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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
• 1919 yılında kurulmuştur.

• Hükümetlerin, işçi ve işveren örgütlerinin temsil edildiği üçlü 
bir yapıya sahiptir. 

• Sözleşmeler ve tavsiye kararları ile uluslararası standartları 
oluşturur.

• Toplam 189 Sözleşme ve 202 Tavsiye Kararı 
www.ilo.org/ilolex

• Türkiye 1932 yılında üye olmuştur.

• Genel Merkezi Cenevre’de olup, 40’tan fazla ülkede 
temsilcilikleri bulunmaktadır.   

ILO, sosyal adaletin ve 

uluslararası insan ve çalışma 

haklarının iyileştirilmesi için 

çalışan bir Birleşmiş Milletler 

ihtisas kuruluşudur.

• Çocuk işçiliğiyle mücadele,

• Kadın ve genç istihdamının artırılması,

• Sosyal diyaloğun güçlendirilmesi

• Kayıtdışı istihdamın engellenmesi

• Suriyeli mültecilerin işgücü piyasasına entegrasyonu

• İş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi

• Sosyal sorumlu üretim ve sürdürülebilir çalışma ilişkileri için 
KOBİ’lerin desteklenmesi

Türkiye’de Temel Çalışma 
Alanları

http://www.ilo.org/ilolex


ILO’nun Misyonu

Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve
gerçekleştirmek

Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için
daha fazla fırsat yaratmak

Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak

Üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmek



ILO @ Çalışma Hayatı

Standart 
Belirleme

• Belirleme

• Kabul etme

• İzleme

Teknik 
Yardım

Araştırma ve 
Bilgilendirme



ILO’nun Denetim Mekanizmaları

Düzenli Denetim 
Süreci

• Rutin Raporlama 
Süreci

• Uzmanlar Komitesi

Temsil Prosedürü

• İşçi ve işveren 
Örgütleri

Şikayet Prosedürü

• Üye Ülke

• Uluslararası 
Çalışma Konferansı 
Delegesi

• ILO Yönetim 
Kurulu Üyesi

Sendikal Özgürlükler 
Komitesi

• İşçi ve işveren 
örgütleri

Her ne kadar ILO Denetim Mekanizmalarının muhatabı

devletler olsa da, özel paragrafa alınmak gibi ağır itibari

yaptırımlar, ülkelerin ve dolayısıyla o ülkede faaliyet

gösteren işletmelerin uluslararası ticarette rekabet gücü

kaybetmesine neden olabilmektedir.



İnsana Yakışır İş Küresel Bir Hedeftir
ILO Anayasası: İnsana yakışır iş koşullarının yaratılmasında herhangi bir ülkenin

başarısız olması, kendi ülkelerinde çalışma koşullarını geliştirmek isteyen diğer ülkeler

için de bir engel teşkil etmektedir.

İnsana yakışır iş:

– örgütlenme özgürlüğünün 
sağlandığı, 

– toplu sözleşme hakkının güvence 
altına alındığı, 

– çocuk işçiliğinin ve zorla 
çalıştırmanın önlendiği, 

– istihdam ve meslekte ayrımcılığın
yasaklandığı ve 

– sosyal diyalog mekanizmalarının 
geliştirildiği 

bir çalışma hayatını ifade eder.  



ILO ve İnsana Yakışır İş

Çalışma Yaşamında Temel İlke ve Haklar Bildirgesi (1998) 

Sosyal ilerleme, ekonomik ilerleme ve kalkınma ile birlikte gerçekleştirilmelidir.

Tüm ILO üyesi ülkeler, 8 Temel Sözleşmeyi imzalamasalar dahi, Sözleşmelere
konu olan temel haklara ilişkin ilkelere saygı gösterilmesi, bunların geliştirilmesi ve
gerçekleştirilmesine çalışmak zorundadır.

Öte yandan, onay sürecine konu ILO Sözleşmeleri, bir üye ülke tarafından
onaylanması ile birlikte, eninde sonunda işletmelerin faaliyetlerini de bağlayacak
olan ulusal mevzuata aktarılması zorunlu hale gelen uluslararası anlaşmalardır.



