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viii Önsöz

Önsöz
Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasasının eki olan Filadelfiya Bildirgesi’nde, 

“Irk, inanç ve cinsiyetleri ne olursa olsun, bütün insanlar maddi ilerlemele-
rini ve manevi gelişmelerini, özgür ve onurlu bir şekilde, ekonomik güven-
ce altında ve eşit şartlarda sürdürmek hakkına sahiptirler. Bu sonuca ulaştı-
racak koşulların gerçekleştirilmesi, her ulusal ve uluslararası politikanın ana 
hedefini oluşturmalıdır” denmektedir. Bu kitap, insanlığı bu hedefe ulaştır-
mayı amaçlayan uluslararası sosyal politikalar bütününü, tarihsel bir pers-
pektif içerisinde, kural ve kurumları ile birlikte ele almayı hedeflemektedir. 

Uluslararası sosyal politikanın evrensel boyutta kural koyan ve bunları uy-
gulamaya çaba gösteren temel örgütü, 1919 yılında kuruluşundan bu yana UÇÖ 
(Uluslararası Çalışma Örgütü) olmuştur. UÇÖ’nün bu konumu günümüz-
de de devam etmektedir. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Birleşmiş Milletler gerek 
uluslararası antlaşmalar yoluyla, gerekse bünyesindeki veya şemsiyesi altında-
ki kuruluşlarla, sosyal politika alanında daha fazla rol oynamaya başlamıştır. 
Bu dönemde ayrıca Avrupa Konseyi’nin sosyal politika alanında varlığını du-
yurduğunu ve ulusal sosyal politika ile uluslararası sosyal politikanın eklem-
lenmesine bölgesel düzeyin de dâhil olduğunu söyleyebiliriz. 1980 sonrasında 
“küreselleşme” olarak adlandırılan süreçte Birleşmiş Milletler’in iki uzman ku-
ruluşunun, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası’nın küresel düzeyde sos-
yal politikalar üzerinde etkin hale geldiğini görüyoruz. 1990’lı yıllar ise Avrupa 
Birliği’nin önemli bir bölgesel aktör haline geldiği dönemdir. 1980 sonrasında 
iki sivil aktör grubunun, çokuluslu şirketlerin ve uluslararası sendikaların da, 
sosyal politika açısından giderek daha fazla önem kazandığına tanık oluyoruz.

Elinizdeki kitabın üniteleri, uluslararası sosyal politikanın, küresel sosyal 
politika olarak da adlandırılmasına yol açan bu tarihsel serüvenini kapsayacak 
biçimde planlanmıştır. Uluslararası sosyal politika ve uluslararası çalışma kural-
larına ilişkin genel bilgi ve tanımların sunulduğu ilk üniteden sonra, dört ünite, 
uluslararası sosyal politikanın temel aktörü olma özelliğini koruyan UÇÖ’nün 
tarihsel dinamiklerine, yapısı, organları, etkinlik alanları ve kural üretme sü-
reçleri ile kurallar düzeni, içerik, uygulama ve denetim sistemlerine ayrılmış-
tır. 6. Ünite’de uluslararası sosyal politikanın küresel ve bölgesel diğer aktörleri 
incelenmiş, 7. Ünite küresel sosyal politikanın yeni aktörleri olan çokuluslu 
şirketler ve uluslararası sendikalara ayrılmıştır. 8. Ünite, uluslararası sosyal po-
litika ve Türkiye konusunu, UÇÖ-Türkiye ilişkileri bağlamında ele almaktadır. 



ixÖnsöz

Bu içeriğiyle kitabın büyük bir ihtiyacı gidereceğini ve sevgili Açıköğretim/
İktisat Fakültesi öğrencileri kadar, bu alanda öğrenim gören diğer öğrencilerin 
alana yönelik bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya da katkıda bulunacağını düşünü-
yoruz. Böyle bir kitabın oluşumuna olanak sağlayan Anadolu Üniversitesi yö-
neticileri ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Program Koordi-
natörü Prof.Dr. Ufuk Aydın’a bu vesileyle teşekkür etmek bizim için bir zevktir. 
Sınırlı bir zaman içerisinde, fedakârlıklarda bulunarak kitabın yetişmesi için 
üstün bir gayret gösteren ve ünitelerini tamamlayan değerli meslektaşlarımız 
Mesut Gülmez, Seyhan Erdoğdu, Şenay Gökbayraka teşekkürlerimiz ise her 
şeyin üzerindedir. Kitabın değerli öğrencilerimize yararlı olmasını diliyoruz.

 

Editörler
Prof.Dr. Ahmet MAKAL

Doç.Dr. Seda TEKELİ



1
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Uluslararası sosyal politika kavramını tanımlayabilecek,
Uluslararası sosyal politikanın evrensel ve bölgesel düzeyde gelişimini açıkla-
yabilecek,
Uluslararası sosyal politika ve uluslararası çalışma normlarının oluşumunda 
etkili olan nedenleri açıklayabilecek,
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Uluslararası çalışma normlarının iç hukuk ve Türk İş Hukuku üzerindeki etki-
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GENEL OLARAK ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA:   
KAVRAM VE TANIM
Sosyal Politika dersinizde de ifade edildiği gibi, sosyal politikayı; dar anlamıyla, 
“sanayileşme sonrası kötü çalışma koşulları ve yoksulluk içerisinde çalışan emek ve 
sermaye sahipleri arasındaki eşitsizlik ve kavgayı sona erdirerek ekonomik ve sosyal 
hayatta düzenin oluşturulmasına yönelik politikalar bütünü” olarak tanımlamak 
mümkündür (Tokol ve Alper, 2011: 3). Buna göre dar anlamda sosyal politika, 
işçi sınıfının işverenle olan ilişkilerinden doğan ücret, çalışma süresi ve işgüven-
liği gibi konulara ilişkin sorunlara çözüm arayışında bulunan önlemlerden oluş-
maktadır (Tokol, 1995:1). Ancak yapılan bu tanımlama zaman içerisinde yetersiz 
kalmaya başlamış, toplumda sadece belirli bir grubun değil, toplumun tamamını 
koruyacak ve toplumsal düzeni sağlayacak geniş kapsamlı politikalara ihtiyaç du-
yulmuştur. Bu ihtiyaç sonrasında doğan ve sosyal politikayı daha geniş açıdan ele 
alan tanımlamaya göre, “sosyal bütünlüğü parçalama eğilimi gösteren zıtlıkların, 
gerginliklerin ve çatışmaların barışçı ve toplumdaki farklı tarafların ortaklaşa ka-
bul edeceği yollarla çözümlenmesine yönelik politikalar bütünü”nü sosyal politika 
olarak tanımlamak mümkündür (Tokol ve Alper, 2011: 3). Sosyal politika 19. yüz-
yılda dar anlamda ele alınırken; II. Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde ise geniş 
anlamıyla ele alınmaya başlamıştır. 

Dar ve geniş anlamda sosyal politika tanımlamaları çerçevesinde genel an-
lamıyla sosyal politika, “toplumda ekonomik yönden güçsüz, bağımlı çalışan ve 
özel olarak bakım, gözetim gereksinimi duyan kesimlerin korunmalarını öngören 
kamusal politikalar kaynağıdır”. Başka bir açıdan sosyal politikayı “devletlerin 
insan gücünün korunması ve geliştirilmesine yönelik olarak aldıkları kararlar ve 
sürdürdükleri uygulamalar” olarak tanmlamak da mümkündür (Altan, 2010: 85). 
Hem dar anlamda hem de geniş anlamda sosyal politika tanımlamalarının ulu-
sal gereksinimler dikkate alınarak yapıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Yine 
sosyal politika dersinizden hatırlayacağınız üzere; şunu da belirtmek gerekir ki, 
toplumun demografik yapısı, hukuk düzeni ile gelenek ve görenekler ulusal sosyal 
politikaların belirlenmesinde etkili olmaktadır. 

Ayrıca devletlerin siyasi hâkimiyet alanları da sosyal politikaların boyutunu şe-
killendirmektedir. Toplum içerisinde sosyal açıdan zayıf olan grupların, ülkelerin 
belirledikleri sosyal politika tedbirleriyle ulusal sınırlar içerisinde korunması, sade-
ce o ülke sınırları içerisinde sosyal eşitliğin, adaletin ve barışın sağlanmasına yeterli 
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olacaktır. Ancak rekabetçi uluslararası sosyal piyasa yapısı içerisinde, ulusal sos-
yal politika önlemleri alan ülkelerin almayan ülkelerle rekabet şansının düşük ya 
da hiç olmaması sosyal politika önlemlerinin uluslararası niteliklere sahip olması 
ihtiyacını bir kez daha açığa çıkarmıştır (Erkul, 1988: 90; Tokol, 1995: 2). Ulusal 
sosyal politikaların uluslararası nitelik kazanmasında sadece uluslararası piyasada 
rekabet edebilirlik değil; barışın devamlılığına katkıda bulunma, ekonomik ge-
lişmede sosyal ve insani amaçları dikkate alma gibi nedenler de etkili olmuştur 
(Tokol, 1995: 13-16; Tokol ve Alper, 2011: 61). 

Uluslararası sosyal politika kavramını tanımlamaya geçmeden önce, uluslararası 
sosyal politikanın doğuş gerekçeleri üzerinde durulmasında yarar vardır. Uluslarara-
sı sosyal politikanın doğuşunda temel belirleyici unsurun rekabet eşitsizliğini önle-
mek isteği olduğunu söylemek mümkündür. Sonrasında ise, işçi sınıfının uluslara-
rası sosyal politika düşüncesine desteği uluslararası sosyal politikanın gelişiminde 
etkili olmuştur. Ülkelerin dünya ekonomi piyasalarında rekabet edebilmeleri sosyal 
ve siyasal çıkarlarla bağlantılı olduğu kadar, ekonomik anlamda rekabet koşullarının 
eşitlenmesine de bağlıdır. Bu anlamda bir ülkedeki işletmelerin diğer ülke işletmele-
riyle ekonomik ortamda rekabeti de ancak aynı sosyal politika uygulamalarına sahip 
olunmasıyla mümkün olacaktır. İşletmeler, diğer işletmelerle rekabet edemeyecekleri 
kaygısı ve işgücü maliyetlerinde artış sağlayacağı endişesiyle çalışanları koruyan ya-
sal düzenlemelere karşı çıkmış ve bu alanda düzenleme gerektiren tüm önlemlerin 
ortak sosyal politika tedbirleriyle sağlanması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Önlem-
lerin uluslararası nitelikte olmasıyla ancak, dünya piyasalarında eşit koşullarda bir 
rekabetin oluşacağını vurgulamışlardır (Talas, 1981: 97; Erdut, 2003: 37). 

Uluslararası sosyal politikanın doğuşunda etkili olan bir diğer gerekçe ise, daha 
çok insani ve manevi bir nitelik taşımaktadır. Sanayi Devrimi sonrası dönemde 
yaşanılan yoksulluk, insanların kötü çalışma koşullarında, düşük ücretlerle çalış-
mak zorunda bırakılması ve belki de en önemlisi olumsuz ekonomik koşullar ge-
rekçesiyle işverenlerin ucuz emek olarak değerlendirdiği kadın ve çocuk işgücünün 
imalat sektöründe yer almaya başlaması insanlık duygusunda zedelenmeye neden 
olmuştur. Böyle bir sosyo-ekonomik ortamda barışın sağlanması, insanların açlık 
ve yoksulluğun baskısından kurtulabilmesi ancak iç barış kadar uluslararası barışın 
ve uluslararası adaletin sağlanmasıyla mümkün olabilecektir (Erdut, 2003: 38). 

Sosyal politikanın uluslararasılaşmasının bir diğer gerekçesini, olumsuz çalış-
ma ve yaşam koşullarını ortak düzeyde paylaşan çalışanların dayanışma duygusu 
olarak belirtmek mümkündür. Bu olumsuz sosyo-ekonomik paylaşım sonrası his-
sedilen dayanışma duygusu başlangıçta ulusal sonrasında ise uluslararası düzeyde 
sendikal hareketliliği beraberinde getirmiştir. Tüm bu hareketlerin çalışanlar için 
eşit ve güvenli bir çalışma ortamı yaratması ve devletin çalışanları korumak için 
müdahale etme isteği tam da bu süreçte başlamıştır (Erdut, 2003: 38).

Uluslararası sosyal politika düzenlemelerine sizce neden ihtiyaç duyulmuştur?

Uluslararası sosyal politikanın oluşmasında etkili olan gerekçeler ışığında 
uluslararası sosyal politika, “Ekonomik ve toplumsal bakımdan gereksinmesi olan 
kişi ve kümeleri korumak, piyasa ekonomisi kurallarının doğurduğu ve küreselleş-
menin derinleştirdiği uluslararası barışı tehdit eden eşitsizlik, eğretilik ve güvence-
sizlikleri azaltmak ve ortadan kaldırmak amacıyla sosyal politikanın uluslararası 
yanlarını ve bunların oluşturdukları kuruluşları; bu kuruluşlar aracılığıyla ulusal, 
bölgesel ve uluslararası düzeylerde izlenmesi gereken politikaları, bu politikaların 
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içereceği önlemleri ve bu önlemlerin uygulamaya konulması ile denetimini incele-
yen bilim dalı” olarak tanımlanmaktadır (“Gülmez, 2000: 8 ve Erdut. 2003: 39” 
dan aktaran Şişman, 2010: 4). Tanımdan da anlaşılacağı üzere, uluslararası norm-
ların oluşturulması ve bunlara yine uluslararası düzeyde işlerlik kazandırılması 
uluslararası sosyal politikanın temel amacını oluşturur (Tokol ve Alper, 2011: 61). 

Çok çeşitli olması ve zaman içerisinde önem düzeylerinin değişmesiyle birlik-
te, uluslararası sosyal politikaların amaçları genel olarak beş başlık altında topla-
nır. Bunlar; uluslararası piyasada rekabet koşullarında eşitlik sağlamak, barışın 
devamlılığına katkıda bulunmak, sosyal adaleti sağlamak, ekonomik gelişmede 
sosyal ve insani amaçları dikkate almak ve uluslararası harekete öncülük etmek 
olarak sıralanabilir (Tokol, 1995: 13).

19. ve 20. yüzyıllarda, uluslararası sosyal politikaların temel amacını “rekabet ko-
şullarında uluslararası piyasada eşitlik sağlamak” oluşturmuştur. Yukarıda da belirtil-
diği üzere, sosyal politika önlemlerinin ulusal düzeyde alınmasının ülkelerin rekabet 
şanslarını azalttığı ya da ortadan kaldırdığı gerekçesiyle bu dönemde çalışanların 
korunmasına yönelik önlemlerin uluslararası düzeyde alınması gerekliliği üzerinde 
durulmuştur. Ayrıca I. Dünya Savaşı yıllarında sosyal alandaki adaletsizliklerin dün-
ya barışına zarar vereceği ve dünya barışının devamlılığının sağlanmasının ancak 
sosyal alandaki adaletin sağlanmasıyla mümkün olabileceği görüşü, sosyal politika 
alanında uluslararası standartların oluşturulmasında önem kazanmaya başlamıştır. 
Böylece diğer bir amaç olan sosyal adaleti sağlama düşüncesi ilke olarak Versay Barış 
Görüşmeleri (Versay Barış Antlaşması 28 Haziran 1919 tarihinde imzalanmıştır) sı-
rasında gündeme getirilmiş, sonrasında ise Filedelfiya Bildirgesiyle (UÇÖ bu bildir-
geyi 10 Mayıs 1944 tarihinde kabul etmiştir) sosyal adalet, geniş anlamda, tüm insan-
lığın refahını sağlamak şeklinde tanımlanmıştır. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı 
sonrasında toplumsal sorunlara yol açan ekonomik ve sosyal faktörlerin birlikte ele 
alınması gerektiği benimsenerek, uluslararası sosyal politikaların yeni amacı, ekono-
mik gelişme programlarına sosyal boyutun eklenmesi olarak tanımlanmıştır. Buna 
ilave olarak ülkelerin izleyecekleri ortak sosyal politikaların çerçevesinin belirlen-
mesinde uluslararası standartlar önem kazanmaya başlamıştır (Tokol, 1995: 14-15). 

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKANIN EVRENSEL VE   
BÖLGESEL DÜZEYLERDE GELİŞİMİ 
Sosyal politika dersinizden hatırlayacağınız üzere, sosyal politikanın ilk oluşum-
larını 19. yüzyılın ilk yarısındaki İngiltere’de bulmak mümkündür. İngiltere’de 
çok fazla sayıda işçinin çalıştığı bir dokuma fabrikasına sahip olan Robert Owen 
sosyal politikaların ilk örneklerini kendi fabrikasında uygulamıştır. Owen, yasal 
anlamda hiçbir zorunluluğu olmamasına rağmen kendi fabrikasında çalışan işçi-
lerin çalışma koşullarını olumlu yönde etkileyecek düzenlemelerde bulunmuştur. 
Ancak ulusal düzeydeki düzenlemelerin yeterli olmayacağı düşüncesi ve sanayi-
leşmiş ülkelerin aralarındaki rekabet nedeniyle etkin bir sosyal politikanın ancak 
uluslararası düzeyde olması Owen’ı uluslararası sosyal politika kuralları oluşturma 
yolunda harekete geçirmiştir. Owen’ın girişimlerinin o dönem İngiltere yönetimi-
nin inanç ve hedeflerinden uzak olması, başvurunun hükümet tarafından olumsuz 
ve gereksiz olarak değerlendirilmesine neden olmuştur. Uluslararası sosyal politika 
alanındaki ilk hareketlenme 19. yüzyılın ortalarından sonra hız kazanmaya başla-
mıştır. İngiltere başta olmak üzere, dünya ülkelerinde liberal düşünce sisteminin 
yerini insancılığın ve sosyalist düşüncenin almaya başlaması toplumsal sorunlara 
duyarlılığın artmasını da beraberinde getirmiştir. Bu tarihten sonra başta İngiltere 
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olmak üzere, İsviçre, Fransa ve Almanya’da da çalışanların sıkıntıları üniversite ve 
hükümet düzeyinde tartışılmaya başlanmıştır (Talas, 1981: 97-100). 

Sosyal politikanın uluslararası nitelik kazanmasında sizce hangi oluşumlar etkili olmuştur?
2

ROBERT OWEN, (1771-1858)
Robert Owen, 14 Mayıs 1771’de, Newtown, 
Montgomeryshire’da doğdu. On yaşındayken, 
bir kumaşçı dükkânına çırak olarak girdi, 19 
yaşındayken bir pamuk işleme fabrikasına 
idâreci oldu ve işi geliştirdi. Bu sektörde birçok 
yeniliğe imza attı. 1794 yılında, Manchester’da-
ki, Chorlton Twist Company isimli bir firmada 
ortak ve müdür oldu. İş hayatında geçirdiği bu 
günler gelecekte fikirlerine büyük bir katkıda 
bulunacaktı, daha bu ilk zamanlarında bile 
işçilerle olan yakın ilişkileri ve onlara verdiği 
önem ile diğer idârecilerden ayrılıyordu. New 
Lanark değirmenini satın aldı. New Lanark 
değirmenlerinde çalışan insanların durumları 

dönemin standardlarına göre iyi olsa da, gerçekçi bir bakış açısıyla hiç de tatmin 
edici düzeyde değildi. Değirmenlerin yeni yöneticisi olan Owen işçilerin durumlarını 
düzeltmek için çeşitli geliştirmeler sundu. Yeni fikirleri ve çalışmalarıyla büyük bir 
başarıyı da beraberinde getirmesine rağmen, bir masrafı de beraberinde getiriyordu. 
Bu yeni masraflardan rahatsız olan diğer ortaklar sorun çıkarmaya başlayınca Owen 
yeni bir firma açtı. 1813 yılında “A New View of Society, or Essays on the Principle 
of the Formation of the Human Character” isimli ilk eserinin ilk parçaları yayımlan-
maya başladı. Ona göre insan karakteri, kendi kendisinin yapıtı olmaktan çok öte, 
çevre faktörlerin sonucu olarak ortaya çıkar. Bu çevre faktörlerini kişi belirleyemez 
veya kontrol edemez. Aslında bu fikirler pek de kişisel sayılmazdı, bu tür ilkeler çok 
uzun yıllardır felsefenin içinde yer almıştı, yine de Owen bu fikirlerini hayatı boyu 
çok farklı konulara uygulayarak, yeni ve farklı sonuçlar elde etmiştir. En başından 
beri onu farklı kılan özelliklerinden olan, “işçilerine eğitim sunma”yı çok daha ge-
liştirerek devam ettirdi. Fabrikalarla ilgili kanun önerisine sıkı sıkı bağlı olmasına 
ve fabrika meselelerinin kanunlaştırılmasına gösterdiği büyük savunmaya rağmen, 
1819’da ortaya çıkan Factory Act (Fabrika Kanunu) onu hiç de tatmin etmedi. New 
Lanark örnek bir işletme olarak geçiyor, sıklıkla birçok farklı iş kolundan ve makam-
dan lider insanlar tarafından ziyaret ediliyordu. New Lanark’ta yarattığı komünel 
sistemi yaymak için uğraşmaya başladı. 1828’de, ortaklarıyla arasında uzunca bir 
süredir devam eden çekişme ve gerilim yüzünden New Lanark ile olan tüm bağlarını 
koparttı. Bu sıralarda bazı komünel işletme ve yapılanma denemelerinde yer aldı. 
Bu denemelerden sadece bir tanesi bir süre başarı sağlayabildi. Owen’ın önemli bir 
yere sahip olduğu sosyalist akımlar sayesinde 1830’larda İngiltere’deki ilk işçi sendi-
kaları ve ticâret odaları kurulmaya başladı. Owen’ın sosyal reformcu yaklaşımı, işçi 
teşkilâtlandırılması ile ilgili fikirleri Owenizm olarak anılır. 17 Kasım 1858 yılında, 
Newtown’da ölmüştür.

Kaynak: http://wbo.llgc.org.uk/en/s-OWEN-ROB-1771.html
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Uluslararası sosyal politikanın oluşumunda öncülük eden bireysel girişimler 
zamanla yerini evrensel ve bölgesel düzeyde oluşturulan kurumlara bırakmaya 
başlamıştır (Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye kitabınızın “Uluslararası Sosyal Politi-
kanın Gelişimi” başlıklı bölümünden ulaşabilirsiniz).

Uluslararası Sosyal Politikanın Oluşumunda Rol Oynayan 
Evrensel Örgütler
Uluslararası sosyal politikanın oluşumunda ve yürütümünde etkili olan evrensel 
örgütleri Uluslararası Çalışma Örgütü-UÇÖ (International Labor Organization-
ILO) ile Birleşmiş Milletler ve bağlı örgütler olarak belirtmek mümkündür. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ)
Uluslararası Çalışma Örgütü çalışma hayatı ile ilgili konular ve toplumsal sorunla-
rın birlikte tartışılmasına imkan sağlaması açısından önemlidir (Tokol-Alper, 2011: 
66). Gülmez’in çalışmalarına göre, “UÇÖ, 
Anayasasının Başlangıç bölümünün ilk pa-
ragrafında kurucu felsefenin temel kavram-
larından biri olarak öngörülen sosyal adalet; 
örgüt kurucularının, iki uçta yer alan katı 
liberal kapitalizm ile Bolşevizm arasında 
üçüncü bir seçenek olarak bazı hukukçu, ik-
tisatçı ve politikacıların savunduğu “sosyal 
reformculuk” olarak nitelenen yaklaşımına 
dayanan ideolojik duruşunu anlatır” (“Gül-
mez, 2011: 70-72; 2014: 43, 49-52; 2015: 47-
51” den aktaran Gülmez, 2017: 20 (Editör: 
Kaya ve Güler, 2017 içinde)). 

UÇÖ resmi olarak 1919 yılında Milletler Cemiyetinin yapısı içerisinde oluştu-
rulmuştur. UÇÖ, Versay Barış Antlaşması ile Milletler Cemiyeti Üyeliği ve UÇÖ 
üyeliği arasında organik bir bağ kurmaktadır (Kaya, 2017: 172 (Editör: Kaya ve Gü-
ler, 2017)). Örgüt, 1919-1939 yılları arasında 67 sözleşme ve 66 tavsiye kararı kabul 
etmiştir. Kabul edilen sözleşme ve tavsiye kararları, çalışma süreleri gibi çalışma ha-
yatına ilişkin genel konulardan, sadece belirli sanayi ve çalışma gruplarını kapsayan 
konulara kadar çeşitli konuları kapsamaktadır. Bu çalışmaları ile bağlantılı olarak 
Örgütün 1930 yılından itibaren çalışma hayatı ile ilgili araştırma, dökümantasyon 
ve yayın alanında gelişmeler sağladığını söylemek mümkündür (Tokol,1995: 17-20).

Uluslararası sosyal politika alanındaki temel kaynakların önemli bir bölümü 
UÇÖ tarafından hazırlanmıştır. Temel kaynaklardan ilki, 1944 yılında kabul edi-
len ve 1946 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası’na eklenen Filadelfiya 
Bildirgesi’dir. (“Gülmez 2018”den aktaran Gülmez, 2017: 41 (Editör: Kaya ve Gü-
ler, 2017)). Örgütün önemli bir diğer belgesi ise, “Çalışmaya İlişkin Temel Haklar 
ve İlkeler Bildirgesi”dir (Tokol-Alper, 2011: 66). UÇÖ Anayasası’nın “Başlangıç” 
bölümü ile Filadelfiya Bildirgesi’nin “Genel İlkeler” bölümünde yer alan ilkeler 
çerçevesinde örgütün amacı bazı başlıklar altında toplanmaktadır. Bunlardan ilki, 
evrensel ve sürekli bir barışın ancak sosyal adalet temeli üzerine kurulabileceği-
dir. İkinci amaç ise, adaletsizlik, sefalet ve ayırımcılığa dayalı çalışma koşullarının 
düzeltilmesi olarak belirlenmiştir. Uluslararası rekabetin sosyal sonuçlarından 
duyulan kaygının azaltılması da üçüncü amaç olarak belirtilmektedir. Belirlenen 
amaçlar çerçevesinde çalışma koşullarının, çalışma sürelerinin düzenlenmesi, iş-
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sizlikle mücadele edilmesi, çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları aile üye-
lerinin sosyal güvencelerinin sağlanması, gelir adaletinin ve eşit ücret uygulama-
sının sağlanması ve sendikal haklar gibi çalışma hayatına ilişkin hemen hemen 
tüm konularda bazı kararlar alınmıştır (Tokol, 1995: 21). Filadelfiya Bildirgesi, 
dört temel evrensel değere sahiptir. Bunlar, özgürlük, insan onuru, ekonomik gü-
venlik ve fırsat eşitliğidir. Bu evrensel değerler ışığında sendikal hak ve özgürlük-
lere, ayrımcılık yasağına, ücret eşitliğine ve zorla çalıştırma yasağına ilişkin insan 
hakları sözleşmeleri kabul edilmiştir (“Gülmez, 2011: 178-190 ve Gülmez, 2015: 
104-105” den aktaran Gülmez, 2017: 42 (Editör: Kaya ve Güler, 2017)).

Uluslararası Çalışma Örgütünün, uluslararası sosyal politika alanındaki temel kay-
nakları sizce nelerdir?

UÇÖ, kurulduğu günden bugüne kadar gelen dönem içerisinde 2018 yılı itiba-
riyle 189 sözleşme ve 205 tavsiye kararını kabul etmiştir (www.ilo.org/dyn/norm-
lex (Erişim Tarihi: 25.11.2018). Uluslararası sosyal politikaların temel kuralları 
sözleşmelerle belirlenirken; tavsiye kararları ise, henüz sözleşme konusu olacak 
kadar olgunlaşmamış bir sorunu incelemekte, genel kurallar içeren sözleşmele-
rin uygulanması için ayrıntılı hükümler getirmekte ve sözleşmelerin uygulanması 
konusunda yol gösterici olmaktadır (Tokol, 1995: 32; Tokol-Alper, 2011: 66). Bu 
bağlamda UÇÖ’nün kabul ettiği sözleşmelerin üye ülkeler tarafından onaylanma-
sı, devletlere bazı yükümlülükler getirmektedir. Sözleşme, onaylayan devlet için 
bağlayıcı olmakta ve bağlayıcı hukuk kurallarına dönüşmektedir. Tavsiye karar-
ları ise, uluslararası düzeyde siyasal ve ahlaksal açıdan ağırlıklı olan belgelerdir, 
ancak tavsiye kararları kendiliğinden herhangi bir hukuksal bağlayıcı güce sahip 
değildir (“ILO, 1970:6 ve Gladstane, 1990: 9 vd.” aktaran Kaya, 2017: 178 (Editör: 
Kaya ve Güler, 2017)). Sözleşme ve tavsiyelerin kabulü bazı süreçler sonrasında 
mümkün olmaktadır. İlk aşama, sözleşme ya da tavsiye kararı olabilecek konunun 
Uluslararası Çalışma Konferansı (UÇK) gündemine alınmasıdır. Hangi konunun 
Konferans gündemine alınıp alınmayacağında ise karar verici UÇÖ’nün Yönetim 
Kuruludur. Yönetim Kurulu ise, üye ülke devletlerinin işçi ve işveren örgütlerinin 
tekliflerini dikkate alarak bu gündemi oluşturmaktadır. Gündem belirlendikten 
sonra ikinci aşama olan müzakere sürecine geçilir. Müzakere sürecinin ilk adı-
mında Uluslararası Çalışma Bürosu sözleşme ve tavsiye kararına yönelik taslak 
hazırlamakta; sonraki adımında ise taslağın son hali Konferansta görüşülerek 
delegelerin üçte iki çoğunluk kararı ile sözleşme ve tavsiye kararı olarak taslak 
kabul edilmektedir (“Alper ve Kaya, 1995: 108 vd. ve Kaya, 1999: 29 vd.” aktaran 
Kaya, 2017: 180 (Editör Kaya ve Güler, 2017)). Delegelerin üçte iki çoğunluğu ile 
kabul edilen sözleşme ve tavsiye kararları üçüncü aşamada ise Uluslararası Ça-
lışma Konferansı Redaksiyon Komitesi tarafından gözden geçirilerek Konferans-
ta tekrar oylamaya sunulmaktadır. Bu aşamada sözleşme ve tavsiyelerim hukuki 
metne dönüşebilmesi üçte iki delegasyonun kabul etmesiyle mümkün olmaktadır 
(“Gülmez, 2008: 218” den aktaran Kaya, 2017: 180 (Editör: Kaya ve Güler, 2017)). 

Birleşmiş Milletler ve Bağlı Örgütler
Uluslararası sosyal politikanın oluşumunda rol oynayan bir diğer evrensel örgüt 
ise Birleşmiş Milletler’dir. 1945 yılında kurulan Birleşmiş Milletler’in amaçları; 
“uluslararası barış ve güvenliği korumak, hak eşitliği ve hakların kendi gelece-
ğini belirleme ilkelerine saygı göstererek uluslararası dostça ilişkiler geliştirmek, 

UÇÖ’nün çalışma 
standartlarının temelini 
sözleşme ve tavsiye kararları 
oluşturur.
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uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel, 
insani sorunların çözümünde işbirliği 
yapmak ve temel insan hak ve özgür-
lüklerine karşı saygıyı teşvik etmek, bu 
ortak çıkarların elde edilmesinde ulus-
lar arasında uyum sağlayıcı örgüt ol-
mak” olarak belirtilmektedir (“http://
www.uniconkara.org.tr/today/1.
html”den aktaran Tokol-Alper, 2011: 
63; Tokol, 1995: 57). 

Birleşmiş Milletler tarafından 
kabul edilen belgelerden belli başlı-
caları İnsan Hakları Evrensel Bildir-
gesi, Ekonomik Sosyal ve Kültürel 
Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve 
Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası 
Sözleşmesi’dir. İnsan hakları ile eko-
nomik ve sosyal hakların evrensel il-
kelerini belirlemek, çağdaş uygarlığın 
ortak değerlerini yansıtmak, diğer 
örgütlerin oluşturduğu standartlara esin kaynağı oluşturmak ve uluslararası 
düzenlemeleri birbirine yaklaştırmak için kabul edilen bu belgeler büyük bir 
öneme sahiptir (Tokol, 1995: 60). 

Uluslararası Sosyal Politikanın Oluşumunda Rol Oynayan 
Bölgesel Örgütler
Uluslararası sosyal politikanın oluşumunda rol oynayan bölgesel örgütler ise, Av-
rupa Konseyi ve Avrupa Birliği’dir. Siyasi ve ekonomik amaçları olan her iki örgüt, 
uluslararası sosyal politikanın oluşumuna katkıda bulunmuştur. 

Avrupa Konseyi
Avrupa Konseyi, Batı Avrupa’nın en eski hükümetler arası işbirliği örgütüdür. 5 
Mayıs 1949 yılında kurulan örgütün sosyal politika ile ilgili temel belgeleri Avru-
pa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı’dır.

Avrupa Konseyi üyelerinin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer alan hak-
ları topluca güvence altına almak için üzerinde anlaştıkları ilk düzenleme “İnsan 
Hakları ve Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (AİHS)”dir. 
Sözleşme 4 Kasım 1950 tarihinde Roma’da imzalanmış ve 3 Eylül 1953 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin amacı, demokratik rejimlerin devam ettirilmesi 
açısından gerekli olan asgari hak ve özgürlükleri güvenceye almak ve insan hakla-
rı alanını zamanla genişletmektir. Bu amaçla AİHS daha çok sivil ve politik hakla-
rın korunmasına öncelik vermiştir. Bu sözleşmeyi Avrupa Sosyal Şartı izlemiştir. 

Avrupa Konseyi’nin amacı, Avrupa Devletleri arasında bireysel özgürlüklerin, 
siyasi serbestliğin ve hukuk düzeninin korunmasında birliktelik sağlamaktır (To-
kol-Alper, 2011: 68). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde zorla çalıştırma yasak-
lanırken, zorla çalıştırma sayılmayan haller de (m.4) sıralanmıştır. Ayrıca, sendika 
kurma ve kurulu olan sendikaya üyelik hakkı da (m.11) sözleşme ile düzenleme 
altına alınan bir başka temel haktır (Tokol, 1995: 75).

Resim 1.2
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Avrupa Birliği
Sosyal politikanın uluslararası bir nitelik kazanmasında etkili olan bir diğer böl-
gesel örgüt ise Avrupa Birliği’dir. Avrupa Birliği, 27 üye ülkeden oluşan ve toprak-
ları çoğunlukla Avrupa kıtasında yeralan ekonomik ve siyasi bir örgütlenmedir. 
1992 yılında Maastricht Anlaşması’nın yürülüğe girmesiyle Avrupa Ekonomik 
Topluluğu’na yeni görev ve sorumlulukların verilmesi, Topluluğun Birlik haline 
dönüşmesinde etkili olmuştur. Avrupa Birliği, tüm üye ülkeleri ilgilendiren stan-
dart yasalar aracılığıyla insan, mal, hizmet ve sermaye dolaşımı serbestliğini kap-
sayan bir ortak pazar geliştirmiştir. 

Birlik, üye olan ülkelerde çalışanların hayat ve çalışma koşullarını iyileştirip, 
işçi ve işveren örgütleri arasında sosyal diyaloğun gelişmesini sağlayarak Birliğe 
üye ülkelerin sosyal politika düzenlemeleri arasında bir uyum sağlamayı amaçla-
maktadır (Tokol-Alper, 2011: 69).

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA VE ULUSLARARASI ÇALIŞMA 
NORMLARININ OLUŞUMLARINA YOL AÇAN NEDENLER
Uluslararası sosyal politikanın gelişmesinde etkili olan faktörlerin açıklanması, 
uluslararası çalışma normlarının daha iyi anlaşılabilmesi açısından önem taşı-
maktadır. Genel olarak, uluslararası sosyal politikanın gelişmesinde etkili olan 
nedenleri; uluslararası rekabet, siyasal yakınlaşma veya bütünleşmeye ihtiyaç 
duyulması, insani nedenler, meslek bilincinin oluşmasının yarattığı uluslararası 
dayanışma ihtiyacı, sosyo-politik önlemler arasındaki farklılıkların kaldırılması 
ihtiyacı olarak sıralamak mümkündür. Bu nedenleri şimdi sırasıyla inceleyelim.

Resim 1.3
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Uluslararası Piyasada Rekabet Koşullarında Eşitlik Sağlama
Her ülkenin belirlediği sosyal politika önlemleri o ülkenin ulusal sınırları içeri-
sinde geçerliliğini korumakta ve söz konusu ülke vatandaşlarının yararına sunul-
maktadır. Ulusal sosyal politika ile sosyal bakımdan zayıf olan grupların kendi 
ülke sınırları içerisinde korunması sadece o ülkede yoksulluğun veya sefaletin 
önlenmesine ve sosyal barışın sağlanmasına yardımcı olacaktır. Ancak, alınan ya 
da uygulanan tüm bu sosyal politika önlemlerinin bir de gözle görülmeyen bir 
maliyet yönü vardır. Tüm bu önlemlerin alınması üretim maliyetinde artışa neden 
olmakta; bu artış da ürün ve hizmetlerin satış fiyatlarının artması yönünde bas-
kı uygulamaktadır. Bu nedenle sosyal politika alanında belirli ilkelere sahip olan 
bir ülke, bu tür ilkeleri benimsemeyen ülkelerle uluslararası ekonomik piyasada 
rekabet edemez konuma gelecektir. Ulusal sosyal politika önlemleri için harcama 
yapılması, harcama yapan ülkeler için bir yük ve rekabet eşitsizliği yaratacağından 
söz konusu önlemlerin uluslararası düzeyde kabul görmesinin ve uygulanmasının 
sağlanması gerekmektedir (Altan, 2006: 97; Erkul, 1988: 92). Ancak, Uluslararası 
Çalışma Örgütü’nün kuruluşunu sağlayan Versay Barış Anlaşması’nın 13. bölü-
münün girişinde “rekabetin uluslararası çalışma mevzuatının oluşturulmasının 
temel sebebi olmadığı ancak sebeplerinden biri olduğu” ve “çalışma hayatı ile ilgili 
iyileştirici önlemler almayan ülkelerin, bu önlemleri almak isteyen ülkeler için bir 
engel olacağı” ifadeleri yer almaktadır (Alper ve Kaya, 1995: 82-83).

Kısaca, ekonomik ve siyasi yaşamdaki rekabet uluslararası çalışma normları-
nın oluşturulmasında önemli bir etkiye sahip olmuştur.

Siyasal Yakınlaşma ve Sosyal Bütünleşmeye İhtiyaç Duyma
20. yüzyılın başlarında yaşanan dünya savaşları ülkeleri ortak işbirliği ve savun-
ma amaçlı uluslararası örgütlerin çatıları altında birleşmeye yöneltmiştir. Bunun 
nedeni uluslararası ekonomik ve siyasi bütünleşmenin ancak, sosyal bütünleşme-
nin gerçekleşmesiyle sağlanabileceğidir. Bu yaklaşımın sonucunda da devletlerin 
sosyal yapıları ve hukuki düzenleri arasındaki farklılıkların azaltılarak ortadan 
kaldırılmasına yönelik çabalar hız kazanmıştır (Altan, 2006: 98-99). I. Dünya 
Savaşı’ndan sonraki dönemde uluslararası barışın da aynı ulusal barış gibi ancak 
sosyal adaletin gerçekleştirilmesiyle mümkün olabileceği görüşü yaygın biçimde 
paylaşılmaya başlanmış ve sosyal adaleti sağlama amacı ilk olarak Versay Barış 
görüşmeleri sırasında gündeme getirilmiştir. Bu gelişme uluslararası sosyal politi-
kaların oluşturulmasında da itici bir güç oluşturmuştur (Tokol, 1995: 15).

Mesleki Dayanışmaya İhtiyaç Duyma
Sanayi Devrimi sonrasında ekonomik ve sosyal yaşamda yaşanan gelişmeler, top-
lumda işçi sınıfının doğuşunu beraberinde getirmiştir. İşçi sınıfı önceleri, rekabet 
eşitsizliğini önlemek amacıyla gündeme getirilen uluslararası sosyal politika dü-
şüncesini kabul etmemiştir. Ancak, ücret karşılığı bağımlı olarak çalışanların sa-
yısının giderek artış göstermesi, olumsuz çalışma koşulları ve düşük ücret düzey-
leri işçi sınıfı arasında güçlü bir dayanışmayı ve işçilerin haklarını örgütlenerek 
uluslararası düzeyde savunma bilincinin oluşmasını da beraberinde getirmiştir. 
Bu gelişme ise uluslararası sosyal politikanın gelişmesinde en önemli etken ol-
muştur. Uluslararası meslek kuruluşlarının kurulmasıyla güçlenen meslek bilinci, 
uluslararası ortak sosyal politika önlemlerinin alınmasını ve ülkelerin ortak bir 
yaklaşımla söz konusu önlemleri uygulamaya geçirmesini hızlandırmıştır (Altan, 
2006: 99; Erkul, 1988: 92-93). 

Sosyal politika önlemlerinin 
uluslararası düzeyde kabul 
edilip onaylanması ülkeler 
arasında rekabet eşitliğinin 
sağlanmasına yardımcı olur.

Ekonomik ve siyasi 
bütünleşme ancak sosyal 
bütünleşmeyle gerçekleşir.

Bir ülkedeki meslek bilincinin 
güçlenmesi mesleki 
dayanışmayı beraberinde 
getirir.
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Uygulanan Sosyo-Politik Önlemler Arasındaki Farklılıkları 
Giderme
Sanayi Devrimi’nin yaşandığı dönemlerdeki ağır ve tehlikeli yaşam ve çalışma ko-
şulları kamuoyunun dikkatini yoğun olarak çekmiş ve sosyal sorunların ekono-
mik sorunların dışında tutulamayacağı vurgulanmaya başlanmıştır (Tokol, 1995: 
15). Sadece erkeğin değil, ailenin çocuk ve kadınlar dâhil tüm üyelerinin uzun 
saatler ve kötü koşullarda çalışmak zorunda kalması ile açlık ve sefalet içerisinde 
yaşayan bir işçi sınıfının varlığı, devletin herhangi bir müdahalede bulunmadığı 
bir ortamda kitlesel karşı çıkışların ve direnmelerin yaşanmasına neden olmuş-
tur. Toplumsal yapılanma içerisinde güçlü konumda bulunan sermaye sahiplerine 
karşılık güçsüz tarafı oluşturan işçi sınıfının istismarının önüne geçebilme dü-
şüncesi kamuoyunda tartışılmaya başlanmış ve bu kötü gidişin önüne geçilmeye 
çalışılmıştır. Tüm bu gelişmeler devletleri bu yolda ulusal seviyede önlem alma 
zorunluluğu içerisinde bırakmıştır (Erkul, 1988: 94). Ancak önlemlerin ulusal 
düzeyde olması sadece ülke içindeki karmaşayı önleyecektir, bu nedenle tüm bu 
girişim ve düzenlemelerin uluslararası alanda alınacak önlemlerle desteklenme-
si önem kazanmaktadır. Bu noktada uluslararası normların (sözleşme ve tavsiye 
kararları) ülkeler tarafından onaylanması, her ülkede aynı normların uygulanma-
sını sağlayacaktır. Böylece bir durum karşısında, her ülkede aynı normların uy-
gulanması, uygulamadaki farklılıkların ortadan kalkmasını sağlayacak ve sosyal 
politika alanında uluslararası piyasada rekabet eşitliği de sağlanmış olacaktır.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 1944 tarihli Bildirgesinde de “bütün ulusal ve 
uluslararası politikaların temel hedeflerinin sosyal amaçlarla bağdaştırılması ve bü-
tün ekonomik ve mali konuların sosyal hedeflerin ışığında değerlendirilmesi gerek-
tiği” belirtilmektedir. Ayrıca 1970 yılında benimsenen İkinci Birleşmiş Milletler 
Gelişme Stratejisinde de “ekonomik gelişmelere olduğu kadar sosyal gelişmelere 
de ağırlık verilmesi gerektiği” üzerinde durulmaktadır (Alper ve Kaya, 1995: 7).

Emeğin ve Sermayenin Uluslararası Hareketliliğini Sağlama
Ülkeler arasında ekonomik ve sosyal yaşama dayalı rekabetin giderek hızlanma-
ya başlaması emeğin ve sermayenin hareketliliğini de beraberinde getirmiştir. 
Emeğin, daha iyi çalışma koşulları ve daha yüksek ücret imkânı sağlayan ülkelere 
göç etme isteği ile sermaye sahiplerinin daha az maliyetle daha yüksek üretim 
yapabilme isteği emek ve sermaye hareketliliğinde de uluslararası standartların 
oluşturulması gereğini yaratmıştır. Uluslararası standartlar ile ülkeler arasında 
çalışma yaşamına ilişkin düzenlemelerin birbirine yakınlaşması hem emeğin hem 
de sermayenin (mal ve hizmetlerin) hareketliliğini kolaylaştırmaktadır (Alper ve 
Kaya, 1995: 88).

Uluslararası çalışma normalarının ortaya çıkışında sizce hangi unsurlar etkili olmuştur?

GENEL OLARAK ULUSLARARASI ÇALIŞMA NORMLARI
Bir ülkedeki ulusal sosyal politikaların uygulanmasında hukuki ve kurumsal dü-
zenlemelerin etkili olduğu kabul edilen bir gerçektir. Buna benzer olarak ulus-
lararası sosyal politikanın uygulanmasında da uluslararası çalışma normlarının 
varlığı en etkili araç olarak belirtilebilir (Altan, 2006: 96). 

Literatürde uluslararası çalışma normları gerçek anlamda; “istihdam seviyesinin 
ve çalışma kalitesinin yükseltilmesi, çalışanın konumundan ve durumundan mem-
nun olması ile sağlıklı ve mutlu olmasını” öngörmektedir. Normatif görüşe göre 

Uluslararası çalışma normları 
ululararası sosyal politikaların 
uygulanmasında en etkili 
araçtır.
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uluslararası çalışma normları, işçilerin ve işverenlerin örgütlerini kurma hakları 
ve toplu sözleşme yapma yetkileri ile ilgili olarak bazı şartlar, en düşük ücret, haf-
talık en fazla çalışma süresi gibi çalışma koşullarına ilişkin konularda da bazı ku-
rallar belirlemektedir (Alper ve Kaya; 1995: 79). Uluslararası çalışma normlarını 
en genel anlamıyla, “özde insanın ve onun ayrılmaz bir parçası olan işgücünün, 
çalışma yaşamında ekonomik, sosyal ve mesleki yönden korunup geliştirilmesini 
sağlayan bölgesel, kıtasal ve evrensel düzeyde benimsenen ilkeler ve kurallar” (Al-
tan, 2006: 97) olarak tanımlamak mümkündür. 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün uluslararası sosyal politikaya temel oluştu-
ran uluslararası çalışma normları, sözleşme ve tavsiye kararlarıdır (Erdut, 2003: 
55). Uluslararası Çalışma Orgütü’nün en önemli işlevlerinden biri, hükümet, işçi 
ve işveren taraflarının oluşturduğu üçlü yapılanmanın yer aldığı Uluslararası Ça-
lışma Konferansı’nda sözleşme ve tavsiye kararlarının kabulünün sağlanmasıdır 
(Ateşoğulları, 1997: 23). Sözleşmelerin üye devletler tarafından onaylandıktan 
sonra bağlayıcı olması ve tavsiye kararlarının da politikalara, mevzuata ve uygula-
malara yön vermesi uluslararası sosyal politika açısından önemlidir. 

Uluslararası sosyal politika alanında UÇÖ’nün kabul ettiği en önemli metinler 
sözleşmelerdir. UÇÖ sözleşmeleri, hem hazırlanma ile kabul usul ve yöntemleri 
bakımından hem de üye devletler tarafından sözleşmelerin onaylanması ve uy-
gulamaya konulmasında belirlenen ilkeler bakımından önemlidir. Uluslararası 
sözleşmeler kurumsal bir çerçevede hazırlanmakta ve kabul edilmektedir. Ayrıca 
uluslararası sözleşmelerin kabulü için 2/3 oy çokluğu gerekmektedir. Uluslararası 
çalışma sözleşmelerinin kabulünde üye ülke temsilcileri eşit oy hakkına sahiptir. 
Oylamada herhangi bir çekinim konulması konusunda açık bir yasal düzenleme 
bulunmaması durumunda üye ülkeler sözleşmeyi bir bütün olarak onaylamak ve 
uygulamaya koymakla yükümlüdürler (Alper ve Kaya, 1995: 92-93). 

UÇÖ’nün uluslararası sosyal politikaya temel oluşturan bir diğer çalışma nor-
mu ise, tavsiye kararlarıdır. UÇÖ’nün tavsiye kararları, sözleşme olarak onaylan-
masını gerektiren yeterli olgunluğa ulaşmamış konularda hazırlanmakla birlikte 
kimi zaman sözleşmeleri tamamlayıcı işleve de sahiptir ve sözleşmelerin uygulan-
masında üye ülkelere yol gösterici niteliktedir (Erdut, 2003: 57).

Uluslararası sosyal politika alanında, 1919 ve 2011 yılları arası dönemde 189 
sözleşme kabul edilmiştir. Onaylanan sözleşme ve tavsiye kararlarının kapsadığı 
konuları; dernek kurma özgürlüğünü gerçekleştirme, zorunlu çalışma yasaları, 
istihdam alanlarındaki ayrıcalıkların kaldırılması, çalışma yönetimi, endüstriyel 
ilişkiler, istihdam politikası, çalışma koşulları, sosyal güvenlik, iş güvenliği ve sağ-
lığı, kadınların istihdamı, çocukların istihdamı, göçmen işçilerin istihdamı ve gemi 
adamlarının istihdamı vb. olarak sıralamak mümkündür (Ateşoğulları, 1997: 23). 

ULUSLARARASI ÇALIŞMA NORMLARI VE TÜRKİYE
Türk hukukunda uluslararası anlaşmaların yapılması, onaylanması ve yayımlan-
ması konusunu düzenleyen iki önemli yasa bulunmaktadır. Bunlardan ilki, “Millet-
lerarası Anlaşmaların Yapılması Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Anlaşmaların 
Yapılması İçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkındaki Kanun”dur. Diğer 
yasal düzenleme ise, “Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu 
Hakkında Kanun”dur. İlk yasa 1963 yılında; ikinci yasa ise 1969 yılında yürürlüğe 
girmiştir. Her iki yasa birbirini tamamlamakla birlikte, Türkiye’nin uluslararası 
sözleşmeleri onaylama mekanizmalarını da açıkça belirtmektedir (Kaya, 1999: 
70). Bu çerçevede sözleşmeler ya resmi gerekçelerle ya da bir yükümlülük olarak 

Uluslararası Çalışma Örgütüne 
üye ülkelerin onayladıkları 
sözleşme ve tavsiye kararları 
uluslararası çalışma normlarını 
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Tavsiye kararları 
uluslararası sözleşmelerin 
uygulanmasında yol 
göstericidir.
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onaylanmaktadır. Sözleşmelerin resmi gerekçe olarak onaylanması, söz konusu 
olan sözleşmenin ulusal mevzuatla uyum içinde bulunması, yürürlükteki yasal 
düzenlemelere aykırı düşen ve onların değiştirilmesini gerektiren aykırı düzenle-
meler içermemesidir. İkinci gerekçe ise, Türkiye’nin uluslararası işbirliğine önem 
vermesi ve onayı, sözleşmeyi kabul eden uluslararası kuruluşun üyesi olmasının 
doğurduğu bir yükümlülük olarak değerlendirmesidir (Gülmez, 1992: 177).

