşımı 
doğrultusunda Zeytinburnu 
Kariyer Merkezinin bilgi işlem alt 
yapısı, adrese dayalı nüfus kayıt 
sistemine bağlantılı olup sadece 
Zeytinburnu’nda ikamet edenlerin 
başvuruları alınmaktadır.



Kapasite 
geliştirmeye 
dönük 
eğitimler

Nitelikli işgücünün oluşturulmasında 
eğitimin önemi her geçen gün 
artmaktadır. Kariyer Merkezinin asıl 
hedefi de iş hayatının niteliklerini 
artırmaktır. Bu kapsamda oluşturulan 
Eğitim Masası bölümü, işveren 
ve iş arayanlardan gelen veriler 
çerçevesinde eğitim planlamalarını ve 
uygulamalarını aşağıdaki kurumlarla 
yapmaktadır. 

İŞKUR ile İstihdam Kursları

KOSGEB ile Sertifikalı Girişimcilik 
Eğitimleri 

Üniversiteler ile Kariyer Geliştirme 
Eğitimleri

Engelli İstihdamı, Kadın İstihdamı 
gibi konularda ilgili STK larla işbirliği 
yapılmaktadır.

Part Time İş İlanları ve Staj İş İlanları 
sistemin içinde ayrıca belirtilmektedir.
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