
Ciett 
 
1967 Yılında kurulan Ciett, 50 Ulusal Özel İstihdam Bürosu Federasyonun’dan ve dünya çapında 
faaliyet gösteren en büyük 8 Özel İstihdam Bürosun’dan oluşmaktadır.  
Ciett personel seçme ve yerleştirme, toplu işe alım projeleri, dönemsel çalışma, üst düzey yönetici 
arama, eğitim gibi insan kaynakları alanlarında faaliyet gösteren Özel İstihdam Bürolarını biraraya 
getirmektedir.   
 
Ciett Üyeleri 2013 yılında, 260,000 Özel İstihdam Bürosu ve bu Özel İstihdam Büroların’da görev alan 
1.6 million personeli ile dünya genelinde 40.2 milyonu dönemsel projeler aracılığı ile olmak üzere, 
60.9 milyon insanın iş piyasası ile tanışmasını sağlamıştır. (Ciett / 2015 Economic Report) 
 
Eurociett 
 
Eurociett, Uluslararası Özel İstihdam Büroları Konfederasyonu Ciett’in Avrupa örgütlenmesidir. 
Eurociett, Avrupa’daki özel istihdam bürolarının temsil eden tek yetkili örgüttür. Eurociett’in bu 
temsil yetkisi AB kurumları ve temel AB paydaşları ( ETUC, UNI-Europa, Businesseurope) ve ulusal 
hükümetler tarafından tanınmaktadır. 25 ulusal Özel İstihdam Bürosu Federasyonunu ve Avrupa’daki 
en büyük 6 özel istihdam bürosunu biraraya getirmektedir:  
  
Eurociett’in uzun dönemli hedefleri sektörün çalışabileceği en uygun hukuki ortamı yaratmak ve Özel 
İstihdam Bürolarının, işgücü piyasalarına yaptığı katkıyı daha görünür kılmaktır. 
 
Avrupa’da Özel İstihdam Büroları Aracılığı İle İnsan Kaynakları uygulamaları son derece sıkı şekilde 
düzenlenmiş durumdadır.  
 
Uluslararası düzeyde, hukuki çerçeve özel istihdam bürolarına ilişkin ILO 181 Sayılı Sözleşme ve 
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin  Geçici İstihdam Büroları’na ilişkin 2008/104/Ec Sayılı Direktifi ile 
oluşmuştur. 
 
AB düzeyinde birçok direktif ile çalışma koşulları belirlenmiştir; (İşçilerin Gönderilmesi Direktifi, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Direktifi, Kişisel Verilerin Korunması Direktifi, İş Akdi Hakkında Bilgilendirme 
Direktifi, Dönemsel Çalışma Direktifi (Taslak), Eurociett Davranış Kuralları)  
 
Ulusal düzeyde sektör büyük ölçüde ulusal iş hukuku düzenlemeleriyle yönetilmektedir. Birçok ülkede 
hukuki çerçeve, toplu sözleşmelerle güçlendirilmektedir. Özel istihdam bürolarının ulusal sektörel 
örgütlerinin davranış kuralları da bulunmaktadır. Bir çok ülkede lisans ve izin düzenlemeleri 
bulunmaktadır. Sektörel yasaklamalara sık rastlanmaktadır (kamu sektörü, inşaat vb). Azami 
görevlendirme süresi ve sözleşmenin yenilenebilmesi üzerinde sınırlamalar işgücü esnekliği ihtiyacını 
karşılarken çalışma şartları açısından işçilerin haklarını korumaktadır. 
  
 
 
 
 



 
Sektörün giderek artan tanınırlığı 
 

• Avrupa Birliği 
Avrupa Komisyonu – Güvenceli Esneklik Bildirisi 
«Tüm paydaşları (her düzeydeki kamu makamları, eğitim ve öğretim kurumları, sosyal ortaklar, 
şirketler, STK'lar, özel istihdam büroları) içerecek kamu-özel işbirlikleri aktif işgücü piyasası 
politikalarının etkinliğine katkıda bulunabilir. » 
 

• Wim Kok Raporu (« Jobs, Jobs, Jobs » - 2003) 
« Özel istihdam büroları, işçiler için güvence sağlarken firmalar ve işçilere esneklik ve hareketlilik 
tanıyan yeni aracılar olarak modern bir işgücü piyasasında yerlerini almalıdırlar.[…] Özel istihdam 
büroları aracılığıyla dönemsel çalışmanın önündeki engellerin kaldırılması iş fırsatlarının ve işgücü 
piyasasında uyumun artmasını destekleyecektir. » 
 

• Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) 
« Özel istihdam büroları giderek karmaşık hale gelen işgücü piyasalarında faydalı bir rol 
oynamaktadır » Hizmetler Direktifi broşürü - 2005 

• Uluslararası Çalışma Örgütü: 181 Sayılı Sözleşme (1997) 

“İşgücü piyasalarının işleyişinde esnekliğin farkında olarak, ve (…) iyi işleyen bir işgücü piyasasında 
özel istihdam bürolarının oynayabileceği rolü de tanıyarak, bu Sözleşmenin amaçlarından biri de 
sözleşme hükümleri kapsamında özel istihdam bürolarının işleyişini ve bu büroların hizmetlerini 
kullanan işçilerin korunmasını mümkün kılmaktır.   
 
Türkiye’de Özel İstihdam Büroları Derneği 
 
2003 Aralık ayında faaliyete başlayan Özel İstihdam Büroları Derneği, işgücü sektörünün sağlıklı 
büyüyebilmesi ve bu doğrultuda belirli standartların oluşabilmesi için 24 Eylül 2004 tarihinde 
kurulmuştur. Amacı, iş hayatının gerçekleri ile kanunun ne kadar paralel gittiğini izlenebilmesi,  
iş kanununun geliştirilip, yenilenmesi için İş-Kur’a destek vermektir.  
 
ÖİB Derneği’nin bir başka önemli amacı ise, piyasada belli standartların oluşmasına öncülük etmektir. 
Belirli etik kuralların ve iş standartlarının oluşmasını sağlamakla birlikte dernek bünyesinde çeşitli 
çalışma gruplarının da oluşmasına etken olmaktadır.  
 
Türkiye’de toplam 382 Özel İstihdam Bürosu Lisansı almış  firma bulunmaktadır.  
Özel İstihdam Büroları derneği ise personel seçme yerleştirme anlamında gereken tüm standartları 
karşılayan 16 firmayı temsil etmektedir. (Bu firmalar Adecco, Ranstand, KRM, Alanyalı & Alanyalı, 
Datassist, Spengler Fox, EPS, Michael Page, Human Recources Management, Kelly Services, 
Manpower, MKG Partners, Profil International, PWC, Grafton.) 
Ülkemizin en önemli konularından olan 1.482.000 taşeron işçi çalıştıran, hukuki ve kurumsal hiçbir 
altyapısı olmayan taşeron firmalar ile Özel İstihdam Bürosu olan üyelerimiz arasında hiçbir bağ 
bulunmamaktadır. Özel istihdam bürolarının geçici iş ilişkisi faaliyetini yürütmeye başlaması ile 
birlikte bu kayıtdışı ve işçinin her şekilde suistimal edildiği yapıda ortadan kalkacaktır. 



 
Özel İstihdam Büroları, özel hukukun koruması altında ve belirli bir sözleşme çerçevesinde işe 
yerleştirme faaliyeti karşılığı sadece işverenden ücret alarak, iş arayandan herhangi bir ücret ya da 
komisyon almaksızın, Türkiye İş Kurumundan yetki almak şartıyla,  işgücü piyasasında iş arayanlarla 
eleman arayanlar arasında, bir işyerinde veya 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununda yazılı 
araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları 
ve benzer yayın araçlarından biri ile en etkin şekilde aracılık hizmeti sağlayan gerçek ya da tüzel 
kişilerdir.  
 
Özel istihdam büroları, iş arayanlardan, iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti ile işgücü piyasası, istihdam 
ve insan kaynaklarına yönelik düzenleyecekleri eğitim, danışmanlık, kişisel gelişim ve benzeri 
hizmetlerden her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edemez ve iş arayandan ücret alamaz. 
Hizmet karşılığı olarak ücret sadece işverenden alınır. 
 
Özel İstihdam Büroları Kamu kurum ve kuruluşlarında iş ve işçi bulma faaliyetlerinde ve mesleki 
olarak geçici iş ilişkisi düzenleme faaliyetinde bulunamaz. 
 