Uluslararası çalışma normlarının sahip oldukları önem açısından Türk İş Hu-
kuku üzerine bazı etkileri bulunmaktadır. Bu etkileri; yayılma etkisiyle etkilenme, 
temel norm olarak alınma, uygulamalarından yararlanma, ulusal normları evren-
sel normlara yaklaştırma çabaları ile teknik ve eğitim işbirliğinin etkisi olarak sı-
ralamak mümkündür (Kaya, 1999: 79-92).

Uluslararası Çalışma Örgütünün, Uluslararası Çalışma Konferanslarıyla oluş-
turduğu standartlar yayılma etkisiyle kamuoyunda etkili yansımalar yapmakta ve 
esinti etkisiyle Avrupa Birliği’ne hem üye olan hem de üye olmayan ülkelerde etkili 
olmaktadır. Türkiye de çoğunlukla kabul ettiği temel normları kendi iç hukukuna 
yansıtmaktadır. Uluslararası çalışma standartlarının Türk İş Hukukunun oluşumun-
da temel norm olarak alınma süreci 1936 tarihli İş Kanununun kabulüyle başlamıştır. 
Onaylanan uluslararası normlarla bağlantılı olarak İş Kanunu ve ilgili Kanunlarda 
değişiklikler yapılmıştır. Bir diğer etki olan ulusal normları evrensel normlara yaklaş-
tırma çabası ise, bir önceki bölümde “uluslararası çalışma normlarının oluşumun-
da etkili olan nedenler” başlığı altında da ayrıntılı olarak incelediğimiz gibi, Türk 
İş Hukuku ile düzenleme altına alınan ilkelerin uluslararası kabullerle uyumlu hale 
getirilmesini kapsamaktadır. Bu anlamda uluslararası normlar sadece 3008 sayılı İş 
Kanununun değil; bireysel ve toplu iş hukuku ile sosyal güvenlik hukukunun gelişti-
rilmesinde oldukça etkili olmuştur. Uluslararası normların Türk İş Hukuku üzerin-
deki son bir etkisi ise teknik ve eğitim işbirliğinin etkisidir (Kaya, 1999: 79-92). 

ULUSLARARASI ÇALIŞMA NORMLARININ İÇ HUKUK 
ALANINDA DEĞERİ VE ETKİSİ SORUNU

Genel Olarak
Uluslararası çalışma normlarının (sözleşme ve tavsiye kararları) onaylanmasının 
doğal bir sonucu, onaylanan bu normların iç hukuka dahil edilmesi ya da iç huku-
ka etkisi sorunudur. Bu sorunun cevabı normları onaylayan her bir ülkenin kendi 
anayasa veya devletler hukukuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu nedenle 
uluslararası çalışma normlarının iç hukuk üzerindeki etkisi ve değeri sorununu in-
celerken öncelikle iç hukuk ile uluslararası hukuk arasındaki ilişki açıklanmalı son-
rasında ise uluslararası hukukun iç hukuka etkisi incelenmelidir (Güzel, 1997: 16).

Literatürde uluslararası hukuk ile iç hukuk arasındaki ilişkiyi ilk olarak ele alan 
çalışma bir Alman hukukçusu olan H. Triepel tarafından yapılmıştır. Literatürde 
uluslararası hukuk ve iç hukuk arasındaki ilişki üzerine farklı görüşler yer almakla 
birlikte, Triepel çalışmasında iki görüş ileri sürmüştür. Bunlar ikili (düalist) ve tekçi 
(moniste) görüşlerdir. İç hukuk, bireyler ya da bunların oluşturduğu tüzel kişiler 
arasındaki ilişkileri; uluslararası hukuk ise, çoğunlukla devletler arasındaki iliş-
kileri düzenlemektedir. İkili görüşe göre, her iki hukuk düzeninin birbirlerinden 
farklı toplumsal ilişkileri düzenlemesi, uluslararası hukuk ile iç hukukun birbirin-
den farklı ve bağımsız olması sonucunu beraberinde getirmektedir. Buna ek olarak 
her iki hukuk düzeninin kuralları birbirinden farklı kaynaklardan doğmaktadır. 
Uluslararası hukuk ve iç hukuk düzenlerinin birbirlerinden farklı ve bağımsız ol-

Uluslararası hukuk ile iç 
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maları da bazı sonuçları beraberinde getirmektedir. Buna göre, bu iki ayrı hukuk 
düzeninden birinin diğerinden farklı olarak doğrudan uygulanması mümkün 
olamayacak; her iki hukuk düzeni de farklı kaynaklardan doğdukları için iki hu-
kuk düzeninin birbiriyle çakışması sonucu oluşmayacak ve bir hukuk düzeninde 
geçerli olan bir kural diğer hukuk düzenine atıf ya da aktarma yöntemiyle dahil 
edilmeden her hangi bir etki yaratmayacaktır (Güzel, 1997: 17).

Tekçi görüşe göre ise, uluslararası hukuk ile iç hukuk düzenleri bir bütünün 
parçasıdır. Bunun nedeni ise, dünyada varolan hukuk düzeninin tek bir düzen 
olmasıdır. Ancak burada da karşımıza yanıtlanması gereken bir başka soru çık-
maktadır, bu hukuk düzenlerinden hangisi diğerinden üstündür? Literatürde bu 
sorunun net bir cevabı bulunmamakla birlikte, bazı yazarlar uluslararası hukukun 
üstünlüğünü savunurken; bazı yazarlar ise, iç hukukun üstünlüğünü savunmakta-
dır (Güzel, 1997: 18).

Uluslararası hukuk ile iç hukuk arasındaki ilişkiyi inceledikten sonra bundan 
sonraki bölümde uluslararası normların iç hukuk üzerindeki etkisi sorunsalı üze-
rinde durulacaktır. 

Uluslararası Normların İç Hukuka Etkisi
Uluslararası normların, iç hukukta ülkeler tarafından onaylandıktan sonra doğ-
rudan uygulanabilmesinin temel koşulu onaylanan sözleşme ya da tavsiye karar-
larının hükümlerinin doğrudan uygulanabilir nitelikte olmasıdır. Buna ek olarak 
ulusal hukuk sisteminin doğrudan uygulanmaya elverişli olması da bir başka ko-
şuldur. Uyuşmazlık durumunda iç hukuk kurallarının mı yoksa uluslararası hukuk 
kurallarının mı uygulanacağı, doğrudan etki konusunda cevaplanması gereken bir 
başka sorudur. Doğrudan etki konusu geniş anlamıyla ele alındığında, uluslararası 
hukukun iç hukuk üzerinde etkili olabilmesi için uyuşmazlık konusu hakkında iç 
hukukta herhangi bir düzenlemenin bulunmuyor olması gerekmektedir. Bu ne-
denle, uluslararası çalışma normları veya uluslararası sözleşmeler ile Avrupa Sosyal 
Şartı gibi belgelerin iç hukukta doğrudan uygulanmasını bu gerçek anlam içinde 
değerlendirmek gerekmektedir. Bu koşul dışında, uluslararası normların doğrudan 
uygulanabilir nitelikte olması için tarafların amaçları, sözleşmenin içerdiği kuralla-
rın konusu ve sözleşme maddelerinin yazılış biçimi de önem taşımaktadır. Ayrıca 
uluslararası normların iç hukukta doğrudan uygulanabilmesi için açık, ayrıntılı ve 
kesin olması gerekmektedir. Uluslararası normların iç hukuk üzerinde doğrudan 
uygulanabilirliği için tüm bu koşulların dışında belki de olması gereken en önemli 
koşul ulusal hukuk düzeninin buna uygun olması koşuludur (Güzel, 1997: 23-25). 

Uluslararası normların iç hukuk üzerindeki etkisinin Türkiye açısından de-
ğerlendirmesini Anayasamızın 90. maddesi üzerinden yapmak gerekir. Madde 
hükmünü detaylı olarak incelemeden önce konuyu genel açıdan değerlendirecek 
olursak, Anayasamızın insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeleri ulusal 
hukukla bütünleştirmek için öngördüğü iki işlem bulunmaktadır. Bunlardan ilki 
“uygun bulma yasası” çıkarılması, diğeri ise, “onay ve Resmi Gazetede yayımlama” 
dır. Bu iki işlemden ilki yasamanın yetkisindeyken; ikincisi yürütmenin yetkisin-
dedir (Gülmez, 2005: 11-41). 

Anayasamızın 90. maddesi farklı uluslararası anlaşmaları göz önüne alıp istis-
nalar koyarak konuyu düzenlemiştir. “Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma” 
başlıklı 90. madde, Anayasanın “Cumhuriyetin Temel Organları” başlıklı Üçüncü 
Kısmının “Yasama” başlıklı Birinci Bölümündeki “Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Görev ve Yetkileri” başlıklı II. alt başlığında yer almıştır (Gülmez, 2005: 11-41). 

İkili görüşe göre, 
uluslararası hukuk ve iç 
hukuk birbirinden farklı ve 
bağımsızdır.

Tekçi görüşe göre, 
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bir bütünün parçalarıdır.
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MADDE 90. - Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası ku-
ruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.
Ekonomik, ticarî veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan andlaş-
malar, Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türk-
lerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlan-
ma ile yürürlüğe konabilir. Bu takdirde bu andlaşmalar, yayımlarından başlayarak 
iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur.
Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile kanunun verdiği 
yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticarî, teknik veya idarî andlaşmaların Tür-
kiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya 
göre yapılan ekonomik, ticarî veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren andlaşmalar, 
yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz.
Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü andlaşmaların yapılmasında birinci 
fıkra hükmü uygulanır.
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bun-
lar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek 
cümle: 7.5.2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlükle-
re ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi 
nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır. 

Yukarıda da belirttiğimiz üzere 90.maddenin ilk fıkrası uyarınca onaylama 
işleminin bir uygun bulma yasasının çıkarılmasıyla başlaması gerekmektedir. 2. 
ve 3. fıkralarda ise, bazı özellikleri bulunan antlaşmalar için onayı uygun bulma 
yasası çıkarma koşulunun gerekli olmadığı belirtilmiştir. 4. fıkra ise, uygun bulma 
yasası çıkarılmasını “Türk kanunlarında değişiklik getiren her türlü andlaşma” 
için zorunlu tutmuş ve 1. fıkradaki kurala geri dönmüştür. 5. ve son fıkrada, 1. 
fıkradaki “onaylama” terimi dışında “usulüne göre yürürlüğe koyma” terimi kul-
lanılmıştır. Bunun tanımı yapılmamıştır (Gülmez, 2005: 11-41). 

90. maddenin son fıkrasının ilk cümlesiyle ifade edilmek istenen, TBMM’nin 
uygun bulma yasası çıkardığı ve Cumhurbaşkanının da (Bakanlar Kurulu ile birlik-
te) onayladığı ve yayımladığı antlaşmaların “kanun hükmünde” olduğudur. Birinci 
cümlenin amacı ve işlevi, uluslararası hukukun parçası olan bir antlaşmayı ulusal 
hukukun parçasına dönüştürmek, ulusal yargı yerlerinin ve kamu yetkililerinin 
ulusal hukuka katılan bu antlaşmaları uygulamasını sağlamaktır. İkinci cümledeki 
düzenleme ile yasa koyucu antlaşmaların yasalardan farklı işlemler niteliği taşıdı-
ğının bilincinde olduğunu ortaya koymuştur. Ek cümlenin, insan haklarına ilişkin 
uluslararası antlaşmalar ile yasalar arasındaki uyuşmazlıkların çözülmesi için öner-
diği çözüm, uluslararası antlaşma hükümlerinin “esas” alınmasıdır. Ek cümlede, 
uluslararası antlaşmalar ile yasalar arasında aynı konuda farklı hükümler bulun-
masından doğan “uyuşmazlıklar”dan söz edilmiştir. Üçüncü cümlede, uluslararası 
antlaşmalardaki kuralların “esas” alınmasının, ancak somut bir uyuşmazlık çıkması 
durumunda geçerli olacağı ifade edilmektedir. Ancak ek cümle, “yargı yerleri”nin 
önündeki uyuşmazlıklar ile sınırlı bir çözüm getirmemiş, uyuşmazlıkların çıktığı 
yerlere ya da organlara ilişkin bir belirleme yapmamıştır (Gülmez, 2005: 11-41). 

Uluslararası çalışma normları sizce iç hukuk üzerinde etkili midir? Eğer etkiliyse 
sizce bu etki nasıldır?5
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Özet

Uluslararası sosyal politika kavramını tanımlamak.
 Uluslararası sosyal politika, ekonomik ve toplum-
sal bakımdan gereksinmesi olan kişi ve kümeleri 
korumak, piyasa ekonomisi kurallarının doğur-
duğu ve küreselleşmenin derinleştirdiği ulus-
lararası barışı tehdit eden eşitsizlik, eğretilik ve 
güvencesizlikleri azaltmak ve ortadan kaldırmak 
amacıyla sosyal politikanın uluslararası yanlarını 
ve bunların oluşturdukları kuruluşları; bu kuru-
luşlar aracılığıyla ulusal, bölgesel ve uluslararası 
düzeylerde izlenmesi gereken politikaları, bu po-
litikaların içereceği önlemleri ve bu önlemlerin 
uygulamaya konulması ile denetimini inceleyen 
bilim dalıdır. Uluslararası sosyal politika, ulusla-
rarası piyasada rekabet koşullarında eşitlik sağla-
mayı, barışın devamlılığına katkıda bulunmayı, 
sosyal adaleti sağlamayı, ekonomik gelişmede 
sosyal ve insani amaçları dikkate almayı ve ulusla-
rarası harekete öncülük etmeyi amaçlamaktadır.

Uluslararası sosyal politikanın evrensel ve bölgesel 
düzeyde gelişimini açıklamak.
 Uluslararası sosyal politikanın gelişiminde öncü-
lük eden bireysel girişimler yerini zamanla evren-
sel ve bölgesel girişimlere bırakmıştır. Uluslarara-
sı sosyal politikanın evrensel düzeyde gelişimine 
katkıda bulunan örgütler Uluslararası Çalışma 
Örgütü (UÇÖ) ile Birleşmiş Milletler ve bağlı ör-
gütlerken; uluslararası sosyal politikanın bölgesel 
düzeyde gelişimine katkıda bulunan örgütler Av-
rupa Konseyi ile Avrupa Birliği’dir. UÇÖ, çalışma 
hayatı ile ilgili konular ve toplumsal sorunların 
birlikte tartışılmasına imkân sağlaması açısından 
önemlidir. Uluslararası sosyal politika alanındaki 
temel kaynakların önemli bir bölümü UÇÖ tara-
fından hazırlanmıştır. UÇÖ, uluslararası çalışma 
standartlarını kabul ettiği sözleşme ve tavsiye 
karalarıyla oluşturmaktadır. Avrupa Konseyi’nin 
uluslararası sosyal politika ile ilgili temel belge-
leri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa 
Sosyal Şartı’dır. Bir diğer örgüt olan Avrupa Birli-
ği ise, birliğe üye olan ülkelerde çalışanların hayat 
ve çalışma koşullarını iyileştirip, işçi ve işveren 
örgütleri arasında sosyal diyaloğun gelişmesini 
sağlayarak Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin sosyal 
politika düzenlemeleri arasında bir uyum sağla-
mayı amaçlamaktadır. 

 Uluslararası sosyal politika ve uluslararası çalış-
ma normlarının oluşumunda etkili olan nedenleri 
açıklamak.

 Uluslararası sosyal politikanın gelişmesinde etki-
li olan nedenleri uluslararası rekabet, siyasal ya-
kınlaşma veya bütünleşmeye ihtiyaç duyulması, 
insani nedenler, meslek bilincinin oluşmasının 
yarattığı uluslararası dayanışma ihtiyacı ve sosyo-
politik önlemler arasındaki farklılıkların kaldırıl-
ması ihtiyacı olarak sıralamak mümkündür. 

 Uluslararası çalışma normu, uluslararası sözleşme 
ve tavsiye kararı kavramlarını açıklamak.

 Genel anlamıyla uluslararası çalışma normları 
özde insanın ve onun ayrılmaz bir parçası olan iş-
gücünün çalışma yaşamında ekonomik, sosyal ve 
mesleki yönden korunup geliştirilmesini sağlayan 
bölgesel, kıtasal ve evrensel düzeyde benimsenen 
ilkeler ve kurallar bütünüdür. UÇÖ’nün uluslara-
rası sosyal politikaya temel oluşturan uluslararası 
çalışma normları, sözleşme ve tavsiye kararlarıdır. 

 Uluslararası çalışma normlarının iç hukuk ve Türk 
İş Hukuku üzerindeki etkisini açıklamak. 

 Türk hukukunda uluslararası anlaşmaların yapıl-
ması, onaylanması ve yayımlanması konusunu 
düzenleyen yasalar Milletlerarası Anlaşmaların 
Yapılması Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı An-
laşmaların Yapılması İçin Bakanlar Kuruluna Yet-
ki Verilmesi Hakkındaki Kanun ile Milletlerarası 
Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu 
Hakkında Kanun’dur. Uluslararası çalışma norm-
larının sahip oldukları önem açısından Türk İş 
Hukuku üzerine etkileri; yayılma etkisiyle etkilen-
me, temel norm olarak alınma, uygulamalarından 
yararlanma, ulusal normları evrensel normlara 
yaklaştırma çabaları ile teknik ve eğitim işbirli-
ğinin etkisidir. Uluslararası hukukun iç hukuk 
üzerinde etkili olabilmesi için uyuşmazlık konusu 
hakkında iç hukukta herhangi bir düzenlemenin 
bulunmuyor olması gerekmektedir. Uluslararası 
normların doğrudan uygulanabilir nitelikte ol-
ması için tarafların amaçları, sözleşmenin içerdiği 
kuralların konusu ve sözleşme maddelerinin yazı-
lış biçimi de önem taşımaktadır. Ayrıca uluslarara-
sı normların iç hukuk üstünde doğrudan uygula-
nabilmesi için açık, ayrıntılı, kesin ve ulusal hukuk 
düzeninin buna uygun olması gerekmektedir. 

1

2

3

4

5
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sosyal politi-
kanın amaçlarından biri değildir?

a. Ekonomik krizleri sona erdirmek
b. Rekabet koşullarında eşitlik sağlamak
c. Sosyal adaleti sağlamak
d. Uluslararası harekete öncülük etmek
e. Ekonomik gelişmede insani amaçları dikkate 

almak

2. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sosyal politi-
kanın oluşumunda rol oynayan evrensel örgütlerden 
biridir?

a. İslam Ükeleri Birliği
b. Milletler Cemiyeti
c. Uluslararası Çalışma Örgütü
d. Avrupa Konseyi 
e. Avrupa Birliği

3. Uluslararası Çalışma Örgütünün merkezi aşağıda-
kilerden hangisidir?

a. Hollanda
b. Fransa
c. Almanya
d. İsviçre
e. ABD

4. Dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslar 
arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel işbirliği 
oluşturmak amacıyla kurulan uluslararası örgüt aşağı-
dakilerden hangisidir?

a. Birleşmiş Milletler
b. Uluslararası Çalışma Örgütü
c. Avrupa Birliği
d. Avrupa Konseyi
e. Milletler Komitesi 

5. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nde düzenleme altına alınan haklardan 
biridir?

a. Sosyal koruma hakkı
b. Sosyal güvence hakkı
c. Eşit davranma hakkı
d. İzin hakkı
e. Sendikaya üyelik hakkı

6. Uluslararası alanda sosyal bütünleşme sağlama 
amacı ilk defa aşağıdakilerden hangisinde gündeme 
getirilmiştir?

a. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
b. Versailles Barış Görüşmeleri
c. Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi
d. Maastricht Anlaşması
e. Paris Anlaşması

7. İşgücünün çalışma yaşamında ekonomik, sosyal ve 
mesleki yönden korunup geliştirilmesini sağlayan ev-
rensel düzeyde benimsenen ilkeler ve kurallar bütünü-
ne ne ad verilir?

a. Uluslararası anlaşmalar
b. Uluslararası hukuk
c. Uluslararası çalışma sözleşmeleri
d. Uluslararası çalışma normları
e. Uluslararası teklifler

8. Uluslararası sözleşmelerin uygulanmasında üye ül-
kelere yol gösterici nitelikte olan uluslararası düzenle-
meye ne ad verilir?

a. Uluslararası anlaşma
b. Uluslararası sözleşme
c. Tavsiye kararı
d. Teklif kararı
e. Uluslararası toplantı

9. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası çalışma 
normlarının Türk İş Hukuku üzerindeki etkilerinden 
biri değildir?

a. Yayılma etkisiyle etkilenme
b. Temel norm olarak alınma
c. Uygulamalarından yararlanma
d. Ulusal normları evrensel normlara yaklaştırma
e. Teknik işbirliğinden uzaklaşma

10. Uluslararası hukuk ile iç hukukun birbirinden 
farklı ve bağımsız olduğunu ileri süren görüş aşağıda-
kilerden hangisidir?

a. Tekçi görüş
b. İkili görüş
c. Çoklu görüş
d. Bağımsız görüş
e. Tekli görüş
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Yaşamın İçinden Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

TÜRKİYE ILO’DA KARA LİSTEDE 
Şebnem Turhan: Radikal Gazetesi/11.06.2011
ILO’nun 100’üncü Uluslararası Çalışma Konferansı’nda 
Türkiye sendikal haklar konusunda Afrika ülkeleriyle 
aynı listede yer aldı. 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) sıralamasında 
en ‘kötüler listesi’ne alındı. ILO’nun bu yıl 100’üncüsü-
nü düzenlediği ve 17 Haziran’a kadar sürecek Uluslara-
rası Çalışma Konferansı’nda Türkiye sendikal hakları 
ihlal etme, ILO sözleşmelerine uymama, işten atma ve 
sendikacılara yönelik baskılar konusunda Swaziland, 
Zimbabve, Burma gibi ülkelerle aynı kategoride ele 
alındı. ILO’nun Cenevre’deki konferansına Türkiye’den 
sendikaları temsilen DİSK Uluslararası İlişkiler Dai-
re Müdürü Kıvanç Eliaçık; hükümeti temsilen de Doç. 
Dr. Zeki Parlak ile Çalışma Genel Müdürü Ali Kemal 
Sayın katıldı. Eliaçık, Türkiye’nin ILO’nun 87 ve 98 nu-
maralı sözleşmelerine uygun davranmadığını belirterek 
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun raporuna 
göre, Avrupa’da sendikal faaliyetlerden işten atılmaların 
yüzde 66’sının Türkiye’de gerçekleştiğini söyledi. Eliaçık 
asıl çarpıcı olanın ise Afrika ülkelerinin hükümet tem-
silcileri ile Türkiye hükümeti resmi yetkililerinin aynı 
savunmayı vermesi olduğuna dikkat çekti. Eliaçık şöyle 
konuştu: “Komite önceki gece Türkiye’nin durumunu da 
görüştü. Türkiye’den önce görüşülen Swaziland’ın hükü-
met temsilcileri ILO komitesinin ‘sendikacıların gözaltı-
na alınması ve tutuklanması’na ilişkin sorularına ‘Onlar 
sendikal faaliyetlerinden dolayı değil terörist oldukları 
için tutuklandı’ yanıtını verdiler. Ardından sıra bize 
geldi. Bizim hükümet temsilcilerimize de ILO komitesi 
neden gözaltına aldınız, tutukladınız diye sorduklarında 
yanıt aynıydı; ‘Onlar sendikal değil terörist faaliyetten 
tutuklandı.” NEDEN KARA LİSTEDE? Türkiye imza 
altına aldığı ILO’nun sendikal hakları düzenleyen 87 
ve 98 numaralı sözleşmelerine uymuyor. Sekiz yıldır 
tartışılan Sendikalar Yasası hâlâ Meclis’ten geçirilmedi. 
Avrupa’nın tümündeki sendikal nedenlerle işten atma-
ların yüzde 66’sı Türkiye’de yaşanıyor. Türkiye’de sendi-
kaya üye olan her 5 metal işçisinden 3’ü işten atılıyor. 
Sendikacılar sadece sendikal faaliyette bulundukları için 
gözaltına alınıp tutuklanabiliyorlar. Sendikaların eylem-
lerinde polis aşırı güç kullanıyor.

1. a Yanıtınız yanlış ise “Genel Olarak Sosyal Politi-
ka: Kavram ve Tanım” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

2. c Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Sosyal Politi-
kanın Oluşumunda Rol Oynayan Evrensel Ör-
gütler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. d Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Sosyal Politi-
kanın Oluşumunda Rol Oynayan Evrensel Ör-
gütler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. a Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Sosyal Politi-
kanın Oluşumunda Rol Oynayan Evrensel Ör-
gütler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. e Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Sosyal Politi-
kanın Oluşumunda Rol Oynayan Bölgesel Ör-
gütler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. b Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Sosyal Politi-
kanın Oluşumunda Rol Oynayan Bölgesel Ör-
gütler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. d Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Çalışma 
Normları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. c Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Çalışma 
Normları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Çalışma 
Normları ve Türkiye” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

10. b Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Çalışma 
Normlarının İç Hukuk Alanında Etkisi Soru-
nu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
Uluslararası sosyal politikanın doğuşunda temel be-
lirleyici unsurun rekabet eşitsizliğini önlemek isteği 
olduğunu söyleyebiliriz. Sonrasında ise, işçi sınıfının 
uluslararası sosyal politika düşüncesine desteği 
uluslararası sosyal politikanın gelişiminde etkili ol-
muştur. Uluslararası sosyal politikanın doğuşunda et-
kili olan bir diğer gerekçe ise, daha çok insani ve ma-
nevi bir nitelik taşımaktadır. Sanayi Devrimi sonrası 
dönemde yaşanılan yoksulluk, insanların kötü çalışma 
koşullarında, düşük ücretlerle çalışmak zorunda bı-
rakılması ve belki de en önemlisi olumsuz ekonomik 
koşullar gerekçesiyle işverenlerin ucuz emek olarak 
değerlendirdiği kadın ve çocuk işgücünün imalat sek-
töründe yer almaya başlaması insanlık duygusunda 
zedelenmeye neden olmuştur. Böyle bir sosyo-ekono-
mik ortamda barışın sağlanması, insanların açlık ve 
yoksulluğun baskısından kurtulabilmesi ancak iç barış 
kadar uluslararası barışın ve uluslararası adaletin sağ-
lanmasıyla mümkün olabilecektir. Sosyal politikanın 
uluslararasılaşmasının bir diğer gerekçesini, olumsuz 
çalışma ve yaşam koşullarını ortak düzeyde paylaşan 
çalışanların dayanışma duygusu olarak belirtmek 
mümkündür. 

Sıra Sizde 2
Sosyal politikanın ilk oluşumlarını 19. yüzyılın ilk ya-
rısındaki İngiltere’de bulmak mümkündür. İngiltere’de 
çok fazla sayıda işçinin çalıştığı bir dokuma fabrikası-
na sahip olan Robert Owen sosyal politikaların ilk ör-
neklerini kendi fabrikasında uygulamıştır. Owen ya-
sal anlamda hiçbir zorunluluğu olmamasına rağmen 
kendi fabrikasında çalışan işçilerin çalışma koşullarını 
olumlu yönde etkileyecek düzenlemelerde bulunmuş-
tur. Ancak ulusal düzeydeki düzenlemelerin yeterli 
olmayacağı düşüncesi ve sanayileşmiş ülkelerin arala-
rındaki rekabet nedeniyle etkin bir sosyal politikanın 
ancak uluslararası düzeyde olması Owen’ı uluslararası 
sosyal politika kuralları oluşturma yolunda harekete 
geçirmiştir. Uluslararası sosyal politika alanındaki ilk 
hareketlenme 19. yüzyılın ortalarından sonra hız ka-
zanmaya başlamıştır.

Sıra Sizde 3
UÇÖ’nün uluslararası sosyal politika alanındaki temel 
kaynaklardan ilki UÇÖ Anayasası’nın “Başlangıç” bö-
lümü ile Filadelfiya Bildirgesi’nde yer alan “Genel İlke-
ler” bölümlerinde yer alan ilkelerdir. Örgütün önemli 
bir diğer belgesi ise, “Çalışmaya İlişkin Temel Haklar 
ve İlkeler Bildirgesi”dir. UÇÖ Anayasası’nın “Başlan-
gıç” bölümü ile Filadelfiya Bildirgesi’nin “Genel İlkeler” 
bölümünde yer alan ilkeler çerçevesinde örgütün amacı 
iki temel başlık altında toplanmaktadır. Bunlardan ilki, 
evrensel ve sürekli bir barışın ancak sosyal adalet temeli 
üzerine kurulabileceğidir. İkinci amaç ise, adaletsizlik, 
sefalet ve ayrıcalıkları içeren çalışma koşullarının var-
lığı ve bu koşulların düzeltilmesi olarak belirlenmiştir. 
Uluslararası rekabetin sosyal sonuçlarından kaygı du-
yulması da üçüncü amaç olarak belirtilmektedir. 

Sıra Sizde 4
Uluslararası çalışma normlarının ortaya çıkışında etkili 
olan unsurları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür; 
•	 Uluslararası	 piyasada	 rekabet	 koşullarında	 eşitlik	

sağlama
•	 Siyasal	 yakınlaşma	 ve	 sosyal	 bütünleşmeye	 ihtiyaç	

duyma
•	 Mesleki	dayanışmaya	ihtiyaç	duyma
•	 Uygulanan	sosyo-politik	önlemler	arasındaki	farklı-

lıkları giderme
•	 Emeğin	 ve	 sermayenin	 uluslararası	 hareketliliğini	

sağlama

Sıra Sizde 5
Uluslararası normların, iç hukukta ülkeler tarafından 
onaylandıktan sonra doğrudan uygulanabilmesinin 
temel koşulu onaylanan sözleşme ya da tavsiye karar-
larının hükümlerinin doğrudan uygulanabilir nitelik-
te olmasıdır. Buna ek olarak ulusal hukuk sisteminin 
doğrudan uygulanmaya elverişli olması da bir başka 
koşuldur. Uyuşmazlık durumunda iç hukuk kuralları-
nın mı yoksa uluslararası hukuk kurallarının mı uygu-
lanacağı, doğrudan etki konusunda cevaplanması ge-
reken bir başka sorudur. Doğrudan etki konusu geniş 
anlamıyla ele alındığında, uluslararası hukukun iç hu-
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kuk üzerinde etkili olabilmesi için uyuşmazlık konusu 
hakkında iç hukukta herhangi bir düzenlemenin bu-
lunmuyor olması gerekmektedir. Bu nedenle, uluslara-
rası çalışma normları veya uluslararası sözleşmeler ile 
Avrupa Sosyal Şartı gibi belgelerin iç hukukta doğru-
dan uygulanmasını bu gerçek anlam içinde değerlen-
dirmek gerekmektedir. Bu koşul dışında, uluslararası 
normların doğrudan uygulanabilir nitelikte olması için 
tarafların amaçları, sözleşmenin içerdiği kuralların ko-
nusu ve sözleşme maddelerinin yazılış biçimi de önem 
taşımaktadır. Ayrıca uluslararası normların iç hukuk 
üstünde doğrudan uygulanabilmesi için açık, ayrıntılı 
ve kesin olması gerekmektedir. Uluslararası normla-
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Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Uluslararası sosyal politikanın doğuşuna ortam sağlayan koşulları tanımlaya-
bilecek,
Uluslararası sosyal politikanın gelişim dinamiklerini değerlendirebilecek,
Uluslararası sosyal politikanın kurumsallaşmasına yol açan I. Dünya Savaşı yıl-
larındaki gelişmeleri ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kuruluşuna yol açan 
dinamikleri açıklayabileceksiniz.
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GİRİŞ
Sanayi Devrimi’nin yarattığı büyük dönüşüm sonucunda, emeği ile geçinmek zo-
runda olan geniş kitleler için ortaya çıkan sorunlar, sosyal politika önlemlerinin 
doğuşunu da beraberinde getirmiştir. Söz konusu dönemin siyasal koşullarında 
Avrupa’nın sanayileşmiş ülkelerinde ortaya çıkan ilk sosyal politika düzenlemele-
ri ulusal düzeyde şekillenmiştir. Ulusal düzeyde sosyal politikanın gelişimi tedrici 
bir biçimde oluşmuş ve kapitalist birikim rejiminin özellikleri kapsamında süreç 
içerisinde yeni anlamlar kazanmıştır. Sanayi Devrimi sonrasında ortaya çıkan ilk 
sosyal politika önlemleri, hakim liberal anlayış çerçevesinde çalışma yaşamında 
en korunmasız kesimler olarak kabul edilen çocuklar ve kadınlar için öncelikle 
çalışmaya kabul yaşı ve çalışma süresi gibi bireysel iş ilişkileri alanına yönelik dü-
zenlemeleri içermiştir. Sosyal politika gelişim süreci içerisinde koruma sağladığı 
kişi ve riskler açısından kapsamını genişletirken, ulusal düzlemden uluslararası 
düzleme doğru bir düzey genişlemesi de yaşamıştır. Sanayileşmiş ülkeler arasında 
sosyal politika normlarının farklılığından kaynaklı sorunlar, uluslararası düzeyde 
çalışma mevzuatının belirlenmesi için çeşitli girişimlerin ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Uluslararası sosyal politika, ulusal sosyal politikaların gelişimine koşut 
olarak öncelikle çalışma yaşamında riskli gruplar olarak kabul edilen çocuk ve ka-
dınlardan başlamak üzere bireysel iş ilişkileri alanına yönelik düzenlemeleri içer-
miştir. Sendikaların ortaya çıkışı ve toplu çalışma ilişkileri alanının genişlemesine 
bağlı olarak uluslararası sosyal politikanın düzenleme alanı da toplu iş ilişkilerine 
doğru yönelmiştir. Gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde sosyal politikanın 
kapsamının insan hakları temelinde genişlediği dönem ise, asıl olarak II. Dünya 
Savaşı sonrasında gelişimini tamamlayan refah devleti dönemidir. 

Uluslararası sosyal politikanın kurumsal anlamdaki gelişimi ise, 1919 yılında 
çalışma yaşamına özgü sorunlarla ilgilenen bir uzmanlık kuruluşu olan Uluslara-
rası Çalışma Örgütü (ILO)’nün kurulması ile başlamıştır. ILO’nun kurulmasına 
yol açan ideolojik ve diplomatik süreç, öncelikle uluslararası sosyal politika dü-
şüncesini savunan öncü isimlerin girişimleriyle başlamış; daha sonra çeşitli özel 
girişimler ve hükümetler düzeyindeki girişimlerle gelişmiş ve I. Dünya Savaşı’nın 
etkisi sonucunda ILO’nun kurulmasıyla tamamlanmıştır. Bu nedenle, uluslara-
rası sosyal politikanın düşünsel ve ideolojik olarak geliştiği yüzyılı aşan süreç ile 
ILO’nun kurumsal gelişimi arasında bir ayrım yapılması gerekmektedir. 

Uluslararası Sosyal Politikanın 
Gelişimi (Uluslararası Sosyal 

Politika’nın Ortaya Çıkışından 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 

Kuruluşuna Kadar Geçen Dönem)
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Bu bölüm, uluslararası sosyal politikanın düşünsel ve ideolojik gelişimini de-
ğerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, uluslararası sosyal po-
litikanın gelişimine ortam sağlayan koşullar, uluslararası sosyal politikanın ge-
lişiminde öncü isimler, özel kuruluşlar ve hükümetlerin rollerine ilişkin temel 
dinamikler ve I. Dünya Savaşı sonunda ILO’nun kurulmasıyla sonuçlanan süreç 
değerlendirilecektir.

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA DÜŞÜNCESİNİN ORTAYA 
ÇIKIŞ DİNAMİKLERİ

Sanayi Devrimi ve Çalışma Koşulları 
Teknik anlamda buhar gücünün üretim süreçlerine uygulanması ve makineleşme, 
18. yüzyılın ikinci yarısının sonlarına doğru İngiltere’de, Sanayi Devrimi olarak 
adlandırılan büyük ekonomik, sosyal ve siyasal dönüşümü başlatmıştır. Sanayi 
Devrimi ile birlikte, bir yandan atölye üretiminin yerini teknolojik yenilikler sonu-
cunda kitlesel fabrika üretimi alırken; diğer yandan büyük toplumsal dönüşümler 
sonucunda sadece emeği ile geçinmek zorunda olan işçi sınıfı ve ücretli çalışma 
ilişkileri ortaya çıkmıştır. Makinelerin üretim sürecine hızla girişi, bir yandan ser-
maye birikimini diğer yandan ise üretim araçlarının mülkiyetine sahip sermaye 
sınıfının toplumsal gücünü artırmıştır. Tarım kesiminden hızla kopan işgücü kent-
lere yığılarak ucuz emeğin kaynağı haline gelmiş, geniş kitlelerin yaşadığı ekono-
mik zorluklar, çocukların ve kadınların çalışma yaşamına girmesine neden olmuş, 
geniş aile yapısının parçalanması, emeğiyle geçinmek zorunda kalan kitleler için 
geleneksel koruma mekanizmalarının ortadan kalkması sonucunu doğurmuştur.

Söz konusu dönemde hâkim ideoloji olan liberalizmin sözleşme özgürlüğü 
ilkesi kapsamında, ücretli işçi ve işveren ilişkilerine yönelik her türlü müdaha-
lenin reddi bir süre sonra emeği ile geçinmek zorunda olan işçi sınıfının çalışma 
ve yaşam koşullarının oldukça kötüleşmesiyle sonuçlanmıştır. Sanayi Devrimi ile 
birlikte üretim önemli ölçüde artmış ancak artan refahın dağılımına yönelik her-
hangi bir düzenleyici mekanizmanın olmaması sonucu işçi sınıfı artan refahtan 
pay alamamış ve yoksullaşmıştır.

Sanayi Devrimi sonucu ortaya çıkan çalışma koşulları tam anlamıyla bir sefalet 
ve yoksulluk tablosu oluşturmaktadır. İşçilerin haklarını korumak için örgütlen-
melerinin yasalarla engellenmesi, işçi sınıfının durumunun daha da kötüleşme-
sine neden olmuştur. Söz konusu dönemde, Batı Avrupa’da ve özellikle İngiltere, 
Almanya, Fransa ve İsviçre gibi ülkelerde, Sanayi Devrimi’nin çalışan kitleler üze-
rindeki olumsuz sonuçları tüm açıklığıyla görülmektedir. Kentlere göçle birlikte 
artan işgücü arzı ve aşırı kar isteği ücretlerin sefalet ücretleri düzeyinde oluşma-
sına yol açmıştır. Fransa’da 1834 yılında yapılan bir anketin sonuçları, işçilerin 
günde 20 saat çalışmalarına rağmen ailelerinin geçimlerini sağlayamadıklarını 
göstermektedir. Almanya’da ise ücretlerin, hapishanelerde tutuklulara verilen 
günlük kalori miktarını bile karşılayamayacak kadar düşük düzeyde olduğu gö-
rülmektedir (Talas, 1995: 66-67).

İşçi sınıfı arasında artan yoksulluk, kadınların ve çocukların çalışma yaşamına 
hızla girmesine neden olmuştur. Ucuz emek olarak kadın ve çocuklar çok uzun 
sürelerle, başta madenler ve dokumacılık sektörü olmak üzere çok zorlu şartlar al-
tında çalışmak zorunda kalmışlardır. Bu dönemde günlük çalışma sürelerinin 15-
18 saat olduğu, dokumacılık sektöründe bu sürelerin daha da arttığı görülmek-
tedir. Çocukların ve yetişkinlerin sağlık ve güvenlik açısından oldukça olumsuz 
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şartlarda çalışması, bu dönemde adeta bir norm halini almıştır. Birçok çalışanın 
takatini aşan çalışma koşulları ve yoksulluk, kitleler üzerinde yıkımla sonuçlan-
mış, ortalama insan ömrü kısalmıştır (Talas, 1995).

Sanayi Devrimi’nin yarattığı insanlık dışı çalışma ve yaşam koşullarına karşı 
müdahale edilmesi yönünde artan düşünsel akımlar ile toplumsal ve siyasal bas-
kılar, bir süre sonra işçi sınıfını koruyucu yöndeki ilk sosyal politika düzenleme-
lerinin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır.

Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkardığı çalışma koşulları hakkında daha fazla bilgi 
edinmek için Cahit Talas’ın Toplumsal Politika başlıklı kitabına bakınız. 

Ulusal Düzeyde Sosyal Politikaların Gelişimi ve Ülkeler 
Arasında Ortaya Çıkan Rekabet Eşitsizliği Sorunu
Çalışanları koruyucu yöndeki sosyal politika düzenlemeleri ilk olarak, Sanayi 
Devrimi’nin beşiği olan İngiltere’de ortaya çıkmıştır. İngiltere’de 1802 yılında Çı-
rakların Bedensel ve Tinsel Sağlıkları Hakkındaki Yasa, dokuma sanayinde çalı-
şan çocukların çalışma sürelerini günlük 12 saat ile sınırlamış, çocukların gece 
çalışmasını yasaklamış, işverenin yanında kalan çocuklar için işverenlere yatak-
hane yaptırma ile çocukların okula devamını sağlama yükümlülüğü getirmiştir. 
İngiltere’de 1833 yılında çıkarılan bir başka yasa ile çocuk çalışmasının düzenlen-
mesi tüm sanayi kollarını kapsayacak şekilde genişletilmiş ve ilk kez çalışma norm-
larının denetiminden sorumlu iş teftiş örgütü kurulmuştur. İngiltere’de 1842 yılın-
da kabul edilen bir başka yasa ile kadın ve çocukların yer altı işlerinde çalışması 
yasaklanmış; farklı tarihlerde ortaya çıkan yasalarla kadınların çalışması, çalışma 
sürelerinin azaltılmasına ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılmıştır (Talas, 1995). 

Çeşitli kantonlardan oluşan İsviçre’de ise, kantonlar düzeyinde ilk sosyal politi-
ka önlemleri, Zürih Kantonu’nda 1779 tarihinde çocukların çalıştırılmasını belirli 
koşullara bağlayan yasal düzenlemeyle başlamış, daha sonraki tarihlerde yine Zü-
rih kantonunda çocukların çalışmaya başlama yaşı, çalışma süreleri ve gece çalış-
malarının yasaklanmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 1848’de Glaris ve 1853 
tarihinde St. Gall kantonunda kabul edilen düzenlemelerle, çocukları koruyucu 
sosyal politikalar genişlemeye başlamıştır. Federal düzeyde ise, uzun tartışmalar 
sonucunda 1877 tarihinde “Fabrikalarda Çalışmaya İlişkin Federal Yasa” kabul 
edilerek, tüm ülkeyi kapsayan sosyal politika önlemleri ortaya çıkarılmıştır. Bu 
yasayla günlük çalışma süreleri 11 saat ile sınırlanmış, ilke olarak gece çalışması 
reddedilmiş ve pazar günü hafta tatili olarak kabul edilmiştir. Kadınların gece ça-
lışması yasaklanmış, kadınlara doğumdan sonra 8 haftalık izin hakkı tanınmıştır. 
Çocukların çalışmaya kabul yaşı 14 olarak saptanmış, 14-16 yaşındaki çocuklar 
için günlük çalışma süresi 11 saat ile sınırlanmış ve ilke olarak 18 yaşından küçük 
çocukların gece ve pazar günleri çalışması yasaklanmıştır (Talas, 1995: 283-284).

Fransa’daki sosyal politika önlemleri ise, diğer ülkelere göre daha geç ortaya 
çıkmıştır. Bunun nedeni, Fransa’da Sanayi Devrimi’nin daha geç tarihlerde orta-
ya çıkarak, etkilerini daha geç doğurması ile liberal doktrinin bu ülkede uzun bir 
süre önemli yer tutmasıdır. Fransa’da ilk sosyal politika önlemleri çocuklara yöne-
lik olarak 1841 yılında ortaya çıkmıştır. Yalnızca motor gücüyle çalışan ve belirli 
sayıda işçi çalıştıran işyerlerini kapsayan yasa, 16 yaşından küçük çocukların teh-
likeli işlerde çalışmasını yasaklamış, çalışmaya kabul yaşını 8 yaş olarak belirlemiş, 
12 yaşından küçük çocuklara haftalık dinlenme hakkı sağlamış ve çok da gelişkin 
olmayan bir denetim düzeninin kurulmasını öngörmüştür. 1874 yılındaki yasa ile 
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çocukların korunmasına yönelik uygulama sanayideki tüm işyerlerini kapsayacak 
şekilde genişletilmiş, 12 yaşından küçük çocukların sanayi işlerinde çalışması ya-
saklanmış, çalışma süreleri 12 saatle sınırlandırılmıştır. 1892 yılında kabul edilen 
bir diğer yasa ile çocuklara yönelik sosyal politika önlemlerinin kadınları da kap-
sayacak şekilde uygulama alanı ve ölçütleri genişletilmiştir (Talas, 1995: 287-288).

Çeşitli ülkelerde ortaya çıkan ilk sosyal politika düzenlemelerine ilişkin daha fazla 
bilgi edinmek için Cahit Talas’ın Toplumsal Politika başlıklı kitabına bakınız. 

İlk sosyal politika önlemleri hakim liberal anlayış çerçevesinde çalışma yaşa-
mında en korunmasız kesimler olarak kabul edilen çocuk ve kadınlar için önce-
likle çalışmaya kabul yaşı ve çalışma süresi gibi bireysel iş ilişkileri ve riskli çalışma 
koşullarının olduğu madencilik gibi sanayi sektörlerine yönelik ortaya çıkmıştır. 
Yetişkinlere yönelik sosyal politika düzenlemeleri ise sonraki tarihlerde gündeme 
gelmiştir. Yetişkinlere yönelik sosyal politika önlemlerinin daha geç tarihlerde or-
taya çıkmasının nedeni, yetişkinlerin kendi kendini koruyabileceği düşüncesidir.

İlk sosyal politika önlemleri her ne kadar belirli gruplara ve sınırlı konulara 
yönelik ortaya çıksa da, sosyal politika düzenlemelerinin ülkeler açısından fark-
lılaşması, bir süre sonra bu farklılıklardan kaynaklı rekabet sorununu gündeme 
getirmiştir. Sosyal politika önlemlerinin ülkeler arasında farklılaşmasının yarat-
tığı rekabet sorunu nedeniyle sanayiciler, işçileri koruyucu yasal düzenlemelere 
karşı çıkmışlardır. Haksız rekabet, sanayicilerin benzer nitelikli sosyal politika 
önlemlerinin uluslararası pazarlarda rekabet halinde olan tüm sanayi ülkelerin-
de alınmasını istemelerine neden olmuştur. İşçileri koruyucu önlemlerin üretim 
maliyetlerini yükselterek, bu önlemlerin görece gelişmiş olduğu ülkelerin sanayi-
cilerini rekabette dezavantajlı konuma sokması, bir süre sonra sosyal politika ön-
lemlerinin bütün ülkeleri kapsayacak şekilde düzenlenmesi isteğini beraberinde 
getirmiştir (Talas, 1995; Gülmez, 2008). Bu nedenle uluslararası sosyal politika-
nın doğuşu öncelikle ekonomik amaçlı bir takım nedenlere dayanmaktadır. Amaç 
öncelikle işçileri korumaktan çok, işverenleri rekabet eşitsizliğinden korumaktır. 
Bu şekilde çalışmaya ilişkin normların düzeyinin de aşağıya çekilmesi önlenmiş 
olacaktır. Öncelikle ekonomik kaygılarla gündeme getirilen uluslararası sosyal 
politika düşüncesi süreç içerisinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda politik ve 
sosyal nedenlerle de savunulur hale gelmiştir. 

Uluslararası sosyal politika düşüncesinin ortaya çıkışını sağlayan koşullar sizce 
nelerdir?

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKANIN GELİŞİM DİNAMİKLERİ 
Uluslararası sosyal politika düşüncesinin kökenleri, sanayileşmenin önemli ölçü-
de geliştiği 19. Yüzyılın başlarına dayanmaktadır. İşçileri koruyucu yönde ulusla-
rarası eylem düşüncesi, Sanayi Devrimi’nin yarattığı “işgücü maliyetleri”ne ilişkin 
insanı bir mal olarak değerlendiren yaklaşımın ortaya çıkardığı olumsuzlukların 
doğal sonucudur. 

Uluslararası çalışma mevzuatı ile bu mevzuatın geliştirilmesi ve uygulanma-
sından sorumlu olacak uluslararası bir örgütün kurulmasını amaçlayan düşünsel 
ve ideolojik hareket, katı bir kronolojik sıra takip etmeksizin 1820’lerde başlamış 
ve 1919 yılında ILO’nun kurulmasıyla gelişimini tamamlamıştır (Ghebali, 1989). 

Uluslararası sosyal politikanın 
ortaya çıkışında, farklı 
düzeylerdeki sosyal politika 
önlemlerinin ülkeler arasında 
yarattığı rekabet eşitsizliğini 
önlemeye yönelik ekonomik 
nitelikli nedenler ağırlık 
taşımaktadır.

İşçileri koruyucu yönde 
uluslararası eylem düşüncesi, 
Sanayi Devrimi’nin 
yarattığı insanı bir mal 
olarak değerlendiren 
yaklaşımın ortaya çıkardığı 
olumsuzlukların doğal 
sonucudur.
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Bu dönem içerisinde uluslararası çalışma mevzuatı ve bu mevzuatın uygulan-
masından sorumlu olacak uluslararası çalışma örgütü düşüncesi karşılıklı olarak 
birbirini tamamlayacak şekilde ortaya çıkmış ve gelişmiştir. İlk olarak, uluslararası 
çalışma mevzuatı düşüncesi ortaya çıkmıştır. Bu düşünce olgunlaşmaya başladık-
ça, uluslararası çalışma mevzuatını uygulama ve geliştirmenin en iyi yolu olarak 
kurumsal bir mekanizmanın oluşturulması sonucuna varılmıştır. İlk önce, birbi-
rinden ayrı bir şekilde öncü isimler tarafından ileri sürülen uluslararası sosyal po-
litika düşüncesi, daha sonra örgütlü bir takım özel girişimler tarafından geliştiril-
miş ve son olarak da sanayileşmiş ülke hükümetlerini etkilemiştir (Thomas, 1938; 
Ghebali, 1989; Valticos ve Potobsky, 1995; ILO, 1998; Gülmez, 2008; Servais, 2009). 

Uluslararası Sosyal Politikanın Gelişiminde Öncü İsimler 
Uluslararası çalışma mevzuatı düşüncesini ilk ortaya atan kişinin kim olduğu ko-
nusu tartışmaya açıktır. Bu konuda farklı görüşler bulunmaktadır ve konu akade-
mik açıdan çok ilgi çekmemiştir. Bununla birlikte ilk isimler olarak Robert Owen 
(1771-1853) ve Daniel Le Grand (1783-1859) öne sürülen isimlerdir (Ghebali, 1989; 
Valticos, 1995; Gülmez, 2008). Ancak R. Owen’ın gerçek anlamda öncü olup ol-
madığı tartışma konusudur. Sanayici olan bu iki ismin yanı sıra, uluslararası çalış-
ma mevzuatı düşüncesinin gelişiminde farklı meslek gruplarından gelen isimler de 
bulunmaktadır. İngiltere’de sanayici ve politikacı olan Charles Hindley; Fransa’da 
halk sağlığı doktoru olan Louis-Rene Villerme, iktisatçı J.A. Blanqui, Belçika’da po-
litikacı Edward Ducpeciaux ve iktisatçı Daniel Mareska uluslararası sosyal politika 
düşüncesinin gelişimine katkı yapan diğer öncü isimlerdir. Söz konusu isimlerin 
mesleklerine bakıldığında, uluslararası sosyal politika düşüncesinin, 19. yüzyıl bur-
juvazisinin ekonomik ve entelektüel yaklaşımının bir ürünü olduğu görülecektir. 