Çalışma Koşullarına İlişkin Temel ILO Sözleşmeleri

• 100 sayılı Eşit Ücret 
Sözleşmesi, 1951

• 111 sayılı Ayrımcılık 
(İstihdam ve Meslek) 
Sözleşmesi, 1958

• 138 sayılı Asgari Yaş 
Sözleşmesi, 1973

• 182 sayılı Çocuk 
İşçiliğinin En Kötü 
Biçimleri Sözleşmesi, 
1999

• 29 sayılı Zorla Çalıştırma 
Sözleşmesi, 1930

• 105 sayılı Zorla 
Çalıştırmanın Ortadan 
Kaldırılması Sözleşmesi, 
1957

• 87 sayılı Örgütlenme 
Özgürlüğü ve Örgütlenme 
Hakkının Korunması 
Sözleşmesi,1948

• 98 sayılı Örgütlenme ve 
Toplu Sözleşme Hakkı 
Sözleşmesi, 1949

Örgütlenme 
Özgürlüğü ve 

Toplu 
Sözleşme 

Hakkı

Zorla 
Çalıştırma

İstihdam ve 
Meslekte 
Ayrımcılık

Çocuk İşçiliği



ÇOK ULUSLU İŞLETMELER VE SOSYAL POLİTİKA İLKELERİ konusundaki 
ILO ÜÇLÜ DEKLARASYONU

http://www.ilo.org/empent/Publications/
WCMS_094386/lang--en/index.htm

İşletmelerin;
• genel politikalar, 

• istihdamın geliştirilmesi ve güvencesi, 
• fırsat ve davranış eşitliği, 

• ücretler ve haklar, 
• asgari ücret, 

• iş sağlığı ve güvenliği ve 
• endüstri ilişkileri 

gibi alanlardaki uluslararası çalışma 
standartlarından kaynaklanan ilkeleri ne 

şekilde uygulamaları gerektiği 
konusunda tavsiyeler içermektedir.

http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm


UN Global Compact ve 

ILO Sözleşmeleri Arasındaki İlişki 
UNGC İLKELERİ İLGİLİ ILO SÖZLEŞMELERİ ÇOK ULUSLU İŞLETMELER 

DEKLARASYONU

İlke 3 İş dünyası çalışanların örgütlenme özgürlüğünü ve toplu müzakere 
hakkının etkin biçimde tanınmasını desteklemelidir. 

• Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme 
Hakkının Korunması Sözleşmesi (No.87), 

1948
• Örgütlenme ve Toplu Müzakere Hakkı 

Sözleşmesi (No 98), 1949
• Toplu Sözleşme Sözleşmesi (No. 154) ve 

Tavsiye Kararı (No163), 1981
• İşçi Temsilcileri Sözleşmesi (No.135),

1971
• Gönüllü Arabuluculuk ve Tahkim 

Sözleşmesi, (No. 92), 1952
• İşyerinde (Girişimde) İletişim Sözleşmesi, 

(No. 129), 1967
• Şikayetlerin İncelenmesi Sözleşmesi (No. 

130), 1967

Endüstri İlişkileri Bölümü

- Örgütlenme özgürlüğü

- Toplu sözleşme hakkı

- Danışma 

- İyileştirme ve şikayetlerin incelenmesi

Paragraf: 47-68



UN Global Compact ve 

ILO Sözleşmeleri Arasındaki İlişki 
UNGC İLKELERİ İLGİLİ ILO SÖZLEŞMELERİ ÇOK ULUSLU İŞLETMELER 

DEKLARASYONU

İlke 4 İş dünyası her türlü zorla ve zorunlu çalıştırmanın ortadan 
kaldırılmasını desteklemelidir.

• Zorla Çalıştırma Sözleşmesi (No.29), 
1930

• Zorla Çalıştırma (Dolaylı Zorlama) 
Tavsiye Kararı, (No. 35), 1930

• Zorla Çalıştırmanın Ortadan Kaldırılması 
Sözleşmesi (No.105), 1957

• Zorla Çalıştırma (Ek Önlemler) Tavsiye 
Kararı,  (No. 203), 2014

Zorla ve zorunlu çalıştırmanın önlenmesi

Paragraf: 23-25

İlke 5 İş dünyası çocuk işçiliğinin etkin biçimde ortadan kaldırılmasını 
desteklemelidir.

• Asgari Yaş Sözleşmesi (No.138), 1973
• Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri 

Sözleşmesi (No.182), 1999

Çocuk işçiliğinin etkin biçimde azaltılması: 

asgari yaş ve en kötü biçimler

Paragraf: 26-27

İlke 6 İş dünyası işe alma ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığa son verilmesini 
desteklemelidir.

• Eşit Ücret Sözleşmesi (No.100), 1951
• Ayrımcılık (İstihdam ve Meslek) 

Sözleşmesi (No.111), 1958

Fırsat ve davranış eşitliği

Paragraf: 28-31



Politika Uyumu: KSS Enstrümanlarının ILO Standartları ile İlişkisi



«Üçlü Yapı ve Sosyal Diyalog ILO’nun 

yapı taşlarıdır.»