Çalışma Bakanlığı ve İşkur tarafından Özel İstihdam Büroların’da çalışan personellerin, iş ve meslek 
danışmanlığı yapabilmeleri için gerekli eğitim ve deneyim standartları belirlenmiş ve ilgili kurumlarca 
denetlenmektedir. Bu deneyim mekanizması içinde özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi üzerine 
faaliyet göstermesi ile kayıtdışı ekonominin önüne geçilecek ve sıkı denetimlerle işçinin de hakları 
korunmuş olacaktır. 
 
Özel İstihdam Büroları tüm bu üstlendikleri görev ile gerek firmalar gerekse ekonomi açısından büyük 
açılımlar  yaratarak, adayların işe yerleştirilmelerinde etkin olmaktadırlar. Bu da ülkenin içinde 
bulunduğu işsizlik sorununa çözüm üretebilme, adaylara yön tayin edebilme ile birlikte firmayı da 
uygun adayla buluşturabilmeyi hedeflemektedir.  
 
Özel İstihdam Büroları istihdama kadın erkek istihdamı gibi ayrıştırmalar ile değil, bütünsel bir açıdan 
bakmaktadır. Özel İstihdam Büroları cinsiyet, din, dil, ırk gibi ayrımlar yapmaz. Bizler için söz konusu 
kişinin yetenekleri ve bu yeteneklerini ne noktalarda geliştirebileceği ve hangi iş alanlarında 
değerlendirebileceği önemlidir. 
 
Genel anlamda esnek iş gücü modelinde çalışmak zorunluluk değil, bir tercihtir. Kadınların aile 
sorumluluklarından dolayı daha fazla tercih ettikleri bir gerçek olsa da bu asla bir yönlendirme olamaz 
yada öncelikli bir seçenek olarak kadınların karşısına çıkarılamaz. 
 
Özel İstihdam Büroları olarak, adaylarımızın işe giriş aşamalarında bireysel iş ve meslek 
danışmanlıklarını yapmakta ve onların kişisel gelişimi için gerek duydukları desteği kendilerine 
vermekteyiz. İşe girdikten sonrasında ve iş değişikliği aşamalarında adaylarımızla herzaman irtibat 
halinde kalarak kendilerinin en doğru tercihleri yapabilmeleri için tecrübelerimizi kendileri ile 
paylaşmaktayız. 
 
Eğitimden istihdama geçiş aşamasında, özellikle üniversitelerde toplu eğitimler vermekteyiz. Kampüs 
günleri düzenleyerek gençlerle birebir bağ kurabileceğimiz ortamlar sağlamaktayız. Özellikle 



ülkemizde sancılı geçen eğitimden istihdama geçiş sürecinde ihtiyaç duydukları her alanda onlara yol 
gösterebilmek adına birebir görüşme imkanlarından, online programlara, toplu eğitim projelerinden 
yarışmalara kadar süreklilik içinde genç istihdamına destek vermekteyiz. 
 
Kadın İstihdamı özelinde sadece Adecco olarak dünya genelinde birçok ülkede çok büyük çaplı 
projeler tamamlanmıştır, son 1 yıl içindeki projelerden bazı örnekler vermemiz gerekirse; 

• Adecco Dünya genelinde pek çok ülkede çalışanlarına evde bakım hizmeti, sağlık ve evden 
eğitim hizmetleri sunmaktadır. 

• Almanya’nın en büyük kadın istihdamı kongresi olan Women&Work’ün sponsorluğunu 
Adecco üstlenmiştir. 

• Adecco İtalya’nın aile sorumluluklarından dolayı istihdam piyasasından uzak kalmış veya 
eğitimden istihdama geçiş yapan veya 50 yaş üstü kadınların istihdamını desteklemek amacı 
ile oluşturduğu fon 2015 yılı için 300.000 Euro’dur. Adecco İspanya 45 yaş üstü aile bakma 
yükümlülüğü tamamen kendisinde olan, yada aile içi şiddete maruz kalmış kadınların iş arama 
sürecini destekleyen bir program uygulamaktadır. 

• Adecco İspanya bu yıl kadın girişimciliğini destekleyen bir projeye imza atmıştır. 
• Adecco İngiltere/Office Angels bu yıl işverenlerin çalışma alanlarını ve koşullarını kadın 

istihdamını destekleyecek biçimde projeler üretmekte ve bu farkındalığı birlikte çalıştığı 
işverenler ile paylaşmaktadır. 