Uluslararası sosyal politikaya olan gereksinimin öncelikle ülkeler arasında fark-
lı sosyal politika normlarının yarattığı rekabet eşitsizliklerinden kaynaklı olarak 
ortaya çıktığı göz önüne alındığında bu durum şaşırtıcı değildir. İşçi sınıfı ise, ulus-
lararası sosyal politika düşüncesinin ilk ortaya çıkış dönemlerindeki tartışmala-
ra dâhil olmamıştır. İşçi sınıfının uluslararası sosyal politikanın gelişim sürecine 
dâhil olması, ancak ulusal düzeyde örgütlenme önündeki yasal engellerin kaldı-
rılması sonucunda işçi sınıfının örgütlenmesiyle gerçekleşmiştir (Ghebali, 1989). 

Uluslararası sosyal politika düşüncesinin öncü isimlerinden biri olan R. Owen, 
İngiltere’de kendi fabrikasında çalışma yaşı ve çalışma sürelerine ilişkin ilk sosyal 
politika önlemlerini alan kişidir. R. Owen, 1818 yılında biri Almanya Parlamento-
su diğeri ise Kutsal İttifak Devletleri yöneticilerine olmak üzere iki muhtıra gön-
dermiştir. Bu muhtıralarda çalışma yaşamına ilişkin uluslararası eylem düşün-
cesi ile tüm ülkelerde işçileri bilgisizliğe ve uğradıkları sömürüye karşı koyacak 
önlemler alınmasını ve bu amaçla bir komisyon kurulmasını istemiştir (Thomas, 
1938; Gülmez, 2008; Servais, 2009). Ancak R. Owen’ın uluslararası sosyal politi-
ka alanında bağlayıcı yasal düzenlemeler önermediği, uluslararası eylem fikrini 
rekabet eşitsizliğini önlemede zorunlu bir araç olarak savunmadığı ve yapmak 
istediğinin yalnızca kendi fabrikasında aldığı önlemlerin diğer ülkelere de yayıl-
masını istemekten öte olmadığı yönünde görüşler bulunmaktadır (Gülmez, 2008: 
21). Yine de R. Owen’ın çalışma alanında uluslararası eylem isteğini belirten iki 
muhtıranın sahibi olması, onun öncü isimler arasında sayılmasını sağlamaktadır.

Uluslararası sosyal politika düşüncesini ortaya atan İngiltere’deki ilk öncüler 
arasında sanayici ve politikacı olan C. Hindley de bulunmaktadır. C. Hindley, İngi-
liz sanayicilerinin İngiltere’de alınan sosyal politika önlemlerinin kendilerini öteki 

Uluslararası sosyal politikanın 
gelişim döneminde ilk 
olarak öncü isimlerin 
girişimleri, daha sonra ise özel 
kuruluşların ve hükümetlerin 
girişimleri etkili olmuştur.

Uluslararası sosyal politika 
düşüncesi, 19. yüzyıl 
burjuvazisinin ekonomik ve 
entelektüel yaklaşımının bir 
ürünüdür.
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ülkelerin sanayicileriyle rekabette dezavantajlı konuma getirdiği yönündeki görüş-
ler kapsamında başlatılan bir çalışmada, İngiltere’nin rekabet üstünlüğünü sağlayan 
unsurları sıraladıktan sonra, yabancı rekabeti İngiliz ticaretini tehlikeye düşürecek 
bir noktaya gelirse, konunun uluslararası anlaşmalarla çözüme kavuşturulabileceği-
ni belirtmiştir (Gülmez, 2008: 22). C. Hindley’in, uluslararası sosyal politika alanı-
nın öncü isimlerinden biri olmasını sağlayan ise, rekabet eşitsizliğini önlemek için 
sosyal politika alanında uluslararası anlaşma önerisini dile getirmesidir. 

Uluslararası sosyal politika düşüncesinin gelişiminde söz konusu dönemde 
İngiltere’nin yanı sıra Fransa’da da bazı öncü isimler etkili olmuştur. Fransa’da bu 
alanda ilk sistematik ve geniş kapsamlı önerilerin sahibi olan D. Le Grand’ın yanı 
sıra, J. A. Blanqui ve L. R. Villerme bu öncüler arasındadır. Liberal bir iktisatçı olan 
J. A. Blanqui, ülkeler arasındaki sosyal politika düzenlemelerine ilişkin farklılık-
ların yaratacağı rekabet tehlikelerine dikkat çekmiştir. Blanqui, ülkelerde çalışma 
koşullarına ilişkin meşru bir reformun ancak bu reformun ülke dışında rekabetle 
karşı karşıya kalan tüm sanayi ülkelerinde eş zamanlı kabul edilmesiyle olanaklı 
olacağını belirterek, insanların yaşamını korumak ve geliştirmeye yönelik düzenle-
melerin uluslararası anlaşmalara konu olabileceğini söylemiştir (Gülmez, 2008: 23).

Fransa’da halk sağlığı uzmanı olarak dokuma sanayinde çalışan işçilerin maddi 
ve manevi koşullarına ilişkin çalışmalar yapan doktor L. R. Villerme ise, Sanayi 
Devrimi’nin işçilerin çalışma koşulları üzerindeki olumsuz sonuçlarına dikkat çe-
kerek, söz konusu çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik uluslararası anlaş-
maların yararlarından söz etmiştir. Ancak Villerme’nin sözüne ettiği uluslararası 
anlaşmalar, sosyal politika düzenlemelerine ilişkin devletler arasında imzalana-
cak anlaşmalar değil, sanayi ürünlerinin satıldığı ülkelerdeki sanayiciler arasında 
yapılacak anlaşmalardır (Gülmez, 2008: 24).

Uluslararası sosyal politika düşüncesinin gelişiminde, gerek gerçekleştirdiği 
kapsamlı ve sistematik incelemeler gerekse soruna geniş ölçekte yaklaşımı ve gi-
rişimleriyle Fransız D. Le Grand, diğer öncü isimlerden farklılık taşıyan özel bir 
öneme sahiptir. D. Le Grand 1840-1855 yılları arasında önce Fransız yetkilileri-
ne, sonra diğer birçok Avrupa ülkesi yöneticilerine çok sayıda muhtıra ve tasarı 
göndererek, sosyal politika alanında uluslararası bir yasanın kabulünü önermiştir. 
1848 yılında Fransa, İngiltere, Prusya ve öteki Alman devletleri ile İsviçre’ye yap-
tığı çağrıda, işçi sınıfını erken ve aşırı çalışmaya karşı koruyacak uluslararası bir 
yasanın kabulünü istemiştir. Söz konusu uluslararası yasanın düzenlemesi gere-
ken öncelikli konular olarak ise, çalışma süresi, hafta tatili, gece çalışması, çalış-
maya başlama yaşı, çocukların çalışma koşulları ve zorunlu eğitimi önermiştir. Le 
Grand, ulusal düzeyde çalışma mevzuatının gelişebilmesinin ancak uluslararası 
bir yasa ile mümkün olabileceğini ısrarla savunmuştur (Thomas, 1938; ILO, 1998; 
Gülmez, 2008: 24-25). 

Le Grand’ın ısrarla vurguladığı nokta, ülkeler arasında çalışma koşullarında-
ki farklılıkların sosyal açıdan gelişmiş ülkelerin rekabetçi pozisyonunu tehlikeye 
sokacağı, dolayısıyla bu tehlikelerin ortadan kaldırılması gerektiğidir. Le Grand’a 
göre,işçileri koruyucu yönde sosyal politikalar ile rekabet eşitsizliği arasındaki bu 
ikilemi çözmenin en pratik yolu çalışma koşullarına ilişkin uluslararası düzenle-
melerdir. Bu düzenlemeler, serbest uluslararası ekonomik rekabetin koşullarını 
belirleyerek, sanayicilerin talepleri ile işçilerin ilgilerinin uzlaşmasına neden ola-
caktır (Ghebali, 1989). 

Le Grand’ın soruna sadece belirli çalışan grupları ya da belirli çalışma konula-
rıyla sınırlı yaklaşmaması; uluslararası yasa kavramını vurgulaması, çalışmalarını 

Daniel Le Grand, 
uluslararası sosyal politika 
düzenlemelerine ilişkin 
yaklaşım, içerik ve yöntem 
açısından özgün düşünce 
ve girişimlere sahip olması 
nedeniyle diğer öncü 
isimler arasında ön plana 
çıkmaktadır.
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karşılaştırmalı ve sistematik olarak ortaya koyması, onun diğer öncülerden ayrıla-
rak öne çıkmasına neden olmuştur (ILO, 1998; Gülmez, 2008: 26). 

Uluslararası sosyal politikanın gelişiminde Belçika’daki öncü isimler arasında, 
cezaevleri ve yardımseverlik kuruluşları müfettişi olarak görev yapan E. Ducpe-
ciaux bulunmaktadır. Ducpeciaux, çalışmalarında uluslararası rekabet eşitsizliği 
sorununu çözmek için, çocukların çalışma süresinin sınırlandırılması, madenci-
lerin ve kadınların gece çalışmalarının sınırlandırılması, çalışma sürelerinin gün-
lük 8 saat olması gibi konularda uluslararası çalışma düzenlemeleri önermiştir. 
Ayrıca uluslararası çalışma normlarına ilişkin araştırmalar yapmak üzere ulusla-
rarası bir dernek kurulması gerektiğini belirtmiştir (Gülmez, 2008: 27). Belçikalı 
bir diğer öncü isim olan profesör D. Mareska ise, Ducpeciaux’dan etkilenerek, 
rekabet eşitsizliğini önlemek için çalışma süresi ve çalışma yaşına ilişkin uluslara-
rası düzenlemeler yapılması gereğinin altını çizmiştir.

Öncü isimlerin ortaya koyduğu uluslararası sosyal politika düşüncesi, söz ko-
nusu dönem dikkate alındığında önemli olmakla birlikte, çalışma mevzuatı ala-
nında uluslararası işbirliği, her ülkede çalışma mevzuatına yönelik hareket güç 
kazanıncaya ve ekonomik liberalizm düşüncesi üzerinde baskı oluşturuncaya ka-
dar uygulamaya yansımamıştır.

Uluslararası sosyal politikanın gerekliliğine ilişkin, D. Le Grand’ın 25 Nisan 
1855 tarihinde sanayileşmiş ülke hükümetlerine gönderdiği çağrıda en açık bi-
çimde ifade ettiği gibi, üç ortak neden bulunmaktadır. Bu nedenlerin ilki eko-
nomik niteliklidir ve uluslararası sosyal politikanın gelişiminde tetikleyici bir iş-
lev görmüştür. Uluslararası sosyal politika normları, ülkeler arasındaki rekabet 
eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasına ve bu yönde de sosyal politikanın gelişimine 
hizmet edecektir. İkinci neden ise, politik nitelik taşımaktadır. Uluslararası sos-
yal politika normları, işçileri koruyarak sosyal karışıklıkların ortaya çıkmasını 
önlemekte, işçileri sistemle bütünleştirerek sosyal barışın sağlanmasına katkıda 
bulunmaktadır. Üçüncü neden ise, sosyal niteliklidir. Uluslararası sosyal politika 
normları, işçilerin hem maddi hem de manevi olarak yaşamlarını iyileştirmek ve 
ruhsal gelişimlerini sağlamak için gereklidir. (Ghebali, 1989). 

Uluslararası sosyal politikanın gelişiminde öncü isimler hakkında daha fazla bilgi 
edinmek için Mesut Gülmez’in Uluslararası Sosyal Politika başlıklı kitabına bakınız. 

Her ne kadar uluslararası sosyal politikanın gelişiminde öncü isimlerin ortaya 
koyduğu düşünce ve öneriler, söz konusu dönemin hakim liberal ideolojisi içeri-
sinde hükümetler tarafından ilgi görmediyse de, uluslararası sosyal politikanın 
gelişiminde belirleyici olan bu üç etkinin sonraki yıllardaki gelişimde de kayda 
değer bir öneme sahip olduğu görülecektir. 1919 yılında kurulan ILO’nun Ana-
yasasının Başlangıç bölümünde uluslararası sosyal politikanın varlık nedenleri 
olarak, ekonomik, sosyal ve siyasal nedenler açıkça belirtilmiştir. Uluslararası ça-
lışma standartlarının ve ILO’nun eylem alanının II. Dünya Savaşı sonrasında ge-
nişlemesinde ise öncelikle sosyal ve siyasal nedenler etkili olmuştur. ILO’nun kü-
reselleşmeye ilişkin son dönem çalışmalarında, uluslararası çalışma normlarının 
varlık nedenlerine ilişkin olarak sosyal ve siyasal nedenlerin yanı sıra ekonomik 
nedenlerin yeniden ön plana çıkmakta olduğu gözlenmektedir. 

Uluslararası sosyal politikanın gelişiminde öncü isimlerin uluslararası çalışma 
normlarının gerekliliğini savunmalarının nedenleri sizce nelerdir? 2
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Uluslararası Sosyal Politikanın Gelişiminde Özel Girişimlerin 
Rolleri 
1848 Devrimi’nin yarattığı koşullarda sosyal hareketlerin artan etkisiyle “bırakınız 
yapsınlarcı” düşüncenin belirli ölçüde güç kaybetmesi, ulusal sosyal politikalar ka-
dar uluslararası sosyal politikanın da gelişiminde etkili olmuştur. İşçilerin korun-
masına yönelik yasal mevzuat düşüncesi daha sık dile getirilmeye başlanmış, bu 
tip düzenlemelere ilişkin gereksinim hızla artmış, uluslararası çalışma mevzuatı 
düşüncesi acil bir istek olarak ortaya çıkmıştır. Bu koşullar, uluslararası sosyal poli-
tika düşüncesini bireysel öncülerden devralarak ilerletecek olan artan sayıdaki özel 
girişim için fırsat sağlamıştır (Thomas, 1938; Ghebali, 1989; Servais, 2009).

19. Yüzyılın ikinci yarısında, “Yardımseverlik Uluslararası Kongresi” gibi, 
uluslararası sosyal politika düşüncesini savunan özel girişimler ortaya çıkmış-
tır. Ducpeciaux tarafından desteklenen Yardımseverlik Uluslararası Kongresi, 
rekabet eşitsizliğine ilişkin ekonomik argüman temelinde uluslararası çalışma 
standartlarının savunucusu olmuştur (Thomas, 1938; Ghebali, 1989; Servais, 
2009). 1856 yılında Brüksel’de, 1857 yılında ise Frankfurt’ta toplanan kongre-
ler, uluslararası sosyal politika düzenlemelerine ilişkin örgütlü özel girişimlerin 
başlangıcını temsil etmektedir. 1857 yılında gerçekleşen kongrede kabul edilen 
önerge, çalışma yaşamını düzenlemeye yönelik uluslararası önlemlerin önemine 
dikkat çekerek, uluslararası düzenlemelere konu olacak öncelikli sorunları, ka-
dınların ve çocukların çalışma koşulları ile günlük çalışma süreleri olarak tanım-
lamıştır (Gülmez, 2008).

Öncelikle ulusal düzeyde örgütlenme çabası içerisinde olan işçi sınıfı ilk 
yıllarda uluslararası sosyal politika düşüncesiyle çok fazla ilgilenmemiştir. İşçi 
sınıfı içerisinde özellikle reformist kanadın gelişmeye başlamasıyla birlikte, 
uluslararası sosyal politika düşüncesi daha kararlı bir şekilde savunulur hale 
gelmiştir (Ghebali, 1989). Uluslararası sosyal politika düşüncesi sosyalist eği-
limlerin ağır bastığı I. Enternasyonal’de açık bir şekilde ortaya konulmamış-
tır. Marx, I. Enternasyonel’in geçici yönetmeliğinde, emeğin özgürleşmesinin 
yalnızca ulusal bir sorun olmadığı, aksine tüm ulusları ilgilendiren bir sorun 
olduğunu belirtmekle birlikte, çalışma koşullarını uluslararası düzeyde düzen-
leyecek mevzuat düşüncesini açık olarak ortaya koymamaktadır. İşçi sınıfının 
tüm ülkelerde 8 saatlik işgününün kabul edilmesi yönündeki mücadelesi ise, 
bu düzenlemenin uluslararası düzeyde yapılmasından çok, 8 saatlik işgününün 
tüm ülkelerde işçi sınıfının ortak isteği olması yönündedir. Dolayısıyla, sosyalist 
kanadın etkili olduğu işçi sınıfı hareketlerinde ilk başlarda uluslararası sosyal 
politika düşüncesi öncelikli bir istek olarak ortaya çıkmamıştır (Gülmez, 2008). 
Ortaya çıkan bu durum, söz konusu dönemde uluslararası sosyal politika dü-
şüncesinin öncelikle ekonomik argümanlar temelinde ve sanayiciler tarafından 
dile getirildiği gerçeği göz önüne alındığında şaşırtıcı değildir. Ayrıca söz konu-
su dönemde işçilerin örgütlenmesi önündeki yasaklar da, örgütlü bir biçimde 
uluslararası sosyal politikanın desteklenmesini engellemiştir.

Daha sonraki yıllarda işçi hareketinin özellikle reformist kanadının ulusla-
rarası çalışma mevzuatı düşüncesine yakınlaşmaya başlayacağı görülecektir. Bu 
kapsamda, özellikle İsviçre’de işçi sınıfı, İsviçre Federal Hükümeti üzerinde ulus-
lararası sosyal politika düzenlemeleri konusunda önemli bir baskı yaratmış ve bu 
baskının etkili olabileceğini kanıtlamıştır (Ghebali, 1989; Servais, 2009).

İlerleyen yıllarda örgütlü özel girişimlerin kazandığı en önemli başarı, İşçilerin 
Yasal Korunması Uluslararası Derneği’nin ve derneğin sekretaryası niteliğindeki 
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Uluslararası Çalışma Ofisi’nin 1901 yılında kurulmasıdır. İleride daha ayrıntılı 
olarak göreceğimiz üzere, bu dernek, 1919 yılında kurulacak olan ILO’nun çekir-
deği niteliğini taşımaktadır. 

Uluslararası sosyal politika düşüncesine yönelik ilk girişimlere işçilerin dahil olma-
masının nedenleri sizce nelerdir?

Uluslararası Sosyal Politikanın Gelişiminde Hükümetlerin 
Girişimleri ve İlk Resmi Konferans 
Uluslararası sosyal politika düzenlemelerinin oluşturulması yönünde giderek ar-
tan baskı, ulusal parlamento ve hükümetlerin konuya kayıtsız kalamaması sonu-
cunu doğurmuştur. Uluslararası sosyal politika düşüncesi ve bunun tartışılacağı 
uluslararası bir konferans düzenlenmesi yönünde hükümetler arası girişimler 
kapsamında İsviçre şüphesiz en aktif rolü oynayan ülke olmuştur.

Çalışmaya ilişkin yasal düzenlemelerin farklı olmasının yarattığı rekabet so-
runlarının, ilk olarak İsviçre kantonlarındaki düzenlemelerin farklılığından kay-
naklanması, bir başka deyişle çalışma standartları farklılığının yarattığı sorunları 
İsviçre’nin öncelikle kendi içerisinde yaşaması, uluslararası çalışma mevzuatının 
savunuculuğunda öncü rol oynamasına neden olmuştur. Burada bir kez daha, 
öncelikle ekonomik argümanlar temelinde uluslararası sosyal politika düşünce-
sinin savunulduğu görülmektedir. İsviçre’de önce Emil Frey’in kişisel girişimleri 
daha sonra işçi sınıfının baskısı sonucunda Federal Konsey, 1881, 1888 ve 1889 
yıllarında sanayileşmiş ülkeler arasında çalışma standartlarını yeknesak hale ge-
tirecek uluslararası bir anlaşmanın kabulüne yönelik çeşitli girişimlerde bulun-
muştur (Ghebali, 1989; Servais, 2009). İsviçre’nin girişimleri, diğer sanayileşmiş 
ülkelerin uluslararası bir yükümlülükle bağlanmak istememeleri nedeniyle ilk 
başta başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ancak 1889 Fransız Devrimi işçi sınıfının 
durumunun daha dikkatle ele alınması gereğini ortaya çıkarınca İsviçre’nin 1889 
yılındaki girişimi, uluslararası teknik nitelikli bir konferansın düzenlenmesinin 
kabulüyle sonuçlanmıştır. Konferansın gündem maddeleri, pazar günü çalışma-
nın yasaklanması, çocukların asgari çalışmaya başlama yaşı, genç işçilerin gün-
lük en fazla çalışabileceği sürenin belirlenmesi, gençlerin ve kadınların tehlikeli 
işlerde çalışmalarının yasaklanması, gençler ve kadınların gece çalışmasının ya-
saklanması ile imzalanacak sözleşmelerin yerine getirilmesine ilişkin denetim 
mekanizmasıdır (ILO, 1998; Gülmez, 2008: 38). Hükümetler arası ilk resmi gi-
rişimlerde de uluslararası sosyal politikaya ilişkin öncelikli gruplar çocuklar ve 
kadınlar; öncelikli konular ise çalışma süreleri ve çalışmaya başlama yaşı gibi bi-
reysel iş ilişkilerine yönelik konulardır. Bu dönemde liberal düşüncelerin etkisiy-
le yetişkinlerin kendilerini koruyabileceklerinden hareketle tartışma gündemle-
rinde yetişkinlere yönelik uluslararası sosyal politika önlemleri yer almamıştır. 
Konu açısından toplu iş ilişkilerinin uluslararası sosyal politika gündemine yer-
leşecek olgunluğa erişmemesi sendikal hareketin henüz gelişim aşamasında ol-
masından kaynaklanmaktadır. 

Söz konusu dönemde Fransa ve Almanya parlamentolarında da uluslararası 
çalışma mevzuatının kabulü yönünde tartışmaların yaşandığına tanık olunmak-
tadır. Çalışma koşullarına ilişkin uluslararası düzenleme yapma düşüncesi, 1880 
sonrasında Fransız parlamentosunda Hıristiyanlar ve sosyalistler tarafından des-
tek görmüştür. Önce Katolikler daha sonra sosyalistler verdikleri önergelerle, ça-
lışma koşullarına ilişkin uluslararası düzenleme yapılmasını ve bu düzenlemelerin 
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uygulanmasından sorumlu olacak bir uluslararası büro kurulmasını önermiş-
lerdir. Bu düzenlemelerin yapılmasının gereği olarak ise, işçilerin çalışma ko-
şullarının iyileştirilmesinin, öncelikle rekabet açısından ortaya çıkan tehlike-
nin aşılmasına bağlı olduğu yönündeki ekonomik argümanlar ileri sürülmüştür 
(Gülmez, 2008).

Uluslararası sosyal politika düzenlemelerine yönelik girişimler Almanya par-
lamentosunda da gündeme gelmiştir. 1885’de uluslararası çalışma mevzuatının 
kabul edilmesi yönünde parlamentoda verilen önergeye Bismark karşı çıkmıştır. 
Bismark, bu konunun ancak uluslararası bir anlaşma ile çözüme kavuşturula-
bileceğini belirtmiştir. Ancak, bu tip bir anlaşma, ilk olarak komşu ülkeleri bu 
yöndeki bir gelişmeye ikna etmenin güç olması nedeniyle; ikinci olarak ise bu 
anlaşmanın denetlenmesinin çok zor olması nedeniyle Bismark tarafından kabul 
görmemiştir (Gülmez, 2008). 

Ancak Bismark bu görüşlerine rağmen, Almanya Kralı II. Wilhelm’in isteğiy-
le uluslararası sosyal politikaya ilişkin ilk resmi konferans girişimi konusunda 
İsviçre’yi öteleyerek, ilk resmi konferansı 1890’da Berlin’de toplamıştır. 

İlk Resmi Konferans (Berlin Konferansı) ve Alınan Kararlar
Uluslararası çalışma mevzuatına ilişkin resmi nitelikli ilk konferans, Kral II. 
Wilhem’in baskısıyla Almanya’nın yararına olacak şekilde 1890’da Berlin’de top-
lanmıştır. Konferansa Almanya, Avusturya-Macaristan, Belçika, Danimarka, 
Fransa, İngiltere, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İsveç, Norveç ve İsviçre 
katılmıştır. Konferansın Almanya’da toplanmasının nedenleri, Almanya’da gide-
rek ağırlığını artıran sosyalist hareketin başarısını önlemenin yanı sıra kişisel say-
gınlık sağlama ve çalışma mevzuatının daha az katı olduğu Fransa ile Almanya 
arasındaki koşulları eşitleme isteğidir (Gülmez, 2008).

Konferansın amacı, sosyal politika konularının düzenlenmesine yönelik 
uluslararası bir anlaşma imzalamak değil, sadece sorunların teknik yönden in-
celenmesini sağlamaktır. Dolayısıyla, Konferans sonucunda İsviçre’nin savun-
duğu gibi, devletleri bağlayıcı nitelikte bir anlaşma ya da uluslararası çalışma 
standartlarının uygulanmasından sorumlu uluslararası bir kuruluş ortaya çık-
mamıştır. Konferans, kadın ve çocukların çalışma sürelerinin sınırlandırılması 
ile madenlerde çalışma ve hafta dinlenmesine yönelik oldukça ılımlı, sınırlı sa-
yıda ve dilek niteliğinde kararların alınmasıyla sonuçlanmıştır (Thomas, 1938; 
Ghebali, 1989; Servais, 2009). Konferansta alınan kararların konular itibariyle 
dağılımı şu şekildedir.

•	 Madenlerde	çalışmanın	düzenlenmesi,
•	 Pazar	çalışmasının	düzenlenmesi,
•	 Çocukların	çalışmasının	düzenlenmesi,
•	 Genç	işçilerin	çalışmasının	düzenlenmesi,
•	 Kadınların	çalışmasının	düzenlenmesi,
•	 Konferansın	kabul	ettiği	kararların	uygulanmasına	ilişkin	izleme	mekaniz-

ması oluşturulması.
Görüldüğü üzere uluslararası sosyal politikaya ilişkin ilk konferansın gündem 

maddeleri, söz konusu dönemdeki tartışmaların etkisiyle öncelikle çalışma yaşa-
mındaki risk grupları ve bireysel iş ilişkilerine yönelik konularla sınırlı kalmıştır. 
Berlin Konferansı’nda uluslararası sosyal politikaya ilişkin sadece dilek niteliğindeki 
kararların çıkması ise dönemin ekonomik, siyasal ve idari koşulları dikkate alındı-
ğında şaşırtıcı değildir. Söz konusu dönemdeki liberal iktisadi anlayış ve çalışmaya 
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ilişkin konuları ulusal devletlerin egemenliği kapsamında tanımlayan geleneksel 
hukuk anlayışı, devletlerin sosyal politika alanında uluslararası düzeyde bağla-
yıcı sözleşmeleri kabul etmemesine neden olmuştur. Bu ilk deneyim en azından 
bir fayda sağlamıştır. Bu da dikkatli bir teknik hazırlık, sürekli ve düzenli bir ey-
lem olmaksızın yapılan çalışmaların etkili sonuç yaratmadığının anlaşılmasıdır 
(Thomas, 1938).

İzleyen dönemlerde Avrupa ülkelerinin parlamentolarında çeşitli kesimler ta-
rafından uluslararası sosyal politika düşüncesi daha yoğun bir biçimde gündeme 
getirilmeye ve tartışılmaya başlanmıştır. Örneğin Berlin Konferansı’nı izleyen yıl 
Papa 13. Leon, ünlü Rerum Novarum adlı genelgesini yayınlayarak, kamu otori-
telerini işçi sınıfının sağlık ve ilgilerini koruyacak gerekli önlemleri almaya çağır-
mıştır (Servais, 2009).

Berlin Konferansı’nı izleyen yıllarda İsviçre’nin uluslararası çalışma mevzua-
tı ve bu mevzuatın uygulanmasından sorumlu uluslararası bir dernek kurulması 
için hükümetler nezdinde girişimleri sürmüştür. Ancak hükümetlerin bu konuya 
ilişkin yaklaşımları olumsuz olmuştur. Bununla birlikte, uluslararası sosyal poli-
tika düşüncesi parlamentolar ve özel girişimlerin çalışmaları kapsamında tartışıl-
maya devam etmiştir. 

1897’de Zürih’te sosyalist ve sosyal Hıristiyan işçi sendikaları temsilcilerinin 
katıldığı bir konferans ile yine 1897’de Brüksel’de çoğunluğu Berlin Konferansı’na 
katılan delegelerden oluşan akademisyen, sanayiciler, idari ve diplomatik temsil-
cilerin katıldığı iki konferans düzenlenmiştir (ILO, 1998). Her iki konferanstan da 
işçilerin yasal korumasını sağlayacak uluslararası bir dernek kurulması yönünde 
eylemlilik kararı ortaya çıkmıştır. İşçilerin yasal korunmasına yönelik uluslara-
rası dernek kurma yönündeki girişimler, Avrupa içi ve dışından akademisyenler, 
yöneticiler ve parlamenterler gibi çeşitli kesimlerin katıldığı 1900 yılında Paris’te 
düzenlenen Çalışma Mevzuatı Uluslararası Kongresi’nde somut biçimini almıştır 
(Thomas, 1938; Ghebali, 1989; ILO, 1998, Gülmez, 2008; Servais, 2009). Bu kong-
rede, çalışma sürelerinin sınırlandırılması, gece çalışmasının yasaklanması, iş tef-
tişi gibi gündem maddelerinin yanı sıra, İşçilerin Yasal Korunması Uluslararası 
Derneği ve onun sekretaryası niteliğindeki Uluslararası Çalışma Ofisi’nin kuruluş 
planları hazırlanmıştır (Gülmez, 2008). 

Uluslararası sosyal politikanın gelişiminde hükümetlerin girişimleri ve ilk konfe-
ranslar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Mesut Gülmez’in Uluslararası Sosyal 
Politika başlıklı kitabına bakınız. 

İşçilerin Yasal Korunması Uluslararası Derneği ve 
Uluslararası Çalışma Standartlarına İlişkin İlk Sözleşmeler
Uluslararası çalışma mevzuatının oluşturulmasına ilişkin yürütülen özel girişim-
lerin ulaştığı sonuç, 1901 yılında merkezi Basel’de bulunan İşçilerin Yasal Ko-
runması Uluslararası Derneği ve ona bağlı olarak çalışan Uluslararası Çalışma 
Ofisi’nin kurulmasıdır. Dernek ve ofis 1919 yılında kurulacak ILO’nun ilk formu 
niteliğini taşımaktadır.

Derneğin amaçları tüzüğünün ikinci maddesinde, “sanayileşmiş ülkelerde 
çalışanları koruyucu yasal düzenlemelerin gerektiğini düşünenler arasında bağ 
kurmaya hizmet etmek; çalışma mevzuatına ilişkin değerlendirmeleri kolaylaş-
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tırmak; çeşitli ulusal yasa ve düzenlemelerini incelemek ve insanileştirmek, bu 
konulara ilişkin yapılacak uluslararası çalışma kongrelerini artırmak” olarak ta-
nımlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda dernek ve Uluslararası Çalışma Ofisi 
düşünsel ve eylemsel olarak faaliyet gösterecektir (Ghebali, 1989). Derneğin ku-
rucu genel kuruluna İsviçre, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Avusturya, Bel-
çika ve daha sonra ABD katılmıştır (Gülmez, 2008; Servais, 2009). Dernek özel 
bir kuruluş olmasına rağmen, özellikle İsviçre hükümeti başta olmak üzere çeşitli 
hükümetlerin desteğini almıştır. Derneğin özerk statüye sahip çeşitli ülkelerdeki 
şubelerine hükümetler yardımda bulunmuş ve resmi temsilciler atamışlardır. I. 
Dünya Savaşı öncesinde dernek uluslararası çalışma normlarının gelişimine yö-
nelik çeşitli faaliyetlerde bulunarak politik ve moral bir etki yaratmaya çalışmıştır 
(Thomas, 1938; Ghebali, 1989).

İşçilerin Yasal Korunması Derneği’nin amaçları ve işlevleri sizce nelerdir?

1901 yılında İşçilerin Yasal Korunması Uluslararası Derneği’nin kurulması, İs-
viçre otoritelerine geniş bir hareket alanı sağlamıştır. Dernek, uluslararası sosyal 
politika düzenlemelerine ilişkin diplomatik girişimler için teknik destek sağlayan 
bir yapıya dönüşmüştür. İsviçre ve dernek arasındaki işbirliği, I. Dünya Savaşı ön-
cesinde, uluslararası sosyal politika alanındaki gelişmelerin ivme kazanmasında 
önemli ölçüde etkide bulunmuştur (Ghebali, 1989).

Uzun bir hazırlık sürecinden sonra Derneğin isteği üzerine, İsviçre hükümeti 
ilk uluslararası sosyal politika sözleşmelerinin kabul edildiği 1905 (teknik konfe-
rans) ve 1906 yıllarında (diplomatik konferans) Bern Konferansları’nı düzenle-
miştir. Bern Konferansları, kadınların gece çalışmasının yasaklanması ve kibrit 
üretiminde beyaz fosforun yasaklanması konusunda ilk uluslararası sözleşmele-
rin kabul edilmesiyle sonuçlanmıştır. Her ne kadar söz konusu dönemde devletler 
arasında çalışma koşullarına ilişkin ikili anlaşmalar bulunsa da, bu sözleşmeler 
gerçek anlamda ilk uluslararası sözleşmelerdir. Bu iki sözleşme, uygulanmaları 
için gerekli hükümetler arası düzenlemelerin yapılmasına bağlı olarak 1912 yı-
lında yürürlüğe girmiştir. Sözleşmeler, ülkelere söz konusu alanlarda gerçekleşen 
gelişmeleri birbirlerine bildirme ve uygulamaya yönelik periyodik raporlar sunma 
yükümlülüğü getirmiştir. Bu yükümlülük uluslararası standartların hazırlanması 
ve izlenmesi konusunda başlangıç noktasını oluşturmuştur (Thomas, 1938; Ghe-
bali, 1989; ILO, 1998; Servais, 2009).

Bu başarılı sonuç Derneği 1913’de yine Bern’de yeni sözleşmelerin kabulü 
için girişimler başlatmaya teşvik etmiştir. 1913’de toplanan teknik konferansta 
kadınların ve genç işçilerin çalışma saatlerinin sınırlandırılması, çocukların 
gece çalışmasının yasaklanması konularında iki sözleşme daha benimsenmiş 
ancak bir sonraki yıl Birinci Dünya Savaşı’nın çıkması diplomatik konferansın 
toplanmasını engellemiş, dolayısıyla benimsenen taslaklar sözleşmeye dönü-
şememiştir.

Sosyal politikaya ilişkin ilk uluslararası sözleşmelerin kabul edilmesi süreci hak-
kında daha fazla bilgi edinmek için Mesut Gülmez’in Uluslararası Sosyal Politika 
başlıklı kitabına bakınız. 
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ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKANIN 
KURUMSALLAŞMASINA DOĞRU

I. Dünya Savaşı Yıllarında Uluslararası Sosyal Politikanın 
Geleceğine İlişkin Girişimler
I. Dünya Savaşı, İşçilerin Yasal Korunması Uluslararası Derneği’nin çalışmaları-
nın kesintiye uğramasına neden olmuşsa da, uluslararası çalışma mevzuatı için 
örgütlü işçi sınıfından yeni ve kaçınılmaz bir başka destek ortaya çıkmıştır. Söz 
konusu döneme kadar, işçi sınıfı uluslararası çalışma mevzuatı konusuna mesafeli 
durmayı tercih etmiştir. İlk resmi konferans olan Berlin Konferansı’nın yarattığı 
sınırlı etki, uluslararası çalışma mevzuatına yönelik çabaların samimiyetine ilişkin 
kuşkuları arttırmıştır. Bern Konferansları’nın sonuçları ise, işçi sınıfı tarafından 
yavaş ve özel bir girişimin öncülüğünde olduğu için yine ihtiyatla karşılanmıştır. 
İşçiler, Bern Konferanslarından çıkan yeni uluslararası sözleşmelerin, yaşadıkla-
rı temel sorunlara yönelik olduğunu kabul etmekle birlikte, bu düzenlemelerin 
esas olarak işçi sınıfı için olmadığını ve hayırseverlik anlayışı içerisinde ortaya 
çıktığını düşünmüşlerdir. Bu yaklaşım kapsamında, işçi sınıfı yaşadığı sorunların 
çözümünün bir grup aydının cömertlik ve hayırseverliğine bırakılamayacağını, 
sosyal politika düzenlemelerinin temel hakları olduğunu düşünerek, bu hakları 
öncelikle ulusal hükümetler düzeyinde kazanmak istemişlerdir. Ayrıca işçi sınıfı, 
uluslararası çalışma mevzuatı uygulamasının devletlerin iyi niyetlerine bırakıla-
mayacağını, bu normların ancak denetim ve yaptırımlarla uygulanabilir olduğu-
nu ileri sürmüştür. Bununla birlikte, savaş öncesinde işçi örgütleri bu sorunlara 
ilişkin yaklaşımlarını tanımlama konusunda çok çaba sarf etmemiştir. İşçilerin 
Yasal Korunması Uluslararası Derneği’nin bir takım ılımlı çabaları ise, devletle-
rin ulusal egemenliklerinin ihlal edildiği gerekçesiyle kabul görmemiştir. Örneğin 
Bern Konferansları’nda kabul edilen ilk sözleşmelerin uygulanması için uluslara-
rası denetim komisyonu kurulmasına ilişkin öneri, her ne kadar kurulması öne-
rilen bu komisyon danışma niteliğine sahip olsa da, ülkeler tarafından reddedil-
miştir (Thomas, 1938).

I. Dünya Savaşı, işçi sınıfının uluslararası sosyal politikaya ilişkin yaklaşımının 
değişmesine neden olmuştur. Savaş yıllarında önemli ölçüde güçlenen ve ulusla-
rarası nitelik kazanan işçi sendikalarından gelen istekler ve bu isteklere hükümet-
lerin sıcak bakması, uluslararası sosyal politikanın gelişiminde yeni bir evrenin 
başlangıcını oluşturmuştur. 

I. Dünya Savaşı’nın yarattığı savaş ekonomisi koşulları içerisinde işçiler önemli 
roller üstlenmek durumunda kalmışlardır. I. Dünya Savaşı, örgütlü işçi sınıfının 
dikkate alınması gerekli politik ve ahlaki bir güç olmaya başladığını da göstermiş-
tir. İşçi sınıfı savaş döneminde uluslarına önemli katkılar vermiş, karşılığında da 
savaş sonrasında kurulacak düzenden pay istemiştir. Bu dönemde işçi sınıfının 
uluslararası sosyal politika düşüncesine açık bir desteği bulunmaktadır. Ancak 
söz konusu destek, işçi sınıfı tarafından oldukça dikkatli bir tutum içinde ortaya 
çıkmıştır. İşçi sınıfı öncelikle burjuva elitleri tarafından önerilen “yasal koruma” 
düşüncesini kendileri için yararlı görmekle birlikte, asıl önemli olanın uygun de-
netim mekanizmalarına sahip gelişmiş çalışma standartlarının kabulü olduğunu 
ortaya koymuştur. İşçi sınıfı açısından, 1914 öncesine herhangi bir şekilde geri 
dönüş kabul edilemez niteliktedir. Savaş sonrasında kurulacak barış düzeni ancak 
işçi sınıfının yaşam koşullarında gerçek bir iyileşme sağladığı ölçüde anlam taşı-
yacaktır. Savaş, işçi sınıfının yardımı olmaksızın kazanılamayacağına göre, barışın 

I. Dünya Savaşı’nın yarattığı 
koşullar, işçi sınıfının 
uluslararası sosyal politika 
düzenlemelerini desteklemesi 
yönünde bir yaklaşım 
değişikliğine neden olmuştur.
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kurulmasının da onların katkısı olmadan sağlanamayacağı açıktır. I. Dünya Sa-
vaşı yıllarında sınıf çatışmasının yerini sınıf dayanışması almıştır (Ghebali, 1989; 
Servais, 2009). Ulusal hükümetler de savaş yıllarında işçilerin çabaları karşısında 
çeşitli sosyal politika önlemleri benimseyerek bu çabaları bir anlamda karşılıksız 
bırakmamaya çalışmışlardır. Örneğin, Fransa ve Almanya’da, asgari ücretin işve-
renler ve işçi komitelerince ortaklaşa belirlenmesine yönelik yasal düzenlemeler 
yapılmıştır. İngiltere’de ise Whitley Konseyleri olarak bilinen asgari ücrete ilişkin 
düzenlemeler ortaya çıkmıştır. Aynı dönemde İngiltere’de Çalışma Bakanlığı ku-
rulmuştur. Hükümetler her ülkede tüm ulusun işçi sınıfına ilgisinin olması gerek-
tiğini ve daha yüksek maddi ve manevi yaşam standartları sağlamaya gereksinim 
olduğunu kabul etmişlerdir (Thomas, 1938).

Hükümetlerin savaş yıllarında işçi sınıfının taleplerine karşı tavizkar dav-
ranmalarında Rusya’da 1917 yılında gerçekleşen Bolşevik Devrimi’nin de etkili 
olduğu açıktır. Devrim, işçi sınıfına yönelik oldukça katı ve tavizsiz yaklaşımın 
toplumsal patlama ve dönüşümlere neden olacağını göstererek, savaş yıllarında 
işçi sınıfına yönelik sosyal düzenlemelerin öneminin artmasına neden olmuştur 
(Ghebali, 1989). Ulusal hükümetler nezdinde ortaya çıkan devrimci yönde deği-
şim endişesi, hükümetleri barış görüşmelerine işçi sınıfını dâhil etme yönünde 
teşvik etmiştir. Bu kapsamda, düşmanlıklar sona ererse işçilerin yaşam koşulla-
rının geliştirilebileceğine ilişkin işçilere söz verilmiş, eş anlı olarak terhis edilen 
milyonlarca askerin durumunun ne olacağı da aciliyet kazanan bir konu haline 
gelmiştir (Servais, 2009).

Savaş yıllarında, uluslararası çalışma mevzuatı düşüncesi ve bunu gerçek-
leştirecek uluslararası kuruluşun tanımlanması yönünde, gerek savaşa katılan 
gerekse katılmayan ülkelerin işçileri tarafından çok sayıda ulusal ve uluslarara-
sı toplantı düzenlenmiştir. Ulusal düzeyde gerçekleştirilen toplantılar arasında 
Kasım 1914’teki Amerikan İşgücü Federasyonu’nun Filedelfiya’daki Kongresi bu-
lunmaktadır (ILO, 1998). Haziran 1916’da müttefik devletlerin sendika liderle-
ri ile gerçekleşen üst düzeyde Leeds Konferansı; Ekim 1917’de savaşa katılan ve 
katılmayan ülkelerin sendikacıları tarafından gerçekleştirilen Bern Konferansı, 
müttefik ülkelerin sosyalistlerinin ve sendikacılarının katılımı ile Şubat ve Eylül 
1918’de gerçekleştirilen Londra Konferansları savaş yıllarında işçilerin uluslara-
rası sosyal politika düşüncesinin şekillenmesinde önem taşımaktadır (Ghebali, 
1989; ILO, 1998). Bu toplantılarda işçi sınıfı temsilcileri, barışın tüm ülkelerde işçi 
sınıfını uluslararası kapitalist rekabet saldırısından koruması, çalışma mevzuatı, 
örgütlenme hakkı, göç, sosyal güvenlik, çalışma saatleri, iş sağlığı ve güvenliği 
açısından maddi ve manevi olarak asgari bir korumayı garanti etmesi gerektiğini 
ortaya koymuşlardır. İşçilerin bu talepleri, kamuoyunun desteği ve hükümetlerin 
sempatisini kazanmıştır. Savaş her toplumsal tabakada, barışın 1914 öncesi koşul-
lardan daha fazlasını getirmesi gerektiğine olan inancın gelişmesini sağlamıştır. 
Dünya barışının güvence altına alındığı ve her insana emeğinin karşılığının adil 
bir şekilde verileceği yeni bir düzenin yaratılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır 
(Thomas, 1938).

Savaş yıllarında işçi sınıfının itici güç rolünü oynadığı toplantılarda ortak 
olarak dile getirdiği iki talep bulunmaktadır. İlki, Barış Konferansı’na işçi tem-
silcilerinin katılarak, Barış Antlaşması’na işçilerin çalışma ve yaşam koşullarını 
düzenleyen kuralların konulmasıdır. İkincisi ise, birinci isteği tamamlayan ve onu 
güçlendirici yönde uluslararası çalışma mevzuatının uygulanması ve geliştirilme-
si için uluslararası bir kuruluşun kurulmasıdır (Gülmez, 2008: 55-56).

Hükümetlerin I. Dünya 
Savaşı’nda ülkeleri için önemli 
çabalar gösteren işçilerin 
isteklerine karşılık verme ve 
1917 Bolşevik Devrimi’nin 
toplumsal dönüşüm 
konusunda yarattığı endişe 
savaş sonrası döneme ilişkin 
işçilerin isteklerine sıcak 
bakılmasına neden olmuştur.

İşçi sınıfı savaş yıllarında 
düzenlediği çeşitli 
toplantılarda, savaş sonrası 
koşulları düzenleyecek Barış 
Konferansı’na katılma isteğini, 
Barış Antlaşması’nda işçileri 
koruyucu düzenlemelerin 
yer almasını ve uluslararası 
çalışma mevzuatının 
uygulanmasından sorumlu 
uluslararası bir kuruluşun 
kurulması isteğini dile 
getirmiştir.
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Başta müttefik devlet hükümetleri olmak üzere, birçok hükümet göz ardı edil-
mesi oldukça güç olan bu isteklere duyarsız kalmamıştır. Eş anlı olarak, özel gi-
rişimlerin artan baskısı, geniş ölçekli bir kamuoyunun varlığı ve dış işleri bakan-
lıklarının destekleyici hizmetleri uluslararası çalışma örgütü taslak planlarının 
hazırlanmasıyla sonuçlanmıştır. Bu süreç içerisinde uluslararası çalışma mevzu-
atı düşüncesi çok büyük bir dirençle karşılaşmamıştır. İşçilerin savaş yıllarında 
ülkeleri için verdiği destek ve Bolşevik Devrimi’nin yarattığı ortam, uluslararası 
çalışma mevzuatı düşüncesinin kabul edilmesine neden olmuştur. Savaş yılların-
da işçilerin gerçekleştirdikleri toplantılardan devrimci görüşlerden çok reformist 
görüşleri içeren taleplerin ortaya çıkması da bu süreci uluslararası mevzuat lehine 
güçlendiren bir etki yaratmıştır (Ghebali, 1989).

I. Dünya Savaşı yıllarında işçi sınıfının uluslararası çalışma mevzuatına yönelik is-
tekleri ve bu isteklerin olumlu karşılanmasının nedenleri sizce nelerdir?

Barış Anlaşması Hazırlık Sürecinde Uluslararası Sosyal 
Politikaya İlişkin Çalışmalar ve Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün Kuruluşu 
Barış görüşmeleri başlar başlamaz, uluslararası çalışma mevzuatının düzenle-
yeceği sorunları değerlendirmek ve bu mevzuatın uygulanmasından sorumlu 
kurumsal yapının oluşturulmasına yönelik olarak onbeş üyeden oluşan “Ulusla-
rarası Çalışma Mevzuatı Komisyonu” kurulmuştur. Barış Konferansı görüşmele-
ri başlar başlamaz komisyonun kurulmasının nedeni, sosyal sorunların hızlı ve 
kesin kararlar almayı gerekli kılması, bu yönde yaşanacak herhangi bir gecikme 
ya da sergilenecek kararsızlığın işçi sınıfının güvenini sarsacak ve dolayısıyla işçi 
sınıfının isteklerine olumlu yaklaşan hükümetleri zora sokacak bir durum ya-
ratmasıdır. Ayrıca uluslararası çalışma mevzuatı düzenleme girişimleri yönünde 
önemli bir deneyim kazanılmıştır. Komisyonun amacı, istihdama ilişkin koşulları 
uluslararası düzeyde araştırmak; istihdam koşullarını etkileyen unsurlara yönelik 
ortak eylemliliği sağlayacak gerekli araçları tasarlamak ve Milletler Cemiyeti ça-
tısı altında söz konusu alanda faaliyet gösterecek sürekli bir uluslararası kuruluşa 
ilişkin planlar hazırlamak olarak tanımlanmıştır (Thomas, 1921; Thomas, 1938).

Komisyon, uluslararası çalışma mevzuatının uygulanmasından sorumlu ola-
cak uluslararası örgütün yapısına ilişkin, devlet, işçi ve işveren temsilcilerinin yer 
aldığı üçlülük ilkesi (2+1+1) ile uluslararası örgütün kabul edeceği sözleşmelerin 
iç hukuka yansımasına ilişkin sözleşmelerin onaya sunulmasını ve onaya yetkili 
ulusal makam aksi yönde karar vermedikçe sözleşmenin onaylanmış sayılması 
ilkesini kabul etmiştir (Thomas,1921; Jenks, 1934; Thomas, 1938; Ghebali, 1989; 
ILO, 1998; Gülmez, 2008). (Ayrıntılı bilgi için bkz. Üçüncü Ünite)

Komisyonun uluslararası çalışma mevzuatına ilişkin çalışmaları, Barış 
Antlaşması’nın “Emek” başlıklı XIII. bölümünde yer almıştır (ILO, 1920; Thomas, 
1938; Ghebali, 1989; Talas, 1995; Gülmez, 2008; Servais, 2009; Servais, 2011). 

Barış Antlaşmasının XIII. Bölümü ilk olarak, ILO’nun kurumsal yapısına iliş-
kin düzenlemeleri içermiştir. ILO, temel organları olan Uluslararası Çalışma Kon-
feransı ve Yönetim Konseyi’nde hükümet temsilcilerinin yanı sıra işçi ve işveren 
örgütlerinin temsilcilerinin de yer aldığı üçlü yapıda bir örgüt olarak ortaya çık-
mıştır (ILO, 1920; Thomas, 1921; Thomas, 1938; Servais, 2011). XIII. Bölüm ayrıca 
örgütün idealleri, amaçları ve rehber ilkelerini de tanımlamış; acil öneme sahip 
konulara ilişkin ilkeleri düzenlemiştir. Barış Antlaşması’nda işçi sınıfının rahatsız-
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Barış Antlaşması görüşmeleri 
sırasında, uluslararası çalışma 
mevzuatı ve bu mevzuatın 
uygulanmasından sorumlu 
uluslararası örgütün yapısına 
ilişkin hazırlık çalışmaları 
yapmak üzere “Uluslararası 
Çalışma Mevzuatı Komisyonu” 
kurulmuştur.