Sosyal diyalog, işçilerin, işverenlerin ve 

hükümetin istihdam ve işyerine ilişkin 

konularda karar alma süreçlerine 

katılmasını ifade eder.  

SOSYAL DİYALOG NEDİR?
Sosyal Ortaklar

Müzakere

Danışma

Bilgi Alışverişi

Yoğun

Zayıf

Sosyal Diyalog Nedir?



• Çalışma hayatının temel aktörleri 

arasında fikir birliği yaratmak ve 

paydaşların karar alma süreçlerine 

demokratik katılımını sağlamak

• Ekonomik ve sosyal konuları 

tarafların sahiplenmesini sağlamak

• Daha iyi yaşam ve çalışma 

koşullarının oluşturulması ile daha 

fazla sosyal adaletin sağlanması için 

bir araçtır

• Çatışmaların azaltılması, endüstriyel 

barışın sağlanması, verimliliğin 

artırılması, korumanın sağlanması 

için bir araçtır

İkili sosyal 
diyalog

İşçi-işveren

Üçlü sosyal 
diyalog

İşçi-işveren-
hükümet

Genişletilmiş 
sosyal 
diyalog

+sivil toplum

Sosyal Diyalogun Düzeyleri



İşyeri Düzeyinde Sosyal Diyalog: 

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı

C87-Genel Amaç: Örgütlenme özgürlüğünü kamu otoritesi ve idarenin müdahalelerinden

korumak

C98-Genel Amaç: Çalışanları ayrımcılığa karşı korumak; çalışan ve işveren örgütlerinin,

birbirlerinin iç işleyişine müdahalelerine karşı korumak; toplu sözleşmeleri geliştirmek

Örgütlenme Özgürlüğü Nedir?

▪Tüm işverenlerin ve çalışanların özgürce ve gönüllü olarak mesleki menfaatlerini

geliştirmek ve savunmak için sendika kurmaları ve kurulu sendikalara üye olma hakkına

saygı gösterilmesini gerekli kılmaktadır.

▪Hükümetin veya başka herhangi bir kurumun (idarenin) müdahalesi olmaksızın kendi

örgütlerini kurabilir, bunlara üye olabilir ve bunları çalıştırabilir.



Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı

Toplu Sözleşme Hakkı Nedir?
• İşçilerin işverenlerle özgürce müzakere edebilmeleri örgütlenme 

özgürlüğünün ana unsurudur. 

• Toplu sözleşme, işverenlerle işçilerin, özellikle işin kayıt ve şartlarına 

ilişkin olmak üzere, çalışma ilişkilerini tartıştıkları ve müzakere 

ettikleri gönüllü bir süreçtir. 

• Katılımcılar işverenlerin kendisi veya işveren örgütleri ve işçi 

sendikaları ya da yokluğu halinde işçiler tarafından özgürce seçilmiş 

temsilcilerini kapsamaktadır. 

• İşçiler tarafından seçilmiş işçi temsilcilerinin de toplu sözleşme 

yapabilme hakkı bulunmaktadır. 



Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı Nasıl 

Geliştirilir?

• İşçilerin korku/endişe duymaksızın, ulusal mevzuata

uygun biçimde, sendika kurma ve istedikleri sendikaya

üye olma haklarına saygı duymak.

• İşçi sendikacılığı, sendika üyeliği ve bu alanlarda

yürütülen faaliyetlere yönelik olarak istihdama ilişkin

uygulamalarda ve terfi, işten çıkarma veya

transferlerde ayrımcılık karşıtı politikalar ve

prosedürleri yürürlüğe koymak.

• Etkin toplu sözleşmelerin gelişimine katkı sağlamak

için işçi temsilcilerine uygun imkanları sağlamak.



Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı ilkesinin güvence 

altına aldığı temel haklar

Sendika 
kurma ve 
sendikaya 
üye olma 

hakkı 

Özgürce 
faaliyetlerini 

yürütme 
hakkı

Üst örgütlere 
üye olma 

hakkı

İdari 
makamlar 
tarafından 

fesh 
edilememe 

hakkı

Ayrımcılığa 
karşı 

korunma 
hakkı 

Toplu 
sözleşme ve 
grev hakkı



Bizi takip edin...

Sosyal_Diyalog SosyalDiyalog

sosyaldiyalog.org 



Tuba Burcu Şenel

senel@ilo.org