• Adecco Arjantin, Özellikle şiddet mağduru kadınların yeniden hayata kazandırılması ve yeni 
hayat düzenlerini kurmasında destek vermektedir. (Fundación AVON) 

• Son olarak Adecco İngiltere ve İrlanda’da genç nüfus kadın istihdamında, fen, bilim, teknoloji, 
mühendislik, üretim, bilgi teknolojileri gibi alanlarda varlıklarının çok az olduğu yönünde 
sektörel bir araştırma yapmış (The Gender Agenda: STEMing the gap’ research, 
commissioned by Adecco Group UK & Ireland, 2015). Bu araştırmayı ilgili işverenler, 
eğitimciler ve politikacılarla paylaşmıştır. 

 
Türkiye’de ilgili yasal düzenlemelerin halen olmamasından dolayı, Özel İstihdam Büroları, Dünya’da 
istihdam piyasasındaki etkin rolü olan geçici iş ilişkileri alanında günümüzde faaliyet 
gösterememektedir.  

Türkiye’de amacımız, aynı etkin faaliyet allanını oluşturabilmek adına Özel İstihdam Büroları 
faaliyetleri arasında uyum ve verimliliğin sağlanabilmesi, yeni düzene ilişkin tereddütlerin 
giderilebilmesi, Avrupa’da ve tüm Dünya’da uygulanan modellerin izlenerek güncel gelişmelerin takip 
edilmesi, bu itibarla Özel İstihdam Büroları’nın Türkiye emek piyasasına verimli şekilde katkı 
sağlayabilmesinin yollarının açılmasıdır.   

Yapılan araştırmalar Almanya’da yaşanan ekonomik krizin etkilerinin azaldığı 2011 yılında özel 
istihdam büroları aracılığıyla geçici işlere başlayanların %60’ının daha önce herhangi bir işte 
çalışmadığını veya uzun süreli işsiz olduğunu ortaya koymaktadır. Bu oran Fransa’da %89, İsveç’te 
%66 ve Hollanda’da %41’dir. Bunların büyük bir çoğunluğunun (Fransa’da %66, İsveç’te %85, 
Hollanda’da %68) 12 aylık süre sonunda istihdamda kalmaya devam ettikleri gözlenmektedir. Yine 
Hollanda’da engellilerin %28’i geçici iş ilişkisi vasıtasıyla daimi iş bulmuştur. (TİSK 2013) 

Özellikle, ekonomik kriz dönemlerinde AB üyesi ülkelerde bu sistemin işletilerek, istihdam artışı 
sağlandığı gözlenmektedir. AB’de ekonomik krizde yeni işe alımların %50’si geçici iş sözleşmeleri 



yoluyla gerçekleştirilmiş; bu oran 20-24 yaş arası gençlerde %60 olmuştur. AB genelinde gençlerin 
(15-24 yaş grubu) %42,5’i geçici sözleşmelerle çalışmaktadır. (TİSK 2013) 

Güvenceli Esneklik: İşçilerin ve işverenlerin çıkarlarını dengeleyen bir kavramdır.  

Esneklik işçiler açısından daha çok iş imkanı yaratma, ek gelir için kısmi süreli ve geçici çalışma imkanı 
bulma ve iş-yaşam dengesini sağlama fırsatı sunar. Esneklik işverenler açısından ise daha hızlı işgücü 
değişimlerine uyum sağlanmasını, hızlı değişen taleplere cevap vererek sektördeki pozisyonunun 
güçlendirmesinin sağlanmasıdır. 

Güvence işçiler için iş güvencesinin sağlanması anlamına gelir. İstihdam edilebilirliğin korunması ve 
geliştirilmesi aynı zamanda kazanılmış hakların sürekliliğinin sağlanması demektir. İşverenler 
açısından güvence sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için rekabet gücünün artırılması anlamına 
gelir. 

ÖİBD’lerin sektöre daha fazla katkısı olması için güvenceli esneklik içinde “Geçici İş İlişkisi” Kanunu 
çıkmalıdır, bu uygulamanın faydaları şu şekilde sıralanabilir; 

• İstihdam olanaklarının yaratılmasına ve geliştirilmesine olanak ve katkı sağlayacaktır. İş 
arayanlara iş sağlamakta ve hem kısa dönemli, hem de uzun dönemli işsizliğin azaltılmasına 
katıda bulunmaktadırlar. 