Uluslararası Çalışma 
Mevzuatı Komisyonu’nun 
hazırladığı rapor, Versay Barış 
Antlaşması’nın “Emek” başlıklı 
XIII. Bölümü olarak kabul 
edilmiştir.

Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO), temel organlarında 
devlet temsilcilerinin yanı sıra, 
işçi ve işveren örgütlerinin 
temsilcilerinin de yer aldığı 
üçlü yapıda ve Milletler 
Cemiyeti’ne bağlı bir örgüt 
olarak kurulmuştur.
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lık duyduğu konuların çözümü ve işçi sınıfının geleceğe daha güvenle bakması 
istendiği için acil çözüm gerektiren emeğin bir “mal” olarak görülmemesi; örgüt-
lenme hakkı; uygun bir yaşam düzeyi sağlayan ücret hakkı; çalışma süreleri; hafta 
tatili; çocuk ve gençlerin çalışması; eşit değerde işe eşit ücret; göçmen işçilere eşit 
davranılması ve iş denetimi konularına yönelik somut ilkeler getirilmiştir (bkz. 
Üçüncü Ünite).

“Evrensel barış” ve “sosyal adalet” örgütün iki temel amacını oluşturmaktadır. 
Başlangıç bölümünde Milletler Cemiyeti’nin amacının evrensel barışı tesis etmek 
olduğu, evrensel barışın ise ancak sosyal adalet temelinde tesis edilebileceği be-
lirtilmektedir. Ancak sosyal adaletin sağlanması sadece evrensel barışa katkı an-
lamına gelmemekte, bizati sosyal adaletin sağlanması da başlı başına bir amaç 
olarak tanımlanmaktadır. Sosyal adalet, ahlaki olarak oldukça yüksek ve gerçek-
leşmesi acil bir değer olarak kabul edilmektedir. (Thomas, 1938). 

Uluslararası düzeyde çalışma mevzuatı oluşturma düşüncesi ILO’ya; 
•	 Çalışma	yaşamıyla	ilgili	sorunlara	yönelik	araştırma,	bilgi	toplama	ve	yay-

ma; bu sorunların üçlü yapıdaki Uluslararası Çalışma Konferansı ve Yöne-
tim Konseyi’nde tartışılması,

•	 Evrensel	ölçekte	kabul	edilebilir	çalışma	standartların	oluşumu	ve	bunların	
izlenmesi,

•	 Diğer	sorunlara	ilişkin	ortak	politika	oluşumu
olarak üç temel görev yüklemiştir (Thomas, 1938; Servais, 2011). 

ILO’nun ortaya çıkışı çok çeşitli faktörlerin bileşiminin bir sonucudur. Bir ta-
raftan Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkardığı koşullar, diğer taraftan ulus devletlerin 
uluslararası sosyal politika mevzuatına ilişkin açık onayı, ekonomik açıdan geliş-
miş ülkeleri geleneksel diplomatik ve ticari ilişkilerin ötesinde işbirliği yapmaya 
sevk etmiştir. Yeni ortaya çıkan sorunlar dizisine çözüm bulmak amacıyla, özel ve 
kamu kurumları aracılığıyla teknik boyutu ağır basan bir işbirliği geliştirilmiştir. 
Çalışma koşullarına yönelik uluslararası eylem fikri, yeni gelişen bu koşullar ile 
doğal olarak uyum göstermiş ve henüz uluslararası hale gelmiş işçi hareketi tara-
fından destek görmüştür (Servais, 2011: 17).

Uluslararası düzeyde çalışma sorunlarının çözümü birkaç gereksinime dayan-
maktadır. Bunların en başta geleni sosyal adaletin sağlanması ve kabul edilemez 
nitelikli çalışma koşullarının ortadan kaldırılmasıdır. Bu gereksinimi uluslararası 
düzeyde gerçekleştirmek karmaşık nitelikli sosyal sorunlara gerçekçi ve bütüncül 
çözümler bulma olanağını sağlamıştır. Ayrıca ulusal yasaların uyumlaşmasını sağ-
layarak özellikle göçmen işçi istihdamı gibi farklı ülkeleri eş anlı ilgilendiren so-
runlara yönelik ulusal yasaların çatışmasından kaynaklı sorunların çözümünü de 
kolaylaştırmıştır. Dolayısıyla ILO standartları ulusal düzenlemelere referans kay-
nağı teşkil etmekte; standartların ülkeler tarafından onaylanması ulusal yasalara 
uyumu güçlendirmekte ve çalışanları koruyucu yönde işlev görmektedir. Anaya-
sanın Başlangıç bölümünün önemle dikkat çektiği kalıcı bir barışın ancak sosyal 
adaletin tesisiyle sağlanabileceği yönündeki kabul, ILO’nun sosyal adaleti sağla-
maya ilişkin kalıcı bir misyon ve işlev yüklenmesine neden olmuştur. Son olarak, 
çalışma koşullarını iyileştirme yönünde başarısızlığa düşen her ülkenin, kendi ça-
lışma koşullarını iyileştirme isteği olan ülkelere de engel olacağı belirtilerek, ILO’ya 
farklı çalışma standartlarından kaynaklanan rekabet eşitsizliğini önlemeye yönelik 
önemli bir işlev yüklenmiştir (Thomas, 1938; Ghebali, 1989, Servais, 2011).

Rekabet eşitsizliğini önlemeye yönelik ILO standartlarının nasıl bir işleve sahip 
olacağı konusu ise belirsizlikler taşımaktadır. Rekabet eşitsizliği iki şekilde yorum-

ILO’nun temel amacı sosyal 
adalet ve evrensel barışın 
sağlanmasıdır.

ILO’nun kuruluşu, sosyal 
adaletin sağlanarak kalıcı 
bir barışa ulaşılması ve 
ülkeler arasında çalışma 
standartlarının farklılığından 
kaynaklı rekabet eşitsizliğini 
önleme isteğinin ürünüdür.
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lanmaktadır. İlk yorum, kötü örneklerin, rekabet koşullarında diğer ülkelerin de 
çalışma standartlarını aşağıya çekici etki yaratmasıdır. İkinci yorum ise, ulusla-
rarası çalışma standartlarının, ucuz emek politikaları izleyerek uluslararası reka-
bette rakipleri karşısında avantaj sağlamak isteyen ülkelere engel oluşturacağıdır. 
Bununla birlikte, işgücü maliyetlerinin toplam maliyetler içerisinde yüksek oldu-
ğu ülkelerde, çalışma koşullarını iyileştirici düzenlemeler yapmak, sözleşmeleri 
onaylamayan ülkelere yönelik gerçek anlamda yaptırımların olmadığı bir yapıda 
kolay değildir. Ayrıca birçok ülke, uluslararası sözleşmeler ortaya çıkmadan önce, 
sanayi sektörünün performansını engellemeyecek şekilde kendi çalışma standart-
larını benimsemiştir. Bu ikilemi aşmak için ILO her zaman ekonomik ve sosyal 
gelişme arasında denge yaklaşımı sergilemiştir. Versay Barış Antlaşması da bu 
gerçekliği kavrayarak ekonomik fırsatlar ve gelenek farklılıklarının, çalışma ko-
şullarında uyumlaştırmayı güçleştireceğini belirtmiştir (Servais, 2011: 18). Belir-
tilen bu güçlük, ilerleyen yıllarda sözleşme hükümlerinin uygulanmasına yönelik 
çeşitli esneklik formülleriyle aşılmaya çalışılmış ve sözleşmeleri onaylayan ülke 
sayısının arttırılması sağlanmıştır. 

Üçlü yapıya sahip ILO’nun ekonomik ve sosyal gelişme arasında denge kurul-
masına ilişkin çabaları, ilerleyen süreçlerde örgütün sürekliliğini sağlayarak diğer 
uluslararası örgütlerden farklı özellikler sergileyen bir yapı kazanmasına neden 
olmuştur. 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kurulmasına ortam sağlayan koşullar sizce nelerdir?
6
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Özet
 Uluslararası sosyal politikanın doğuşuna ortam 

sağlayan koşulları tanımlamak.
 Sanayi Devrimi’nin yarattığı olumsuz çalışma ve 
yaşam koşullarına karşı işçi sınıfının durumunu 
iyileştirmeye yönelik sosyal politika düzenleme-
lerinin ülkeler arasında yarattığı rekabet eşitsiz-
liği uluslararası sosyal politika düşüncesinin do-
ğuşunda tetikleyici rol oynamıştır. İşverenlerin 
ulusal sosyal politika düzenlemelerinin farklılı-
ğına bağlı olarak uğradıkları haksız rekabet, söz 
konusu normların ancak uluslararası düzeyde 
tüm sanayileşmiş ülkeler tarafından benimsen-
mesi şartıyla kabul edilebilir olacağı yönündeki 
görüşleri beraberinde getirmiştir.

 Uluslararası sosyal politikanın gelişim dinamikle-
rini değerlendirmek.
 Ülkeler arasında sosyal politika normlarının 
farklılığından kaynaklanan haksız rekabeti ön-
lemek üzere, uluslararası çalışma mevzuatı ge-
liştirme düşüncesi ilk olarak çoğunluğu sanayi-
cilerinden oluşan öncü isimler tarafından dile 
getirilmiştir. Bu dönemde uluslararası sosyal 
politika öncelikle ekonomik nedenlerle savu-
nulmakla birlikte, sosyal karışıklıkların ortaya 
çıkmasını önleyerek sosyal barışın sağlanmasına 
katkıda bulunmasına yönelik politik nedenler 
ve işçilerin hem maddi hem de manevi olarak 
yaşamlarının gelişmesine hizmet edeceği yö-
nündeki sosyal nedenlerle de savunulmuştur. 
Ancak söz konusu dönemdeki klasik liberaliz-
min bu şekildeki bir müdahaleye sıcak bakma-
ması, öncü isimlerin başlattıkları girişimlerin 
hükümetler nezdinde sonuçsuz kalmasına ne-
den olmuştur. Uluslararası sosyal politikaya iliş-
kin mevzuat düşüncesi sonraki yıllarda örgütlü 
özel girişimler tarafından geliştirilmiş ve en son 
olarak da hükümetler nezdinde kabul görür 
hale gelmiştir. Uluslararası çalışma mevzuatının 
tartışılması için resmi bir konferans toplanma-
sı yönünde İsviçre hükümetinin başını çekti-
ği çabalar, 1890 yılında ilk resmi konferansın 
Berlin’de toplanmasıyla sonuçlanmış ancak Ber-
lin Konferansı’ndan sadece dilek niteliğinde ve 
yaptırım gücü olmayan kararlar çıkmıştır. Son-
raki yıllarda gerek özel girişimler gerekse hükü-
metler düzeyindeki girişimler devam etmiş ve 

1900 yılında İşçilerin Yasal Korunması Ulusla-
rarası Derneği ve Uluslararası Çalışma Ofisi’nin 
kurulmasıyla uluslararası sosyal politika düşün-
cesinin gelişimi önemli bir noktaya ulaşmıştır. 
Derneğin çalışmaları sonucunda 1905 yılı ve 
1906 yılı Bern Konferansları’nda ilk uluslararası 
sözleşmeler kabul edilmiştir. 

 Uluslararası sosyal politikanın kurumsallaşması-
na yol açan I. Dünya Savaşı yıllarındaki gelişme-
leri ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kurulu-
şuna yol açan dinamikleri açıklamak.

 I. Dünya Savaşı’nın ortaya çıkmasıyla bir-
likte İşçilerin Yasal Korunması Uluslararası 
Derneği’nin çalışmaları kesintiye uğramıştır. 
Savaş yıllarında uluslararası sosyal politika dü-
şüncesinin gelişimine en büyük destek daha 
önceki yıllarda bu düşünceye ihtiyatla yaklaşan 
işçi sınıfından gelmiştir. Uluslararası alanda ör-
gütlenen işçi sınıfı, savaş sonrası dönemi belirle-
yecek Barış Antlaşması’nda işçilerin durumunu 
iyileştirecek yönde uluslararası sosyal politika 
önlemlerinin yer almasını ve bu önlemlerin uy-
gulanmasından sorumlu olacak bir uluslararası 
örgütün kurulması isteğini düzenlediği çeşitli 
konferanslarla ortaya koymuştur. Savaş yılların-
da işçi sınıfının gösterdiği fedakârlıklar, 1917 
yılında Rusya’da ortaya çıkan devrimin işçi sını-
fının ihtiyaçlarının göz ardı edilmemesi gereğini 
ortaya çıkarması sonucunda, işçi sınıfının istek-
leri hükümetler tarafından olumlu karşılanmış 
ve işçi sınıfı müzakere döneminin önemli aktörü 
olarak söz konusu süreçte yerini almıştır. Bu ko-
şullar çerçevesinde, Barış görüşmeleri sırasında 
Uluslararası Çalışma Mevzuatı Komisyonu ku-
rulmuş ve komisyonun çalışmaları Versay Barış 
Antlaşması’nın “Emek” başlıklı XIII.Bölümünü 
oluşturmuştur. Bu bölümde, uluslararası sosyal 
politikanın uygulanmasından sorumlu olacak 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün yapısı, amaç-
ları, organları ve görevleri tanımlanarak, çö-
zümü ivedilik taşıyan çalışma yaşamına ilişkin 
sorunlara yönelik ilkeler benimsenmiştir. 1919 
yılında Milletler Cemiyeti’ne bağlı bir örgüt ola-
rak Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kuruluşu, 
uluslararası sosyal politikanın kurumsallaşması-
na yol açarak yeni bir dönemi başlatmıştır. 

1
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sosyal politika 
düşüncesinin ortaya çıkışında etkili olan aktörlerden 
biri değildir?

a. Sanayiciler
b. Özel girişimler
c. Hükümetler
d. Sendikalar
e. Bilim insanları 

2. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sosyal politi-
kanın ortaya çıkış sürecinde yer alan öncü isimlerden 
biri değildir?

a. Charles Hindley
b. Edward Ducpeciaux
c. Daniel Mareska
d. Daniel Le Grand
e. Karl Marx

3. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sosyal politika 
düşüncesinin ortaya çıkışındaki tetikleyici unsurdur?

a. Sendikaların uluslararası çalışma mevzuatı yö-
nündeki çabaları

b. Evrensel barış isteği yönündeki çabalar
c. Sosyal adaletin sağlanması yönündeki çabalar
d. Ülkeler arasında rekabet eşitsizliğini önleme 

yönündeki çabalar
e. İşçilerin maddi ve manevi yaşam koşullarının 

iyileştirilmesi yönündeki çabalar

4. Uluslararası çalışma mevzuatı oluşturulmasına iliş-
kin hükümetler arası ilk resmi konferans hangisidir?

a. 1856 Brüksel Konferansı
b. 1857 Frankfurt Konferansı
c. 1890 Berlin Konferansı
d. 1900 Paris Konferansı
e. 1905 Bern Konferansı

5. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sosyal politika-
nın gelişim sürecinde ele alınan konulardan biri değildir?

a. Madenlerde çalışma koşullarının düzenlenmesi
b. Çalışmaya giriş yaşının düzenlenmesi
c. Çalışma sürelerinin düzenlenmesi
d. Kadınların çalışma koşullarının düzenlenmesi
e. İşçilerin grev haklarının düzenlenmesi 

6. Aşağıdaki ülkelerden hangisi uluslararası çalışma 
mevzuatına ilişkin hükümetler arası girişimleri başla-
tan ilk ülkedir?

a. İngiltere
b. Almanya
c. İsviçre
d. İtalya
e. Fransa

7. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sosyal politi-
kanın gelişiminde özel girişimlerden biri olan İşçilerin 
Yasal Korunması Uluslararası Derneği’nin amaçları 
arasında yer almaz?

a. Uluslararası çalışma mevzuatıyla ilgilenenler 
arasında bağ kurmak

b. Ülkelerin çalışma mevzuatı hakkında inceleme 
yapmak

c. Uluslararası sözleşmelerinin kabulü için çalışmak
d. Uluslararası sendikacılık hareketinin gelişimini 

sağlamak
e. Uluslararası çalışma mevzuatına yönelik konfe-

ranslar düzenlemek 

8. Aşağıdakilerden hangisi 1905-1906 yılı Bern Kon-
feranslarında kabul edilen ilk uluslararası çalışma söz-
leşmelerinin düzenlediği konularından biridir?

a. Göçmen işçilerin sosyal güvenlik hakları
b. Çocukların çalışmaya başlama yaşı
c. Asgari ücret güvencesi
d. Kadınların gece çalışması 
e. İşçilerin örgütlenme hakkı 

9. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün kuruluşuna yol açan nedenlerden biri değildir?

a. İşçilerin I. Dünya Savaşı yıllarında göstermiş ol-
duğu çabalar

b. 1917 Bolşevik Devrimi 
c. Uluslararası sosyal politikanın oluşumu yönün-

de sağlanan teknik birikim
d. Evrensel barışın sağlanması isteği
e. Sosyal devlet ilkesinin yaşama geçirilmesi isteği

10. Aşağıdakilerden hangisi Versay Barış Antlaşması’nın 
XIII. bölümünde çalışmaya ilişkin ortaya konulan temel 
ilkelerden biri değildir?

a. Çalışanların ve işverenlerin örgütlenme hakkı
b. Eşit değerde işe eşit ücret hakkı
c. Göçmen işçilere eşit davranma hakkı
d. Çalışanların grev hakkı
e. Uygun yaşam koşulları sağlayacak ücret hakkı 



Uluslararası Sosyal Politika42

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
1. d Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Sosyal Politi-

kanın Gelişim Dinamikleri” bölümünü yeni-
den gözden geçiriniz. 

2. e Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Sosyal Poli-
tikanın Gelişiminde Öncüİsimler” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz. 

3. d Yanıtınız yanlış ise “Ulusal Düzeyde Sosyal Po-
litikaların Gelişimi ve Ülkeler Arasında Ortaya 
Çıkan Rekabet Eşitsizliği Sorunu” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz. 

4. c Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Sosyal Politi-
kanın Gelişiminde Hükümetlerin Girişimleri 
ve İlk Resmi Konferans” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz. 

5. e Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Sosyal Politi-
kanın Gelişim Dinamikleri” bölümünü yeni-
den gözden geçiriniz. 

6. c Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Sosyal Politi-
kanın Gelişiminde Hükümetlerin Girişimleri 
ve İlk Resmi Konferans” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz. 

7. d Yanıtınız yanlış ise “İşçilerin Yasal Korunması 
Uluslararası Derneği ve Uluslararası Çalışma 
Standartlarına İlişkin İlk Sözleşmeler” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

8. d Yanıtınız yanlış ise “İşçilerin Yasal Korunması 
Uluslararası Derneği ve Uluslararası Çalışma 
Standartlarına İlişkin İlk Sözleşmeler” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Sosyal Politi-
kanın Kurumsallaşmasına Doğru” bölümünü 
yeniden gözden geçiriniz.

10. d Yanıtınız yanlış ise “Barış Anlaşması Hazırlık 
Sürecinde Uluslararası Sosyal Politikaya İlişkin 
Çalışmalar ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 
Kuruluşu” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

Sıra Sizde 1
Sanayi Devrimi’nin işçiler açısından yarattığı zorlu 
koşullara yönelik olarak ortaya çıkan sosyal politika 
önlemlerine ilişkin ülkeler arasındaki farklılıklar, bir 
süre sonra uluslararası ticarette haksız rekabet soru-
nunu gündeme getirmiştir. Bu durum sanayicilerin 
benzer nitelikli sosyal politika düzenlemelerinin tüm 
ülkelerde eş anlı olarak yaşama geçirilmesi taleplerini 
artırarak, öncelikle işverenleri haksız rekabetten koru-
yucu yönde uluslararası sosyal politika düşüncesinin 
doğuşuna ortam sağlamıştır. 

Sıra Sizde 2
Uluslararası sosyal politikanın gelişiminde öncü isim-
lerin uluslararası çalışma normlarının gerekliliğini sa-
vunmalarının öncelikli nedeni, ülkeler arasında ortaya 
çıkan rekabet eşitsizliğini önlemektir. İkinci neden, 
uluslararası sosyal politika normlarının sosyal karışık-
lıkların ortaya çıkmasını önleyerek sosyal barışın sağ-
lanmasına katkıda bulunmasıdır. Üçüncü neden ise, 
uluslararası sosyal politika normlarının işçilerin hem 
maddi hem de manevi olarak yaşamlarının gelişmesine 
hizmet etmesidir. 

Sıra Sizde 3
Uluslararası sosyal politika düşüncesine yönelik ilk gi-
rişimlere işçilerin dahil olmamasının nedenleri, ulus-
lararası sosyal politika düşüncesinin ülkeler arasında 
rekabet eşitsizliği yarattığı gerekçesiyle öncelikle işve-
renler tarafından savunulması ve bu dönemde ulusla-
rarası sosyal politika düşüncesine örgütlü bir biçimde 
işçiler tarafından sahip çıkılmasını engelleyen örgüt-
lenme yasaklarının bulunmasıdır. 

Sıra Sizde 4
İşçilerin Yasal Korunması Derneği’nin amaçları, sana-
yileşmiş ülkelerde çalışanları koruyucu yasal düzenle-
melerin gerektiğini düşünenler arasında bağ kurmaya 
hizmet etmek; çalışma mevzuatına ilişkin değerlen-
dirmeleri kolaylaştırmak; çeşitli ulusal yasa ve düzen-
lemeleri incelemek ve bu konulara ilişkin yapılacak 
uluslararası çalışma kongrelerinin sayısını arttırmaktır. 
Dernek, bu amaçlar doğrultusunda düşünsel ve eylem-
sel alanda faaliyette bulunmakla görevlendirilmiştir. 
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Yararlanılan ve Başvurulabilecek 
Kaynaklar 

Sıra Sizde 5
I. Dünya Savaşı yıllarında işçi sınıfı, savaş sonrası döne-
min koşullarını belirleyecek olan Barış Antlaşması’nda 
işçi sınıfının durumunu iyileştirecek yönde uluslararası 
sosyal politika önlemlerinin yer almasını ve bu önlem-
lerin uygulanmasından sorumlu olacak bir uluslararası 
örgütün kurulması isteğini düzenlediği çeşitli konfe-
ranslarla ortaya koymuştur. Bu istekler, savaş yıllarında 
işçi sınıfının gösterdiği fedakârlıklar ve 1917 yılında 
Rusya’da ortaya çıkan devrimin işçi sınıfının ihtiyaç-
larının göz ardı edilmemesi gereğini ortaya çıkarması 
sonucunda hükümetler tarafından olumlu karşılanmış 
ve işçi sınıfı müzakere döneminin önemli bir aktörü 
olarak söz konusu süreçte yerini almıştır. 

Sıra Sizde 6
Sosyal politika alanında farklı uygulamaların ortaya çı-
kardığı sorunlar; işçi sınıfının I. Dünya Savaşı yılların-
da ülkeleri için göstermiş olduğu katkı; bu katkıya kar-
şılık olarak ulus devletlerin uluslararası sosyal politika 
mevzuatına ilişkin açık onayı; Rusya’da ortaya çıkan 
devrimin işçi sınıfının isteklerine karşı daha tavizkar 
davranılmasına yol açması; uluslararası sosyal politi-
kaya yönelik sağlanan birikim ve çalışma koşullarına 
yönelik uluslararası eylem düşüncesinin henüz ulus-
lararalılaşmış işçi hareketi tarafından destek görmesi 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kurulmasına ortam 
sağlamıştır. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kuruluşu öncesindeki aylarda yapılan çalış-
malar, benimsenen yaklaşım ve Barış Antlaşması’na konulması kabul edilen 
ilkeleri açıklayabilecek,
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün, resmen kurulmasıyla başlayan ve 2. Dünya 
Savaşı ile sona eren dönemde, nasıl işlerliğe geçtiğini, karşılaştığı sorunları 
nasıl aştığını ve kural üretme etkinliğinin temel özelliklerinin neler olduğunu 
açıklayabilecek,
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün, iki Savaş arası dönemde neler yaptığını ve 
tarihinde yeni bir sayfa açan Filadelfiya Bidirgesi’nin yaklaşımını ve içerdiği 
ilke ve kuralların neler olduğunu açıklayabileceksiniz.
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ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA



GİRİŞ
Sosyal politikanın ilk ve biricik “uluslararası” kuruluşu, Uluslararası Çalışma 
Örgütü’dür (UÇÖ/ILO). Örgüt, kurulduğu 1919 yılından önceki neredeyse yüz 
yıla yaklaşan dönemde tanık olunan düşünsel ve eylemsel girişim ve gelişmeler 
ile ekonomik, siyasal ve sosyal etkenlerin sonucudur. Ancak, kuruluşunun hemen 
öncesinde, özellikle iki olay, anayasal ilke ve değerlere yön veren ideolojik yakla-
şımlar üzerinde belirleyici rol oynadı: Savaş ve Bolşevik Devrimi.

UÇÖ, ne kendi öncesinde ne de sonrasında ve kuşkusuz günümüzde de, ben-
zeri bulunmayan bir uluslararası kuruluştur. Gerek kurumsal yapısı, gerekse ulus-
lararası kurallar üretme sistemi yönlerinden, kendine özgüdür. Günümüzdeki 
evrensel ve/ya da bölgesel ölçekli tüm uluslararası kuruluşlardan farklıdır. Kurulu-
şundan beri sürdürdüğü ve kendisini “hükümetlerarası” kuruluşlardan ayıran bu 
özelliği, kısaca üçlü yapı ilkesiyle anlatılır. “Üçlülük” olarak da bilinen üçlü yapı, 
“karar organları”nda yalnızca üye devletlerin temsilcilerinin yer aldığı başka ulus-
lararası kuruluşların hiçbirinde görülmeyen bir özelliktir. UÇÖ, 1919’dan bu yana, 
uluslararası kurallar üretme ve uygulanmasını denetleme yetkisi bulunan organ-
larda, devletlerin siyasal temsilcilerinin yanı sıra, işçi ve işveren temsilcilerinin de 
yer aldığı bir uluslararası kuruluştur. Bu katılma “danışsal” değildir. Üçlü yapının 
1919’da anayasal bir ilke olarak öngörülmesi, vurgu gerektiren bir özelliktir.

Üçlü yapıda yer alan işçi (çalışan) ve işveren kanatlarının temsilcileri için “sosyal 
ortaklar” terimi de kullanılacaktır. 

UÇÖ’nün altı çizilmesi gereken bir başka özelliği de, bir “insan hakları kuru-
luşu” olmasıdır. İnsan haklarının “ikinci kuşak” olarak da bilinen “sosyal haklar” 
alanında uluslararası kurallar üretir. Kabul ettiği sözleşmelerin çok büyük bir bölü-
mü, çalışmaya / emeğe ilişkin hakları güvenceye alır. UÇÖ’nün insan hakları kuru-
luşu yönü, özellikle 10 Mayıs 1944’te kabul edilen Filadelfiya Bildirgesi’nde açıkça 
görülür. 1919’da kabul ettiği sözleşmelerden itibaren, insan haklarının sosyal hak-
lar alanında uluslararasılaşmasını, ilk kez UÇÖ başlattı. Yalnızca sosyal politikanın 
uluslararası düzeydeki başlıca belgeleri olan sözleşmeler kabul etmekle kalmadı. 
Aynı zamanda, sözleşmelere uyulmasını sağlamak amacıyla uluslararası koruma / 
denetim sistemleri de kurdu. Böylece, hem kural üretme, hem de uygulanmasını 
denetleme yönlerini kapsamak üzere, insan hakları alanında uluslararasılaşmayı 

Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün Tarihsel Gelişimi 

(1919–1946)

Üçlü Yapı İlkesi: UÇÖ’nün 
kural üretme yetkisi bulunan 
anayasal organlarından 
ikisinde, işçi ve işveren 
sendikalarının temsilcilerinin, 
hükümet temsilcileriyle eşitlik 
ilkesi temelinde yer almasıdır. 
Dayanağı UÇÖ Anayasası olan 
üçlü yapı ilkesiyle, “siyasal 
temsil”in yanı sıra “sosyal 
temsil” de gerçekleştirilmiştir. 
Bu ilkeyi, 4. Ünitede daha 
ayrıntılı biçimde göreceğiz.
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ilk kez sosyal haklardan başlattı. İnsan haklarının uluslararası korunması alanın-
da, 1945’te kurulan Birleşmiş Milletler’ce oluşturulan denetim sistemlerine esin 
kaynağı oldu (Gülmez, 2004: 40-42). UÇÖ, dört ana konuya ilişkin sekiz sözleş-
mesini “temel insan hakları sözleşmeleri” olarak sınıflandırdı ve uygulanmalarını 
sağlamak üzere, geleneksel denetim sistemlerinin yanı sıra, ayrı bir “izleme yön-
temi” de oluşturdu. 

UÇÖ’nün kural üretme etkinliği ve süreci ile “temel insan hakları sözleşmeleri”, denetim 
ve izleme sistemleri, sırasıyla 4. ve 5. Ünitelerde daha geniş ve somut olarak incelenecektir.

3., 4. ve 5. Ünitelerde, İngilizce “Standarts” ve Fransızca “Normes” sözcükleri yerine 
“Kurallar” kullanılmıştır.

KURULUŞ ÖNCESİ DÖNEM (OCAK-HAZİRAN 1919)
UÇÖ’nün “resmi” tarihi, 1. Dünya Savaşı sonrasında, Milletler Cemiyeti’nin yapısı 
içinde yer almasıyla başlar. Ancak 1919 öncesi ve özellikle Savaş yılları, uluslararası 
sosyal politikaya götüren ekonomik, sosyal, siyasal ve insancıl etkenler yönünden 
önemlidir. Sosyal politika alanında “uluslararası” düzeyde bir Örgüt oluşturulma-
sına ve bu Örgüt eliyle “uluslararası” kurallar belirlenmesine yol açan söz konusu 
etkenler, UÇÖ’nün amaç, yapı ve işlevleri üzerinde belirleyici rol oynadı. 

2019’da “Yüzüncü Yılı”nı kutlamaya hazırlanan Örgüt’ün gerek kurumsal ya-
pısı, gerekse amaç ve işlevleri temel alındığında, kuruluş öncesi aylardan Filadel-
fiya Bildirgesi’ne değin uzanan tarihsel evrimini üç başlıkta özetlemek olanaklıdır. 
Anayasal ilke ve değerler üzerinde etkili olan yaklaşımları ve değişimini görmek 
için, tarihsel evrime, kuruluştan beş ay öncesinden başlamak gerekiyor. 

UÇÖ’nün kuruluşunun 1919 öncesindeki tarihsel gelişimi, 19. yüzyılın başlarından 
itibaren Kitabınızın 2. Ünitesinde incelendiğinden, bu Ünitede değinilmedi (Bu ko-
nuda geniş bilgi için ayrıca bkz.: Gülmez, 2011: 15-61). 

Örgüt’ün Filadelfiya Bildirgesi sonrasındaki tarihsel evriminden önemli noktalara, 
4. ve 5. Ünitelerin konuları kapsamında değinilecektir.

UÇÖ’nün Yüzüncü Yılı etkinliklikleri için bkz.: http://www.ilo.org/public/english/
century/index.htm

Uluslararası Hukukta Geleneksel Yaklaşımın Değişmesi
Uluslararası Sosyal Politika, insan haklarından olan “sosyal haklar” göz ardı edile-
rek ele alınamayacağı için, önce insan hakları alanında egemen olan yaklaşımlar-
daki değişime değinmek gerekir.

UÇÖ’nün kuruluşu öncesinde ve Birleşmiş Milletler’in (BM) kurulmasına 
değin süren dönemde egemen olan geleneksel anlayışa göre Uluslararası Hukuk, 
yalnızca “devletler arasındaki” ilişkileri düzenliyordu. “Devlet-yurttaş arasındaki” 
ilişkilerin düzenlenmesi ise iç/ulusal hukuka bırakılıyordu. Bireyler, Uluslararası 
Hukukun “özne”si değil, “konu”su idi. Uluslararası Hukukta hak özneleri yalnızca 
devletlerdi. Birey, ancak ulusal sınırlar içinde hak öznesi sayılıyordu.

Bu anlayış, çalışma/emek alanında, egemen devletler için bağlayıcı olan “ulus-
lararası” nitelikli önlemler alınması, hukuksal düzenlemeler yapılması önünde 
ciddi bir engel oluşturdu. Örneğin, UÇÖ’ye giden yolda, ancak “dilek” nitelikli 

Sosyal Haklar: Sosyal haklar, 
temelde ekonomik yönden 
güçsüz olanların korunmasını 
ve öncelikle özel olarak 
korunmaya gereksinmesi 
bulunan sosyal sınıflar, 
elverişsiz konumdaki kişi grup 
ya da kesimleri ve toplumdan

 dışlanan kişiler için ekonomik 
ve sosyal adaleti ve eşitliği 
gerçekleştirmeyi amaçlayan 
haklardır (Gülmez, 2009: 10).

Uluslararasılaşma: 
İnsan haklarının 
“uluslararasılaşması”; insan 
haklarının, egemen ulus 
devlet ile bireyler arasındaki 
ilişkileri ilgilendiren ve her 
devletin iç/ulusal yargı 
yetkisine giren bir konu 
olmaktan çıkmasıdır.

Uluslararası Sosyal Politika: 
“Uluslararası Sosyal Politika, 
ekonomik ve sosyal yönden 
güçsüz olan kişi ve kesimleri 
korumak, ekonomi yasalarının 
yarattığı ve küreselleşmenin 
derinleştirdiği uluslararası barışı 
tehdit eden sosyal adaletsizlik 
ve eşitsizlikleri azaltmak ve 
giderek kaldırmak amacıyla 
uluslararası ya da bölgesel 
düzeylerde sosyal haklar 
temelinde izlenmesi gereken 
politikaları, alınması gereken 
önlemleri, yapılması gereken 
hukuksal düzenleme ve 
değişiklikleri, sosyal politikanın 
uluslararası kaynaklarını, 
ortaklarını ve kuruluşlarını 
inceleyen disiplinlerarası bir 
sosyal adalet ve sosyal barış 
bilimidir” (Gülmez, 2011: 14; 
2017d: 112-113)
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kararların alınabildiği Berlin Kongresi’nin yapıldığı 1890 yılında, ünlü bir gele-
neksel uluslararası hukuk uzmanı şu görüşleri savunuyordu: Çalışmanın/emeğin 
düzenlenmesi sorunu, ancak ve yalnız ulusal yasa koyucunun yetki alanına gi-
rer, uluslararası hukuka yabancıdır (Berenstein, 1982: 315; Gülmez, 2004: 20-21; 
2017b: 33). Bu anlayışın anlamı ve sonucu şudur: Bir uluslararası kuruluş eliyle, 
devletleri hukuken bağlamaya yönelik sosyal politika önlemleri içeren kurallar 
üretilemez. Özne sayılmadığı için de, hakları ihlal edilen birey uluslararası dene-
tim mekanizmalarına başvuramaz, haklarını arayamaz. Çünkü bunun tersi, ege-
men devletlerin iç işlerine karışmak demektir. 

Uluslararasılaşma karşıtı bu yaklaşım, UÇÖ’nün kuruluşundan sonra da, ulusla-
rarası kurallar üretilmesi ve uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin kaynağı oldu.

Oysa sanayi devrimini izleyen yıllarda, sanayileşmenin çalışma yaşamında ya-
rattığı sorunlara ve daha da derinleştirdiği ekonomik ve sosyal eşitsizliklere karşı 
İngiltere, İsviçre, Fransa ve başka ülkelerde ilk “sosyal yasalar” kabul edilmeye 
başlamıştı (Gülmez, 1991: 94-95; Talas, 1990). Bu da, benzer sosyal politika ön-
lemleri almaktan kaçınan devletler yararına rekabet eşitsizliği yaratıyordu. Bunu 
önlemenin yollarından biri ise, tüm devletler için bağlayıcı olacak “uluslararası” 
çapta düzenlemeler yapılmasıydı. Tarihsel evrim, çeşitli aşamalardan geçerek, bu-
nun gerçekleşmesiyle sonuçlandı.

UÇÖ’nün tarihsel gelişim sürecinin resmi olarak kurulması öncesindeki beş 
ay, yalnızca Örgüt’ün yapısı ve amaçları yönlerinden değil, aynı zamanda kurucu-
larının benimsediği düşünsel yaklaşım yönünden de önemlidir. Çünkü bu yakla-
şım, UÇÖ Anayasası’ndaki kurucu ilkelere ve etik değerlere yansıdı. 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kuruluşu öncesinde ve kuruluş yıllarında egemen 
olan uluslararası hukuk anlayışı sizce nasıldı? 

Uluslararası Çalışma Mevzuatı Komisyonu Kurulması ve 
Çalışmaları 
UÇÖ’nün resmen kuruluşuna giden süreçte atılan ilk adım, Barış Antlaşması Hazır-
lık Konferansı’nın 25 Ocak 1919’da Paris’te yaptığı ilk toplantıda kurulmasına karar 
verdiği, Uluslararası Çalışma Mevzuatı Komisyonu’dur (UÇMK). Komisyonun gö-
revi, sürekli nitelik taşıyan bir uluslararası çalışma örgütü için kurucu belgesi olan 
Anayasası’nın hazırlanması idi. 9 devletten 15 üyenin yer aldığı bu Komisyonda, sen-
dika önderleri, devlet adamları ve profesörler vardı. Böylece Komisyonda, hükümet-
leri temsil eden delegelerin yanı sıra, örneğin Amerikan Çalışma Federasyonu’nun 
(AFL) başkanı Samuel Gompers ile Fransa Genel Çalışma Konfederasyonu (CGT) 
Genel Sekreteri Léon Jouhoux gibi işçi sınıfından gelen ünlü temsilciler de vardı. 

Devletlerin Barış Konferansı delegasyonunda, emek ve işveren kesimlerinden 
üyeler de yer aldı. Sanayileşmiş beş büyük devlet olarak ABD, Britanya İmpara-
torluğu, Fransa, İtalya ve Japonya ile Belçika 2’şer üye ile Komisyon’da temsil edi-
lirken, üç devlet de (Küba, Polonya ve Çekoslovakya) 1’er temsilci ile Komisyon’da 
yer aldılar. UÇMK’nin bu karma yapısı, doğal olarak, UÇÖ’nün yürütme organı-
nın yapısına da yansıdı. Gelişmiş büyük devletler, Örgüt’ün yürütme organı olan 
Yönetim Konseyi’nde, kendileri için “seçimsiz” kontenjan ayırdılar.

Yönetim Konseyi’nin seçimsiz üyelerinin sayısı ve özellikle yapısında gerçekleştirilen, 
ancak henüz yürürlüğe girmeyen Anayasa değişikliği konusunda 4. Üniteye bakınız.

1
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Komisyon; temelde Marksizm, Bolşevizm ve devrimci sendikacılık anlayışına 
karşı “sosyal reformcu” yaklaşımı benimseyen üyelerden oluşuyordu.

Komisyon, çalışmalarında Büyük Britanya’nın önerisini / tasarısını temel aldı 
ve üç ay süren çalışmaları sonucunda, 11-28 Nisan 1919’da, “Çalışma/Emek” 
başlıklı bir metin hazırladı. Başlangıç ile 41 maddeden oluşan bu metnin, Barış 
Antlaşması’na konulmasını önerdi. Bu öneriler, aslında 1914-1919 arasında yapı-
lan kongrelerde işçi sınıfının sürekli olarak dile getirdiği istemleri yansıtıyordu. 

Barış Konferansı, 28 Haziran 1919’da Versay Antlaşması’nı kabul etti. Versay 
Barış Antlaşması’nın 387-427.maddelerinin “Çalışma/Emek” başlıklı XIII. Bölü-
mü, UÇÖ’nün Anayasası’nı oluşturdu. 

UÇMK’nin çalışmaları sırasında tartışılan sorunlardan ikisi, özellikle 
önem taşıyordu. Biri, UÇÖ’nün anayasal organlarından Uluslararası Çalışma 
Konferansı’nın (UÇK) yapısıyla ilgliydi. Komisyon, işçi önderlerinin hükümet, 
işçi ve işveren kanatlarından 1’er temsilcinin UÇK’de yer alması konusundaki 
İtalyan önerisini benimsemedi. “1+1+1” formülü yerine, İngiliz tasarısındaki hü-
kümet kanadından 2 temsilcinin, buna karşılık işçi ve işveren kanatlarından 1’er 
temsilcinin yer aldığı “2+1+1” formülü kabul edildi. Bu, üçlü yapı ilkesinin, her 
üç kanadın eşit sayıda temsili değil, hükümet kanadı ile işçi ve işveren kanatlarının 
eşit temsili anlamına gelmesi demektir. UÇK’nin yapısı konusundaki bu çözüm, 
temsilci sayısı değiştirilmeksizin 1919’dan beri sürmektedir. 

Ancak, “2+1+1” formülünün de, bazı istisnaları vardır. 

Uluslararası Çalışma Konferansı için, “Genel Konferans” ve/ya da yalnızca “Konfe-
rans” sözcükleri de kullanılacaktır.

Üçlü yapınının ve “2+1+1” formülünün istisnaları konusunda 4. Üniteye bakınız.

UÇM Komisyonu’nda tartışılan önemli sorunlardan ikincisi ise, UÇK’nin kabul 
edeceği sözleşmelerin bağlayıcılığına ilişkindi. Bu sorunun temelinde, UÇÖ’yü ku-
ran “ulus-devletler”in, ulusal egemenliklerinden ödün vermeye yanaşmayan kıs-
kanç tutumları vardı. Komisyon, sözleşmelerin “ulusalüstü yasalar” olması yolun-
daki öneriyi kabul etmedi. Çünkü bu öneri, sonuç olarak, UÇK’nin “ulusalüstü bir 

Resim 3.1

UÇMK Üyeleri

UÇMK, Şubat-Mart 1919’da, Barış Konferansı ile 
eşzamalı toplanan, Versay Barış Antlaşması’na konulan 
UÇÖ Anayasası’nı hazırlamakla görevli idi. 1. sırada 
soldan 3. Samuel Gompers (ABD, Komisyon Başkanı); 
arka sırada, soldan 1. Arthur Fontaine (Fransa, 
Yönetim Konseyi’nin ilk başkanı) ve 2. Léon Jouhaux 
(Fransa); http://www.ilo.org/dyn/media/mediasearch.
fiche?p_id=14986&p_lang=frhttp://www.ilo.org/dyn/
media/mediasearch.fiche?p_id=14986&p_lang=fr) 

Kaynak: ILO, ILO Century Project Ideas, policies and 
progress 1919-2019, Seeking Peace by Cultivating Justice: 
A photographic history of the ILO, 2008.
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parlamento”ya dönüştürülmesi anlamına geliyordu. Tartışmalar, çalışmaya/eme-
ğe ilişkin uluslararası sosyal politika kurallarının “uluslararasılaşması” ile “ulu-
sal egemenlik” arasında uzlaştırıcı bir çözümle sonuçlandı. Sözleşmelerin, kabul 
edilmelerinden sonra, ancak üye devletlerin yetkili organlarının onaylamasıyla 
hukuksal bağlayıcılık kazanması öngörüldü (Gülmez, 2011: 63-65).

Uluslararası Çalışma Mevzuatı Komisyonu’nda tartışılan önemli sorunlar sizce nelerdir?

Kuruluş Öncesi Yaklaşımlar 
UÇÖ, kurucu belgesi Versay Barış Antlaşmasının, Paris yakınlarındaki Versay 
Sarayı’nda 28 Haziran 1919 tarihinde imzalanmasıyla, Milletler Cemiyeti (MC) 
ile birlikte kuruldu. Bir görüşe göre, Barış Antlaşması’na (UÇÖ Anayasası’nın 
Başlangıç Bölümüne), sosyal reformcu yaklaşımı yansıtan etik değerler ve il-
kelerin konulmasında, Savaş’ın yanı sıra, iki yıl önce Ekim 1917’de gerçekleşen 
Bolşevik Devrim de etkili oldu. Hükümet ve işçi sınıfının sosyal reformculuğa 
inanmış en ünlü temsilcilerinin yer aldığı UÇM Komisyonu, Bolşevizmi ödün-
ler koparmak için bir tehdit aracı olarak kullandı. UÇM Komisyonu’ndaki tek 
devlet temsilcisi olan İngiliz Barnes ile Belçikalı sosyalist sendikacı E. Vander-
velde, Komisyonun hazırladığı tasarıyı Barış Konferansı’na sunarken, komünist 
tehdide ve bu tehlikeye karşı koymak için reformcu işçilerle bir blok oluşturma 
zorunluluğuna vurgu yaptılar. Reformcular, Barış Konferansı temsilcilerinin 
doğruluğunu kabul etmedikleri ödünler koparmak için Bolşevik tehdidini bir 
araç olarak ileri sürdüler (Bonvin, 1998: 14-22). Barış Konferansı, sosyal dev-
rimi tamamlamanın iki seçeneği olan “Rusya usulü” ile “Britanya usulü”nden, 
ikincisini seçti (Schaper, 1936: 208). 

1919’un karmaşık koşullarında, Barış Konferansı’nın tüm ortakları için göz-
lemlenebilen bir ortak tehdit vardı. Bu tehdit, farklı gerekçelerle de olsa, ideolojik 
ilerlemesi durdurulmak istenen Bolşevizm ve devrimci sosyalizm idi. Reformcu 
sosyalistler, işçi kitlelerinin devrimci ideallere katılmak için kendilerinden uzak-
laştığını gördüklerinden, buna karşı inandırıcı bir seçenek önermek zorunda kal-
dı. Bu seçenek de kısaca, Bolşevik devrimin sert araçları, Marksizm’in önerdiği sı-
nıf savaşımı ve güce başvurulması yerine, reformcu yöntemler, diyalog ve işbirliği 
idi. Rusya’da zafer kazanan devrimciler hakkındaki korku, Barış Antlaşmalarına 
çalışma kayıtları/kuralları konulması yolundaki önerilerin olumlu karşılanmasın-
da etkili oldu. Çünkü bu yıllarda, Savaş sonrasında terhis olacak milyonlarca as-
kerin yazgısıyla, işsizlik sornunuyla kaygılanmak da ivedilik kazanmıştı (Servais, 
2004: 6). Bu dönemdeki “büyük korku”nun etkisiyle, burjuva hükümetleri Barış 
Antlaşması’na hemen her şeyi koymuştu (Schaper, 1936: 208). Phelan’ın belirttiği 
gibi, Hükümet kanadından olmayan temsilcilere eşit statüyle UÇK’ye ve Yönetim 
Konseyi’ne katılma hakkı tanınması, bütünüyle “radikal” bir önlem sayılıyordu 
(asıl kaynak’tan aktaran Rogers ve diğerleri, 2008: 14).

UÇÖ Anayasası’nın Başlangıç bölümünde, “Bolşevik Devrimi”ne yapılan üstü 
kapalı gönderme, 3. paragrafta geçen “hoşnutsuzluklar” sözcüğüdür. Gerçekten 
de Başlangıç, sanayi devriminin yarattığı adaletsizlik, yoksunluk ve yoksullukla-
rı somutlaştıran çalışma koşullarının halkın büyük bir bölümü için sürdüğünü 
anımsatıyor ve ardından da, bu koşullar öncelikli olarak düzeltilmediği takdirde 
“hoşnutsuzluklar” yaratacağının altını çiziyordu. 

2
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Benzer görüşler, Uluslararası Çalışma Bürosu’nun (UÇB) 1989’da Berlin 
Duvarı’nın yıkılmasını (böylece Soğuk Savaş’ın sona ermesini) izleyen yıllardaki 
Genel Müdür raporlarında da yer aldı. Örneğin M. Hansenne, Örgüt’ün 75. yıldö-
nümünde Genel Konferans’a sunduğu raporda; UÇÖ’nün “Rusya’da komünizmin 
yerleştiği sırada doğduğunu, Örgüt’ün tarihinin, hiç olmazsa kısmen, dünyada 
komünizmin etkisine yapılan göndermeyle açıklandığını” belirtti (BIT, 1994: 3-4, 
7). Böylece de, Bolşevizmin Örgüt’ün kuruluşundaki dolaylı etkisine değindi. So-
mavia da, görevi devraldığı yıl hazırlayıp Genel Konferans’a sunduğu raporda; 
UÇÖ’nün “savaşın kırıp geçirdiği, devrimin tehdit ettiği” (...) bir dünyada doğdu-
ğunu anımsattı ve Örgüt’ün kuruluşunda belirleyici olan iki temel etkenden Ekim 
Devrimi’ne göndermede bulundu (BIT, 1999: 1). 

Demokrasi ve katılım düşüncesini içeren “sendika özgürlüğü” ilkesinin 
Başlangıç’ta yer almış olması, dolaylı yoldan, UÇÖ’nün benimsediği siyasal siste-
min demokrasi olduğunu gösteriyordu. Üretim güçlerinin üç anayasal organdan 
ikisinde hükümetlerin “resmi” temsilcilerine eşit sayıda ve oy hakkıyla yer alması, 
UÇÖ’nün kurumsal yapısının demokrasi temeline dayanması anlamına geliyordu.

Demokrasinin ve reformcu yöntemlerin Bolşevik yaklaşım ve uygulamalara 
üstünlüğünü savunan UÇM Komisyonu ve UÇK üyeleri, aynı “düşman”a, yani 
devrimci sosyalizme karşı savaşım verdi. Sonuç olarak, Başlangıç’taki asgari etik 
değer ve ilkeler üzerinde uzlaştılar. Sosyal adalet de, bunlardan biri ve başlıcası 
idi. Başlangıç bölümünün ilk paragrafında, Savaş sonrasında kurulması amaçla-
nan “siyasal barış” ile “sosyal barış” arasındaki karşılıklı bağımlılığın vurgulanmış, 
sosyal barışın ancak “sosyal adalet” ilkesi temelinde sağlanacağının belirtilmiş ol-
ması anlamlıdır.

UÇÖ’nün kurulmasında yalnızca Bolşevizm tehdidinin etkili olduğu yolundaki 
görüşü kabul etmek olanaklı değildir. UÇÖ, başlangıçtan beri, yalnızca Bolşevizm’e 
karşı bir tepki olarak düşünülmedi. Örgütlü işçi sınıfının / hareketinin özellikle 
Savaş yılları boyunca düzenlediği kongrelerde dile getirdiği ortak hak istemlerin-
den biri, Savaş’ı sona erdirecek Barış Antlaşması’na işçilerin yazgısını değiştirecek 

E. Phelan, 1949’da Diyordu ki:
“Üç büyük güç ABD, Fransa ve Büyük Britanya’nın (1919’da) taşıdığı kaygılar, dö-
nemin eli kulağında tehlikeler taşıyan kritik durumuna ilişkindi ve bu nazik durum, 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında söz konusu değildi. Devrimci zihniyet geniş ölçüde 
yaygındı: Rusya’daki Bolşevik devrim, Bela Kun’un Macaristan’da iktidarı ele geçir-
mesiyle sonuçlanmıştı. Büyük Britanya’da, atelye delegeleri çok sayıda sendikanın en 
önemlilerini kazanmış ve resmi yöneticilerin otoritesini yıkmıştı. Fransız ve İtalyan 
sendikacıları, giderek aşırı uçlara yönelme belirtileri gösteriyordu. (...) Clémenceau, 
Barış Konferansı sırasında, olası ayaklanmalara karşı önlem olarak, Paris’e çok sa-
yıda askeri güç getirtmişti. Barış Antlaşması’nda emek sorunlarına birinci planda 
yer verilmesi, temelde bu kaygılardan esinlenmişti. Barış Konferansı, alt komisyonu-
nun (UÇMK’nin) önerilerini özel bir dikkat göstermeksizin kabul etti. Ne Başlangıç 
bölümünün içerdiği genel ilkelere, ne de önerilen Örgüt’ün ayrıntılarına dikkat etti. 
Gerçekten, örneğin işçi ve işveren delegelerinin hükümet delegeleri ile UÇK’de oy hak-
kının bulunması ve eşit statüden yararlanması gibi, öngörülen gözü pek (çok iddialı) 
yeniliklerden bazılarının, başka ortam ve koşullarda kabul edilebilir bulunmaması 
olasılığı çok yüksekti.” (E. Phelan (1949)’dan aktaran Rogers ve diğerleri, 2008: 6).

UÇÖ Anayasası’nın İlk 
Üç Paragrafı: “Evrensel 
ve sürekli bir barış, ancak 
sosyal adalet temeline dayalı 
olarak kurulabilir.” “(...) Çok 
sayıda kişi için adaletsizlik, 
yoksulluk ve yoksunluklar 
içeren çalışma koşulları 
vardır, bunlar da evrensel 
barış ve uyumu tehlikeye 
sokan hoşnutsuzluklar 
doğurmaktadır.” “(...) Yüksek 
Sözleşmeci Taraflar (...) sürekli 
bir dünya barışı sağlama 
isteğiyle hareket ederek (...) 
bu UÇÖ Anayasası’nı kabul 
ederler.”
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ve düzeltecek kurallar konulmasıydı. UÇB’nin ilk Genel Müdürü Albert Thomas 
da, 1918 yılında “büyük korku”nun bazı işverenlerde bulunduğunu, ancak 1919 
yılında düşüncelerin değiştiğini, işçilerin haklarını Savaş içinde kazandıklarını 
söylüyordu. Bu, korku duygusu değil, Savaşın altüst ettiği dünün yaşlı toplumu-
nun adalete göre yeniden doğması ve yenilenmesi idi (Schaper, 1936: 209). 

Thomas’ın söz ettiği adalet, UÇÖ Anayasası’nın Başlangıç bölümünün ilk pa-
ragrafına yazılan “sosyal adalet” idi. Ve sosyal adalet, dünyada evrensel ve sürekli 
bir barışın temeli olan bir etik değerdir; siyasal ve sosyal barışın bölünmezliğini 
vurgulayan bir anayasal ilkedir.

 
UÇÖ’nün kuruluşunda sizce hangi ideolojik yaklaşım egemen oldu? 

Versay Barış Antlaşması’na Konulması Kabul Edilen İlkeler
İşçi hareketi, Savaş yılları içinde düzenledikleri kongrelerde iki istemde bulun-
muştu: Savaşa son verecek Barış Antlaşması, yalnızca uluslararası çalışma söz-
leşmeleri hazırlanmasına olanak veren bir sistem ve organ, yani sürekli bir yapı, 
Örgüt oluşturmakla kalmamalıydı. Aynı zamanda ve özellikle, bir “Uluslararası 
Emek/Çalışma Şartı” biçiminde, işçi sınıfını koruyucu temel kurallar da Barış 
Antlaşması’na konulmalıydı. Bu amaçla ABD, Belçika, İtalya ve hatta B. Britan-
ya delegasyonları, Barış Antlaşması’na bir Çalışma Şartı konulmasını amaçlayan 
önerileri UÇMK’ye sundular. 

UÇMK, sunulan önerilerden dokuzunun Versay Barış Antlaşması’nın (VBA) 
XIII. Bölümüne (Emek) konulmasını kabul etti. Antlaşma’nın iki altbölümden 
oluşan ve “Genel İlkeler” başlıklı II. altbölümündeki 427. maddeye “Emek Şartı” 
olarak konulan ve “özel ve ivedi bir önem taşıdığı” belirtilen ilkeler şunlardı:

1) İnsan emeğinin hukuken ve fiilen bir “mal” ya da bir ticaret metaına benze-
tilmemesi (VBA, m. 427/1), 

2) Dernek (örgütlenme) ve birleşme hakkının, yasalara aykırı düşmeyen tüm 
amaçlarla işverenler ve çalışanlar için güvenceye alınması (VBA, m. 427/2),

3) Hiçbir çocuğun, gelişimini ve öğrenimini koruyacak biçimde, 14 yaşından 
önce sanayide ya da ticarette işe alınmaması (VBA, m. 427/6),

4) Her çalışanın, zamanının ve ülkesinin uygarlığı ile ilişkili olarak, kendisine 
uygun bir yaşam düzeyi sağlayan bir ücrete hak kazanması (VBA, m. 427/3),

5) Cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, nitelik ve nicelik olarak eşit işe eşit ücret 
(VBA, m. 427/7),

6) Tüm çalışanlar için Pazar gününü kapsayan hafta dinlencesi, olanaksızsa 
eşdeğer bir dinlence (VBA, m. 427/5),

7) Sanayide çalışma süresinin 
günde 8, haftada 48 saat ile 
sınırlandırılması (VBA, m. 
427/4),

8) Bir ülkeye yasal olarak kabul 
edilen yabancı işçilerin ve 
ailelerinin, çalışma koşul-
ları ve sosyal sigorta konu-
larında oturdukları ülkenin 
yurttaşlarıyla aynı işleme 
bağlı tutulmaları (VBA, m. 
427/8),
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9) Tüm devletlerin, işçilerin korunmasına ilişkin yasa ve yönetmeliklerin uy-
gulanmasını sağlamak için bir iş teftişi dairesi kurması / örgütlemesi (VBA, 
m. 427/9).

Bu dokuz ilke, kimi değişikliklerle, Barış Antlaşması’nın “Genel İlkeler” başlıklı 
ikinci altbölümünde dokuz bent olarak yer aldı (m. 427). Değişiklikler arasında; 
özellikle “eşit işe” değil “eşit değerde iş”e eşit ücret ilkesi, 14 yaş sınırı konulmak-
sızın çocuk çalışmasının (işçiliğinin) kaldırılması ve hafta dinlencesinin en az 24 
saat olması öngörülüyordu.

Barış Antlaşması’na konulması önerilen ve konulan ilkeleri karşılaştırmak için 
bkz.: Gülmez, 2011: 65-69.

İKİ SAVAŞ ARASINI KAPSAYAN DÖNEM (1919-1939)
Sosyal politika alanında “uluslararası” kurallarla düzenlemeler yapılması sürecin-
de, bireysel ve örgütsel girişimlerin ardından, önce 1890’da “dilek” nitelikli karar-
lar ve 1905’te de ilk “uluslararası sözleşmeler” kabul edilmişti. Ancak Savaş, kural 
üretme sürecine ara verilmesini gerektirdi.

UÇÖ Üyeliği ve Gelişimi 
UÇÖ üyeliği, iki Savaş arasındaki dönemin siyasal koşullarından etkilendi. Üye-
likten ayrılmalar ve katılımlar oldu.

UÇÖ’ye üyelik, Versay Barış Antlaşması’nda düzenlenmişti. Buna göre, “Mil-
letler Cemiyeti’nin ilk üyeleri, bu Örgütün de ilk üyeleri olacaktır ve Milletler 
Cemiyeti’ne üyelik, bu Örgüt’e üyeliği de getirecektir” (m. 387). MC ve UÇÖ üye-
lerinin ayrılığı ilkesi, UÇÖ’nün MC Örgütü’ne bağlı (associé) bir Örgüt olarak 
kurulmasının doğal sonucu idi (m. 427).

Barış Antlaşması’nı onaylayan 29 imzacı devlet, Örgüt’ün ilk üyeleri oldu. Ant-
laşmayı onaylayarak MC gibi UÇÖ’nün de üyesi olan bu devletlere, Versay Barış 
Antlaşması’na katılmaya ve MC’ye üye olmaya çağrılan 13 devlet de eklendi. Böy-
lece ilk üyelerin toplam sayısı 42’ye ulaştı. 

MC’ye katılmayan Almanya ve Avusturya, 1919’da yapılan ilk UÇK toplantı-
sında üyeliğe kabul edildi. 1920-1924 yılları arasında 12 devlet ve 1931-1934 yılla-
rı arasında da 6 devlet, MC üyesi olarak UÇÖ’ye kendiliğinden üye oldular. Türki-
ye de, çağrı üzerine 18 Temmuz 1932 tarihinde Milletler Cemiyeti’ne üye olarak 
UÇÖ’ye üye oldu. MC’nin ilk üyeleri arasında olmayan ABD, F. Roosevelt’in Baş-
kanlığı döneminde 1934 yılında, Mısır 1936’da, Genel Konferans’ça UÇÖ üyeliğine 
kabul edildiler. Böylece, Örgüt’ün toplam üye sayısı, 1936 yılında 62’ye yükseldi. 

Ancak, Avrupa’da faşizmin ve nazizmin yükselmesiyle birlikte, 1935’ten baş-
layarak MC’den ayrılmalar oldu. Almanya 1935’te, İtalya 1939’da UÇÖ’den çekil-
mek istediklerini belirterek, MC’den ve 1940’ta da UÇÖ’den ayrıldılar. Buna kar-
şılık, Brezilya, Şili ve Macaristan gibi kimi devletler de, MC’den ayrılmakla birlikte 
UÇÖ üyeliğinden ayrılmak istemediklerini bildirdiler. 1934’te hem MC’ye ve hem 
de UÇÖ’ye üye olan Sovyetler Birliği (SSCB) ise, Finlandiya’yı istila etmesi nede-
niyle 1939 yılında MC’den çıkarıldı ve böylece UÇÖ üyeliğini de yitirdi. SSCB, 
yeniden UÇÖ üyesi olduğu 1954 yılına değin Örgüt’ün dışında kaldı. Böylece, 
Savaş yılları içinde, 1942’de toplam UÇÖ üye sayısı 48’e düştü.

Sizce, ÜÇÖ üyeliğinde benimsenen ilke nedir ve Türkiye’nin UÇÖ üyeliği nasıl gerçekleşti?
4
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Haziran 2018’de 187 üyesi olan UÇÖ’de, üyeliğin gelişimi konusunda bkz.: http://
www.ilo.org/public/english/standards/relm/country.htm

İlk UÇK’nin Toplanması 
UÇÖ’nün “sosyal reformcu” kurucuları, Barış Antlaşması’nın onaylanmasını 
beklemeden, 1919 Sonbaharında ilk UÇK’yi Washington’da topladılar. Aslın-
da, UÇK’nin ilk toplantısının tarihi ve beş maddeden oluşan gündemi, UÇM 
Komisyonu’nun Barış Konferansı’nca kabul edilen tasarısında yer almıştı. İlk 
UÇK’yi düzenleme görevi de, ABD hükümetine verilmişti. ABD hükümetine bel-
gelerin hazırlanması konusunda yardımcı olmak üzere ABD, B. Britanya, Fransa, 
İtalya, Japonya, Belçika ve İsviçre hükümetlerince belirlenen 7 kişiden oluşan bir 
Uluslararası Düzenleme Komitesi kurulması öngörülmüştü (m. 424-426 ve Ek).

Düzenleme Komitesi, UÇMK’nin 24 Mart’ta görevini tamamlamasından son-
ra, kurucu belgenin onaylanmasını beklemedi ve 14 Nisan’dan itibaren ilk Genel 
Konferans için çalışmaya başladı. Toplantılarını Londra’da yapan Komite, hükü-
metlere danışarak, Konferans gündemindeki sorunların her biri için teknik ra-
porları hazırladı. 

Doğal olarak, ilk UÇK’nin görevi, yasama işleviyle sınırlı değildi. Anayasal 
organlarını oluşturup, uluslararası sosyal politikanın yeni ve sürekli Örgüt’ünü 
işlerliğe geçirmesi de gerekiyordu.

Genel Konferans’ın ilk toplantısı, ABD Çalışma Sekreteri (Bakanı) Woodrow 
B. Wilson’ın başkanlığında, 29 Ekim - 29 Kasım 1919 tarihleri arasında yapıldı. 
Konferans’a, üçlü yapısı gereğince 2 hükümet ve 1 işçi ile 1 işveren delegesi ol-
mak üzere, 40 ülkeden gelen delegeler ve delegelere eşlik eden danışmanlar ka-
tıldı. Konferans, hukuksal ve siyasal yönden güç koşullar altında gerçekleştirildi. 
İşçi örgütlerinin ısrarlı istekleri nedeniyle, toplantının Washington’da yapıldığı bu 
tarihte, dayanağını oluşturan Barış Antlaşması henüz yürürlüğe girmemişti. ABD 
ise, Milletler Cemiyeti ve dolayısıyla UÇÖ üyesi değildi ve ilk Konferans’a da ka-
tılmadı. Çünkü Amerikan Senatosu, Versay Barış Antlaşması’nın onaylanmasına 
karşı çıkmış ve ABD’nin Milletler Cemiyeti’ne üyeliğini kabu etmemişti. ABD, 
ancak 1934 yılında UÇÖ’ye üye oldu.

Kabul Edilen İlk Sözleşme ve Tavsiyeler 
Genel Konferans ilk toplantısında, Almanya ve Avusturya’nın üyeliğine karar ver-
dikten sonra, altı sözleşme ve altı tavsiye ile çeşitli kararları kabul etti. İlk UÇÖ 
sözleşmelerinde, 1905-1906 yıllarında, iki yıl üst üste yapılan teknik ve diploma-
tik toplantılar sonucu kabul edilen Bern sözleşmelerinde izlenen yöntem uygu-
lanmadı. “Tek tartışma” yöntemi çerçevesinde, aşağıdaki sözleşmeler kabul edildi:

1) Çalışma Süresi Sözleşmesi (Sanayi),
2) İşsizlik Sözleşmesi,
3) Anneliğin Korunması Sözleşmesi,
4) Gece Çalışması Sözleşmesi (Kadınlar),
5) Asgari Yaş Sözleşmesi (Sanayi),
6) Çocukların Gece Çalışması Sözleşmesi (Sanayi)
1919 Konferansı’nda, işsizlik dışında değişik konularda düzenlemeler yapan 

ve biri de, 1906 Bern sözleşmelerinden birine ilişkin olan aşağıdaki tavsiyeler de 
kabul edildi:

İlk UÇK Toplantısı: 2018’de 
toplam sayısı sırasıyla 189 
ve 205’e çıkan sözleşme ve 
tavsiyelerden ilk 6’sını kabul 
eden UÇK, ilk toplantısını 
Wasinghon’da yaptı, 44 
üye devletten delegelerin 
katılımıyla yapılan toplantıda, 
hem sosyal politikanın ilk 
uluslararası kuralları kabul 
edildi, hem de Örgüt’ün 
kurumsal yapısı işlerliğe 
geçirildi.



Uluslararası Sosyal Politika54

1) İşsizlik Tavsiyesi,
2) Ücretin Karşılıklılığı Tavsiyesi,
3) Şarbon (Karakabarcık) Hastalığının Önlenmesi Tavsiyesi,
4) Kurşun Zehirlenmesi (Satürnizm) Tavsiyesi (Kadın ve Çocuklar),
5) İş Teftişi Tavsiyesi (Sağlık Hizmetleri).
6) Beyaz Fosfor Tavsiyesi.

UÇÖ öncesinde kabul edilen ilk uluslararası sözleşmeler şunlardı:
1. Sanayide İstihdam Edilen Kadınların Gece Çalışmasının Yasaklanması Sözleşmesi
2. Kibrit Sanayiinde Beyaz Fosfor Kullanımının Yasaklanması Sözleşmesi

Tüm UÇÖ sözleşme ve tavsiyelerinin İngilizce ve Fransızca “orijinal” metinlerine 
erişmek için bkz.: 
http://www.ilo.org/global/standards/lang—en/index.htm 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:168556229676884:::::
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12010:168556229676884::NO:::

1 sayılı Çalışma Süresi Sözleşmesi; sanayi kuruluşlarında günlük ve haftalık iş 
sürelerini 8 ve 48 saat olarak saptıyordu. Ancak bu kurala istisnalar getiren söz-
leşme (m. 2, 3, 4), hükümet ve işverenlere düşen yükümlülükleri de düzenledi 
(m. 5, 7, 8). Üçlü danışmaya yer veren sözleşme, aykırı uygulamalara (yani olanak 
tanıdığı istisnalara) işçi ve işveren örgütlerine danıştıktan sonra karar verilmesini 
öngördü. 

2 sayılı İşsizlik Sözleşmesi; sözleşmeyi onaylayan her üyenin, 3 ayı geçmeyecek 
aralıklarla, işsizlik ve işsizliğe karşı savaşım amacıyla alınan ya da alınacak olan 
önlemler konusunda istatistiksel ya da başka bilgilerin UÇB’ye gönderilmesini 
(m. 1) öngördü. Merkezi bir otoriteye bağlı ücretsiz kamusal iş bulma büroları 
sistemi kurulmasına yer veren sözleşme (m. 2), işsizlik sigortası kurdu (m. 3). 
Üçlü danışma yöntemi olarak, sosyal ortaklara danışılmasını sağlayan kuruluşlar 
(komiteler) oluşturulmasını öngördü. 

Kadınların doğum öncesi ve sonrası istihdamı ile ilgili 3 sayılı sözleşme; ilgili 
terimleri tanımladı (m. 1 ve 2). Kadının doğum sonrasında 6 haftalık bir dönem-
de çalıştırılmamasını öngördü. Doğumun 6 hafta içinde gerçekleşeceğini gösteren 
bir rapor üzerine işinden ayrılma hakkı bulunduğunu belirtti. Çalışmadığı süre 
için kendisinin ve çocuğunun bakımı amacıyla yeterli bir tazminat alma ve yarım 
saatlik iki süt (emzirme) izni hakları tanıdı (m. 3).

Kadınların gece çalışmasını düzenleyen 4 sayılı sözleşme, “gece” teriminin, ilke 
olarak, “akşam saat 10 ile sabah 5 arasındaki kesintisiz 11 saatlik dönem” anlamı-
na geldiğini belirtti (m. 2). Kadınların, yaş ayrımı yapılmaksızın, hiçbir kamusal 
ya da özel sanayi kuruluşunda ve eklentilerinde gece çalıştırılamayacaklarını ön-
gördü (m. 3). Ancak bu ilkeye, çeşitli nedenlerle, Hindistan ve Siyam gibi kimi 
ülkelerde istisnalar getirilebilmesine de olanak tanıdı (m. 4-7).

Çocukların sanayi işlerine kabul edileceği asgari yaşa ilişkin 5 sayılı sözleşme, 
14 yaşından küçük olan çocukların kamusal ya da özel sanayi kuruluşlarında ve 
eklentilerinde çalıştırılamayacaklarını öngördü (m. 2). Ancak kamusal meslek 
okullarını, bu yasak kapsamı dışında tuttu (m. 3).

Çocukların sanayide gece çalışması ile ilgili 6 sayılı sözleşme, 18 yaşından kü-
çük çocukların kamusal ya da özel sanayi kuruluşlarında gece çalıştırılmasını ya-
sakladı. Ancak kimi sanayi kuruluşları için asgari yaşı 16’ya indirdi (m. 2).

1919’da toplanan ilk UÇK’nin 
kabul ettiği sözleşme ve 
tavsiyelerde öngörülen 
uluslararası sosyal politika 
önlemlerinin konuları, 
sanayi devrimini izleyen ilk 
yıllarda ulusal düzeyde alınan 
sosyal politika önlemlerinde 
olduğu gibi, günlük iş 
süresinin sınırlandırılması ile 
“sanayi devriminin acımasız 
kurbanları” olan kadın ve 
çocukların korunmasına 
yönelikti.
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Örgüt’ün İşlerliğe Geçirilmesi 
İlk Genel Konferans, Örgüt’ün yürütme organı olan Yönetim Konseyi’ni seçe-
rek ve anayasal organlarından Uluslararası Çalışma Bürosu’nun (UÇB) ilk Genel 
Müdürü’nü atayarak, işlerliğe geçirilmesini sağladı.

Toplam 24 üyeden oluşan ilk Yönetim Konseyi, Genel Konferans’ça seçilme-
sinden sonra, 27-28 Kasım 1919’da Arthur Fontaine başkanlığında, ilk toplantısını 
Washington’da yaptı. Konsey’in, ileri düzeyde sanayileşmiş ülkelere ayrılan ilk 8 
seçimsiz üye kontenjanında şu devletler vardı: ABD, B. Krallık, Fransa, Almanya, 
İtalya, Belçika, Japonya ve İsviçre. Hükümet kanadının geri kalan seçimli 4 Kon-
sey üyesi de Arjantin, Kanada, İspanya ve Polonya’dan seçilmişti.

Yönetim Konseyi, sosyal sorunlarla ilgilenen, tarihçi, siyaset adamı, elçi ve Sa-
vaş yıllarında Fransız hükümetinde Silahlanma Bakanlığı yapan sosyalist Albert 
Thomas’ı, Uluslararası Çalışma Bürosu’nun ilk Genel Müdürü olarak seçti. 

1920 yılı başlarında, birincisi Edward J. Phelan olan UÇB memurlarının işe 
alınmaya başlamasıyla da, Örgüt’ün anayasal (antlaşmasal) kuruluşu tamamlandı 
ve uluslararası sosyal politika ve çalışma hukukunun başlıca aracı olan Örgüt işle-
meye başladı. Kısa bir süre çalışmalarını Londra’da sürdüren ve 1920’de Cenevre’ye 
yerleşen Uluslararası Çalışma Bürosu’nda, 1921 yılında 19 ulustan 261 memur ve 
1931’de de 35 ülkeden 399 memur çalışıyordu (Waline, 1977: 15).

Resim 3.3

UÇB’nin ilk Genel Müdürü Albert Thomas (1919-1932)
A. Thomas (1878-1932), 1916 yılında Silahlanma Bakanlığı görevini yürüttü. 
“İşçi hakları ve sosyal yasalar yok, yalnızca savaş vardır” diyen Savaş Bakanı 
Millerand’a, savaş fabrikalarında kadın emeği komiteleri kurarak, 18 yaşından 
küçük kadınların gece çalışmasınısınırlandırarak ve A. Fontaine’nin başkanı 
olduğu danışsal emek komisyonu kurarak yanıt veren bir politikacı idi. 
Bakanlık görevi, Thomas’a sendikalar ile işverenler arasında ulusal savunma 
yararına ittifak kurulmasına katkıda bulunma olanağı verdi.
Thomas’a göre: “Savaştır ki, çalışma mevzuatına çok büyük önem 
kazandırdı. Savaştır ki, yoksulluk, adaletsizlik ve yoksunluğu ortadan 
kaldırmak için hükümetleri yükümlülükler üstlenmek zorunda 
bıraktı. Savaştır ki, örgütlü işçilerin, (uluslararası) yasal korumanın, 
özlemlerinden birkaçının gerçekleşmesi için zorunlu olduğunu 
anlamalarını sağladı” (aktaran Lespinet-Moret / Viet: 13).

Kaynak: Travail, No: 71, avril 2011, s. 6.

Resim 3.4

UÇÖ’nün, 1926-1974 yılları arasında kullandığı, 
özel olarak yapılan ilk binası (Albert Thomas 
Meydanı’nda).

Bu bina, daha sonra, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşması’nın (GATT)’ın ve 1995’te GATT’ın 
yerine kurulan Dünya Ticaret Örgütü’nün merkezi 
oldu.

Kaynak: ILO, ILO Century Project Ideas, policies and 
progress 1919-2019, Seeking Peace by Cultivating 
Justice: A photographic history of the ILO, 2008; 
http://www.ilo.org/dyn/media/mediasearch.fiche?p_
id=14825&p_lang=fr
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UÇB, 1920’de Cenevre’ye -günümüzde Uluslararası Kızıl Haç Komitesi’nin 
merkezi olan binaya- yerleşti. 1926’da, Örgüt için özel olarak yapılan yeni binaya 
taşındı ve 1974 yılına kadar, etkinliklerini bu binada yürüttü. 

UÇÖ’nün, 1919’dan beri üç anayasal organı vardır: Uluslararası Çalışma Konferansı 
(UÇK), Yönetim Konseyi (YK) ve Uluslararası Çalışma Bürosu (UÇB). UÇK’nin üye sayı-
sının belirlenmesinde temel alınan ilke / formül değişmedi. Ancak UÇK’ye katılan delege 
sayısı, Örgüt’e üye devlet sayısındaki iniş ve çıkışlara göre değişti. Yönetim Konseyi’nin 
üye sayısı ise, üçlü yapı ilkesine ilişkin formül değiştirilmeksizin artırıldı (bkz.: 4. Ünite).

UÇÖ Anayasası, kurulmasını öngördüğü ilk uluslararası sosyal politika örgü-
tünün üreteceği kurallara uyulmasını sağlamak için de düzenlemeler yaptı. Dev-
letlerin ve sendikal örgütlerin yakınmaları (şikâyetleri) ile hükümetlerin dönem-
sel raporları temeline dayalı ve onay koşuluna bağlı bir denetim sistemi öngördü. 
Ancak zamanla sözleşme, üye devlet ve onay sayılarının artması, raporların doğ-
rudan Genel Konferans’ça incelenmesine olanak bulunmadığı gerçeğinin anlaşıl-
masına yol açtı. Bunun üzerine, 1926 yılında iki özel organ oluşturuldu. 

Onaylanan sözleşmeler için verilen dönemsel raporların incelenmesi yoluyla, 
sosyal haklar alanında gerçekleştirilen bu denetim sistemi, sonraki yıllarda Birleş-
miş Milletler çerçevesinde oluşturulan insan haklarının uluslararası korunmasın-
da da esin kaynağı oldu.

UÇÖ denetim sistemleri, üç kuşaklı bir yaklaşımla, 5. Ünitede incelenecektir.

Kural Üretme Yetkisinde Sorunlar ve Aşılması
UÇÖ’nün, anayasal amaçları doğrultusunda uluslararası sosyal politika ve çalış-
ma ilişkileri alanlarında kural üretme yetkisi, kuruluşunu izleyen birinci onyılda, 
kişi ve konu yönlerinden duraksama ve tartışmalara yol açtı (Valticos, 1983: 83-84 
ve 184-194; Bonvin, 1998: 32-34, 46-48). UÇÖ’nün yetkisini sınırlandırmaya yö-
nelik bu ilk girişimler, 1. Dünya Savaşı’nı izleyen ve sosyal alanda kısıtlama akımı-
nı getiren ilk ekonomik bunalımla çakıştı. Bununla birlikte, 1929 büyük bunalımı 
sonrasında UÇÖ’nün yetkisi sorunu artık ortaya atılmadı. 

İlk yıllardaki yadsıma/itiraz, UÇÖ’nün kimi alanlara ya da kimi kişi kümeleri-
ne yönelik yasama etkinliklerinde bulunma yetkisinin olup olmadığı noktasında 
yoğunlaştı. Çünkü UÇÖ’nün kuruluşu sırasında, öncelikle ve doğallıkla, “sanayi 
çalışması” ve “sanayi kesimi işçileri” ile ilgilenmesi amaçlanmıştı. İlk UÇK’de ve 
izleyen yıllarda kabul edilen belgelerin çoğu, sanayi kesimi çalışmasına ve bu ke-
sim çalışanlarının ivedi çözümler gerektiren sorunlarına ilişkindi. 

UÇK, UÇÖ’nün yetkisini kısıtlamaya yönelik çeşitli savların (iddiaların) bir 
bölümünü büyük bir çoğunlukla reddetti. Ancak UÇÖ Anayasası (m. 37), Anaya-
sa ile sözleşme kurallarının yorumlanması konusunda çıkabilecek sorun ve güç-
lükler nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) başvurma olanağı tanımış-
tı. Bu düzenleme dolayısıyla UAD, 1922-1932 yılları arasında UÇÖ’nün yetkisi 
konusunda dört kez görüşünü açıklamaya çağrıldı. Divan, Örgüt’ün yetkisinin, 
sanayi kesiminde ücretli çalışma ile sınırlı tutulamayacağını, tarım kesimini ve 
bedensel nitelik taşımayan çalışmayı da kapsayacağını belirterek, geniş yorumla 
kural üretme etkinliğinin gelişmesine önemli katkıda bulundu.

Fransa’nın 1921 yılında yaptığı “tarımsal çalışma”ya ilişkin ilk itirazda; Di-
van, 12 Ağustos 1922 tarihli ve 2 sayılı danışsal nitelikli görüşünde, Versay Barış 

Onay: Onay, kabul 
edilen bir sözleşmenin, 
sözleşmeden doğan hukuksal 
yükümlülüklerini yerine 
getirmek üzere, 

her üye devletin iç 
hukukunda (Anayasasında) 
öngörülen işlemlerin 
gerçekleştirilmesidir. 
Anayasamıza göre, önce 
sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğu konusunda 
bir yasa çıkarılması gerekir. 
Buna kısaca “uygun bulma 
kanunu” denir. Ancak bu yasa, 
onay işleminin tamamlanması 
için yeterli değildir. Ayrıca, 
Cumhurbaşkanı’nca 
onaylanması ve Resmi 
Gazete’de yayımlanması 
gerekir. Bu ikinci işlem, 1963 
tarihli bir yasa uyarınca, 
Cumhurbaşkanı ve Bakanlar 
Kurulu’nca birlikte yapılmakta, 
“ortak kararname” 
çıkarılmaktadır.
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Antlaşması’nın XIII. Bölümünün “kavrayıcı/kapsayıcı nitelik” taşıdığını belirtti. 
Başlangıç ile 387. ve izleyen maddelerden, “UÇÖ’nün yetkisinin tarımda çalış-
tırılan kişilerin çalışma koşullarının uluslararası düzenlemesini (de) kapsadığı” 
sonucuna ulaştı. Böylece kural üretme yetkisinin yalnızca sanayi kesimi ve sınai 
çalışma ile sınırlı olmadığı açıklığa kavuştu.

UÇÖ’nün yetkisinin ilk yıllarda tartışma konusu edildiği bir başka sorun, 
“kişiler yönünden yetki” ile ilgiliydi. Bu konuda işverenler adına ileri sürülen 
görüşe göre, Örgüt’ün yetkisi “genel çalışma koşullarını” değil yalnızca “işçinin 
çalışma koşullarını” kapsar. Buna karşılık UÇB, Örgüt’ün yetkisinin işsizler, göç-
menler, çıraklar ve çocuklar gibi bir iş sözleşmesiyle işverene bağlı olmayan kişileri 
de kapsadığını, dernek (örgütlenme) hakkının yalnızca işçileri değil, işverenleri 
de kapsayacağını savunuyor ve anımsatıyordu. Divan’ın benimsediği geniş yetki 
görüşünü, Uluslararası Sendikalar Federasyonu (USF / IFTU) ile Hıristiyan Sen-
dikaları Uluslararası Konfederasyonu temsilcileri de savunuyor ve destekliyor-
du. Divan, 23 Temmuz 1926 tarihli ve 13 sayılı danışsal görüşünde, oybirliğiyle, 
işçiler için doğrudan sonuçlar içerdiği ölçüde işverenlerin çalışması konusunda 
da Örgüt’ün yetkili olduğu sonucuna vardı. Divan’a göre, “UÇÖ’nün, kimi ücretli 
çalışanların korunmasını sağlamak amacıyla bir düzenleme hazırlama ve önerme 
yetkisi vardır ve bu yetki, aynı zamanda ve ikinci derecede, aynı işi yapan işvere-
nin kişisel çalışmasını da kapsar.”

Divan’a yansıyan bir başka sorun, 1919 tarihli ve 4 sayılı Kadınların Gece Ça-
lışması Sözleşmesi’nin, gözetim ya da yönetim konumlarında bulunan ve normal 
olarak bedensel çalışma yapmayan kadınlara uygulanıp uygulanamayacağı idi. 
Divanın, 15 Kasım 1932 tarihli kararına göre; belirli bir sözleşme, yalnızca beden-
sel çalışma yapanlara uygulanabileceği yolunda yorumlanabilir. Ancak, UÇÖ’nün 
etkinlik alanı sınırlı tutulamaz. UÇÖ’nün ilgileneceği kişilerin, salt beden çalış-
ması yapan çalışanlar olacağı görüşü, XIII. Bölüm metninde destek bulamaz.

UÇÖ’nün kural üretme yetkisinde/yasama etkinliğinde karşılaşılan sorunlar, sizce 
nasıl ve hangi yaklaşımla aşıldı?

Kural Üretme Etkinliğinin Sayısal ve Niteliksel 
Değerlendirmesi
UÇÖ’nün 1. Dünya Savaşı’nı izleyen dönemde ürettiği kuralları genel çizgileriy-
le iki yönden değerlendirmek olanaklıdır: Bir yandan, kural üretme etkinliğinin, 
belgelerin hukuksal niteliğine göre sayısal yoğunluğu ve evrimi; öte yandan da, 
kuralların koruduğu kişi kesimleriyle içeriği ve benimsenen yaklaşımlar, yani ni-
teliksel evrimi gözönüne alınabilir.

UÇÖ’nün kural üretme etkinliğinin Filadelfiya Bildirgesi ile Soğuk Savaşın sona erme-
sini izleyen dönemlerdeki gelişimi ve değerlendirilmesi konusunu 5. Ünitede göreceğiz.

1919-1939 yılları arasındaki ilk dönemde, toplam 67 sözleşme ve 66 tavsiye 
kabul edildi. Bu sözleşmelerden 16’sı ve tavsiyelerden 18’i, kural üretme etkinliği-
nin görece çok yoğun olduğu 1919, 1920 ve 1921 yıllarında kabul edildi. İzleyen 
yıllardaki göreli yavaşlama, bir yandan kabul edilen sözleşmelerin onay sayısının 
düşük olması, öte yandan da Örgüt bütçesinde kısıtlama yapılmasıdır. Yirmibir 
yıllık bu dönemde, yılda ortalama olarak kabul edilen sözleşme sayısı 3,2; tavsiye 
sayısı da 3,1 idi. Buna karşılık, ilk üç yılın sözleşme ve tavsiye ortalaması daha 

5
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yüksek ve sırasıyla 5,33 ve 6’dır. Bu da UÇÖ’nün, Savaş’ı izleyen ilk yıllarda hızlı 
bir uluslararası yasama etkinliği gösterdiğini ortaya koyuyor. 

1919-1939 yılları arasındaki ilk dönemde kabul edilen 67 sözleşmeden 26’sı ve 
66 tavsiyeden 31’i, Örgüt’ün amaçlarını gerçekleştirmesine katkı sağlamadığı için, 
2000’li yılların başında listeden çıkarıldı ve / ya da geri alındı. 

Sözleşme ya da tavsiye ile düzenlenen sorunların büyük bir çoğunluğu, temelde 
liberalizmin aşırılıklarının önlenmesi, “bırakınız yapsıncı” katı anlayışa alt sosyal 
sınır getirilmesi amacına yöneliktir. Bunlar, UÇÖ öncesi dönemde düzenlenen kon-
ferans ve kongrelerde de ele alınan ivedi çalışma ve istihdam koşullarıyla ilgili idi. 
Ekonomik ve sosyal yönden güçsüz olan kişi ve kesimleri koruma amacı taşıyordu. 

İlk dönemin temel özelliği, “bireysel iş ilişkileri”nin çerçevesini aşamamış 
olmasıdır. Özellikle uluslararası (dış) siyasal ve ekonomik bağlamların elveriş-
siz olması (1929 ekonomik bunalımı ile İtalya’da faşizmin ve Almanya’da naziz-
min varlığı) nedeniyle, bu dönemde sendikal hak ve özgürlüklerle ilgili belgelere 
ulaşılmadı, “toplu iş ilişkileri” alanında düzenlemeler yapılmadı. 1921 tarihinde 
kabul edilen, ancak içerik ve kapsamı çok sınırlı olan Dernek Hakkı Sözleşmesi 
dışında, bu konuda başka bir belge kabul edilemedi. Bu yoldaki bir girişim de, 
1927’de sonuçsuz kaldı (Gülmez, 1988: 13 vd.; 2014: 88-99). 

1919-1939 döneminde kabul edilen sözleşmelerden, özellikle ikisi önemlidir: 
Asgari ücret saptanması yöntemlerine ilişkin 26 sayılı ve 1928 tarihli sözleşme 
ve tüm biçimleriyle zorla çalıştırmanın ya da zorunlu çalışmanın en kısa sürede 
kaldırılmasını öngören 29 sayılı ve 1930 tarihli sözleşme. 

UÇÖ, iki Savaş arasındaki dönemde, çeşitli konularda üyelerine yönelik ilk 
teknik yardım misyonlarını gerçekleştirdi. Bu konular, doğal olarak, bu dönemde 
kabul edilen sözleşme ve tavsiyelerde ele alınan konulardı. 

Sonuç: Gerçekleşen “Çılgın Rüya” (mı?)
Barış Konferansı’nın kurduğu UÇMK’nin üç ay içinde UÇÖ’nün Anayasası’nı 
oluşturacak metni hazırlaması, Barış Antlaşması’nın imzalanması beklenmeksi-
zin ilk UÇK’nin toplanarak ilk sözleşmelerin kabul edilmesi ve UÇÖ’nün kuru-
luşunun tamamlanması ile, Franklin Roosevelt’in 1941’de söz ettiği “çılgın rüya” 
gerçekleşti. 

İlk UÇK’nin düzenlenmesine katılan Roosevelt, ABD Başkanı olarak 1941 yı-
lında New York’ta toplanan UÇK’nin son günü, Beyaz Saray’a davet ettiği UÇÖ 
delegelerine, UÇÖ’nün kuruluşu konusunda şunları söylemişti:

“Çok iyi anımsıyorum ki bu dönemde, UÇÖ yalnızca bir rüya idi. Birçok kişi için 
çılgın bir rüya. Uluslararası çalışma kuralları oluşturmak için hükümetlerin toplan-
ması, bu tarihe değin hiç kimsenin düşünmediği bir fikirdi. Daha çılgın olan ise, doğ-
rudan ilgili aktörleri -yani çeşitli ülkelerden işçi ve işverenleri- bu çalışma kurallarını 
hükümetlerle birlikte hazırlamak için toplama fikri idi. Aradan 22 yıl geçti ve UÇÖ 
kendini kanıtladı” (Rogers ve diğerleri, 2009: 1).

Karar yetkisi olan organlarında hükümet kanadının temsilcileriyle aynı hak 
ve yetkilere sahip işçi ve işveren kanatlarının temsilcilerinin de yer aldığı “üçlü 
yapı”da bir “uluslararası” sosyal politika örgütünün kurulması, bazı kişiler için bel-
ki “çılgın bir rüya” idi! Ancak böyle bir yapı, “hiç kimsenin düşünmediği bir fikir” 
sayılamazdı. Çünkü 1919’da gerçekleşen “rüya”nın, 19. yüzyılın ilk çeyreğine değin 
uzanan bir geçmişi vardı. İşçi sınıfı / hareketi, özellikle Savaş yılları içinde bunu 
düşündüğünü, Barış Konferansı ile eşzamanlı bir İşçi Konferansı düzenlenmesi, 
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“siyasal barış”ı kuracak Antlaşmaya, mutlaka “sosyal barış”ı da getirecek kurallar 
konulması gerektiğini sürekli biçimde yinelemişti. 1919’un ve özellikle yakın geç-
mişinin siyasal, sosyal ve ekonomik koşulları, bir başka benzeri olmayan “çılgın 
rüya”yı gerçekliğe dönüştürme dışında bir seçenek bırakmıyordu. 

SAVAŞ YILLARINI KAPSAYAN DÖNEM (1939-1946)
2. Dünya Savaşı, UÇÖ’nün yapısı içinde kurulduğu Milletler Cemiyeti’nin varlığı-
na son verdi. Savaş, Milletler Cemiyeti’nin dağılmasına yol açsa da, kuruluşundan 
yirmi yıl sonra kendisini Savaş ortam ve koşulları içinde bulan UÇÖ’nün varlığına 
son ver(e)medi. UÇÖ, 1940 yılında taşındığı Okyanus ötesinde, tarihsel evrimin-
de yeni bir sayfa açacak belgeyi hazırlamaya koyuldu. Savaş, UÇÖ’nün amaç ve 
hedeflerini yeniden tanımlamasında, yaklaşım ve içerik olarak geride kalan ilk 
dönemden farklı yeni bir sayfanın açılmasında etkili oldu. 

Kuşkusuz, 1944’te kabul edilen ve 1946’da UÇÖ Anayasası’na eklenen Filadel-
fiya Bildirgesi, 2. Dünya Savaşı yıllarının en önemli belgesidir. UÇÖ’nün, kısıtla-
yarak da olsa, benimsediği yeni yaklaşımlarla varlığını kesintisiz sürdürme irade-
sini somutlaştıran anayasal ilkeler ve değerler bütünüdür. Örgüt, tüzel kişi olarak 
varlığını sürdürmesini ve gecikmeksizin yeniden işlerliğe geçmesini, Filadelfiya 
Bildirgesi’ne borçludur.

Filadelfiya Bildirgesi, adı “bildirge” olsa da “anayasal” bir belgedir. Çünkü 1946 yılında 
UÇÖ Anayasası’nda yapılan ve 1948’de yürürlüğe giren değişiklikle Anayasa’ya eklendi. 

Örgüt’ün Kanada’ya Taşınması
UÇÖ, 2. Dünya Savaşı yıllarında, işleyişini tümden durdurmadı, tüzel kişiliğine 
son vermedi. UÇK ve Yönetim Konseyi, olağan toplantıları yapamadı. Ancak, kı-
sıtlı bir çerçevede de olsa, geleceğe yönelik bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürdü. 

Alman işgal kuvvetlerinin İsviçre’yi kuşatması ve UÇÖ’nün Savaş tehdidi al-
tında kalması karşısında, Cenevre dışında bir çalışma merkezi kurulması kaçı-
nılmazlaşmıştı. ABD’nin UÇÖ üyesi olmasından sonra Genel Müdür olan John 
G. Winant da (1938-1941), Örgüt’ün totaliter devletlerin aracı olmasını önlemek 
istiyordu. Örgüt’ün Fransa’ya taşınması önerisi, bu ülkenin de işgal edilmesi üze-
rine gerçekleşmedi. Roosvelt, ABD’li Genel Müdür’ün sığınma önerisini kabul 
etmedi ve Kanada’yı önerdi (Delpal, 2011: 108). Kanada hükümeti de Ağustos 
1940’ta, UÇB personelinin geçici olarak transferi için resmen izin verdi. 18 dev-
letten 40 görevli Kanada’ya, Montréal kentine gönderildi. Görevlilerin bir bölü-
mü ise Cenevre’de kaldı. Kimileri de, “ulusal muhabir” olarak ülkelerine dön-
dü. UÇÖ, 1948 yılına değin düşük yoğunluklu olarak sürdürdüğü çalışmalarını 
Montréal’den yönetti. İşgal edilen ülkelerle ilişkilerini, Londra İrtibat Bürosu ara-
cılığıyla yürüttü.

Örgüt, yönetim organları, toplantı ve konferanslarıyla Amerika kıtasında bu-
lunduğu sırada “Amerikan deneyimi” edindi. Bu da, UÇÖ’nün nitelik ve işleyiş 
yönlerinden dönüşmesinde rol oynadı. Örgüt yönetimi Montréal’de bulunsa da, 
mali, ahlaki ve lojistik araçlar, programlar ve hatta varlığı yönlerinden, Örgüt 
ABD’ye, Başkan Roosvelt’e bağlı idi (Delpal, 2011: 107).

UÇK ve Yönetim Konseyi, E. Phelan’ın geçiş dönemi Genel Müdürü olarak 
atandığı 1941 yılında New York ve Washington’da toplandı. Kuruluşundan beri 
Örgüt’ü çok yakından tanıyan Phelan, UÇÖ’nün eylem perspektiflerini ve gelecek-
teki amaçlarını içeren bir raporu UÇK’ye sundu. Konferans, Savaş sonrası sorunla-
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ra ilişkin olarak alınacak önlemlerle ilgili kararlar aldı. UÇK, New York’ta yaptığı 
toplantıda, “özgür ülkelerin Savaştaki totaliter saldırganlığa karşı zaferinin, UÇÖ 
ideallerinin gerçekleştirilmesi için bir koşul olduğunu” duyurdu ve UÇÖ’nün Sa-
vaş sonrasında yeniden ekonomik ve sosyal yapılanmaya katılımını öngördü. 

UÇK’nin ikinci ve çok önemli toplantısı, 41 ülkenin katılımıyla 1944’te 
Filadelfiya’da yapıldı ve UÇÖ’nün eylem ilkeleri, programı ve statüsü ile ilgili so-
runlar ele alındı. Bu toplantının ürünü olan Filadelfiya Bildirgesi, Örgüt’ün amaç 
ve hedeflerini genişleterek yeniden tanımladı. UÇÖ’nün, Savaş yıllarında Savaş 
sonrasına yönelik olarak sürdürdüğü çalışmalar içinde en önemlisi, “Uluslarara-
sı Çalışma Örgütü’nün Amaç ve Hedeflerine İlişkin Bildirge”dir. Kısa adıyla Fila-
delfiya Bildirgesi, UÇK’nin New York’ta yaptığı özel toplantısından üç yıl sonra 
Filadelfiya’da gerçekleştirilen 26. toplantısında, 10 Mayıs 1944 tarihinde kabul 
edildi. Ardından da, UÇÖ Anayasası ile bütünleştirilmesi çalışmaları başlatıldı. 

Bu amaçla, UÇK’nin Ekim-Kasım 1945’te Paris’te yapılan 27. toplantısında, 
“anayasal sorunlar” için üçlü yapıda bir delegasyon kuruldu. Anayasa’yı göz-
den geçirme tasarısı hazırlamakla görevli bu delegasyon, Ocak-Şubat 1945’te 
Londra’da ve Mayıs 1946’da Montréal’de iki toplantı yaptı. 1946’da Montréal’de ya-
pılan 29. UÇK’de, delegasyonun raporları temelinde, 9 Ekim 1946 tarihinde UÇÖ 
Anayasası’nda değişiklik yapıldı. Bu değişikliklerin en önemlisi, gözden geçiri-
len Anayasa’nın ekine 41. maddenin yerine Filadelfiya Bildirgesi’nin konulması 
idi. Anayasal gözden geçirmede, denetim sisteminde de, sunulan raporların in-
celenmesi usulü konusunda bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler, 20 Nisan 
1948’de yürürlüğe girdi.

Birleşmiş Milletler’in İlk Uzman Kuruluşu
Savaş sonrasında, UÇÖ’nün, 24 Ekim 1945 tarihinde 50 devletin Milletler 
Cemiyeti’nin yerine kurduğu Birleşmiş Milletler Örgütü ile ilişkilerinin tanımlan-
ması gerekiyordu. Bu amaçla, 1945 yılında Paris’te yapılan 27. UÇK’de, 3 Kasım 
1945 tarihinde, bir Karar kabul edildi. Bu karar uyarınca, UÇÖ tüzel kişiliğini, 
mali ve yönetsel özerkliğini kazandı. Kararda, UÇÖ’nün BM ile karşılıklı olarak 
yapılacak bir anlaşmayla belirlenecek kurallar çerçevesinde, BM ile ilişki kurma 
ve işbirliği yapma isteği dile getirildi. BM ve UÇÖ’nün 30 Mayıs 1946’da New 
York’ta imzaladığı anlaşmaya göre, BM, UÇÖ’yü uzman kuruluşu olarak tanı-
dı. UÇÖ’nün, temel / kurucu belgesine (Anayasası’na) uygun olarak öngörülen 
amaçları yerine getirmek için uygun önlemler alma sorumluluğu (yetkisi) ile 
donatılmış bir uzmanlık kuruluşu olduğunu kabul etti. Anlaşmayı, UÇK 2 Ekim 
1946 ve BM Genel Kurulu da 14 Aralık 1946 tarihlerinde onayladı. Böylece UÇÖ, 
BM ailesi içinde yer alan uluslararası kuruluşlar içinde, uzman kuruluş niteliği 
kabul edilen ilk Örgüt oldu.

BM-UÇÖ Anlaşması’nın 2. maddesi, organlararası işbirliğini düzenledi. BM 
ve UÇÖ temsilcilerinin; karşılıklı olarak birbirinin karar organlarının toplantıla-
rına katılmaya çağrılmalarını, oy hakkı olmaksızın bu organlardaki görüşmelere 
katılmalarını öngördü. 3. maddesi de, BM’nin önerdiği sorunların, UÇÖ tarafın-
dan Yönetim Konseyi gündemine yazılmasını; UÇÖ’nün önerdiği sorunların da, 
Ekonomik ve Sosyal Konsey ve komisyonları tarafından kendi gündemlerine ya-
zılmasını öngördü. İki kuruluş arasındaki işbirliğinin değişik boyutları da, anlaş-
manın izleyen maddelerinde düzenlendi.

Birleşmiş Milletler’in ilk 
uzman kuruluşu: UÇÖ, 
Birleşmiş Milletler ailesi 
içinde yer alan uluslararası 
kuruluşlar içinde, “uzman 
kuruluş” niteliği kabul edilen 
ilk Örgüt’tür. Anayasasının 
Başlangıç bölümünde ve 
Filadelfiya Bildirgesi’nde 
yer alan ilkelere dayanarak, 
sosyal politika ve sosyal haklar 
konularında uluslararası 
düzenlemeler yapma 
ve oluşturduğu kurallar 
düzenine uyulmasını sağlama 
konularında uzman bir 
kuruluştur.
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Yeni Bir Sayfa: Filadelfiya Bildirgesi
Anayasası gereği sürekli bir Örgüt olan UÇÖ, Anayasa’nın Başlangıç bölümünde 
ve Anayasa Eki olan Filadelfiya Bildirgesi’nde (FB) açıklanan programı gerçek-
leştirmekle görevlidir. Dolayısıyla FB, Örgüt’ün sözleşme, tavsiye ve kararlar bi-
çiminde ortaya koyduğu uluslararası sosyal politika ve çalışma hukuku kuralları-
nın/kaynaklarının anayasal dayanağını oluşturur.

Filadelfiya Bildirgesi konusunda daha geniş bilgi için bkz.:Mesut Gülmez, 2011: 
141-148; 2018: 95-105; Cahit Talas, “Filadelfiya Bildirgesi”, Türkiye Sendikacılık 
Ansiklopedisi, Cilt 1, Tarih Vakfı, Ankara, 1996. 

Filadelfiya Bildirgesi’nin orijinal metni için bkz.: http://www.ilo.org/dyn/norm-
lex/en/f?p=1000:62:1076591949936411::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907: 
NO#declaration

Filadelfiya Bildirgesi, Örgüt’ü, 2. Dünya Savaşı sonrasının siyasal, sosyal ve 
ekonomik koşul ve yaklaşımlarına uyarlar. UÇÖ’nün etkinlikleri ve üye devletle-
rin izleyeceği sosyal politikalar için bir “esin kaynağı”dır. Gelecek için bir “eylem 
programı” olmanın ötesinde bir anlam ve değer taşır. Örgüt’ün genel felsefesini 
içerir ve üyelere izleyecekleri sosyal politikalarında esinlenmeleri gereken ilke-
leri gösterir. Bildirge, Örgüt’ün etkinlik alanını, dar anlamda çalışma dünyası ve 
çalışma koşullarının dışına çıkarır. İnsan hakları ile ekonomik ve mali alanı da 
kapsayacak biçimde genişletir. Kural üretme etkinliğinde yeni bir dönem başlatır. 
Kısacası Bildirge, “sosyal insan” odaklı bir anayasal belgedir (Gülmez, 2018: 96).