• Normal şartlar altında ortaya çıkmayacak yeni istihdam yaratmaktadırlar. Yaratılan bu yeni 
istihdamın % 80’i daimi işlerin yerini alarak değil, bunlara ek olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca 
özel istihdam büroları sektörü de kendi personeli olarak istihdam etmek üzere eş zamanlı 
yeni istihdam yaratmaktadır.   

• Özel istihdam büroları aracılığıyla istihdam edilen işçilerin % 40’ı OECD tarafından “işgücü 
piyasasının dışındakiler” olarak tanımlanan (uzun dönemli işsizler, ilk defa işgücü piyasasına 
girenler, işgücü piyasasına geri dönen kadınlar, yaşlı bireyler vb) gruplara mensup bireylerdir. 

• Emek piyasasından soyutlanmış kesimin sosyalleşmesi ve emek piyasasına dahil edilmesi 
sağlanacaktır. Emek sektöründe istihdam edilmede zorlanan kesimin önünü açacaktır. 

• İş tecrübesi, mesleki gelişim ve mesleki çevreyi tanıma konusunda destek ve sürekli istihdama 
geçişte merdivenin ilk basamağı olacaktır. Dönemsel işçileri % 41’i ilk görevlendirmelerini 
takip eden birinci yıl içerisinde daha uzun dönemli bir iş bulmaktadırlar.   

• İşçilere eğitim sağlayarak ve çok spesifik iş ortamlarında farklı tecrübeler kazandırarak 
istihdam edilebilirliği artırmaktadır.  

• Esnek çalışma için gerçek bir ihtiyacı karşılamaktadır: Dönemsel işçilerin % 33’ü kendi 
tercihleri olduğu için özel istihdam büroları aracılığıyla dönemsel olarak çalışmaktadır. 

• Kayıt dışı istihdam ile mücadele yolunda büyük bir adım olacaktır. 
• ILO Sözleşmesine ve AB Müketesebatına uyum sağlanacaktır. 

 
Söz konusu uygulamalarda dikkat edilmesi gereken hususlar, 

• İş Hukuku mevzuatında düzenleme yapılırken sadece işçiyi koruma amacına odaklanmak 
yerine işçi-işveren ilişkisindeki menfaatler dengesinin kurulması amacına yönelik olarak adım 
atılmalıdır.  

• İstihdam yaratma ve istihdamın geliştirilmesi ana amaç olmalıdır. İşçiyi koruma amacından 
sapmadan istihdamın yaratılabilmesi için esnek çalışma modellerine sağlıklı şekilde yer 
verilmelidir.  



• Sağlıklı ve verimli bir düzenlemenin yapılabilmesi; mesleki anlamda geçici iş ilişkisi taraflarının 
arasındaki iletişimin kuvvetlenmesine dayanmaktadır. 

• Tarafların; karşılıklı olarak istek ve tereddütlerinin anlaşılabileceği bir ortam yaratılmalıdır. 
Ortak çıkarlarda buluşma sağlanmalıdır. 

• İşçinin korunması ilkesine ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesinde düzenlenen “Eşit 
Davranma İlkesi’ne önem verdiğimizi, 

• Ekonomik olarak işveren karşısında güçsüz olan işçinin özellikle ücret ve çalışma şartları 
bakımından korunması gerekliliği bilinciyle hareket ederken bir yandan da rekabet ortamında 
yasal sınırlamalar ve engeller nedeniyle zorlanan işverenlerin de  korunma hakkına sahip 
olduklarını da düşündüğümüzü, 

• İşsizlere iş bulmak ve işsizlerin işe yerleştirilmesinin işimiz ve görevimiz olduğunu ve bu 
doğrultuda işçilerin ve işsizlerin yanında olduğumuzu, 

• İşveren ve işçi menfaatlerinin dengeli şekilde korunabilmesi için çalıştığımızı,  
• İşçinin korunması ilkesi doğrultusunda güvenceli esneklik uygulamalarının sağlıklı olarak 

düzenlenebilmesi için işçi sendika ve konfederasyonlarıyla ve aynı doğrultuda işveren sendika 
ve konfederasyonlarıyla, Türkiye İş Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile diyalog 
halinde olduğumuzu ve ileride görüşmeye her zaman açık olduğumuzu belirtmek isteriz.  

 