BM’nin kurulmasından önce açıkça yer verdiği ve benimsediği insan hakla-
rı anlayışı, aynı zamanda maddi ve manevi düşüncelerin bileşiminden oluşan şu 
dört ilkede somutlaşır: Özgürlük, onur, ekonomik güvenlik ve fırsat eşitliği. 

Bu yaklaşımıyla Filadelfiya Bildirgesi, BM’nin 1945 yılında kurulması ve 10 
Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni (İHEB) kabul etmesi 
ile başlayan insan haklarının uluslararası yazılı hukuka geçirilmesi sürecini ön-
celedi. 1919’da, “haklar” yerine “ilkeler”den söz ederek sosyal haklar alanında 
başlayan “uluslararasılaşma”, 1944’te açıkça bazı “haklar”dan söz eden Filadelfiya 
Bildirgesi’yle BM’den önce somutlaştı. 

10 Mayıs 1944 tarihinde oybirliğiyle kabul edilen FB, beş bölümden oluşur.

Resim 3.5

Başkan Roosevelt ve Filadelfiya Bidirgesi’ni imzalayan UÇB Genel 
Müdürü Phelan (10 Mayıs 1944)

Edward Phelan (1888-1967), 1919’da UÇÖ Anayasası’nın 
yazılmasına katıldı. UÇB’ye ilk görevli olarak atanan İrlandalı 
Phelan, 1941-1948 arasında, UÇB Genel Müdürü olarak görev yaptı. 
10 Mayıs 1944’te kabul edilen ve 1946’da UÇÖ Anayasası’na eklenen 
Filadelfiya Bildirgesi’nin yazılmasında başlıca rolü üstlendi.

Kaynak: ILO, ILO Century Project Ideas, policies and progress 1919-
2019, Seeking Peace by Cultivating Justice: A photographic history of 
the ILO, 2008; http://www.ilo.org/dyn/media/mediasearch.fiche?p_
id=14870&p_lang =fr
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Örgüt’ün genel felsefesinin açıklandığı Birinci Bölümde, UÇÖ’nün temel ku-
ruluş ilkeleri yeniden onaylandı. Bu ilkeler arasında, birinci ve ikinci kuşak insan 
haklarının karşılıklı bağımlılığı ve bölünmezliği ilkesi ve sosyal ortakların kararlara 
katılımı da yer aldı. 

FB, Örgüt’ün genel felsefesinin temellerini oluşturan dört ilkeyi şöyle sıralar:
a) Emek bir mal değildir,
b) Düşünce (söz / ifade) ve dernek (örgütlenme) özgürlüğü, sürekli bir kalkın-

manın kaçınılmaz bir koşuludur,
c) Yoksunluk, nerede olursa olsun, tüm insanların (herkesin) refahı için bir 

tehlike oluşturur,
d) İhtiyaca (yoksunluğa) karşı savaşım, her ulus bünyesinde yorulmak bilmez 

bir enerji ve sürekli ve ortak bir uluslararası çaba ile yürütülmelidir. Bu ulus-
lararası ortak çabada, hükümet temsilcileriyle eşitlik temeline dayalı olarak 
işbirliği yapan çalışan ve işveren temsilcileri, kamunun iyiliğini geliştirmek 
amacıyla, özgür tartışmalara ve demokratik nitelikli kararlara katılırlar.

Filadelfiya Bildirgesi’nin İkinci Bölümünde, UÇÖ’nün geleneksel etkinlik ala-
nı kişi ve konu yönlerinden yaygınlaştırıldı. İnsan haklarına vurgu genişletilerek 
yinelendi, insancıl ve sosyal düşüncelerin ekonomik kaygılardan önce geldiğinin 
altı çizildi. UÇÖ Anayasası’nın Başlangıç bölümünün birinci paragrafında vurgu-
lanan “sürekli barışın ancak sosyal adalet temeli üzerine kurulabileceği” açıklama-
sının doğruluğunun deneyimle kanıtlandığı belirtildi. Tüm insanların, ayrım gö-
zetilmeksizin maddi ve manevi gelişimini sağlama hakkının bulunduğu vurgulandı. 
Daha önemlisi, izleyen maddelerde, bu temel amaca sürekli yollama yapıldı. Ulusal 
ve uluslararası sosyal politikaların, temel amacı gerçekleştirmeye yönelik olması 
gerektiğinin altı çizildi. Yine, ekonomik ve mali nitelikli önlemlerin de, bu temel 
amacı gerçekleştirmeye yönelik olması gerektiği belirtildi. Örgüt’ün kural üretme 
yetkisinin de yer aldığı beş madde olarak sayılan aşağıdaki ilkeler doğrulandı:

a) Irk, inanç ve cinsiyetleri ne olursa olsun, tüm insanların, özgürlük, onur 
ve ekonomik güvenlik içinde ve fırsat eşitliği ile, maddi ilerlemelerini ve 
manevi gelişmelerini izleme ve gerçekleştirmeye çalışma hakkı vardır.

b) Bu sonuca ulaşılmasına olanak veren koşulların gerçekleştirilmesi, her ulu-
sal ve uluslararası politikanın temel amacını oluşturmalıdır.

c) Tüm eylem programları ve özellikle ekonomik ve mali alanda ulusal ve 
uluslararası planda alınan önlemler, bu açıdan değerlendirilmeli ve yalnız-
ca, bu temel amacın yerine getirilmesini engelleyici değil kolaylaştırıcı ni-
telik taşıdıkları ölçüde kabul edilmelidir.

d) Tüm eylem programları ile ekonomik ve mali nitelikli önlemlerin, ulusla-
rarası alanda bu temel amaç ışığında incelenmesi ve gözönüne alınması, 
UÇÖ’ye düşen bir ödevdir.

e) UÇÖ, kendisine düşen görevleri yerine getirirken, tüm uygun ekonomik 
ve mali etkenleri göz önünde bulundurduktan sonra, uygun gördüğü tüm 
kuralları, karar ve tavsiyelerine koymaya yetkilidir.

Bu ilkelerle, UÇÖ’nün etkinlik alanı, kişi ve konu yönlerinden genişleyip 
“çalışanlar”ın ve “çalışma”nın dışına taştı. Sosyal ve insancıl olanın ekonomik olana 
üstünlüğü ve UÇÖ’nün görevinin, sosyal olan temel amacı unutmaksızın ekonomik 
etkenleri gözönüne almak olduğu vurgulandı. Kural üretme yetkisi yinelendi ve bu 
yetkinin kullanılmasında uygun ekonomik etkenlerin gözönüne alınacağı belirtildi.

Üçüncü Bölümde, UÇÖ’nün, gelecekteki eylem ve etkinliklerine kılavuzluk 
edecek on somut amaca yer verildi. Örgüt’ün, dünyanın çeşitli uluslarında ger-
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çekleştirilmesi sağlanacak programların uygulanmasına yardım etme yükümlülü-
ğü tanındı. Bu bölümdeki programlardan kimilerinde görüldüğü gibi, Filadelfiya 
Bildirgesi UÇÖ’nün yetkisini çalışma koşullarının ötesinde “yaşam koşulları”nı 
kapsayacak biçimde genişletti, kimi sosyal ve ekonomik haklara evrensel bir bo-
yut kazandırdı. Herkesin, ilerlemenin sonuçlarından hakça pay almasından söz 
ederek, sosyal devlet / refah devleti anlayışına açıkça yer verildi. UÇÖ’nün uygu-
lanmasına yardım etmekle yükümlü olduğu, Başlangıç’ta evrensel ve sürekli ba-
rışın temeli olarak öngörülen sosyal adalet ilkesinin gerçekleştirilmesine katkıda 
bulunacak programlar, 10 maddede şöyle sıralandı:

a) Tam çalışma ve yaşam düzeylerinin yükseltilmesi,
b) Çalışanların; tüm bilgi ve becerilerini göstermekten ve genel refaha en iyi 

biçimde katkıda bulunmaktan hoşnut olacakları işlerde çalıştırılması,
c) Bu amaca ulaşmak için, tüm ilgililer hakkında uygun güvenceler aracılığıy-

la, çalışanların mesleksel eğitim olanaklarını, işgücünün ve sömürge üye-
lerinin göçlerini de (istihdam ve yerleşme için göçleri de) kapsamak üzere, 
bir yerden başka bir yere nakillerini (yer değiştirmesini) kolaylaştırmaya 
özgü araçların uygulanması,

d) Herkese; ücret ve gelir, iş süresi ve öteki çalışma koşulları konusunda iler-
lemenin sonuçlarından hakça yararlanma olanağı verilmesi ve bir işi olan 
ve böyle bir korumaya gereksinmesi olan herkes için asgari bir geçim ücreti 
sağlanması,

e) Toplu pazarlık hakkının fiilen tanınması ve üretimin düzenlenmesinin 
sürekli iyileştirilmesi için işverenlerin ve işgücünün (işçilerin) işbirliği yap-
ması, çalışanlarının ve işverenlerin ekonomik ve sosyal politikanın hazır-
lanmasında ve uygulanmasında ortak çalışma yapması,

f) Böyle bir korumaya gereksinmesi olan herkese temel bir gelir sağlamak 
amacıyla, sosyal güvenlik önlemlerinin ve tam bir tıbbi bakımın yaygınlaş-
tırılması;

g) Tüm uğraşlardaki (mesleklerdeki) çalışanların yaşam ve sağlığının uygun 
biçimde (tam olarak) korunması,

h) Çocuğun ve analığın korunması,
i) Uygun bir beslenme, konut ve dinlenme (hoş vakit geçirme) ve kültür araç-

ları (kolaylıkları) düzeyi sağlanması,
j) Eğitim ve meslek alanında fırsat eşitliği güvencesi sağlanması.
Filadelfiya Bildirgesi’ndeki bu kapsamlı ve somut program, sosyal adalet ilkesinin 

soyut bir ilke olarak Anayasa’ya konulmadığını, sosyal adaletin uygulamada gerçekleş-
tirilmesine çaba gösterilmesinin amaçlandığını ortaya koyması yönünden önemlidir.

Dördüncü Bölüm, UÇÖ’nün ekonomik hedefler için işbirliği yapmasını öngö-
rür. UÇK’nin, Bildirge’de sayılan bu amaçların yerine getirilmesi için, dünyanın 
üretim kaynaklarının daha tam ve daha geniş biçimde kullanılmasının zorunlu 
olduğuna inandığını vurgular. Bunun da, ulusal ve uluslararası düzeyde etkili bir 
eylemle sağlanabileceğini belirtir. Bildirge bu amaçla, özellikle açıkça ekonomik 
nitelik taşıyan şu önlemlerin alınmasını ister:

•	 Üretim	ve	tüketimin	gelişmesini	(büyümesini)	sağlamak,
•	 Ağır	ekonomik	çalkantıları	önlemek,
•	 Az	gelişmiş	bölgelerin	ekonomik	ve	sosyal	ilerlemesini	gerçekleştirmek,
•	 Ham	madde	ve	besinlerin	(hububatın)	dünya	fiyatlarında	daha	büyük	bir	

kararlılık (istikrar) sağlamak,
•	 Yüksek	hacimli	ve	sürekli	bir	uluslararası	ticaret	geliştirmek.

Sendika Özgürlüğü İlkesi ve 
Toplu Pazarlık Hakkı: Sendika 
özgürlüğü ilkesi, ilk kez 
1919’da UÇÖ Anayasası’na 
girdi. Toplu pazarlık hakkı ise, 
Filadelfiya Bildirgesi’yle açıkça 
tanındı. FB’nin Anayasa’ya 
eklenmesiyle “anayasal 
hak” niteliği kazandı. Bu 
anayasal kurallar, 1948 ve 
1949 yıllarında kabul edilen 
87 ve 98 sayılı sözleşmelerin 
dayanağını oluşturdu. 
Aynı zamanda, devletlerin 
Anayasa’yı onaylamakla 
“üye devlet” niteliği 
kazanmaları nedeniyle, 87 
ve 98 sayılı sözleşmelerin 
onaylanmasından bağımsız 
biçimde işletilen özel bir 
denetim sisteminin de 
dayanağı oldu (bkz.: 5. Ünite).
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UÇÖ, bu büyük görevde sorumluluk üstlenmiş tüm uluslararası organlarla 
tam bir işbirliği yapacaktır. Yine UÇÖ, tüm halkların sağlık, eğitim ve refah düze-
yini iyileştirme görevinde de, bu alanlarda etkinliklerde bulunan öteki uluslarara-
sı kuruluşlarla işbirliği yapacaktır. 

Beşinci Bölüm, Bildirgede açıklanan ilkelerin tüm dünya halklarına tam ola-
rak uygulanabilir olduğunu vurgular. Bu, Örgüt’ün kişi ve kesimler yönünden et-
kinlik alanının son derece genişlediğini gösterir ve aynı zamanda, ilkesel düzeyde 
evrenselliğin onaylanması demektir.

Ancak Filadelfiya Bildirgesi’ne göre, ilk dört bölümde açıklanan ve evrenselliği 
vurgulanan bu ilkelerin uygulanma biçimlerinde, her halkın ekonomik ve sosyal 
gelişme derecesinin gerektiği gibi göz önünde bulundurulması gerekir. Bununla 
birlikte, anılan ilkelerin henüz bağımlı olan halklara olduğu kadar, kendi kendini 
yönetme aşamasına ulaşan halklara da aşamalı biçimde uygulanması, tüm uygar 
dünyayı ilgilendirir.

Ne var ki, Filadelfiya Bildirgesi’nin başlattığı yeni dönemde, gerek uluslararası 
sosyal politika önlemlerini geliştiren ve zenginleştiren kurallar üretilmiş olması-
na, gerekse sendikal haklar alanında özel bir koruma sisteminin getirilip uygu-
lanmasına karşın, herkesin gelirden hakça bir pay alması hedefine ulaşılamadı. 
Özellikle de, 1980’li yıllardan başlayarak uygulanan yeni liberal politikalarla, gelir 
adaletsizliği daha da derinleşti. Talas’a göre, sosyal koruma amacını göz önüne 
alınacak ekonomik ve mali etkenlerin önüne geçiren Filadelfiya Bildirgesi’nin il-
keleri “tam ve bir bütün olarak uygulanamadı. Zengin ülkelerle yoksul ülkeler 
arasındaki dengesizlikler daha da belirginleşti; yoksulluk, işsizlik arttı ve toplum-
sal çözülmeler büyüdü” (Talas, 1996: 426). 
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Özet
 Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kuruluşu önce-
sindeki aylarda yapılan çalışmaları, benimsenen 
yaklaşımı ve Barış Antlaşması’na konulması ka-
bul edilen ilkeleri açıklamak.

 UÇÖ, resmen 28 Haziran 1919 tarihinde imzala-
nan Versay Barış Antlaşması ile kuruldu. 2019 yı-
lında, Birinci Yüzyıl’ını kutlayarak, İkinci Yüzyıl’ı-
na adım attı. Kurulmasından önceki beş ay içinde, 
Anayasası’nı oluşturacak metin hazırlandı. Barış 
Konferansı, bu amaçla Uluslararası Çalışma Mev-
zuatı Komisyonu’nu kurdu. UÇMK’nin “sosyal 
reformcu” bir yaklaşımla hazırladığı metin, Ba-
rış Antlaşması’nın “Çalışma/Emek” başlıklı XIII. 
Bölümüne konuldu. Örgüt, 1919’da, üçlü yapı 
ilkesiyle kuruldu. Anayasal organlarından iki-
sinde, bu ilke aynı formülle (2+1+1) benimsen-
di. Böylece UÇÖ, karar ve denetim organlarında, 
hükümet temsilcilerinin yanı sıra, işçi ve işveren 
temsilcilerinin de aynı hak ve yetkilerle yer aldığı 
tek uluslararası kuruluş olarak doğdu.

 
Örgüt’ün, resmen kurulmasıyla başlayan ve 2. 
Dünya Savaşı ile sona eren dönemde, nasıl işler-
liğe geçtiğini, karşılaştığı sorunları nasıl aştığınıı 
ve kural üretme etkinliğinin temel özelliklerinin 
neler olduğunu açıklamak. 

 UÇÖ’nün işlerliğe geçirilmesi için, Barış 
Antlaşması’nın onaylanması beklenmedi. Ant-
laşmada öngörülen kurallara ve gündeme göre, 
ilk UÇK toplanarak ilk sözleşme ve tavsiyeler 
kabul edildi. Yönetim Konseyi seçilerek ve Genel 
Müdür belirlenerek, Örgüt’ün işlerliğe geçiril-
mesi sağlandı. 1919-1939 yılları arasındaki dö-
nemde kabul edilen sözleşmeler, temelde sanayi 
kesimi işçilerine yönelikti. Bu dönemin siyasal 
koşulları nedeniyle sendikal haklar (toplu iş iliş-
kileri) konusunda düzenleme yapılamadı. Kural 
üretme etkinliğinin alanını ve kapsamını daralt-
maya yönelik bazı girişimler ve itirazlar oldu. 
Ancak, Uluslararası Adalet Divanı’nın olumlu 
yaklaşımıyla aşıldı.

 Örgüt’ün, iki Savaş arası dönemde neler yaptı-
ğını ve tarihinde yeni bir sayfa açan Filadelfiya 
Bidirgesi’nin yaklaşımını ve içerdiği ilke ve kural-
ların neler olduğunu açıklamak.

 UÇÖ, 2. Dünya Savaşı’na karşın, Milletler Cemi-
yeti gibi varlığını sona erdirmedi. Savaş yılların-
da Kanada’ya taşındı ve daha kısıtlı bir çerçevede 
çalışmalarını sürdürdü. Özellikle 1944 yılında 
Filadelfiya’da toplanan UÇK’de, Örgüt tarihin-
de yepyeni bir sayfa açan Filadelfiya Bildirgesi 
kabul edildi. Örgüt, üçlü yapıda ilk uluslararası 
kuruluş olma özelliğini güçlendirerek sürdür-
dü. 1946’da, Birleşmiş Milletler’in ilk “uzman 
kuruluşu” olarak kabul edildi. Filadelfiya Bil-
dirgesi, benimsediği insan hakları yaklaşımıyla, 
bir yandan 1919’daki kuruluş ilkelerini yineledi, 
öte yandan da etkinlik alanını ve kişiler yönün-
den kapsamını genişletti. UÇÖ tarihinde “sosyal 
devlet” dönemini başlattı.

1

2

3
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Kendimizi Sınayalım
1. UÇÖ Anayasası’nı aşağıdakilerden hangisi hazırladı?

a. Uluslararası Çalışma Konferansı,
b. Barış Konferansı,
c. Yönetim Konseyi,
d. Uluslararası Çalışma Mevzuatı Komisyonu,
e. Milletler Cemiyeti.

2. Aşağıdaki ilkelerden hangisi, UÇMK’nin hazırladı-
ğı metinde yer almaz?

a. Asgari işe girme yaşının 14 olması,
b. Toplu pazarlık hakkı,
c. Emeğin bir mal sayılmaması,
d. Eşit işe eşit ücret ilkesi
e. Çalışma süresinin günde 8 ve haftada 48 saat 

olması.

3. “Sosyal adalet” ilkesi, UÇÖ’nün ilk kez hangi belge-
sinde ve hangi tarihte yer aldı?

a. Anayasası’nın Eki’nde, 1919 yılında
b. Filadelfiya Bildirgesi’nde, 1944 yılında
c. Anayasası’nın Başlangıç bölümünde, 1919 yı-

lında
d. Filadelfiya Bildirgesi’nde, 1946 yılında
e. Anayasası’nın 1. maddesinde, 1919 yılında.

4. Aşağıdakilerden hangisi UÇK’nin kabul ettiği ilk 
sözleşmeler arasında vardı?

a. Asgari ücret belirlenmesi sözleşmesi
b. Beyaz fosfor kullanılmasını yasaklayan sözleşme
c. Tarımda örgütlenme hakkı sözleşmesi
d. Zorla çalışma sözleşmesi
e. İşsizlik sözleşmesi

5. Albert Thomas, aşağıdaki görevlerden hangisinde 
bulundu? 

a. Uluslararası Çalışma Bürosu’nun ilk Genel Mü-
dürü

b. Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri
c. Uluslararası Çalışma Konferansı Başkanı
d. Yönetim Konseyi Başkanı
e. Fransa Başbakanı

6. Türkiye’nin UÇÖ’ne üyelik tarihi ve üyelik yolu/
şekli aşağıdakilerden hangisidir?

a. Milletler Cemiyeti’ne üye olarak ve 1933 yılında
b. UÇK kararıyla ve 1932 yılında
c. UÇK kararıyla ve 1934 yılında
d. Milletler Cemiyeti’ne üye olarak ve 1919 yılında
e. Milletler Cemiyeti’ne üye olarak ve 1932 yılında

7. Aşağıdakilerden hangisi, 1919-1939 yılları arası 
dönemde kabul edilen sözleşme ve tavsiyelerin genel 
özelliklerinden ikisidir?

a. Tüm çalışanları kapsar ve toplu iş ilişkilerini de 
düzenler

b. Sanayi kesimi çalışanlarını kapsar ve bireysel iş 
ilişkilerini düzenler

c. Tüm insanları kapsar ve bireysel iş ilişkilerini 
düzenler

d. Sanayi kesimi çalışanlarını kapsar ve hem birey-
sel hem de toplu iş ilişkilerini düzenler

e. Tüm çalışanları kapsar ve hem bireysel hem de 
toplu iş ilişkilerini de düzenler

8. UÇÖ, 2. Dünya Savaşı sırasında çalışmalarını nere-
de sürdürdü?

a. ABD’de
b. Meksika’da
c. Kanada’da
d. İsviçre’de
e. Brezilya’da

9. Aşağıdakilerden hangisi, Filadelfiya Bildirgesi’nin 
Birinci Bölümünde yer alan ilkelerden biridir?

a. Eşit işe eşit ücret ilkesi
b. Toplu pazarlık hakkı
c. Analığın ve çocuğun korunması
d. Düşünce (söz) ve dernek (örgütlenme) özgürlüğü
e. Sosyal güvenlik 

10. Aşağıdaki ilkelerden hangisi, Filadelfiya Bildirgesi’nin 
Üçüncü Bölümünde yer alan ilkelerden biri değildir?

a. Yoksunluk, tüm insanların refahı için tehlike 
oluşturur 

b. Tam çalışma
c. Herkese asgari geçim ücreti sağlanması 
d. Çocuğun ve analığın korunması
e. Uygun bir konut sağlanması
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Okuma Parçası
20 Şubat, “Dünya Sosyal Adalet Günü” İdi...
“Uluslararası Günler, Haftalar, Onyıllar”, Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu’nun insan hakları alanında ka-
muoyunda duyarlılaştırmanın artırılmasına, politika 
ve uygulamaların değerlendirilmesine, hak istemleri-
nin dile getirilmesine olanak vermek için başvurduğu 
yaygın yöntemlerden biridir. 
BM, 1975’teki Uluslararası Kadın Yılı’nda, 8 Martın 
Uluslararası Kadın Günü olarak kutlanmasını karar-
laştırdı. Aralık 1977’de de, 8 Martı “Kadın Hakları ve 
Uluslararası Barış İçin BM Günü” olarak duyurdu. (...)
100. yılına ulaşmış olsa da, kadın-erkek eşitliğinde 
uluslararası hukuk alanındaki göreli ilerlemeler ya-
şama geçirilemedi. Sosyal haklar alanında da, ihlaller 
öncelikle kadınları etkiliyor. Krizin eğreti, geçici ve 
kayıtdışı çalışmaya savurduğu, işsizleştirdiği çalışanlar, 
öncelikle kadınlar. Avrupa Birliği’nde bile, kadınlar er-
keklerden %17,5 az kazanıyor. Bunun anlamı, kadın-
ların yaklaşık iki ay daha fazla çalışmak zorunda kal-
ması. AB bu nedenle, 5 Martı “Avrupa Ücret Eşitliği 
Günü” olarak kabul etti ve ilk kez kutladı.
“Uluslararası günler”den en yenisi, BM’nin, 26 Kasım 
2007’de kararlaştırdığı “Dünya Sosyal Adalet Günü”. İlk 
kez, 20 Şubat 2009’da kutlandı. Amaç, yoksulluğun kö-
künü kazımak, tam çalışmayı ve insanca çalışmayı geliş-
tirmek, kadınlar ve erkekler arasında eşitliği sağlamak, 
herkesin sosyal adalete erişmesine olanak vermekti.
BM, sosyal adalet için çok geç kalmış olsa da, “evrensel 
ve kalıcı bir barışın ancak sosyal adalet temeline dayalı 
olarak kurulabileceği”, 1919’da ILO Anayasası’nın Baş-
langıcına ilk cümle olarak yazıldı. Geçerliliğini bugün 
de koruyan ana düşünce açıktı: Eğer sosyal adalete da-
yalı “sosyal” barış, dünyada ve ülkelerde gerçekleşmezse, 
“siyasal” barış da kurulamaz, kurulsa da sürdürülemez. 
Dünya Sosyal Adalet Günü’nün 2011’deki ana konusu, 
“herkes için sosyal koruma.” Nedeni, Dünya nüfusunun, 
büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu %80’inin 
uygun bir sosyal korumadan yararlanamaması. 
80 milyonu gençler olan işsiz sayısının 200 milyonu ge-
çip tarihsel doruğuna ulaştığı; çalıştırılan çocuk sayısı-
nın 215 milyonu aştığı; 12,3 milyon kişinin zorla ça-
lıştırıldığı; ülkelerin çoğunda, kadınların erkeklerden 
%10 ile %30 arasında daha düşük ücret aldığı; sayısı 
giderek artan 630 milyon “yoksul çalışan”ın, aileleriy-
le birlikte günde 1,25 ya da daha az dolar ile yaşamını 
sürdürdüğü bir Dünyada, sosyal adaleti kim ağzına 
alabilir?

Türkiye’de de, TÜİK’in 28 Şubat 2011’de açıkladığı 
“2009 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması”na göre, 
en yüksek gelirliler grubunun toplam gelirden aldığı 
pay 2005’te %44,4’ten 2009’da %47,6’ya yükselirken, en 
düşük gelirliler grubunun 2005’te aldığı pay %6,1’den 
2009’da %5,6’ya geriledi. AKP iktidarının ikinci döne-
minde, zenginlerin daha da zenginleştiği, yoksulların 
ise daha da yoksullaştığı ortadayken, gelir dağılımı 
daha da bozulmuş ve sosyal adaletsizlik artmışken, 
benzer söylemlere kim inanır? 
Dünyada ve ülkemizde kutlanmaya değer “sosyal 
adalet”e dayalı bir sosyal barış düzeni olmadığına göre, 
20 Şubat, örgütlü ve örgütsüz tüm kesimlerce “sosyal 
adaletsizlik ve eşitsizlikleri” ülkeyi yönetenlere haykır-
mak için bir fırsat olamaz mıydı?

Kaynak: Mesut Gülmez, Cumhuriyet, 10 Mart 2011, s. 7.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. d Yanıtınız yanlış ise “Kuruluş Öncesi Dönem” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. b Yanıtınız yanlış ise “Kuruluş Öncesi Dönem” 

konusunu yeniden  gözden geçiriniz.
3. c Yanıtınız yanlış ise “Kuruluş Öncesi Dönem” 

konusunu yeniden  gözden geçiriniz.
4. e Yanıtınız yanlış ise “İki Savaş Arasını Kapsayan 

Dönem” konusunu yeniden  gözden geçiriniz.
5. a Yanıtınız yanlış ise “İki Savaş Arasını Kapsayan 

Dönem” konusunu yeniden  gözden geçiriniz.
6. e Yanıtınız yanlış ise “İki Savaş Arasını Kapsayan 

Dönem” konusunu yeniden  gözden geçiriniz.
7. b Yanıtınız yanlış ise “İki Savaş Arasını Kapsayan 

Dönem” konusunu yeniden  gözden geçiriniz. 
8. c Yanıtınız yanlış ise “Savaş Yıllarını Kapsayan 

Dönem” konusunu yeniden  gözden geçiriniz.
9. d Yanıtınız yanlış ise “Savaş Yıllarını Kapsayan 

Dönem” konusunu yeniden  gözden geçiriniz.
10. a Yanıtınız yanlış ise “Savaş Yıllarını Kapsayan 

Dönem” konusunu yeniden  gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
UÇÖ’nün kuruluşu öncesinde ve kurulmasından 2. Dünya 
Savaşı’na değin uzanan ilk dönemde, Uluslararası Hukuk 
anlayışı özetle şöyle idi: Birey, Uluslararası Hukukta hak öz-
nesi sayılmıyordu. Uluslararası Hukuk, devletler arasındaki 
ilişkileri düzenliyor, devlet ve birey arasındaki ilişkilere karış-
mıyordu. Bu alan, devletlerin ulusal egemenlik kapsamına 
giriyordu. Ancak, 1919’dan başlayarak Uluslararası Sosyal 
Politika ve Uluslararası Çalışma Hukuku alanında kabul edi-
len sözleşmeler ile bu anlayış değişmeye başladı. Bu, insan 
hakları alanında “uluslararasılaşma”nın başlangıcı sayılabilir.

Sıra Sizde 2 
UÇÖ Anayasası’nı oluşturan metni hazırlayan Uluslara-
rası Çalışma Mevzuatı Komisyonu’nda tartışılan sorun-
lardan özellikle ikisi dikkat çeker. Bu sorunlardan ilki 
UÇÖ’nün yapısı, ikincisi de sözleşmelerin iç hukuk düze-
nindeki etkisi ve değeri ile ilgilidir. Birinci sorun, UÇK’de 
hükümet ile işçi ve işveren kanatlarını temsil edecek dele-
gelerin sayısına ilişkindi. Sonuçta, her üç kanadın eşit sayı-
da delegeyle katılımını öngören “1+1+1” formülü redde-
dildi ve 1919’dan beri geçerli olan “2+1+1” formülü kabul 
edildi. İkinci sorun, UÇK’nin kabul edeceği sözleşmelerin 
iç hukukta bağlayıcılığına ilişkindi. Bu sorun da, İngiliz ta-

sarısında önerildiği gibi, egemen Uluslararası Hukuk anla-
yışı ile ulusal egemenliği bağdaştıran bir çözüme bağlandı. 
Devletlerin, ancak sözleşmeleri “onaylamakla” hukuksal 
yükümlülük üstlenmeleri öngörüldü ve sözleşmelerin 
“kendiliğinden ve doğrudan etkisi” kabul edilmedi.

Sıra Sizde 3 
UÇÖ Anayasası’nı oluşturacak metni hazırlamakla görev-
lendirilen UÇMK üyelerinin ideolojik görüşleri, doğal olarak 
Örgüt’ün kuruluş ilkelerine yansıdı. “Sosyal reformcu” olarak 
nitelenen UÇMK üyeleri, bu görüşlerini kabul ettirmek için 
1917 Bolşevik Devrimi’ni bir tehdit aracı olarak kullandılar. 
Anayasa’nın, özellikle ilk üç paragrafı bu yaklaşımı yansıtır. 
“Sosyal adalet” ilkesi, bu yaklaşmın somut belirtisidir.

Sıra Sizde 4 
ÜÇÖ üyeliği konusunda, Milletler Cemiyeti’ne üye 
olan devletlerin, kendiliğinden UÇÖ’ye de üye olma-
ları ilkesi benimsendi. Bu yoldan gerçekleşen üyelikte, 
UÇK’nin ayrıca karar alması gerekli değildir. Milletler 
Cemiyeti’ne üye olmayan devletlerin UÇÖ üyeliği ise, 
UÇK’nin kararıyla gerçekleşir. Türkiye, 1932’de Millet-
ler Cemiyeti’ne üye olunca Örgüt’ün de üyesi oldu.

Sıra Sizde 5
UÇÖ’nün kuruluşunu izleyen ilk on yılda, kural üretme 
yetkisinin hangi konu ve kişilerle ilgili olduğuna ilişkin iti-
raz ve tartışmalar oldu. Milletler Cemiyeti’nin yargı organı 
olan Uluslararası Adalet Divanı, UÇÖ Anayasası’ndaki ilke-
leri “geniş ve kapsayıcı” bir yaklaşımla yorumladı. Böylece, 
Örgüt’ün etkinlik alanını “sanayi çalışması”, “sanayi işçileri” 
ve “bedensel çalışma” ile sınırlandırma girişimleri önlendi.
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4
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kurumsal yapısında ve kural üretme etkinli-
ğinde uygulanan üçlülük ilkesinin genel olarak anlamını, anayasal temellerini 
ve bu ilkenin yaşama geçirilmesi için yapılan düzenlemeleri açıklayabilecek,
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün anayasal organları ile diğer organları ve bun-
ların görevlerini açıklayabilecek,
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün en temel ve geleneksel işlevi olan kural üret-
me sürecini oluşturan aşamaları ve sürecin özelliğini açıklayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•	 Üçlülük	
•	 Anayasal	organlar
•	 Teknik	toplantı
•	 Bölgesel	toplantı
•	 Çift	tartışma

•	 Tek	tartışma
•	 Sözleşme
•	 Tavsiye
•	 Protokol

İçindekiler
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•	 ÖRGÜT’ÜN	ANAYASAL	ORGANLARI	
•	 ÖRGÜT’ÜN	ÖTEKİ	ORGANLARI	
•	 KURAL	ÜRETME	ETKİNLİĞİ	VE	
AŞAMALARI

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA



GİRİŞ
Üçlü yapı, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 1919 yılında kurulurken anayasal 
organlarının oluşturulmasında temel alınan ilkedir. UÇÖ’nün “omurgası” olarak 
nitelenen (Bartolomei de la Cruz et Euzéby, 1997: 28) bu ilke, Örgüt’ü evrensel 
ve bölgesel düzeylerdeki tüm uluslararası kuruluşlardan ayırır. Üçlülük, anayasal 
organlardan ikisinin yanı sıra, Örgüt’ün başka organlarının oluşumunda da uy-
gulanır. Ulusal düzeyde de uygulanan üçlü danışmalar konusunda, 1976’da kabul 
edilen 144 sayılı sözleşmeden önce “Karar” ve “Tavsiye” nitelikli belgelerle düzen-
lemeler yapıldı. 

Uluslararası sosyal politika alanında kurallar (normlar, standartlar) üretme, 
UÇÖ’nün en temel ve geleneksel etkinliklerindendir. Ancak Örgüt, yalnızca ku-
rallar üretmekle kalmaz, kuralların üye devletlerce uygulanmasını da denetler ve 
izler.

UÇÖ’nün etkinlik alanı, kuruluşundan başlayarak genişle(til)di. Bir yandan, 
uluslararası sosyal politika önlem ve düzenlemelerine konu olan sorunlar yel-
pazesi genişledi. Öte yandan da, korunan kişiler / gruplar, daha geniş kesimleri 
kapsadı. Sanayi kesimiyle başlayan kural üretme etkinliği, tarım ve hizmetler kesi-
minin sorunlarını ve bu kesimlerin çalışanlarının haklarını kapsamakla kalmadı. 
Aynı zamanda, dar anlamda çalışma yaşam ve ilişkilerinin sınırlarını da aştı.

UÇÖ, üçlü yapısının doğal gereği olarak, kendine özgü bir kural üretme (ya-
sama) süreci öngördü. Bu, bir yandan siyasal ve sosyal aktörler arasında asgari 
uzlaşma arayışının gereği olan bir süreçtir. Öte yandan da, Örgüt’ün, ekonomik 
ve sosyal yönlerden gelişmişlik düzeyleri çok farklı devletlerin üye olduğu bir ku-
ruluş olmasının doğal sonucudur. 

UÇÖ’nün kurallar düzeni ile denetim etkinliğini, 5. Ünitede göreceğiz.

ÜÇLÜLÜK İLKESİ
Her ikisi de “anayasal” olan üçlü yapı ilkesi ile “sendika özgürlüğü” ilkesi arasın-
da yaşamsal bir bağ bulunmaktadır. Üçlülük ilkesinin özünde, sendikal hak ve 
özgürlükler vardır. Sendika özgürlüğü, üçlü yapının onsuz olmaz bir koşuludur. 
Sendika özgürlüğünün tanınmaması, üçlülük kavramının anlamını yitirmesine 
yol açar (BIT, 2006: 1). Sendika özgürlüğünün 1919’da kurucu belgede yer alma-
sının bir nedeni de budur. 

Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün Yapısı, Organları, 

Etkinlik Alanları ve Kural 
Üretme Süreci

Üçlü yapı ilkesi: UÇÖ’nün 
kurumsal yapısında (anayasal 
organlarından ikisinde) 
uygulanan üçlü yapı ilkesinin 
dünyada bir başka benzeri 
yoktur.



Uluslararası Sosyal Politika72

Üçlülük ilkesi, “ulusal” temelli bir ilkedir. Çünkü her üye devletin üç kanattan 
seçtiği temsilcilerin UÇK’ye katılımını öngörür. Bu ilkenin sosyal kanatlar açısın-
dan özelliği ise, özgür ve bağımsız sendika özgürlüğü ilkesine dayanmasıdır.

UÇÖ, kuruluşundan beri, resmi ve sosyal kanatların temsilcilerinin kural üret-
me ve kurallarının uygulanmasını denetleme süreçlerine katıldığı bir Örgüt’tür. 
İşçi ve işverenler (sosyal ortaklar), Örgüt’ün kural üretme etkinliğinin (faaliyeti-
nin) tüm aşamalarına katılır. Katılım, UÇK gündeminin belirlenmesinden kural-
ların uygulanmasının denetimine değin sağlanmıştır (BIT, 2000: 4).

Ünitede olduğu gibi, izleyen sayfalarda, zaman zaman, işçi (çalışan) ve işveren ka-
natlarının temsilcileri için “sosyal ortaklar” deyimi de kullanılacaktır.

Üçlülük, ne Birleşmiş Milletler ailesi içinde, ne de başka bölgesel kuruluşlarda 
ve denetim sistemlerinde -örneğin Avrupa Sosyal Şartı denetim mekanizmasında- 
benzeri olan bir ilkedir. Avrupa Birliği’nin kurumsal yapısı içinde de örneği yoktur. 
Örgüt’ün bu kuruluş ilkesi ve özelliği, Filadelfiya Bildirgesi ile onaylanıp pekiştirildi. 

Avrupa Sosyal Şartı konusunda daha geniş bilgi için bkz.: Mesut Gülmez, “Avrupa 
Sosyal Şartı’na Genel Bir Bakış ve Türkiye”, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 12, 1990, s. 91-
124; Mesut Gülmez, “Geliştirilen İçeriği ve Etkinleştirilen Denetim Sistemi İle Yeni 
Avrupa Sosyal Şartı”, Prof. Dr. Metin Kutal’a Armağan, Türk Ağır Sanayii ve Hiz-
met Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası, Ankara, 1998, s. 327-358; Mesut Gülmez, 
“Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartına Uyum Sağlayabilecek miyiz?”, Çalışma 
ve Toplum, 2007 / 1, Sayı 12, s. 27-52; Mesut Gülmez, “Türkiye’de Sosyal Haklar: 
Sosyal Şart Açısından Anayasa’da Sosyal Devlet ve Sosyal Haklarda Uyum Sorunu”, 
Anayasal Sosyal Haklar (Avrupa Sosyal Şartı, Karşılaştırmalı Hukuk ve Türkiye), 
(Editör / Yayıma Hazırlayan: İbrahim Ö. Kaboğlu), Legal Yayını, İstanbul, 2012, s. 
117-156; Gülmez, Mesut, 2017a: 341-409.

Üçlü yapı ve üçlü danışma ilkesi, ulusal düzeyde de geçerlidir. UÇÖ’nün ana-
yasal organlarının üçlü yapısının amacına uygun olarak işlemesi, bu ilkenin ulusal 
düzeyde tam olarak uygulanmasına bağlıdır. Uluslararası çalışma/sosyal politika 
önlemleri konusunda işçi ve işveren temsilcilerine etkili biçimde danışılmasını 
öngören yöntemlerle ulusal planda da uygulanır. Ulusal düzeyde uygulanması, 
uluslararası düzeyde uygulanmasının önkoşuludur. Ulusal düzeyde üçlü danışma 
ya da işbirliği; merkezi / ulusal, bölgesel ya da yerel, işkolu ya da işyeri düzeyle-
rinde uygulanabilir. Kural üretme ve denetim etkinliklerinin yanı sıra, özellikle 
1980’li yıllardan başlayarak karşılaşılan yapısal uyum, istihdamı geliştirme, sosyal 
koruma, çoğulcu demokrasiye ve pazar ekonomisine geçiş gibi yeni sorunlar, üçlü 
danışmaların en sık gerçekleştirildiği sorun alanlarıdır. 

Üçlü yapı ilkesi, sizce hangi anayasal ilkeyle doğrudan ilişkilidir ve neden?

Genel Olarak Üçlülük İlkesi
Üçlülük, çalışma dünyasının sorunlarının düzenlenmesiyle doğrudan ilgisi bulu-
nan üretim güçlerinin temsilcileri ile hükümet temsilcilerini bir araya getirmeyi 
amaçlayan bir ilkedir. İşçi ve işveren temsilcilerinin, kendilerini ilgilendiren ve et-
kileyen kararlara hükümet temsilcileriyle eşitlik temelinde katılımını sağlar. İlke-
nin özünde, onlara güven verilmesi ve sorumluluk üstlenmelerinin sağlanmasının 

Avrupa Sosyal Şartı: 
Sosyal politikanın “Avrupa 
bölgesi” düzeyindeki en 
önemli belgesidir. 1996 
yılında gözden geçirildi ve 
yeni sosyal haklar eklenerek 
geliştirildi. Türkiye, toplam 
31 sosyal hakkı güvenceye 
alan Gözden Geçirilmiş 
Avrupa Sosyal Şartı’nı (GG 
ASŞ) 2007 yılında onayladı. 
Avrupa Sosyal Şartı (ASŞ), 
Avrupa Konseyi’nce 1961’de 
kabul edildi ve 1965’te 
yürürlüğe girdi. Sosyal Haklar 
Avrupa Komitesi (SHAK), 
ASŞ ve GG ASŞ’yi onaylayan 
devletlerin yükümlülüklerini 
yerine getirip getirmediğini 
denetleyen organdır. Komite 
üyeleri arasında işçi (çalışan) 
ve işveren kanatlarının 
temsilcileri yoktur. Komite, 
yalnızca seçilen uzmanlardan 
oluşur.
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yanı sıra, çıkarları karşıt olan bu tarafların “sosyal barış” ereğiyle hükümetin çalış-
masına ortak edilmesi amacı da vardır. 

Üçlülük ilkesinin, eşitlik ilkesinin hükümet kanadına üstünlük tanıyan bir içe-
rikle tanımlanmasında, sözleşmeleri onaylama ve uygulama yükümlülüğünün asıl 
olarak hükümetlere düştüğü olgusu göz önüne alındı. Hükümet kanadının, işçi ve 
işveren kanatları arasında hakem rolü üstlendiği ileri sürüldü. Bu yaklaşımın so-
nucu, iki anayasal organın yapısında “2+1+1” formülünün benimsenmesi oldu.

Üçlülük ilkesinin yaygın biçimde uygulanmasıyla, devletlerin “diplomatik / si-
yasal” temsilcilerinin yanı sıra “sosyal” temsilcilerinin de yer aldığı bir kurumsal 
yapı ortaya çıktı. Anayasal organlarla sınırlı kalmayan bu yapı, Örgüt’e güçlülük ve 
dinamiklik, kural ve kararlarına da giderek artan bir saygınlık kazandırdı. Özel-
likle işçi temsilcilerinin katılımı, bir dinamiklik ve ilerilik öğesi oluşturdu (Val-
ticos, 1983: 194-196; BIT, 1982: 1-5). 1919’da öngörülen bu yapı, demokrasinin 
sosyal ve katılımcı boyutuyla geliştirilmesine de önemli katkı sağladı (Gülmez, 
2014: 53-55).

Üçlülüğün Anayasal Temelleri
Üçlü yapı ilkesinin, UÇÖ’nün kuruluşundan beri “anayasal” nitelik taşıdığını bili-
yoruz. Anayasa’nın çeşitli maddelerinde ve Filadelfiya Bildirgesi’nde, üçlülük ilke-
siyle ilgili aşağıdaki kurallara yer verilmiştir: 

•	 Anayasal	organlardan	ikisinde	üçlü	yapı	öngörüldü	(m.	3/1,	m.	7/1),
•	 Filadelfiya	Bildirgesi,	her	ülkede,	işçi	(çalışan)	ve	işveren	örgütlerinin	eko-

nomik ve sosyal politikaların hazırlanmasında ve uygulanmasında işbirliği 
yapmasını öngördü (III/e),

•	 Anayasa,	her	üyenin	(hükümetin),	sözleşmeleri	yetkili	makamlara	sunduk-
larına ilişkin bilgiler ile onaylanan ve onaylanmayan sözleşmelere ilişkin 
raporları en çok temsil gücü olan çalışan ve işveren örgütlerine gönderme-
sini öngördü (m. 23/2),

•	 Anayasa,	çalışan	ve	işveren	örgütlerine,	onayladıkları	sözleşmeleri	uygula-
madıkları gerekçesiyle taraf devletlere yönelik yakınmalarda (şikâyetlerde) 
bulunma yetkisi tanıdı (m. 24).

UÇÖ’nün anayasal kuruluş ilkesi üçlülüğün simgesi olan üç anahtar, 6 Haziran 1926 
tarihinde UÇB’nin -özel olarak yapılan- yeni binasının açılışında kullanıldı.

Resim 4.1

Üçlü yapı ilkesini 
temsil eden üç 
simgesel anahtar

Kaynak: http://
www.ilo.org/dyn/
media/mediasearch.
fiche?p_
id=14898&p_
lang=fr
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Hükümet raporları ile işçi (çalışan) ve işveren örgütlerinin yakınmalarına dayalı de-
netim sistemleri, 5. Ünitede daha geniş biçimde incelendi.

Sosyal ortaklar, hükümet raporlarına ilişkin yorumlarını Genel Müdür’e ile-
tebilirler. Uzmanlar Komisyonu da, bu konuda sosyal ortakları özendirmektedir. 
Raporlarında, üçlü yapı ilkesi uyarınca sözleşme ve tavsiyelerin uygulanmasında 
çalışan ve işveren örgütlerine düşen rolün taşıdığı önemi vurgulamakta; birçok 
sözleşmenin onlara danışılmasını ya da onlarla işbirliği yapılmasını zorunlu tut-
tuğunu anımsatmaktadır (BIT, 2012; Gülmez, 2014: 55-56).

Üçlü Danışmaya İlişkin Düzenlemeler 
UÇK’nin 1919’da kabul ettiği ilk sözleşmelerde, değişik üçlü danışma yöntemle-
rine yer veren kurallar öngörüldü. Ne var ki üçlülük ilkesinin uygulanması konu-
sundaki ilk özel düzenlemenin yapılması, ancak 1960 yılında gerçekleştirilebildi. 
Bu da, “sözleşme” niteliğinde bir belge değildi (Gülmez, 2014: 56-59).

Üçlü Danışmaya İlişkin Tavsiye ve Kararlar
Üçlü danışma konusunda ilk düzenleme, UÇK’nin 1960 yılında kabul ettiği 113 
sayılı Sınai ve Ulusal Düzeylerde Danışma Tavsiyesi ile yapıldı. Üçlü danışma yön-
temini ulusal düzeyde oluşturan bu tavsiye, sınai ve ulusal düzeylerde kamu yetki-
lileri ile çalışan ve işveren örgütleri arasında etkili bir danışma ve işbirliği öngördü. 
Bu amaçla, ulusal koşullara uygun önlemler alınması gerektiğine yer verdi. Anılan 
örgütlerin, kendi çıkarlarını ilgilendiren yasaların hazırlanması ve uygulanmasın-
da; istihdam, eğitim, yeniden uyum, işçi sağlığı ve iş güvenliği, verimlilik ve sosyal 
güvenlik gibi konularda; ekonomik ve sosyal kalkınma planlarının hazırlanması 
ve uygulanmasında görüş, öğüt ve katkılarının alınmasını öngördü.

Üçlü danışmaya ilişkin ikinci düzenleme, UÇK’nin 1971 yılında kabul ettiği 
kararla yapıldı. Tüm UÇÖ Etkinliklerinde Üçlülüğü Güçlendirme Kararı, üçlülüğün 
temel ilkelerini yeniden doğruladı. Örgüt’ün üçlü yapısını, tüm etkinliklerinde 
tam olarak etkili kılmaya yönelik çeşitli önlemlere yer verdi. Üçlülüğün, UÇÖ’nün 
başarısının en sağlam temeli olduğunun açığa çıktığını vurguladı. Oluşturulan 
uluslararası kuralların ve denetim sisteminin işleyişinin, bunu kanıtladığı ve üye 
devletlerde üçlü yapıda birçok organın kurulduğu belirtildi.

UÇK, 1977 yılında da, Örgüt’ün diğer iki etkinlik alanı olan “teknik işbirliği” 
programları” ile kural üretme etkinliklerinin denetiminde üçlülüğü güçlendirmek 
için ikinci bir Karar kabul etti. Kararda, bir yıl önce 144 sayılı sözleşmenin kabul edil-
mesiyle uluslararası kuralların uygulanmasında üçlülüğün etkisinin arttığı belirtildi. 
Üçlü danışmalar oluşturulmasının, ulusal düzeyde ve uygun olduğu başka yönetsel 
düzeylerde üçlülüğünün geliştirilmesi için önemli bir araç olduğu vurgulandı. 

2002 yılında, Üçlülük ve Sosyal Diyalogla İlgili Karar ile yeni bir düzenleme 
yapıldı. Kararda, Örgüt’ün kuruluşuyla yaşıt olan bu geleneksel ilke ve değerlerin, 
küreselleşme çağında yeniden ve istisnai bir önem kazandığı vurgulandı. Üçlülük 
ve sosyal diyaloğun, Örgüt’ün stratejik hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olduğu 
belirtildi. Her iki ilkenin, sosyal kaygı ve sorunları ele alma, bir uzlaşma sağlama, 
uluslararası çalışma kuralları hazırlama ve emeği ilgilendiren geniş bir sorunlar 
yelpazesini inceleme yönlerinden çok değerli ve demokratik araçlar olduğu gerçe-
ğinin anlaşıldığı vurgulandı. Sosyal ortakların bu araçlar yoluyla doğrudan, meş-
ru ve yeri doldurulamaz bir rol oynadığının altı çizildi. 
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2002 kararı, sosyal ortakların üstlendikleri rolün şu konularda temel olduğu-
nu yineledi: Sürekli ekonomik ve sosyal kalkınma, demokratikleşme, katılımcı 
gelişme ve yoksulluğun kökünün kazınması, tam istihdamın ve uygun (insanca) 
çalışmanın geliştirilmesi açısından uluslararası işbirliğinin rolünü inceleme ve 
güçlendirme. Ayrıca, sivil toplum kuruluş ve örgütlerinin, özellikle çocukların ça-
lışması ile göçmen ve engelli çalışanlar konusundaki değerli katkılarını da anım-
sattı. Hükümetlerden, sosyal diyaloğa elverişli koşulları (temel haklar ile sendika 
özgürlüğü ve toplu pazarlığa saygıyı) güvenceye almalarını istedi. 

Üçlü Danışmalar Sözleşmesi
Üçlü danışma konusunda hukuksal yükümlülük doğurmaya yönelik ilk düzenle-
me, ancak 1976 yılında yapıldı: 144 sayılı Uluslararası Çalışma Kurallarına İlişkin 
Üçlü Danışmalar Sözleşmesi. Aynı yıl, sözleşmeyi tamamlayan 152 sayılı UÇÖ’nün 
Etkinliklerine İlişkin Üçlü Danışmalar Tavsiyesi de kabul edildi. Sözleşme, onayla-
yan devletler için, uluslararası çalışma kuralları konusunda ulusal düzeyde alına-
cak önlemlerin her biri için üçlü danışmalar yürütme ve gerçekleştirme yüküm-
lülüğü getirdi. Türkiye, 144 sayılı sözleşmeyi 25 Şubat 1993 tarihinde onayladı. 
Aralık 2018’de, sözleşmeyi onaylayan devlet sayısı 144’tür. 

Sözleşmeye göre, “temsil yeteneği olan örgütler” terimi, sendika özgürlüğü 
hakkından yararlanan, en çok temsil gücü / yeteneği bulunan işçi (çalışan) ve iş-
veren örgütleri anlamına gelir. Temsil yeteneği / gücü olan örgütler terimi, yalnız-
ca en önemli işçi (çalışan) ya da en önemli işveren örgütü anlamına gelmez. Farklı 
görüşleri temsil eden birden çok işçi ve işveren örgütü bulunması durumunda, bu 
örgütlere de danışılması gerekir. Hükümet, son kararı alma yetkisi bulunmakla 
birlikte, bu örgütlerin de görüş ve olurunu almaya çaba göstermelidir. Hatta, baş-
lıca sendikal örgütlerce yeterli biçimde temsil edilmeyen kimi çalışan kesimleri 
temsil eden örgütler ile hükümetdışı kuruluşların temsilcilerine de danışılması 
olanaklıdır (BIT, 2000: 20-23). 

UÇÖ’nün kurulmasını izleyen ilk yıllarda, işçilerin ve işverenlerin UÇK’de temsili 
konusunda çıkan sorunlar için bkz.: Gülmez, 2011: 96-102. 2017’de toplanan 106. 
Konferans’a katılacak Türkiye işçi/çalışan kanadı temsilcisinin /delegesinin belir-
lenmesi konusunda çıkan uyuşmazlık için bkz.: Gülmez, 2017e.

144 sayılı sözleşmenin söz ettiği “temsil yeteneği olan örgütler”, öncelikle 87 ve 
98 sayılı sözleşmelerde öngörülen güvencelerden yararlanan ve yararlanması ge-
reken sendikaları anlatır. Üçlü danışmalar, ancak özgür ve bağımsız sendikacılık 
ile gönüllü ve özerk toplu pazarlık düzeninin eksiksiz biçimde hukuksal güvence-
ye alındığı ve gerçekten uygulandığı bir çalışma ilişkileri sisteminde söz konusu 
olabilir.

Sözleşme, onaylayan devlet için, UÇÖ’nün etkinlikleriyle ilgili sorunlar konu-
sunda işçi, işveren ve hükümet temsilcileri arasında etkili danışmaları güvenceye 
alan süreçleri (yöntemleri) uygulama yükümlülüğü getirmiştir. Üçlü danışma; 
yalın bilgilendirme, birlikte karar alma ya da toplu pazarlıktan farklıdır, bir an-
laşmaya varılmasını gerektirmez. Üçlü danışmaların “etkili” olması öngörüldüğü 
için, zorunlu olarak kesin karar (yasal ya da yönetsel düzenlemeler) öncesinde 
gerçekleştirilmelidir. Karar önerisi, son kararın alınmasından önce görüş ve öne-
rilerini dile getirmelerine olanak verecek biçimde temsil gücü olan örgütlere su-
nulmalıdır (BIT, 2000: 18-19).

Temsil Yeteneği Olan Örgütler: 
Anayasal bir kavramdır. UÇK’nin 
yapısına ilişkin maddede, 
gerek işverenler ve gerek işçiler 
için “en çok temsil yeteneği 
bulunan (most representative 
/ les plus représentatives) 
mesleksel örgütler” biçiminde 
tanımlanmıştır (m. 3/5). Üçlü 
yapı ve üçlü danışma ilkesiyle 
doğrudan ilgilidir.

87 ve 98 sayılı sözleşmeler: 
1948 ve 1949 yıllarında 
kabul edilen bu iki sözleşme, 
sendikal hakları en ayrıntılı 
biçimde düzenleyen 
uluslararası sözleşmelerdir. 
Birbirini tamamlar, birbirinin 
ikizidir. İki ayrı sözleşme 
olması, sendikal hakların 
bölünmezliği ilkesine zarar 
vermez (bkz.: 5. Ünite).
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Yönetsel makamlar, sözleşmede öngörülen yöntemleri işlerliğe geçirmekle so-
rumludur. Bu amaçla: 

•	 İşçi	(çalışan)	ve	işveren	temsilcileri,	kendi	temsil	yeteneği	olan	örgütlerince	
seçilmelidir. Bu seçim “özgürce” yapılmalıdır.

•	 İşçi	 (çalışan)	 ve	 işverenler,	 görüşmelerin	 yapılacağı	 bütün	 kuruluşlarda	
eşitlik temeline dayalı olarak temsil edilmelidir. Bu eşitlik, katı bir sayısal 
eşitlik değildir. İşçi ve işverenlerin görüşlerinin eşit ağırlıklı olmasını sağla-
yacak eşit temsil olanağı güvenceye alınmalıdır.

Sözleşme, üçlü danışmaların gerçekleştirileceği konuları şöyle belirledi:
•	 UÇK	 gündeminde	 yazılı	 noktalara	 ilişkin	 sorulara	 hükümetin	 yanıtı	 ve	

Konferans’ın tartışacağı sözleşme ve tavsiye tasarılarına ilişkin hükümet 
yorumu,

•	 UÇÖ	Anayasası	gereğince	sözleşmelerin	yetkili	makama	sunulmasıyla	ilgili	
olarak, bu makama yapılacak öneriler,

•	 Onaylanmayan sözleşmelerin ve uygulamaya aktarılmayan tavsiyelerin, 
gerektiğinde onaylanması ve uygulamaya aktarılması için alınabilecek ön-
lemleri tasarlamak amacıyla, uygun aralıklarla yeniden incelenmesi,

•	 UÇÖ	Anayasası	gereğince	UÇB’ye	gönderilecek	yıllık	raporların	doğurabi-
leceği sorunlar,

•	 Onaylanmış	sözleşmelerin	feshine	ilişkin	öneriler.
Bu sorunların incelenmesi için, yılda en az bir kez olmak üzere, ortaklaşa be-

lirlenmiş uygun aralıklarla, üçlü danışmalar yapılır.
Temsil yeteneği olan sendikal örgütlerle görüşmelerden (danışmadan) sonra, 

yetkili makam bu süreçlerin işleyişi konusunda yıllık bir rapor hazırlar.
Üçlü danışma, ulusal planda da geçerlidir. Çünkü, örneğin UÇÖ Anayasası’na göre:
•	 Üye	devlet,	Genel	Müdür’e	 ilettiği	bilgi	ve	raporların	bir	örneğini	en	çok	

temsil yeteneği olan işçi ve işveren örgütlerine gönderir.
•	 Üye	devletler,	hükümet	kanadı	dışındaki	UÇK	delegelerini	ve	 teknik	da-

nışmanları, en çok temsil yeteneği bulunan çalışan ve işveren örgütlerine 
danışarak belirler.

Anayasa’nın yanı sıra çok sayıda sözleşme ve tavsiye de, sözleşmelerin uygu-
lanmasında işçi ve işverenler ya da örgütleri ile danışma ya da işbirliği ön-
görmüştür. Bu amaçla öngörülen önlemler şunlardır:

•	 Yasaların	kabul	edilmesinden	önce	ya	da	kimi	kuralların	yahut	istisnaların	
uygulanması konularında çalışan ve işveren örgütlerine danışma sorumlu-
luğu verilmesi (sözleşmelerdeki en yaygın yöntem),

•	 Çalışan	ve	işveren	temsilcilerinin	katılımı	ile	özel	organlar	ya	da	mekaniz-
malar kurulması (ikili ya da üçlü komisyonlar, danışsal komisyonlar gibi),

•	 Çalışan	 ve	 işveren	örgütleri	 ile	 sözleşmeyi	 gerçekleştiren	 yasaların	 ya	da	
belirlenen ulusal politikaların uygulanmasında işbirliği yapılması.

Üçlü danışma ilkesine uyma yükümlülüğü, son yıllarda kabul edilen sözleşme-
lerin neredeyse tümünde yer almaktadır. 

UÇÖ’nün, üçlü danışmalar konusunda yaptığı düzenlemelerden en önemlisi sizce 
hangisidir?

ÖRGÜT’ÜN ANAYASAL ORGANLARI 
UÇÖ, Anayasası’nın Başlangıç Bölümünde ve Filadelfiya Bildirgesi’nde açıklanan 
programı gerçekleştirmeye çalışmakla yükümlü sürekli bir örgüt olarak kuruldu 
(m. 1). İkisi üçlü yapı ilkesi uyarınca oluşturulan üç anayasal organı vardır: 

2
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1. Üye devletlerin temsilcilerinden oluşan Uluslararası Çalışma Konferansı 
(UÇK), 

2. UÇK’nin seçtiği Yönetim Konseyi (YK) ve 
3. Konsey’in yönetimi altında çalışan Uluslararası Çalışma Bürosu (UÇB). 
Bu organlardan UÇK ve YK, “2+1+1” formülüne göre oluşur. Üçüncüsü 

olan UÇB ise, uluslararası memur ve uzmanların çalıştığı organdır. Dolayısıyla 
UÇB, Örgüt’ün tam anlamıyla uluslararası nitelik taşıyan organıdır. Evrensel 
ve bölgesel düzeylerde örgütlenmiş bazı uluslararası sendikal konfederasyonlar, 
UÇÖ’nün tüm konferans ve toplantılarına, oy hakkı olmaksızın “danışsal örgüt” 
olarak katılırlar. 

Örgüt’ün yapısı konusunda, özellikle gelişmekte olan ülkeler ile Doğu 
Avrupa’dan sosyalist ülkelerin UÇÖ’ye katılmasını izleyen 1960’lı yılların baş-
larında tartışmalar başladı. Üçüncü Dünya ülkeleri ile (eski) Doğu Avrupa ül-
keleri, UÇÖ’nün işleyişinin çağına/tarihe aykırı duruma düştüğünü ve sömür-
gecilikten çıkış sonrasının yeni gerçeklerine uymadığını ileri sürdüler. İleri 
düzeyde sanayileşmiş ülkelere tanınan ayrıcalıkları (örneğin YK’deki seçimsiz 
üyeliği) eleştirerek, Örgüt’ün demokratikleştirilmesi gerektiğini savundular. 
Tartışmalar, 1986’da Anayasa’da değişiklikler yapılmasıyla noktalandı. Ancak, 
bu değişiklikler, yeterli onay sayısına ulaşılamadığı için 2018 sonlarında yü-
rürlüğe girmemişti.

Uluslararası Çalışma Konferansı
UÇÖ, “ulus devlet” modeline göre oluşturulan bir kuruluştur. Örgüt’ün bu özel-
liği, öncelikle tüm üye devletlere eşit temsil olanağının tanındığı, en yüksek ve 
yetkili organının oluşumunda görülür.

UÇK, UÇÖ’nün en yüksek organıdır. Çalışma yaşamına ilişkin konular ile top-
lumsal sorunların tartışıldığı, uluslararası sosyal politikanın genel çizgileri konu-
sunda görüşlerin dile getirildiği uluslararası bir forumdur. Uluslararası çalışma 
hukukunun temel kaynaklarını oluşturan sözleşme ve tavsiyeleri görüşür, kabul 
eder ve kendi içinden oluşturduğu denetim organları aracılığıyla uygulanmalarını 
izler. Örgüt bütçesini kabul eder. Yönetim Konseyi’ni seçer. Anayasa değişiklikle-
rini görüşür ve kabul eder. Devletlerin Örgüt üyeliğine kabul ya da ret edilmesine 
karar verir. 

UÇK, yılda en az bir kez ve Haziran ayının ilk haftalarında toplanır. Konferans 
toplantıları, 1919’dan 2018’e değin, yalnızca yedi kez Cenevre dışında toplandı.

Üye devletlerin üç kanattan gelen ulusal temsilcilerinden/delegelerinden olu-
şan Konferans’ta, her üye devletin dört temsilcisi vardır. Nüfuslarına ya da geliş-
mişlik düzeylerine bakılmaksızın, her üye devlete eşit temsil olanağı tanınmıştır. 
Üyelerin ikisi hükümet, ikisi de eşit sayıda, yani birer olmak üzere işçi (çalışan) ve 
işveren kanatlarından seçilir. Örgüt’ün kuruluşundan beri değiştirilmeyen formü-
lü bir kez daha anımsayalım: 2+1+1=4. 

UÇÖ’nün anayasal organları: 
UÇÖ’nün, her birinin yapısı ve 
görevleri Anayasa’da belirtilen 
üç anayasal organı vardır:
•	 Uluslararası	Çalışma	

Konferansı, 
•	 Yönetim	Konseyi,	
•	 Uluslararası	Çalışma	

Bürosu. 
Bu üç organdan ilk ikisi, 
“üçlü yapı” ilkesine göre 
oluşturulmuştur ve “ulusal” 
temellidir. Üçüncü anayasal 
organ ise, ne üçlü yapıdadır, 
ne de ulusal temellidir. 
Örgüt’e, “uluslararası” 
niteliğini bu üçüncü organ 
kazandırır.
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Her üç kesimin delegelerine, teknik danışmanlar eşlik eder. Danışmanların sa-
yısı, gündemdeki her ayrı konu için en çok ikidir. Danışmanlar, delegeleri çeşitli 
Komisyonlarda temsil ederler. Anayasa, UÇK’de özellikle kadınları ilgilendiren 
sorunların tartışılması durumunda, teknik danışman olarak belirlenen kişilerden 
en az birinin kadın olmasını zorunlu tutmuştur.

Üye devletler, en çok temsil yeteneği bulunan işçi ya da işveren örgütleri ile an-
laşarak, hükümetdışı delege ve teknik danışmanlar atamayı üstlenirler. Sendikal 
örgütlere danışma zorunluluğunun öngörüldüğü önemli alanlardan biri budur.

Teknik danışman, ancak bağlı olduğu delegenin isteği ve UÇK başkanının özel 
izni ile Konferans’ta söz alabilir, ancak oylamaya katılamaz. Bir delegenin, Konfe-
rans başkanına yazılı bir not vererek, teknik danışmanlarından birini kendi vekili 
olarak belirlemesi olanaklıdır. Bu durumda teknik danışman, vekil olarak görüş-
melere ve oylamaya katılabilir.

UÇK, her üç kanadın birer temsilcisinden oluşan Yetkileri Denetleme Komisyo-
nu aracılığıyla, delege ve teknik danışmanların yetkisini denetler. Delege ve danış-
manların, en çok temsil gücü taşıyan örgütlerle anlaşma yapılmaksızın atanması 
durumunda, yetkilerini reddedebilir. 

Delegeler, UÇK’nin tartışmasına sunulan tüm sorunlar konusunda bireysel 
olarak oy hakkına sahiptir. Bir üye devlet, işçi kanadı delegesini belirlememişse, 
işveren kanadı delegesi tartışmalara katılabilir, ancak oy hakkı yoktur. Bunun tersi 
de geçerlidir. Amaç, sosyal kesimlerin eksiksiz katılımını gerçekleştirmek, işçi ve 
işveren oyları arasında dengeyi korumaktır.

Üye devletler, Örgüt’ün harcamalarına katkısını ödemekte gecikirse, geciktiği 
toplam katkı tutarı geçen iki yılın katkısına eşit ya da daha yüksek ise, bu devlet 
UÇK, YK ya da komisyonlardaki oylamaya ve YK üyelerinin seçimine katılamaz. 

UÇK, Anayasa’nın başka maddelerinde ya da başka bir sözleşmede yahut ken-
disine yetkiler tanıyan başka bir belgede daha yüksek bir çoğunluğun getirilme-
diği tüm durumlarda, hazır bulunan üyelerin verdiği oyların basit çoğunluğu ile 
karar alır. Ancak; eğer verilen oyların sayısı, toplantıda hazır bulunan delegelerin 
sayısının yarısından daha az ise, oylama geçersiz sayılır. 1986’da, Anayasa’nın oy-
lama ve yetersayılar ile ilgili bu kurallarında değişiklikler yapıldı. Ancak, yürürlü-
ğe girmesi için gerekli onay sayısına ulaşılamadı.

Üçlülük ilkesi UÇK’de sizce nasıl uygulanmaktadır?

Resim 4.2

“Uluslararası Çalışma 
Parlamentosu” 
olarak da anılan 
Uluslararası Çalışma 
Konferansı’nın 101. 
toplantı döneminin 
açılışı (30 Mayıs 
2012)

Kaynak: http://www.
ilo.org/dyn/media/
mediasearch.fiche?p_
id=21950&p_lang=fr
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Yönetim Konseyi
UÇÖ’nün ikinci anayasal organı olan Yönetim Konseyi, icra organıdır, yürütme 
kuruludur. 

YK, Örgüt’ün tüm etkinliklerini eşgüdümler, çeşitli toplantıların gündemini 
belirler, özellikle UÇK gündemini saptar. Çeşitli komisyon üyelerinin ataması-
nı yapar. Kuralların yerine getirilmesinin denetlenmesinde önemli bir rol oynar. 
Teknik işbirliği politikasını belirler, çeşitli programların yürütülmesini izler. Büt-
çeyi kabulünden önce inceler. Yalnızca kendisine karşı sorumlu olan UÇB Ge-
nel Müdürü’nü seçer. UÇB’nin çalışmalarını yönetir ve ana çizgileriyle çalışma 
programını belirler. YK, sendikal örgütlerin ve üye devletlerin yakınmalarını 
(şikâyetlerini) ilgili hükümete iletir ve sorunu incelemek üzere, gerektiğinde so-
ruşturma komisyonu oluşturur.

Yönetim Konseyi’nde de, üçlü yapı konusunda UÇK’deki eşitlik anlayışı be-
nimsenmiştir. Üç kanadın temsilcilerinin sayısı değişse de, Örgüt’ün kuruluşun-
dan beri, hükümet kanadı temsilcilerinin sayısı ile çalışan ve işveren kanadı tem-
silcilerinin toplam sayısının eşitliği ilkesi korunmuştur. 

YK’nin yapısının en önemli ve haklı eleştirilere konu olan özelliği, hükümet 
kanadının üyelerinin bir bölümünün “seçimsiz” olmasıdır. Örgüt’ün kuruluşun-
dan beri, gelişmiş ülkelere seçimsiz üyelik ayrıcalığı tanınmıştır. Bu, I. Dünya 
Savaşı’nı kazanan ülkelerin savaşın meyvelerinden yararlanma isteğinin sonucu-
dur ve YK’nin yapısında “oligarşik bir öğe” oluşturur (Bonvin, 1998: 115-116). Bu-
nunla, UÇK’nin oluşumunda gelişmişlik düzeylerine bakmaksızın, üye devletlere 
tanınan eşit temsil olanağı dengelenmek istenmiştir.

Konsey üyelerini, üç yılda bir UÇK seçer. Eğer herhangi bir nedenle bu sürenin 
sonunda YK seçimleri yapılamazsa, görevini seçimler yapılıncaya değin sürdürür.

YK’nin, 1974 yılından beri toplam 56 asıl üyesi vardır. “2+1+1” formülüne göre, 
56 üyenin hükümet ile işçi ve işveren kanatlarına dağılımı şöyledir: 28+14+14=56. 
66 yedek üyenin dağılımı da şöyledir: 28 hükümet, 19 işçi ve 19 işveren. 

Yönetim Konseyi’nin üye sayısı ve 2011-2014 yılları arası dönemi üyeleri konusun-
da bkz.:http://www.ilo.org/gb/about-governingbody/WCMS_083528/langen/index.
htmhttp://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-ed_norm/—-relconf/—-reloff/
documents/meetingdocument/wcms_083528.pdf

Yönetim Konseyi’nin üye sayısının yıllara ve coğrafi bölgelere göre dağılımının ev-
rimi ve değerlendirilmesi konusunda bkz.: Gülmez, 2011: 102-108 ve Ek Çizelgeler, 
6, 7, 8 ve 9.

1986 Anayasa değişikliğiyle, YK’nin toplam üye sayısı iki kat artırılarak 112’ye 
çıkarıldı. Toplam üye sayısının yarısını hükümet kanadı temsilcileri oluşturur. İşçi 
ve işveren kanatları temsilcilerinin 14’er olan üye sayısı, Anayasa değişikliği ile 
28’e çıkarıldı. Değişiklik yürürlüğe girdiğinde, YK’nin üçlü yapısına göre üye da-
ğılımı şöyle olacaktır: 56+28+28=112. 

1986 değişikliğinde, 56 hükümet temsilcisinin 54’ünün nasıl dağıtılacağı da 
gösterildi. Dört coğrafi bölge (Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa) arasında, üye 
devlet sayısı, nüfus ve ekonomik etkinliklerinin önemi hesaba katılarak bölüştü-
rüldü. Hiçbir bölgeye 12’den az üyelik verilmedi. 54 üyenin başlangıç için bölgelere 
dağılımı şöyle yapıldı: Afrika: 13, Amerika: 12, Asya: 15 ve Avrupa: 14. Kalan 2 
üyeliğin de, sırayla Afrika ve Amerika ile Asya ve Avrupa’ya verilmesi öngörüldü. 

Seçimsiz üyeli üçlü yapı: 
UÇÖ’nün kuruluşundan beri 
uygulanan üçlü yapı ilkesinde 
değişiklik yapıldı. Hükümet 
kanadında yer alan seçimsiz 
üyelik ayrıcalığı kaldırıldı. Ne 
var ki, yürürlük için zorunlu 
olan yeterli onay
sayısına (yani, içinde en az 5 
seçimsiz üye ayrıcalığına sahip 
devletin bulunduğu
125 onaya) ulaşılamadığı için, 
1986 değişikliği Aralık 2018 
itibarıyla
yürürlüğe girmedi.
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Aralık 2018 itibarıyla 1986 Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmediğini bir 
kez daha yineleyelim. Değişiklikleri, 187 devletin 109’u onayladı. Bunlardan yal-
nız İtalya ve Hindistan, YK’nin seçimsiz hükümet kanadı üyeleridir. Almanya, 
Brezilya, ABD, Fransa, Japonya, B. Krallık ve Rusya Federasyonu ise, değişikliği 
onaylamadı. Değişiklikler, ancak çifte çoğunluk koşulunun gerçekleşmesiyle yü-
rürlüğe girebilecektir. Bunun için de, 187 üye devletin, seçimsiz 10 devletten en az 
5’ini kapsayan 2/3’ünün, yani 125’inin onayı gerekmektedir. 

1986 Anayasa değişikliğini onaylayan devletlerin listesi için bkz.: http://www.ilo.
org/public/french/bureau/leg/download/list-memberstates-web-en-jan2012.pdf

Yönetim Konseyi’nin hükümet kanadının oluşumu sizce nasıl düzenlenmiştir ve bu 
konuda yapılan anayasal değişiklik sizce nasıldır?

Konsey, Sonbaharda (Kasım), İlkbaharda (Mart - Nisan) ve UÇK sonrasında 
(Haziran) olmak üzere, yılda normal olarak üç kez ve kendi saptayacağı dönem-
lerde toplanır. Sonbahar ve İlkbahar toplantıları 2 hafta, Haziran toplantısı ise 1-2 
gün sürer. Konsey, değişik kesimlerden olmak üzere, kendi içinden bir başkan ve 
iki başkan yardımcısını seçer. Bu üç kişi, Yönetim Konseyi Bürosu’nu oluşturur. 

YK üyeleri, UÇK’deki her kanadın kendi delegelerince seçilir. İşçi kanadı üye-
lerini, UÇK’deki işçi kanadı üyeleri seçer. Bu ilke, hükümet ve işveren kanatları 
temsilcilerinin seçilmesinde de geçerlidir. UÇK, atamayı ismen yapar.

YK içinde çok sayıda Komite, Komisyon, Alt Komite ya da Alt Komisyon ve 
Çalışma Grupları vardır. 

YK’nin 28 hükümet temsilcisinin 10’u seçimsizdir. YK’nin belirlediği “sınai / 
endüstriyel önemi en büyük olan 10 devletçe atanır. Konsey, gerektiği her zaman 
en büyük on sanayi devletini belirler. YK’nin bu belirlemesine karşı, her üye dev-
let UÇK’ye başvurabilir. UÇK karar vermedikçe, Konsey’in açıklaması geçerlidir. 
Seçimlik olan 18 temsilciyi ise, UÇK’nin hükümet kanadı delegeleri (10 büyük 
sanayi ülkesi delegeleri dışında olmak üzere) belirler. 

Seçimsiz üyelerin belirlenmesinde temel alınan ölçütlerin saptanması ve denge-
liliği sorunları, siyasal nitelikli tartışmalara neden oldu. 1919’da saptanan altı ölçüt, 
1947’de dörde indirildi. Bunlar; UÇÖ bütçesine katkı, ulusal gelir, dış ticaret ve 
ücretli aktif nüfus idi. 1974’te yapı sorununun tartışılması sırasındaysa, katsayıları 
belirtilerek yalnızca şu üç ölçüt gözönüne alınmıştı: Ulusal gelir (6 katsayı), bütçe-
ye katkı (3 katsayı) ve ekonomik olarak aktif nüfus (1 katsayı) (Bonvin, 1998: 117).

YK’nin 1919’da toplam 24 olan üye sayısı, UÇÖ’ye üye olan devlet sayısının 
artması üzerine, izleyen yıllarda yapılan Anayasa değişiklikleriyle giderek artı-
rıldı. Toplam üye sayısı ile hükümet kanadı üyeleri içinde başlangıçta çok yüksek 
olan “Avrupalı üye” sayısı, zamanla azaldı. 

Yönetim Konseyi içindeki en büyük sanayi devletlerinin oransal ağırlığı, 
Anayasa’da yapılan değişikliklerle zamanla azaldı. Bu değişiklikler, özellikle geliş-
mekte olan ülkelerin seçimsiz üyeli YK’nin “antidemokratik olduğu ve Örgüt’ün 
geleceğini tehdit ettiği” yolundaki haklı eleştirileri üzerine gerçekleştirildi. Ancak, 
seçimsiz üye ayrıcalığının, bu kotadan yararlanan devletlerden 8’inin Anayasa de-
ğişikliğini onaylamamış olması nedeniyle hala sürdüğünü anımsatalım. 

Türkiye, 1996-1999 döneminde, YK’nin seçimli 18 üyesinden biri idi. 10 Ha-
ziran 2002 tarihinde yapılan seçimler sonucunda ise, yedek üyeler arasında yer 

4

Yönetim Konseyi’nin üye 
sayısının gelişimi ve üçlü 
yapıya göre dağılımı: Aşağıda 
görüldüğü gibi, toplam üye 
sayısı, başlangıçta 24 iken, 
günümüzde geçerli olan 56’ya 
yükseldi. Toplam ve her üç 
kanadın üye sayısının birer kat 
artırılmasını öngören 1986 
değişikliği yürürlüğe girmedi. 
•	 1919-1934	yılları	arasında:	

12 (8+4)+6+6 = 24, 
•	 1934-1954	yılları	arasında:	

16+8+8= 32, 
•	 1954-1963	yılları	arasında:	

20+10+10 = 40, 
•	 1963-1974	yılları	arasında:	

24+12+12 = 48,
•	 1974-2012	yılları	arasında:	

28 (10+18)+14+14 = 56,
•	 1986	değişikliği:	

56+28+28 = 112 Son 
değişiklik, Aralık 2018 
itibarıyla yürürlüğe girmiş 
değildi.
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aldı. Türkiye, 2011-2014 döneminde üç gruptan hiçbirinin asıl ve yardımcı üyeleri 
arasında yoktur. İşveren grubunun ise yedek üyelerindendir. 12 Haziran 2017’de 
yapılan seçimlerde, asıl üyeler arasında olmayan Türkiye, YK’nin hükümet kana-
dının 28 yardımcı üyesinden 1’i olarak belirlendi.

YK’nin, toplam altı komisyon ve komitesi vardır ve şunlardır: Sendika Özgürlüğü 
Komitesi; Program, Bütçe ve Yönetim Komisyonu; Hukuksal Sorunlar ve Uluslararası 
Çalışma Kuralları Komisyonu; İstihdam ve Sosyal Politika Komisyonu; Sektörel, Tek-
nik ve Bağlı Sorunlar Toplantıları Komisyonu, Teknik İşbirliği Komisyonu. Bunlara, 
Yapı Alt-Komitesi ile Çokuluslu İşletmeler Alt-Komisyonunu da eklemek gerekir.

Bunlardan, onay koşulsuz denetim sisteminin en önemli organı olan Sendika Öz-
gürlüğü Komitesi’ni, 5. Ünitede göreceğiz.

Yönetim Konseyi ayrıca, gereksinimlere göre, özgül sorunları incelemekle gö-
revli çalışma grupları da oluşturmuştur: Kuralların Gözden Geçirilmesi Politikası 
Konusunda Çalışma Grubu, Küreselleşmenin Sosyal Boyutu Çalışma Grubu.

Uluslararası Çalışma Bürosu
Uluslararası Çalışma Bürosu, Örgüt’e “uluslararası” niteliğini kazandıran sürekli 
anayasal organdır. Bu yönüyle, Örgüt’ün ulusal delegelerden oluşan organları UÇK 
ve YK’den ayrılır. UÇK delegeleri (ulusal delegeler) ile YK üyeleri belirli dönemler-
de yaptığı toplantılarından sonra ülkelerine ve görevlerine döner. UÇB görevlileri 
ise, görevlerini Örgüt’ün merkezinin bulunduğu Cenevre’de yerine getirirler. 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün İngilizce adı (International Labour Organization) ile 
Uluslararası Çalışma Bürosu’nun İngilizce adının (International Labour Office) kısalt-
maları aynıdır: ILO. Bu da, Örgüt ile Büro’nun (Ofis’in) İngilizce kısaltmalarının kulla-
nılması durumunda karışıklık yaratabilmektedir. Buna karşılık, Örgüt’ün ve Büro’nun 
Fransızca adlarının kısaltmalarında (OIT ve BIT) böyle bir karışıklık söz konusu değil-
dir. Türkçe kısaltmalarda da (UÇÖ ve UÇB) herhangi bir karışıklık olmaz. Örgüt’ün adı 
ile Büro’nun karıştırılmaması için, İngilizce kısaltma “ILO” kullanılmamıştır. 

UÇB, Örgüt’ün sürekli sekreterliğidir. Çalışanların durumunun ve çalışma re-
jiminin uluslararası düzenlemesiyle ilgili tüm bilgileri toplama ve yayma işlevle-
rini yerine getirir. Özellikle, sözleşme ve tavsiyeler kabul etmek amacıyla UÇK 

Resim 4.3

UÇÖ, 1970’li yılların 
ortalarından beri 
Cenevre’deki üç bloktan 
oluşan bu binasında 
etkinliklerini sürdürüyor

Kaynak: http://www.
ilo.org/dyn/media/
mediasearch.mosaic?p_
lang=fr&p_person_
type_id=&p_category_
id=46&p_country_iso2_
id=&p_textsearchraw=.
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gündemine yazılan sorunları inceler. UÇK ya da YK’nin kararlaştırdığı özel an-
ketleri yapar. Yasama işleviyle ilgili hiçbir doğrudan yetkisi olmamakla birlikte, bu 
süreç boyunca raporlar, sözleşme ve tavsiye taslakları hazırlayarak önemli katkı 
sağlar. Çalışma / emek ve sosyal politika sorunları ile ilgili araştırma, inceleme ve 
yayınlar yapar. Teknik işbirliği ve yardım çalışmalarını yönetir. 

UÇB’nin görevleri Anayasa’ya göre şunlardır:
•	 UÇK	gündemindeki	çeşitli	konulara	ilişkin	belgeleri	hazırlama,
•	 İstekleri	üzerine	ve	olanakları	ölçüsünde,	UÇK	kararları	temelinde,	ulusal	

mevzuatın hazırlanmasında, teftiş sistemlerinin ve yönetsel uygulamanın 
iyileştirilmesinde hükümetlere yardım etme,

•	 Anayasa	 kurallarına	 uygun	 olarak;	 uygulamada	 sözleşmelere	 gerçekten	
uyulması konusunda kendisine düşen ödevleri yerine getirme,

•	 Uluslararası	bir	yarar	taşıyan	sanayi	ve	çalışma	ile	ilgili	sorunları	ele	alan	
yayınlar hazırlama ve YK’nin belirlediği dillerde yayımlama.

Bu anayasal görevler dışında, YK de, UÇB’ye direktifler verebilir. Genel olarak 
UÇB, UÇK ve YK’nin kendisine vereceği tüm başka yetkileri kullanır ve görevleri 
de yerine getirir.

UÇÖ’nün sürekli bürosu olan UÇB, Anayasa’da sayılan bu görevlerini, YK’nin 
yönetimi altında yerine getirir. UÇB’nin başında, YK’nin atadığı (seçtiği) bir Ge-
nel Müdür (Directeur général/General Director) vardır. 1986 Anayasa değişikli-
ğinde, Genel Müdür’ü YK’nin ataması ve UÇK’nin onayına sunması öngörüldü. 

Genel Müdür, YK’nin direktifleri doğrultusunda UÇB’yi yönetir. UÇB’nin 
çalışmalarından ve Örgüt’ün fonlarının kullanımından YK’ye karşı sorumludur. 

Kendisi ya da vekili, YK’nin tüm top-
lantılarında bulunur. YK’nin onadığı 
kurallara uygun olarak, UÇB perso-
nelini, en iyi verimi elde etme kay-
gısıyla, farklı uluslardan olan kişiler 
arasından seçer. Bu kişilerden bir bö-
lümünün kadın olması gerekir. Ge-
nel Müdür ayrıca, UÇK Genel Sek-
reterliği görevini de yerine getirir ve 
toplantı gündemini dört ay önce de-
legelere iletir. Her yıl, Örgüt’ün genel 
politikası ve yürüttüğü ve yürüteceği 
etkinlikleri konusunda genel rapor 
hazırlar ve UÇK toplantısı öncesinde 
üye devletlere gönderir.

Genel Müdür ve UÇB personeli-
nin işlevleri, “münhasıran” uluslara-
rası nitelik taşır. Bunun anlamı şu-
dur: Hiçbir hükümetten ve yabancı 
makamdan talimat almazlar. Üye 
devletler, görevin uluslararası nite-
liğine saygı gösterir ve görevlerinin 
yerine getirilmesinde, onları etkile-

meye çalışmazlar. Büro memur ve uzmanlarının bağımsızlığı ilkesi, 1946’da yapı-
lan Anayasa değişikliğiyle sağlandı ve sürmektedir.

Resim 4.4

Juan Somavia. 
UÇÖ’nün, Amerika 
ile Avrupa kıtaları 
dışından, yani 
Güney Yarıküre’den 
atanan ilk ve 9. 
Genel Müdürü. 
1999’daki 
raporunda yer alan 
“İnsanca çalışma” 
paradigması ile 
Örgüt’e damgasını 
vurdu (Bu konuda 
bkz.: 5. Ünite).

Kaynak: http://
www.ilo.org/dyn/
media/mediasearch.
mosaic?p_
lang=fr&p_
category_id=69&p_
start=31



4. Ünite -Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Yapısı, Organları, Etkinlik Alanları ve Kural Üretme Süreci 83

1919-2012 yılları arasında, UÇB’ye atanan on Genel Müdür şunlardır:
1. Albert Thomas (1919-1932, Fransa, 13 yıl),
2. Harold Butler (1932-1938, B. Krallık, 6 yıl),
3. John G. Winant (1938-1941, ABD, üç yıl), 
4. Edward Phelan (1941-1948, İrlanda, 7 yıl),
5. David A. Morse (1948-1970, ABD, 22 yıl),
6. C. Wilfred Jenks (1970-1973, B. Krallık, 3 yıl),
7. Francis Blanchard (1973-1989, Fransa, 16 yıl),
8. Michel Hansenne (1989-1999, Belçika, 10 yıl),
9. Juan Somavia (1999-2012; Şili, 13,5 yıl),
10. Guy Ryder (2012-......); B. Krallık (5 yıl için seçildi. 2. dönemi, 1 Ekim 2017’de 

başladı).

1919-2012 yılları arasında, on UÇB Genel Müdür’ünden dokuzu ileri düzeyde 
sanayileşmiş ülkelerden seçildi. ABD’li üç GM toplam olarak 31 yıl, Fransız iki 
GM toplam olarak 29 yıl görev yaptılar. İlk kez 1999’da, yerkürenin Güneyinden 
(Güney Amerikalı) bir GM atandı. 

ÖRGÜT’ÜN ÖTEKİ ORGANLARI
UÇÖ’nün; kural üretme (yasama), teknik yardım ve denetim olmak üzere üç ana 
başlıkta toplanabilecek etkinlikleri, anayasal üç organıyla Cenevre’de merkezileş-
miştir. Ancak evrensel nitelikli bu etkinlikler, bölgeler ve sanayi sektörleri düze-
yinde oluşturulan çok sayıda Komisyon ve Komite ile düzenlenen Toplantılar ara-
cılığıyla gerçekleştirilen çeşitli çalışmalarla yerelleştirilmiştir.

UÇÖ’nün, kurumsal yapısı içinde etkinliklerine yardımcı olması için belirle-
nen çeşitli komisyonlar vardır. UÇK ve YK’nin kendi yapıları içinde oluşturduğu 
komisyonlardan başka komisyonlar da bulunmaktadır.

Kimileri üçlü yapı taşımayan Konferans komisyonları şunlardır:
• Öneri Komisyonu: 28+14+14 formülüne göre oluşturulan üçlü yapıda bir 

komisyondur. UÇK çalışmalarının programını düzenler, toplantı tarihini 
belirler ve gündemini saptar.

• Yetkileri Denetleme Komisyonu: 1+1+1 formülüne göre kurulur. UÇK’ye 
katılan delegelerin ve teknik danışmanların yetkilerini ve bu konudaki iti-
razları inceler.

• Konferans Redaksiyon Komitesi: Kabul edilen sözleşme ve tavsiyelerin re-
daksiyonunu yapar. UÇK delegesi ya da teknik danışman olmayan kişiler-
den seçilir. Üçlü yapıda değildir ve en az üç kişiden oluşur. 

Resim 4.5

Guy Ryder: UÇB’nin 10. Genel Müdürü. 28 Mayıs 2012’de 
Yönetim Konseyi’nce seçildi. J. Somavia, 3. görev süresinin 
dolmasından 18 ay önce, 2012 Eylül sonunda görevinden ayrıldı. 
G. Ryder, Ekim 2012’de görevine başladı. UÇÖ’ye 1988’de 
giren G. Ryder, 2002-2010 arasında Uluslararası Sendikalar 
Konfederasyonu’nun (ITUC) Genel Sekreteri olarak çalıştı. 
2010’dan beri, Kurallardan ve Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve 
İlkelerden sorumlu Müdür görevini yerine getiriyordu.

Kaynak: http://www.ilo.org/gb/about-governing-body/
appointment-of-director-general/WCMS_181735/lang—en/
index.htm
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•	 Maliye Komisyonu: Her devletten bir hükümet temsilcisi yer alır. Üçlü yapı-
da değildir. Örgüt bütçesinin onanmasına ilişkin kuralları ve benzeri mali 
konuları inceler.

•	 Konferans Komisyonu: Onaya ve raporlara dayalı genel denetim sisteminin 
üçlü yapıdaki en önemli organlarından biridir.

Sözleşme ve Tavsiyelerin Uygulanması Komisyonu, kısaca “Aplikasyon Komitesi” ya 
da “Konferans Komisyonu” olarak da anılır. Bu Komisyon üzerinde, 5. Ünitede ay-
rıntılı olarak durulacaktır.

UÇÖ’nün örgütsel yapısı içinde, birçok uluslararası uzman kuruluşun yetki-
sine giren bazı sorunlar konusunda örgütlerarası komite ya da komisyonlar da 
oluşturulmuştur. Bunlar, “ortak komiteler” olarak anılır ve bazıları şunlardır:

• ILO/UNESCO Ortak Komitesi: 1966 tarihli Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi 
ile 1997 tarihli Yüksek Öğretim Personelinin Durumu Tavsiyesinin uygu-
lanmasını denetler. 12 uzman üyeden oluşur. Üyelerin 6’sını UÇÖ Yönetim 
Konseyi, 6’sını da UNESCO Yönetim Kurulu seçer (Gülmez, 2004: 130-141).

• ILO/OMS (Dünya Sağlık Örgütü) Ortak Uzmanlar Komitesi: İşçilerin sağlı-
ğının korunması alanında oluşturuldu.

• Kamu Görevi Ortak Komitesi (1968): Hükümet ve ulusal memur örgütleri 
temsilcilerinden oluşur.

UÇÖ’nün kurumsal yapısı içinde önemli bir yeri olan organlardan biri de sana-
yi komiteleridir. 2. Dünya Savaşını izleyen dönemde, üçlü temsil ilkesine (2+1+1 
formülüne) göre oluşturulan sürekli komitelerdir. Belirlenen sınai sorunları ya da 
etkinlikleri inceler. Genellikle 20-30 üyelidir ve üyeler beş yılda bir belirlenir. Olu-
şumunu ve toplantı süresini YK belirler. Örneğin şu sektörlerde, sanayi komiteleri 
kurulmuştur: Kara taşımacılığı, kömür madenciliği, demir-çelik, maden ticareti, 
dokumacılık, petrol, inşaat, kimyasal maddeler, otelcilik ve turizm, ormancılık ve 
ağaç işleri, gıda ve içki, ücretliler ve profesyonel işçiler. 

Belirli teknik konularda Yönetim Konseyi’ne kılavuzluk yapmak için teknik 
toplantılar düzenlenir. Örneğin ayrımcılık, iş güvenliği ve işçi sağlığı, çalışma iliş-
kileri, mesleki eğitim, çalışma istatistikleri ve işçi eğitimi gibi konularda teknik 
toplantılar yapıldı. Sosyal güvenlik konusunda düzenli aralıklarla toplantılar ger-
çekleştirilmektedir. Ayrıca, bir sorunun sözleşme ile düzenlenmesi amacıyla UÇK 
gündemine yazılmasından önce de teknik toplantılar düzenlenmektedir.

Farklı coğrafi bölgelere özgü sorunları incelemek amacıyla bölgesel toplantı-
lar (konferanslar) yapılmaktadır. 1936’da toplanan ilk bölgesel konferansta, UÇÖ 
üyesi Amerika devletleri bir araya geldi. Anayasa’da 1946’da yapılan değişiklikle 
Örgüt’e, amaç ve hedeflerine erişmek için yararlı gördüğü bölgesel toplantılar dü-
zenleme ve bölgesel kuruluşlar oluşturma yetkisi tanındı. YK ve UÇK, bölgesel 
konferansların yetki, işlev ve yöntemleriyle ilgili düzenlemeler yapma konuların-
da yetkilendirildi. Bölgesel toplantılar, sorunun ortaya çıktığı bölgede, üçlü tem-
sil ilkesine göre ve düzenli aralıklarla gerçekleştirilir. Bölgenin sosyal sorunlarını 
inceleyen ve çözümü için eylem programları kabul eden toplantılardır. Sözleşme 
ve tavsiye kabul etme yetkisi yoktur. Bu konudaki öneriler, işçi kanadı temsilcile-
rinin karşı çıkması üzerine benimsenmedi. YK’nin kabul ettiği Bölgesel Toplan-
tılar Yönetmeliği’ne göre, toplantıların gündemini YK belirler. Üç gün süren her 
bölgesel toplantı, UÇK gibi her üye devletin 2 hükümet ve 1’er çalışan ve işveren 
kanatları temsilcilerinden oluşur. Bu delegelere, teknik danışmanlar eşlik edebilir. 
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Çalışan ve işveren delegeleri ile teknik danışmanlar, en çok temsil yeteneği bulu-
nan sendikal örgütlerle anlaşarak belirlenir. 2018 yılına değin, 4 coğrafi bölgede 
yapılan toplantı sayıları şöyledir: Amerika: 19, Asya: 16, Afrika: 13 ve Avrupa: 10. 
10. Avrupa Bölgesel toplantısı, 2-5 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı. 

Bölgesel toplantılar konusunda daha geniş bilgi için bkz.: Gülmez, 2011: 115-117.

Bölgesel toplantılar konusunda güncel ve kapsamlı bilgilere şu adresten erişebilirsiniz:http://
www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/lang—en/index.htm 

UÇÖ’nün, Cenevre’deki sürekli sekretaryası olan UÇB dışında, kırkı aşkın ül-
kede bölgesel, yerel ve iletişim büroları da vardır. Avrupa ve Orta Asya bölgesinde 
yerel bürolar; Ankara, Roma, Bon, Londra, Madrid ve Paris’te haberleşme bürola-
rı; Brüksel’de Avrupa Birliği ile irtibat bürosu bulunmaktadır. Slovakya, Roman-
ya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Letonya, İtalya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Estonya 
ve Polonya’da ulusal muhabirler vardır. Yerli personelin çalıştığı bölgesel bürolar, 
UÇÖ’den bölgeye ve bölgeden de UÇÖ’ye bilgi aktarır. Teknik işbirliği projelerini 
yürütür, uygular ve denetler. Üst düzeyde görüşmeler yapar, sendikal çalışmaları 
izler. Beş bölgesel büro açılmıştır. Ayrıca, 1990 yılından beri oluşturulan “çok disip-
linli ekipler” vardır. Kabul edilecek politikalar konusunda teknik görüşler sunar ve 
kalkınma programları oluşturma ve uygulamaya koyma konusunda yardım ederler. 

UÇÖ’nün örgütsel yapısı içinde iki inceleme ve eğitim kuruluşu vardır. 
Uluslararası Sosyal İncelemeler Enstitüsü (USİE), kurulduğu 1 Mart 1960 

tarihinden beri çalışmalarını Cenevre’de sürdürmektedir. Çalışma ve sosyal po-
litikalar alanında araştırma ve yüksek öğretim konularında uzmanlaşmış bir ku-
ruluştur. Enstitü, söz konusu alanda sorumluluk üstlenecek kişilerin çeşitli ülke-
lerde uygulanan politika ve yöntemleri tanımasını ve araştırmaları özendirmeyi 
amaçlar. Deneyimli kişi ve üst düzey yöneticiler, sendikacılar, işletme yöneticileri, 
sanayi uzmanları, üniversite öğretim üyeleri ve uzmanlar; seminerler ve inceleme 
grupları çerçevesinde Enstitüde bir araya gelirler. Anayasal ilkelerin yönlendir-
diği Enstitü, sosyal politika konusunda “dünya forumu”dur. Üniversite çevrele-
ri ile emek, hükümet ve iş çevreleri arasında ilişkiler kurulmasına olanak veren 
“uluslararası araştırma ağları” oluşturur. Hükümetler ile sosyal ortaklara yardım-
cı olmayı amaçlayan “eğitim programları” düzenler. Çalışma sorunlarının nesnel 
ve bilimsel incelemesini desteklemeye çaba harcar. Ancak bu konularda karar ve 
sonuçlar kabul edemez. Çalışmalarına katılan kişilerin görüşleri Enstitü’yü bağ-
lamaz. Enstitü görevlileri, UÇB personelinden sayılır. Üç organı vardır: Enstitü 
Konsey, Yürütme Komitesi ve Enstitü Müdürü. 

Uluslararası İleri Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, 1965 yılında kuruldu. 
Kısa adı, Torino Merkezi’dir. Eğitim programları düzenleyen Merkez, teknik iş-
birliği alanında UÇB’nin uyguladığı eğitim programlarını yürütür. Programla-
rın kapsadığı kişi kesimleri şunlardır: Mesleki ve teknik öğretim kurumlarının 
müdürleri, bu alanda görev alan öğretim üyeleri, ekonomik ve sosyal politikalar 
hazırlamak ve yürütmekle görevli orta ve üst kademe yöneticileri, işçi ve işveren 
sendikaları yöneticileri, mesleki öğretim öğretmen ve teknisyenleri, kamusal ve 
özel işletmelerin yöneticileri, hükümetler dışı örgütlerin yöneticileri. 

Programlar, gelişmekte olan ülkelerin gereksinmeleri gözönüne alınarak ha-
zırlanır. Kurslar, çokuluslu bir öğretim üyeleri topluluğu ve konuk öğretim görev-
lilerince yürütülür. UÇÖ’nün teknik işbirliği programlarına destek veren Merkez, 

ILO Türkiye Ofisi: Türkiye’de 
ilk ILO Bürosu 1952 yılında, 
İstanbul’da açıldı. Büro’nun 
adı, Yakın ve Orta Doğu İşgücü 
Faaliyet Merkeziidi. Merkez, 
Milletlerarası Çalışma Bürosu 
ile T. C. Hükümeti arasında 
Cenevre’de imzalanan 21 Mart 
1952 tarihli anlaşmanın 6 
Haziran 1952 tarihli ve 5947 
sayılı kanunla onanmasıyla 
kuruldu. 1976’da ise, ILO 
Ankara Bürosu açıldı. ILO 
Türkiye Ofisi ve Enformasyon 
Merkezi de, 2001 yılında 
hizmete girdi. Çocuk işçiliği, 
kadın istihdamı, genç 
istihdamı, sosyal diyalog 
ve kayıtdışı istihdam, işçi 
sağlığı ve güvenliği, mülteci 
krizi, kadınlar için daha 
çok ve daha iyi işler vb. 
alanlarındaki çalışmalarını, 
Ankara, Oran’da sürdürmekte, 
çok sayıda program ve proje 
yürütmektedir (https://www.
ilo.org/ankara/about-us/
lang--tr/index.htm;	Erişim:	
18.11.2018).
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Örgüt’ün “insanca (uygun) çalışma gündemi” çerçevesinde, dört stratejik hedefi-
nin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır. Bu hedefler, 8 temel insan hakları 
sözleşmesinin güvenceye aldığı 4 temel insan hakkına ilişkindir.

İnsanca çalışma gündemini, 5. Ünitede daha geniş biçimde göreceğiz.

Merkezin temel finansmanını UÇÖ ile İtalyan hükümeti sağlamaktadır. Eği-
tim programlarını; çokuluslu kuruluşlar, kalkınma komisyonları ve bankalar 
(Dünya Bankası ve bölgesel kalkınma bankaları), BM’nin uzmanlaşmış kuruluş-
ları, vakıflar, programlardan yararlanan ülkelerin hükümetleri finanse etmektedir. 
Merkez’in yürüttüğü etkinlikler listesindeki konu başlıkları şunlardır: İşletmele-
rin gelişmesi, yeteneklerine göre eğitimcilerin eğitimi, cinsiyet (ve yoksulluk, is-
tihdam) sorunları, yerel gelişme ve yerinden yönetim, Latin Amerika’da politika-
lar oluşturma ve sosyal güvenliğin yönetimi, çalışanlar için etkinlikler.

Enstitü ve Torino Merkezi konusunda daha geniş bilgi için bkz.: Gülmez, 2011: 119-123.

Enstitü ve Torino Merkezi konusunda güncel ve kapsamlı bilgilere şu adresten eri-
şebilirsiniz: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/who-we-are/ilo-centres-and-
institutes/lang—en/index.htm

KURAL ÜRETME ETKİNLİĞİ VE AŞAMALARI
UÇÖ, 1919’dan beri, uluslararası sosyal politikanın kaynaklarını oluşturan bel-
geler (sözleşmeler, tavsiyeler, bildiriler ve kararlar) kabul eder. Kural üretme, 
Örgüt’ün geleneksel görev ve etkinliklerinin başında gelir (Gülmez, 2014: 67-71).

Genel Olarak
UÇÖ’nün kurumsal yapısının kendine özgülüğü, doğal olarak uluslararası sos-
yal politikanın kaynaklarını oluşturan belgelerin kabul edilmesine de yansımıştır. 
Sözleşme ve tavsiyelerin hazırlık ve kabul edilmesi uzun bir süreç sonunda ger-
çekleşmektedir. Kural üretme süreci, üç anayasal organın yetkili ve görevli olduğu 
bir süreçtir. UÇÖ sözleşme ve tavsiyeleri, başka uluslararası kuruluşlarda olduğu 
gibi “hükümetlerarası” nitelik taşıyan “diplomatik konferanslar”da hazırlanmaz. 
Hükümet kanadının resmi temsilcileri ile işçi ve işveren kanatlarının temsilci-
lerinin katıldığı bir süreç içinde oluşturulur. Geleneksel yöntemlerden farklıdır. 
Uluslararası kurallara dönüşen uluslararası sosyal politika önlemlerinin kendi-
lerini doğrudan ilgilendiren sosyal ortakların yer aldığı bir hazırlık ve oluşum 
süreci çerçevesinde oluşması, kuralların yaşayabilirliği, uygulanabilirliği, inandı-
rıcılığı yönlerinden önemli ve yararlıdır.

UÇÖ’de kural üretme sürecinin bir özelliği de, siyasal ve sosyal ortaklar arasın-
da sağlanan uzlaşmanın sonucu olmasıdır. Üçlü yapının gereği olarak, siyasal ve 
sosyal ortaklar arasında sağlanan uluslararası bir uzlaşma söz konusudur. UÇK’nin 
hükümet kanadı ile işçi ve işveren kanatlarından gelen temsilcileri, üyesi olduk-
ları anayasal organlar dolayısıyla, sürecin her aşamasında yetkilidir. UÇÖ üyesi 
devletlerin ekonomik ve toplumsal gelişme düzeylerinin çok farklı olduğu, siyasal 
rejimlerinin farklı ilkelere dayandığı, hukuk ve yönetim anlayış ve rejimlerinde 
farklılıklar olduğu bilinmektedir. Bu durum, kabul edilecek sözleşme ve tavsiyele-
rin nitelik ve içeriği konularında ortak noktanın yakalanmasını, asgari bir uzlaşma 
sağlanmasını gerekli kılar. Bu uzlaşma, özellikle kabul edilen kuralların üye devlet-
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lerde uygulanması için gereklidir. Hükümetlerin iç hukuk kurallarında sözleşme 
ve tavsiyelere uygun değişiklikler yapması, sosyal ortakların bireysel ve toplu söz-
leşmelerle uluslararası kuralları yaşama geçirmesi, bu uzlaşmaya bağlıdır.

Kural üretme sürecinde, UÇK ve YK’nin yanı sıra, UÇB de vardır. Hazırlık ve 
oluşum sürecinin her aşamasında, hazırladığı inceleme, rapor, sözleşme ve tavsiye 
taslakları ile yer alarak önemli bir katkı sağlar.

UÇÖ’de kural üretme sürecinin özelliği ve önemi sizce nedir? 

Sürecin Aşamaları
UÇÖ sözleşme ve tavsiyeleri, sorunun UÇK’nin gündemine yazılmasından kabul 
edilip imzalanmasına değin süren çeşitli aşamalardan geçer (bkz.: Şekil 4.1). Bu 
uzun ve kendine özgü süreç, kabul edilecek kuralların gelişmişlik düzeyi farklı üye 
devletlerde uygulanmasının ve evrenselliğinin gerçekleştirilmesinin bir gereğidir.

Sorunun UÇK Gündemine Yazılması
Sözleşme ve tavsiyelerin hazırlanmasında ilk aşama, uluslararası bir kuralla dü-
zenlenmesi öngörülen sorunun UÇK gündemine yazılmasıdır. Sorunu, Genel 
Müdür’ün önerisi üzerine gündeme almanın ölçütleri şunlardır: Sorunun ulusla-
rarası niteliği, ivediliği, güncelliği, olgunluğu ve çeşitli çalışan kesimleri birbiri ardı-
na ele almayı amaçlayan denge kaygısı. O alandaki uluslararası hukuksal boşluk 
ya da var olan kuralın yetersizliği, etkilenen çalışan sayısı, en elverişsiz ekonomik 
kesimlerin çıkarı / yararı ve sorunun ağırlığı (önemi) gibi ölçütler de yeni kurallar 
üretilmesinde rol oynar (BIT, 1984: 18).

Sorunun gündeme yazılması önerisi, YK’nin toplantıya katılan üyelerinin oy-
birliğiyle kabul edilmezse, bir sonraki toplantıda karara bağlanır. UÇB, duruma 
göre, sorunla ilgili olarak yürürlükteki yasalar ile uygulamaları kapsayan kısa bir 
rapor hazırlar. YK, bu rapor üzerine karar verir. Üzerinde genel ve evrensel anlaş-
ma sağlanması olanaklı görünen sorunu UÇK gündemine yazar. Uzlaşma sağlan-
mazsa, UÇK de sorunu gelecek toplantısının gündemine yazabilir. 

YK’nin sorunu gündeme almadan bir teknik konferans düzenlemesi olanaklı-
dır. Örneğin, istihdam politikası sözleşmesinin hazırlık sürecinde böyle bir kon-
ferans düzenlenmişti. Yine, “taşeron çalışma” sorunu da, YK’nin isteği üzerine 
düzenlenen bir teknik toplantıda tüm yönleriyle ele alınıp tartışıldı. Ancak bu 
sorun, bir sözleşme ya da tavsiye kabul edilmesiyle sonuçlanmadı. 

BM ile uluslararası sendikal örgütler de, herhangi bir sorunun gündeme alın-
masını önerebilirler. Nitekim 87 ve 111 sayılı sözleşmeler, BM Ekonomik ve Sos-
yal Konseyi’nin isteği üzerine UÇK gündemine alınmıştı. 

Üye devletlerin hükümetleri, önerilen bir sorunun gündeme alınmasına karşı 
çıkabilir. UÇK, 2/3 çoğunlukla, sorunu gündeme yazma kararı verebilir.

UÇÖ sözleşme ve tavsiyeleri, kural olarak, çift tartışma yöntemiyle görüşülür 
ve kabul edilir. Çift tartışma, UÇK’nin gündemine yazılan sorunu (konuyu), üst 
üste iki yıl görüşüp tartışmasıdır. Anımsanacağı üzere, bu yöntem 1905 ve 1906 
yıllarında yapılan “teknik” ve “diplomatik” olarak nitelenen Bern konferansların-
da da uygulanmıştı. 

Ancak YK, UÇK gündemine yazdığı bir sorunun “tek tartışma” yöntemiyle 
görüşülmesine de karar verebilir. Bunun için özel bir ivedi durum olmalı ya da tek 
tartışmayı haklı gösteren başka koşullar bulunmalıdır. Tek tartışma yöntemine ka-
rar verilmesi durumunda da, UÇB kısa rapor ve soru kâğıdı hazırlar ve öngörülen 

5

UÇK Gündemine Yazma 
Ölçütleri: UÇÖ’nün yasama 
etkinliği çerçevesinde bir 
sözleşme ve/ya da tavsiye 
ile uluslararası düzenleme 
konusu olacak sorunun 
belirlenmesinde, aynı 
zamanda birçok ölçüt 
gözönünde bulundurulur. 
Sorunun gerçekten 
“uluslararası” nitelik taşıması, 
yapılacak düzenlemenin 
hukuksal niteliği ve içeriği 
konularında görüş birliğinin 
bulunması, sorunun 
uluslararası düzenleme 
yapılmasını gerektirecek 
düzeyde güncellik ve 
ivedilik taşıması, sorunla 
ve korunması tasarlanan 
kesimlerle ilgili bir hukuksal 
boşluk ya da yetersizlik 
bulunması.

Tek Tartışma: Kural 
üretmede istisnai bir yoldur. 
En yeni örneği, varolan 
sosyal güvenlik normlarını 
tamamlamak amacıyla, 14 
Haziran 2012 tarihinde kabul 
edilen sosyal korumanın 
ulusal tabanlarına ilişkin 202 
sayılı tavsiyedir.
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süre içinde hükümetlere gönderilir. Hükümetler, en çok temsil yeteneği bulunan 
işçi ve işveren örgütlerine danışarak gerekçeli yanıtlarını iletir.

Örneğin, “sosyal korumanın ulusal tabanları” sorunu, 2011 UÇK toplantısından he-
men sonra YK’ce 101. UÇK gündemine yazıldı. UÇB de, bu amaçla üye devletlerdeki 
yasal düzenlemeler ile uygulamayı kapsayan kısa bir rapor hazırladı. Raporda, hükü-
metlerin olası tavsiyenin kapsam ve içeriği konusundaki görüşlerini öğrenmeye ve tav-
siye taslağını hazırlamaya yönelik bir soru kâğıdı (anket) de vardı. Büro, sosyal ortaklara 
danışarak gönderilen yanıtlar üzerine, önerilen tavsiye taslağını içeren İngilizce ve Fran-
sızca bir rapor hazırladı (BIT, 2012b; BIT, 2012c; BIT, 2012d; Gülmez, 2018: 456 vd.).

Tek tartışma yöntemi ile sözleşme ve tavsiyelerin gözden geçirilmesinde izlenen 
yöntem konularında bkz.: Gülmez, 2011: 219-222.

Şekil 4.1

UÇÖ’de Kural 
Üretme Süreci

Kaynak: Gülmez, 
2011: 375.

YK’nin sorunu UÇK gündemine
yazmas›

UÇB’nin Ön Rapor ve
Soru Kâ¤›d› haz›rlanmas›

Hükümetlere gönderilmesi ve
yan›tlar›n UÇB’ye gönderilmesi

UÇB’nin yeni bir rapor
haz›rlamas›

Bu raporun hükümetlere
gönderilmesi

UÇK’de ilk tart›flman›n yap›lmas›
(uygun sonuçlar kabul edilmesi)

UÇB’nin sözleflme ve tavsiye
taslaklar› haz›rlamas›

Hükümetlere gönderilmesi ve
yan›tlar›n UÇB’ye iletilmesi

UÇB’nin son raporu haz›rlamas›
(söz ve tav. taslaklar›) ve
hükümetlere gönderilmesi

UÇB’de ikinci tart›flma
ve kabul edilmesi

UÇB Baflkan› ve Genel
Sekreteri (UÇBGM) taraf›ndan

imzalanmas›

Üye devletlere gönderilmesi

Beyaz
Rapor

Sar› Rapor

Kahverengi
 Rapor

Mavi
Rapor

- ‹ki örnek
- ‹ngilizce ve
  Frans›zca
  resmi metinler

Gerekti¤inde bin ön teknik
konferans düzenlenmesi

Sosyal ortaklara
dan›fl›lmas›

UÇK Teknik Komisyonu

UÇK (Genel Konf.)

Sosyal ortaklara
dan›fl›lmas›

UÇK Teknik Komisyonu

UÇK (Genel Konf.)

Redaksiyon Komitesine
gönderilmesi
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UÇB’nin Raporlar Hazırlaması
Kural olan çift tartışma yönteminde, sorunun UÇK gündemine yazılmasından 
sonraki ikinci aşama, UÇB’nin ilk tartışma için bazı raporlar hazırlamasıdır. Ken-
di içinde üç alt aşamadan oluşur.

a. UÇB bu amaçla, bir ön rapor hazırlar. Raporda, çeşitli ülkelerdeki mevzuat 
ve uygulamaların durumu incelenip açıklanır ve başka bilgilere de yer ve-
rilir. Büro bir de, ön rapora eklediği bir soru kâğıdı (anket) hazırlar. Bu ra-
porda, hükümetlerden kesin ve gerekçeli yanıtlarını kararlaştırmadan önce, 
üçlülük ilkesi uyarınca en çok temsil yeteneği olan çalışan (işçi) ve işveren 
örgütlerine danışmaları istenir. 

b. UÇB’nin hazırladığı ön rapor ve soru kâğıdı, UÇK toplantısının yapılma-
sından en az on sekiz ay önce hükümetlere gönderilir. Hükümetler verecek-
leri yanıtlarda, düzenlemenin yerindeliği, biçimi (sözleşme ya da tavsiye 
olarak mı, yoksa birlikte mi düzenlenmesi gerektiği) ve içeriği konuların-
daki görüş ve önerilerini açıklarlar.

c. UÇB, hükümetlerden aldığı yanıtlara dayanarak yeni bir rapor hazırlar. Bu 
raporda, UÇK’nin ilk tartışma sırasında göz önüne alacağı başlıca sorunlar 
belirtilir, genel görüş ve eğilimler saptanır. Her soruya verilen yanıtlar ülke 
ülke özetlenir. Bu rapor da, hükümetlere gönderilir. 

İlk Tartışmanın Yapılması
Kural üretme sürecinin üçüncü aşaması, UÇK’nin üst üste yapacağı çift tartışmanın 
birincisinin yapılmasıdır. İki alt aşaması bulunan ilk tartışma / görüşme, UÇB’nin 
ön raporu ile hükümetlerin yanıtları üzerine hazırladığı raporlar temelinde yapılır. 

a. UÇK, önce kendi içinden oluşturduğu üçlü yapıda özel bir teknik komisyon 
olarak sorunu inceler. 

b. Bu inceleme ve tartışma sonucunda, UÇK sorunun bir sözleşme veya tav-
siye ile düzenlenmeye elverişli olduğuna karar verirse, ikinci tartışma için 
sorunu gelecek UÇK gündemine yazar ya da bunu YK’den ister.

UÇB’nin Sözleşme ve Tavsiye Metinleri ve Son Raporu Hazırlanması
Kural üretme sürecinin dördüncü aşamasında, UÇB ikinci ve son tartışmaya te-
mel olmak üzere bazı belgeler hazırlar. Aşağıdaki dört alt aşamadan oluşur:

a. Bu belgelerden biri, UÇK’deki ilk tartışmaya ve hükümetlerin soru kâğıdına 
verdikleri yanıtlara dayanarak hazırlanan sözleşme ve tavsiye metinleridir. 

b. UÇB’nin hazırladığı bu taslaklar, süresi içinde hükümetlere gönderilir. Hü-
kümetler, en çok temsil gücü olan işçi ve işveren örgütlerine danışarak, sü-
resi içinde olası değişiklik önerileri ile gözlem ve yorumlarını UÇB’ye iletir.

c. UÇB, hükümetlerin yanıtlarını göz önüne alarak son raporu hazırlar. Bu 
rapor, her üç kanadın gözlemlerine göre gerekli değişiklikler yapılarak ha-
zırlanır. Raporda, sözleşme ve tavsiye metinleri de yer alır. 

d. Son rapor, sorunun tartışılacağı UÇK toplantısından en az üç ay önce ken-
dilerine ulaşacak biçimde hükümetlere gönderilir.

İkinci Tartışmanın Yapılması, Sözleşmenin Kabul Edilmesi ve 
İmzalanması 
Kural üretme süreci, ilk tartışmanın yapıldığı ertesi yıl, ikinci tartışmanın yapıl-
masından sonra sözleşme ve / ya da tavsiyenin kabul edilmesiyle sonlanır. Üç alt 
aşamadan oluşur:
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a. UÇK bu aşamada, isterse kabul edilecek sözleşme ve tavsiyelerde yer alan 
genel ilkeler konusunda bir tartışma yapabilir. Ardından da, şu kararlardan 
birini alır:
•	 Tartışmalarında,	sözleşme	ya	da	tavsiye	metinlerini	temel	almak	isteyip	

istemediği;
•	 Bu	metinlerin	Genel	Konferans’ta	incelenmesi	ya	da	rapor	hazırlaması	

için bir komisyona gönderilmesi.
Normal usulde, tartışmalar için temel alınan metinler önce komisyonda görü-

şülür. Teknik komisyonca kabul edilen metinler UÇK’ye sunulur. Sözleşme ve tav-
siye metinleri Genel Konferans’ta da incelenebilir. UÇK, komisyon raporunu ve 
sözleşme tasarılarını göz önüne alarak, her bir maddeyi tartışır. Sonra da tümüyle 
kabul eder. Sözleşmenin kabulü için UÇK’de hazır bulunan (mevcut) delegelerin 
2/3 çoğunluğunun oyu gerekir. Sözleşme ve tavsiyelerin kabulünde nitelikli ço-
ğunluk aranması, alt düzeyde (minimalist) çözümler kabul edilmesini önlemeye 
yönelik bir önlemdir (Bonvin, 1998: 197). Eğer 2/3 çoğunluk gerçekleşmez ve yal-
nızca olağan (basit) çoğunluk sağlanırsa, sözleşmenin tavsiyeye dönüştürülmesi 
olanaklıdır.

b. UÇK’nin kabul ettiği sözleşme ya da tavsiyeler, son ve kesin metinlerinin 
hazırlanması için UÇK Redaksiyon Komitesi’ne gönderilir. Komitece kale-
me alınıp onaylanan sözleşme ve tavsiye metinleri son oylama için UÇK’ye 
sunulur. Hazırlanan bu metinler delegelere dağıtılır ve üzerindeki değişik-
lik önerileri kabul edilmez. Ancak başkan, üç başkan yardımcısına danışa-
rak, değişiklikleri son oylamadan önce Konferans’a sunabilir. 

c. Kabul edilen sözleşme ve tavsiye metinlerinin iki örneği, UÇK Başkanı ve 
UÇB Genel Müdürü’nce imzalanır. Bu prosedür, diplomatik antlaşmaların 
devletlerce imzalanması işleminin yerini tutar. İmzalanan iki örnekten biri 
UÇÖ arşivine konur, biri de BM Genel Sekreteri’ne verilir. Genel Müdür, 
her üye devlete sözleşmenin onaylı bir örneğini gönderir.

Üye devletler, her Genel Konferans’ın kapanmasından sonra Genel Müdür’ün 
kendilerine gönderdiği sözleşme ve tavsiyeleri, süresi içinde yetkili makama 
(Türkiye’de TBMM’ye) sunmakla yükümlüdür.

Kabul edilen sözleşmeler (ve tavsiyeler) konusunda üye devletlerin UÇÖ Anayasası’ndan 
doğan yükümlülükleri ile ilgili diğer bilgileri, 5. Ünitede bulabileceksiniz.

UÇB, kural üretme sürecinin sizce hangi aşamalarında devreye girer ve ne yapar?
6
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Özet
 Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kurumsal yapı-

sında ve kural üretme etkinliğinde uygulanan üç-
lülük ilkesinin genel olarak anlamını ve anayasal 
temellerini ve bu ilkenin yaşama geçirilmesi için 
yapılan düzenlemeleri açıklamak.

 Üçlülük, UÇÖ’nün kurumsal yapısında kuru-
luşundan beri uygulanan bir anayasal ilkedir. 
Örgüt’ün yapısının yanı sıra yasama etkinliğinde 
de geçerlidir. Başka hiçbir uluslararası kuruluşta 
benzeri yoktur. En çok temsil gücü/yeteneği bu-
lunan işçi ve işveren sendikalarının temsilcileri, 
hükümet kanadının temsilcileriyle eşit hak ve 
yetkilerle kurumsal yapıda ve yasama etkinliğin-
de yer alır. Anayasa ile güvenceye alınan bu ilke 
konusunda, önce tavsiye ve karar nitelikli bel-
gelerle düzenleme yapıldı. 1976’da kabul edilen 
144 sayılı sözleşme ile 152 sayılı tavsiye, ulusal 
düzeyde de geçerli olan üçlü danışmanın hangi 
yöntemlerle ve hangi konularda gerçekleştirile-
ceğini ayrıntılı olarak düzenledi. Sözleşmelerin 
çok büyük bir bölümünde de, en çok temsil yete-
neği bulunan işçi ve işveren örgütlerine danışma 
yükümlülüğü yinelenir.

  Uluslararası Çalışma Örgütü’nün anayasal or-
ganları ile diğer organları ve bunların görevlerini 
açıklamak. 

 UÇÖ’nün üç anayasal organı vardır. Üçlü yapıda 
olan ikisi, Uluslararası Çalışma Konferansı (UÇK) 
ile Yönetim Konseyi (YK)’dir. UÇK, temel görevi 
kural üretme (yasama) etkinliği olan ve “ulusal” 
delegelerden oluşan bir “karar” organıdır. YK de, 
üç kanadın “2+1+1” formülüne göre seçilen tem-
silcilerinden oluşur. Hükümet kanadının üyelerin-
den 10’u seçimsizdir. 1986 Anayasa değişikliği, bu 
yapıyı demokratikleştirmek ve seçimsiz üyelik ay-
rıcalığını kaldırmak amacıyla yapıldı. Ne var ki, bu 
ayrıcalıktan yararlanmayı sürdüren devletler iste-
mediği için yürürlüğe girmedi. UÇK, yılda bir kez 
toplanırken, YK üç kez toplanır. Her iki organın, 
raporlara ve yakınmalara dayalı denetim sitemleri-
nin işleyişinde de önemli yetki ve görevleri vardır. 
Örgüt’ün üçüncü anayasal organı olan Uluslararası 
Çalışma Bürosu ise, üçlü yapıda değildir. “Uluslara-
rası memur” statüsündeki görevli ve uzmanlarıyla, 
UÇÖ’ye “uluslararası” nitelik kazandırır. Görevleri 
Anayasa ile belirlenen UÇB’nin en yüksek görev-

lisi Genel Müdür’dür. Yönetim Konseyi, Birleşik 
Krallık’tan Guy Ryder’ı, beş yıl için, 28 Mayıs 2012 
tarihinde Genel Müdür olarak seçti. G. Ryder, Av-
rupa ve ABD kökenli olmayan ilk Genel Müdür J. 
Somavia’dan sonra, 10. Genel Müdür oldu. 2016’da 
5 yıl daha uzatılan görevinin ikinci dönemi 2017’de 
başladı. Örgüt; merkezi, bölgesel ve yerel düzey-
lerde görevlerini yerine getirmek amacıyla, bu üç 
temel organ dışında başka organlar da oluşturdu. 
Amaç ve işlevlerinin özellik ve niteliğine göre, 
bu organlardan kimileri üçlü yapıdadır, kimileri 
ise yalnızca hükümet kanadının temsilcilerinden 
oluşur. Bunlardan bölgesel konferanslar ve sanayi 
komiteleri ile Enstitü ve Torino Merkezi, Örgüt’ün 
çeşitli etkinliklilerine önemli katkılar sağlar.

 Uluslararası Çalışma Örgütü’nün en temel işlevi 
olan kural üretme sürecini oluşturan aşamaları ve 
sürecin özelliğini açıklamak.

 Kural üretme (yasama), UÇÖ’nün üç temel iş-
levinden biri ve birincisidir. “Teknik işbirliği ve 
yardım etkinlikleri”nin yanı sıra, 5. Ünitede in-
celenen “denetim etkinlikleri”, Örgüt’ün yasama 
etkinliğinin “olmazsa olmaz” nitelikte bir parçası-
dır. Uluslararası sosyal politikanın temel kaynak-
ları içinde Anayasa’dan sonra gelen sözleşmeler 
ile tavsiyelerin hazırlanması ve kabul edilmesi, 
birçok aşamadan oluşan uzun bir süreç sonunda 
gerçekleşir. Gerektiğinde, sorunu UÇK gündemi-
ne koymadan bir teknik toplantının düzenlenme-
sinden başlayan bu süreç, kabul edilen sözleşme 
ve tavsiyelerin imzalanmasıyla sona erer. Bundan 
sonra ise sıra, sözleşmeyi kabul eden devletlerin 
hukuksal yükümlülük üstlenmelerini sağlayacak 
adımların atılmasındadır. Anayasal organların 
üçünün de, sürecin çeşitli aşamalarda görev ve 
yetkileri vardır. Kural üretmede olağan ve genel 
olarak uygulanan yöntem, “çift tartışma”dır. UÇK, 
üst üste iki yıl, önce sorunu ve sonra da taslakları 
tartışır. Tartışmalar, UÇB’nin hazırladığı raporlar 
temelinde yapılır. Süreç boyunca hükümetler, ge-
rek sözleşme ve / ya da tavsiye ile düzenlenme-
si düşünülen soruna, gerekse ilerleyen aşamada 
UÇB’nin hazırladığı taslaklara ilişkin görüşlerini, 
en çok temsil gücü olan işçi ve işveren örgütlerine 
danışmakla yükümlüdür. Bu, Üçlü Danışmalar 
Sözleşmesi’nin gereğidir. 

1

2

3



Uluslararası Sosyal Politika92

Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

a. Üçlü yapı ilkesi ulusal düzeyde de uygulanır 
b. Üçlü yapı ilkesi ile sendika özgürlüğü ilkesi ara-

sında çok yakın bir ilişki vardır
c. Üçlü yapı ilkesi, sivil toplum kuruluşlarının da 

kural üretme sürecine katılmasını içerir
d. Üçlü yapı ilkesi, UÇÖ’nün anayasal kuruluş ilkesidir
e. Üçlü yapı ilkesi, UÇÖ’nün tüm organlarında 

uygulanmaz

2. Aşağıdaki konulardan hangisi üçlü danışmalar 
kapsamına girmez?

a. Hükümetlerin, UÇK gündeminde yer alan bir 
sözleşme tasarısı konusundaki yanıtı

b. Hükümetlerin UÇÖ bütçesine yapacağı katkı 
tutarının belirlenmesi

c. Onaylanan bir sözleşmenin feshi
d. Onaylanan sözleşmeler için gönderilmesi gere-

ken raporlar
e. Kabul edilen bir sözleşmenin, onaya yetkili ma-

kama sunulması

3. Aşağıdaki organlardan hangisinde üçlü yapı ilkesi 
“1+1+1” formülüne göre uygulanır?

a. Yönetim Konseyi
b. Uluslararası Çalışma Konferansı
c. Uluslararası Çalışma Bürosu
d. Yetkileri Denetleme Komitesi
e. Öneri Komisyonu

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a. UÇK, yalnızca sözleşmeler kabul etmeye yetkili 

anayasal bir organdır
b. UÇK, Örgüt bütçesini kabul eder
c. UÇK, Yönetim Konseyi’ni seçer
d. UÇK, her yıl Haziran ayında Cenevre’de toplanır
e. UÇK, sözleşme ve tavsiyeler kabul etmeye yetkilidir

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Yönetim Konseyi’nin 
görevleriyle ilgili değildir?

a. UÇK gündeminin belirlenmesi
b. UÇK Başkanının atanması
c. UÇÖ’nün teknik işbirliği programlarının belir-

lenmesi
d. Sanayi komiteleri üyelerinin belirlenmesi
e. Sözleşmelere uyulmasını sağlamak için oluştu-

rulan bazı denetim organlarında yer alması 

6. Yönetim Konseyi’nin yapısıyla ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi doğrudur?

a. İlk kez Filadelfiya Bildirgesi ile Yönetim 
Konseyi’nde “seçimsiz” üyelere yer verildi

b. Yönetim Konseyi’nin “1+1+1” formülüne göre 
oluşturulan yapısında 1986’da değişiklik yapıldı

c. Yönetim Konseyi’nin “2+1+1” formülüne göre 
oluşturulan yapısında 1997’de değişiklik yapıldı

d. Yönetim Konseyi’nin “hükümet kanadında yer 
alan 12 “seçimsiz” üyelik 1986’da kaldırıldı

e. 1986 Anayasa değişikliğinde 56 hükümet ka-
nadı üyesinden 54’ünün coğrafi bölgelere göre 
nasıl dağıtılacağı belirlendi

7. Aşağıdaki bölgesel toplantılar konusundaki ifade-
lerden hangisi doğru değildir?

a. İlk bölgesel toplantıda Afrika kıtası ülkeleri bir 
araya geldi

b. Bölgesel toplantılarda sözleşme ve tavsiye kabul 
edilmez

c. Üçlü temsil ilkesi, bölgesel toplantılarda da ge-
çerlidir, uygulanır

d. Bölgesel toplantılar düzenlenmesi konusunda 
Anayasa’da 1946’da değişiklik yapıldı

e. Bölgesel toplantılar dört coğrafi bölgede yapıl-
maktadır

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a. UÇÖ sözleşme ve tavsiyelerinin hazırlanması 

sürecinde, ilk aşamada üye devletlerdeki yasal 
düzenlemeleri ve uygulamayı kapsayan bir ön 
rapor hazırlanır

b. Kural üretme sürecinde, Genel Müdür Genel 
Konferans’a rapor sunmaz

c. Üçlü danışma ilkesi, kural üretme sürecinde ha-
zırlanan raporlar konusunda uygulanır

d. Kural üretme sürecinde Yönetim Konseyi’nin 
hazırladığı belgeler de hükümetlere gönderilir

e. Genel Konferans, sözleşme ve tavsiyeleri 2/3 ço-
ğunlukla kabul eder
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Okuma Parçası
9. Aşağıdakilerden hangisi, bir sözleşme ve / ya da 
tavsiye ile düzenlemeye konu olacak bir sorunun UÇK 
gündemine yazılmasında temel alınan ölçütler arasın-
da yer almaz?

a. Sorunun uluslararası nitelik taşıması
b. Sorunun daha önce de sözleşme ve tavsiyelerle 

düzenlenmiş olması
c. Sorunun güncel olması
d. Sorunun ivedi (acil) nitelik taşıması
e. Düzenlemeye konu olacak sorun konusunda 

hukuksal boşluk bulunmaması

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
a. UÇÖ’nün “uluslararası” kuruluş niteliği-

ni ortaya koyan organ, Uluslararası Çalışma 
Konferansı’dır

b. Uluslararası Çalışma Konferansı ile Yönetim 
Konseyi, UÇÖ’nün “uluslararası” kuruluş nite-
liğini ortaya koyan anayasal organlardır

c. Uluslararası Sosyal İncelemeler Enstitüsü ile 
Torino Merkezi, UÇÖ’nün anayasal organları-
dır

d. Sanayi Komiteleri, Örgüt’ün kuruluşundan beri 
çalışmalarını sürdürmektedir

e. UÇÖ’nün “uluslararası” kuruluş niteliği-
ni ortaya koyan organ, Uluslararası Çalışma 
Bürosu’dur

“Küreselleşmenin Sosyal Boyutu Konusunda Küresel 
Komisyon’un raporu, Örgüt’ün tüm ortaklarının ener-
jik bir çabasıyla daha sağlam ve kamuoyunu daha iyi 
duyarlılaştıracak ortaklıklar yaratmak amacıyla küre-
sel bir üçlülüğün seferber edilmesi için yeni ufuklar aç-
maktadır. Günümüz dünyası, 1919 ya da 1944 dünyası 
değildir. İşverenler ile örgütleri ve sendikalar değişti. 
Siyasal çevreyi büyük ölçüde değiştiren yeni aktörler, 
yeni temsil araçları ve yeni etkiler doğdu. Ayrıca, dev-
letin ve hükümetlerin işlevleri de çok farklıdır, farklı-
laşmıştır. Bu durumda en büyük tehlike, bir kuruluşun 
kendi içine kapanması ve kendisiyle diyaloga girmesi-
dir. Dolayısıyla üçlülük ilkesi de, bu değişimlere göre 
evrilebilmeli, söz konusu değişimlerin içerdiği meydan 
okumalara karşı koyabilmelidir. Örgüt’ün üç kanattan 
gelen yetkili ortakları, yerel, ulusal, bölgesel ve küresel 
düzeylerde hakça (adil) bir küreselleşme için verilecek 
mücadeleyi yönetebilmek amacıyla seferber olmalıdır-
lar. Üçlülük, ortakların toplamından daha fazlası olabi-
lir (Genel Müdür J. Somavia’nın “Hakça Bir Küreselleş-
me, UÇÖ’nün Rolü” başlıklı raporu; BIT, 2004: 9-10). 
Örgüt çalışma yöntemini, üçlülük ilkesini küreselleş-
menin doğurduğu değişimlere uyarlayacak biçimde 
modernleştirmelidir. (...) Örgüt, ortaklarının ulusla-
rarası politikaların hazırlanmasına katılmalarını ko-
laylaştırmalı, ulusal tartışmaya katkılarını destekleme-
lidir. UÇB, çocuk çalışmasının kaldırılmasından yerel 
ekonomik kalkınmaya değin uzanan farklı alanlarda 
gönüllü gruplarla ve hükümetdışı örgütlerle işbirliği 
yapmaktadır. Örgüt, küreselleşmenin sosyal meydan 
okumalarına karşı, üçlü yapısının, değerlerinin ve ge-
leneklerinin kendisine sunduğu başka bir örneği bu-
lunmayan kaynaklarına her zamankinden daha çok 
güvenmelidir (BIT, 2004: 57-58-65). 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c Yanıtınız yanlış ise “Üçlülük İlkesi” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz.
2. b Yanıtınız yanlış ise “Üçlülük İlkesi” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz. 
3. d Yanıtınız yanlış ise “Üçlülük İlkesi ile Örgüt’ün 

Anayasal ve Öteki Organları” konularını yeni-
den gözden geçiriniz.

4. a Yanıtınız yanlış ise “Örgüt’ün Anayasal Organ-
ları” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

5. b Yanıtınız yanlış ise “Örgüt’ün Anayasal ve Öteki 
Organları” konularını yeniden gözden geçiriniz.

6. e Yanıtınız yanlış ise “Örgüt’ün Anayasal Organ-
ları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yanıtınız yanlış ise “Örgüt’ün Anayasal Organ-
ları” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

8. d Yanıtınız yanlış ise “Kural Üretme Etkinliği ve 
Aşamaları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. b Yanıtınız yanlış ise “Kural Üretme Etkinliği ve 
Aşamaları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yanıtınız yanlış ise “Örgüt’ün Anayasal ve Öteki 
Organları” konularını yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1 
Üçlü yapı ilkesi, anayasal ilke olan sendika özgürlüğü 
ile ilişkilidir. Anayasal organlardan UÇK ile YK’de yer 
alan işçi ve işveren kanatlarının temsilcileri, sendika 
özgürlüğü ilkesine uygun olarak kurulan ve etkinlik-
lerde bulunan, gönüllü ve özerk toplu pazarlık hakkın-
dan yararlanan sendikal örgütlerden gelir. Bu hakların 
uluslararası asgari çerçevesi, 87 ve 98 sayılı sözleşme-
lerde yer almaktadır. Anayasa’daki “en çok temsil gücü 
/ yeteneği olan” örgüt tanımı, sendika özgürlüğüyle 
doğrudan ilişkilidir. 

Sıra Size 2 
Üçlü danışmalar konusundaki en önemli düzenleme, 
“sözleşme” niteliğinde olduğu için 144 sayılı sözleşme-
dir. 1976 yılında kabul edilen bu sözleşme, tüm sözleş-
meler gibi UÇÖ üyesi devletlerin onaylaması ve onay-
dan doğan hukuksal yükümlülük üstlenmesi nedeniyle 
önemlidir. 144 sayılı sözleşme, Örgüt’ün üçlü yapı ilke-
sine verdiği önem dolayısıyla, üçlü danışmanın ulusal 
düzeyde de etkili biçimde işletilmesini amaçlar. UÇÖ, 
bu önemi nedeniyle, 144 sayılı sözleşmeyi “öncelikli” 
sözleşmelerden biri olarak nitelemiştir. Yönetim Kon-
seyi, iyi yönetişim yönünden en önemli kurallar içeren 
4 sözleşmeyi, 2008 yılında “iyi yönetişim sözleşmeleri” 
biçiminde niteledi.

Sıra Sizde 3 
Üçlülük ilkesinin UÇÖ’nün anayasal organları ile di-
ğer organlarındaki uygulaması farklı formüllere göre 
gerçekleşebilmektedir. Karar ve yürütme organları 
olan Genel Konferans ile Yönetim Konseyi’nde uygu-
lanan formül, “2+1+1”dir. Bunun anlamı, hükümet 
kanadından gelen delegelerin sayısının işçi ve işveren 
kanatlarından gelen delegelerin sayısına eşit olmasıdır. 
UÇK’de, her üye devlet, “eşit temsil” ilkesi uyarınca 
yer alır. İleri düzeyde gelişmiş / sanayileşmiş ülkelere 
ayrıcalık tanınmaz. Genel Konferans’a, 185 üye dev-
letin her birinden bu formüle göre 4’er delege katılır. 
Böylece UÇK, toplam 732 delegeden oluşur. Yönetim 
Konseyi’nde ise, yürütme organı olduğundan, tüm 
üye devletler temsil edilmez. Üye sayısı, 1919’dan beri, 
Anayasa değişiklikleri ile artırılmıştır. 1986 Anayasa 
değişikliğinde üye sayısı artırılmış ve seçimsiz üyelik-
ler kaldırılmış olmakla birlikte, “2+1+1” formülü de-
ğişmemiştir. 

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
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Yararlanılan ve Başvurulabilecek
Kaynaklar

Sıra Sizde 4 
Yürürlükte olan kurala göre, Yönetim Konseyi’nin hü-
kümet kanadının toplam üye sayısı 28’dir. Bu üyelerin 
10’u “seçimsiz”dir. En ileri düzeyde gelişmiş / sanayi-
leşmiş 10 devlet, Konsey’in sürekli üyesidir. Bu ayrıca-
lıktan yararlanmakta olan devletler şunlardır: Alman-
ya, ABD, B. Krallık, Brezilya, Çin, Fransa, Hindistan, 
İtalya, Japonya ve Rusya Federasyonu. 1986 Anayasa 
değişikliği, bu ayrıcalığa son verdi. YK’nin toplam üye 
sayısının 112’ye çıkarılmasını öngördü. Hükümet ka-
nadı üyelerini de, dört coğrafi bölgeye göre bölüştürdü. 
Ancak bu değişiklikler, öngörülen onay sayısına ulaşı-
lamadığı için yürürlüğe girmedi.

Sıra Sizde 5 
UÇÖ’de kural üretme sürecinin özelliğinin temelin-
de, anayasal organlarından ikisinin üçlülük ilkesine 
göre oluşturulması vardır. Yasama yetkisiyle donatılan 
UÇK, yalnızca hükümetlerin siyasal temsilcilerinin yer 
aldığı bir organ değildir. Kural üretme sürecine, karşıt 
çıkarlı işçi ve işveren kanatlarının temsilcileri de eşit 
oy hakkıyla katılmaktadır. Bu “sosyal” katılım, kendi-
lerini doğrudan ilgilendiren çalışma yaşamı ve sosyal 
politikalarla ilgili uluslararası kuralların uzlaşmayla 
belirlenmesi ve uygulanmasının sağlanması yönünden 
önem taşır. Olabildiğince geniş bir uzlaşmaya varabil-
mek için, kural olarak Genel Konferans’ta iki yıl üst 
üste tartışma yöntemi uygulanır. Üye devletlerdeki du-
rum, hukuksal ve uygulama boyutlarıyla incelenip de-
legelerin bilgisine sunulur. Çift tartışma, UÇÖ yasama 
etkinliğinin bir başka kendine özgü yanıdır.

Sıra Sizde 6
UÇB, sekretarya görevini yerine getiren anayasal bir 
organdır. Çalışma yaşamının tüm sorunları konusunda 
uzmanlardan oluşur. Bu özellikleriyle, çift tartışma yön-
teminin her iki aşamasında kural üretme sürecine katılır. 
Bu katılım, UÇK gündemine yazılan sorun konusunda 
incelemeler yaparak gerekli raporların hazırlanmasıy-
la sınırlıdır. İlk tartışmaya yönelik olarak, uluslararası 
hukuk ve uygulama ile üye devletlerdeki düzenleme ve 
uygulamalar konusunda, durumu karşılaştırmalı olarak 
ortaya koyan, üç kanadın sorun konusundaki eğilim ve 
yaklaşımlarını saptamaya çalışan raporlar hazırlar. İkin-
ci tartışma öncesinde de, uluslararası sözleşmeye yakla-
şıldığı için, bir adım daha ileri giderek UÇK’de görüşü-
lüp kabul edilen taslak metinler hazırlar.
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5
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Uluslararası sosyal politikanın başlıca kaynakları olan sözleşme ve tavsiyeler-
den doğan yükümlülüklerin neler olduğunu; onay, yürürlüğe girme, fesih ve 
sözleşmelerin kaldırılması kavramları ile sözleşme ve tavsiyelerin nasıl sınıflan-
dırıldığını açıklayabilecek,
Kural üretme etkinliğinin Filadelfiya Bildirgesi’ni izleyen dönemlerinde be-
nimsenen temel yaklaşımları açıklayabilecek,
“Yumuşak hukuk” belgelerinden “bildirge” nitelikli bazı belgeler ile “temel in-
san hakları sözleşmeleri”nde yapılan düzenlemeleri açıklayabilecek,
Genel ve özel denetim sistemleri ile izleme sistemini açıklayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•	 Onay
•	 Fesih
•	 Temel	İnsan	Hakları	Sözleşme-

leri
•	 İnsanca	(Uygun)	Çalışma	(İş)
•	 Özel	Liste

•	 Özel	Paragraf	
•	 Denetim
•	 İzleme
•	 Küresel	Rapor
•	 Küresel	İzleme

İçindekiler









Uluslararası 
Sosyal Politika

Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün Kurallar Düzeni, 
İçerik, Uygulama ve Denetim

•	 GİRİŞ
•	 SÖZLEŞME	VE	TAVSİYELERE	İLİŞKİN	
ÇEŞİTLİ	BİLGİLER

•	 KURAL	ÜRETME	ETKİNLİĞİNE	VE	
KURALLAR	DÜZENİNE	TOPLU	BAKIŞ

•	 UYGULAMA	VE	DENETİM	SİSTEMLERİ

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA



GİRİŞ
Uluslararası Çalışma Örgütü, 1919-2019 yılları arasındaki 100 yıllık dönemde, 
çok kapsamlı ve zengin bir kurallar düzeni oluşturdu. Kurallar, yaklaşım ve içerik 
olarak, değişen dış çevre koşullarından, savaşlardan, ekonomik krizlerden ve si-
yasal gelişmelerden etkilendi. 

Anayasal ilkelere dayandırılarak kabul edilen ve uluslararası sosyal politika-
nın -ve çalışma hukukunun- ana kaynaklarından olan sözleşme ve tavsiyelerin, 
kurallar düzeninde ayrıcalıklı bir yeri vardır. Ancak, kararlar (résolutions) ve bil-
dirgeleri (déclarations) de kapsayan yazılı (pozitif) kaynakların yanı sıra, Örgüt 
Anayasası’nda öngörülen kurallar çerçevesinde oluşturulan denetim sistemi de, 
uluslararası kurallar düzenine çok önemli katkılar sağladı. Yazılı kaynakları somut 
düzenlemeler ve uygulamalar temelinde yorumlayarak Örgüt’ün denetim etkin-
liğini yerine getiren organları, kurallar düzeninin birörnekliğini, yaşayabilirliğini 
ve zenginleşmesini sağladı.

Kabul edilmekle kurallar düzenine giren sözleşmeler, üye devletler için hukuksal 
yükümlülükler doğurur. Bu yükümlülüklerin önemli bir bölümü, sözleşmelerin üye 
devletlerce onaylanmasına ve denetim sistemlerinin işletilmesine yöneliktir.

Kurallar düzeni, Haziran 2018 itibarıyla, toplam 189 sözleşme, 6 protokol ve 205 
tavsiye ile toplam 400 belgeye ulaşan sayısı ile sosyal haklar alanında çalışanların 
yanı sıra çok çeşitli kişi kesimleri için haklar ve güvenceler içerir. Kurallar düzenine 
damgasını vuran yaklaşım, Örgüt’ün kuruluşundan beri ekonomik, sosyal ve siyasal 
etkenlere bağlı olarak değişimler geçirdi. Uluslararası sosyal politikanın kaynakları-
nı oluşturan belgelerin nitelik ve içeriği de, doğal olarak bundan etkilendi. 

UÇÖ sözleşmelerinden 8’i, 1990’lı yılların ortalarında başlayan bir süreç so-
nunda kabul edilen 1998 Bildirgesi’yle “temel insan hakları sözleşmeleri” olarak 
nitelendirildi.

UÇÖ denetim sistemi, onaylanan sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin ne 
ölçüde yerine getirildiğinin saptanmasına yönelik “onay koşullu” denetim olarak 
başladı. Bu genel denetim, onaylanmayan sözleşmeler ile tavsiyeleri de kapsayacak 
biçimde genişletildi. Rapora dayalı bu denetim sistemleri, sendikal özgürlüklerle 
sınırlı olmak üzere, sendikal örgütlerden gelen “yakınmalar/şikâyetler” temeli-
ne dayalı olarak geliştirildi. Böylece, onaya bağlı birinci kuşak denetime, “onay 
koşulsuz” ikinci kuşak özel denetim de eklendi. Üçüncü bir aşamada ise, “temel 
insan hakları sözleşmeleri” olarak sınıflandırılan 8 sözleşmenin uygulanmasının 
izlenmesine yönelik olarak onaydan bağımsız “izleme sistemi” oluşturuldu.

Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün Kurallar Düzeni, 

İçerik, Uygulama ve Denetim
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SÖZLEŞME VE TAVSİYELERE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ BİLGİLER

Sözleşme ve Tavsiyelerin Dili
Sözleşme ve tavsiyelerin kabul edilen İngilizce ve Fransızca metinleri, resmi me-
tinlerdir. Bu kural, 1919’dan beri değişmedi. Her iki metin, aynı ölçüde geçerlidir. 
Denetim organları, iki orijinal metin arasında çelişki bulunması durumunda, daha 
ileri ve geniş haklar içerdiğini düşündüğü sözleşme metnini temel almaktadır.

Sözleşmeler, UÇÖ’nün üçüncü resmi dili olan İspanyolca olarak da hazırlanır. 
Genel Müdür, ilgili hükümetlerin isteği üzerine, sözleşme ve tavsiyelerin ulusal 
(kendi dillerine) çevirilerini hazırlatabilir. Türkiye’de, ne işçi ve işveren örgütleri 
ne de hükümet, sözleşme ve tavsiyelerin çevirisi konusunda herhangi bir çaba 
göstermiştir. Yalnızca onaylananlar sözleşmelerin Türkçe çevirileri vardır. Bu çe-
virilerden bazılarında, sözleşmelerdeki hakları daraltan ve anlam kayması yaratan 
hatalar vardır. Sözleşmeler, orijinal metinlere ve denetim organlarının kararlarına 
göre anlaşılmalı ve yorumlanmalıdır.

Üye Devletlerin Sözleşmelere İlişkin Yükümlülükleri
UÇÖ Anayasası’na göre, sözleşme ve tavsiyeler ile protokoller, kabul edilmele-
rinden sonra onaylanması için üye devletlere gönderilir. Ancak, tavsiyelerin onay-
lanması söz konusu değildir. Sözleşmelerin kabul edilmesindeki ilk temel amaç, 
UÇÖ’ye üye devletlerce onaylanarak iç hukuk düzenlerinde hukuksal bağlayıcılık 
kazandırılmasıdır. Bunun ilk adımıysa, kabul edilen sözleşmenin üye devletlere 
gecikmeden gönderilmesidir. 

Üye devletlerin, UÇÖ Anayasası’nda öngörülen yükümlülükleri şunlardır 
(bkz. Şekil 5.1.):

•	 UÇK’nin	kapanmasından	 itibaren	bir	yıl	 içinde,	 sözleşmeyi	onaya	yetkili	
makama sunma. Olağanüstü durum varsa, bu süre en çok 18 aydır. Bura-
daki amaç, yetkili makamın sözleşmeyi yasaya dönüştürmesi ya da başka 
nitelikte önlemler almasıdır. Ancak sözleşmeyi yetkili makama sunma yü-
kümlülüğü, onayın zorunlu olduğu anlamına gelmez. Onay için her hangi 
bir süre de söz konusu değildir. 

•	 Aldığı	önlemler,	yani	yetkili	makama	sunma,	yetkili	makam	ve	kararı	ko-
nularında Genel Müdür’e bilgi verme. Bu bilgilerin, üçlü danışma gereği, 
en çok temsil yeteneği bulunan işçi (çalışan) ve işveren örgütlerine de 
iletilmesi gerekir.

•	 Onay	işlemi	tamamlandığında,	onayı	Genel	Müdür’e	bildirme.	Sözleşme	
kurallarını gerçekleştirip yaşama aktarmak için gerekli önlemleri alır. 
“Gerekli önlemler”, yasal düzenlemeler ve/ya da toplu iş sözleşmeleri ile 
alınabilir. Önemli olan, sözleşme kurallarının fiilen uygulanmasının sağ-
lanmasıdır.

Yetkili makamın sözleşmeyi onaylamaması durumunda, üye devletin ilkece 
başka bir yükümlülüğü yoktur. Ancak, onaylanmayan sözleşmeler (ve onaylan-
ması söz konusu olmasa da, tavsiyeler) için, YK’nin kararlaştıracağı uygun aralık-
larla mevzuatın ve uygulamanın durumu konusunda rapor sunulur. 

Üye devletlerin bu yükümlülüğü, biçimsel bir yükümlülük değildir. Onaya yet-
kili makama sunulması ve yetkili makamın onayı tartışarak olumlu ya da olumsuz 
bir karar vermesi gerekir.

Sözleşmelerin resmi 
metinleri: UÇÖ 
sözleşmelerinin resmi 
metinleri, İngilizce ve 
Fransızca’dır. Her iki dildeki 
sözleşme metni, aynı ölçüde 
geçerlidir; birinin ötekine 
üstünlüğü ya da önceliği 
yoktur.

Sözleşmelerin Türkçe 
çevirisi: UÇÖ denetim 
organları, anayasal 
işlevlerini yerine getirirken, 
sözleşmelerin ulusal dillere 
çevrilmiş metinlerini göz 
önüne almaz. Örneğin, 
Türkiye’nin (hükümetin) 
raporuna ya da sendikal 
örgütlerin yakınmasına 
(şikâyetine) dayalı bir denetim 
yaparken, doğal olarak 
sözleşmenin Türkçe çevirisini 
değil orijinal metinlerini temel 
alır. Bu nedenle, yalnızca 
Türkçe çevirilere dayanan 
bilimsel yorumlar ya da 
yargı kararları bazen hatalı 
olabilir. Ulusal yargı yerlerinin, 
sözleşmeleri denetim 
organlarının içtihatlarına 
aykırı olarak yorumlama 
yetkisi yoktur.

Protokol: Protokol, bir 
sözleşmenin kısmen gözden 
geçirilmesine ilişkin bir 
belgedir. Sözleşmeler gibi, 
ilgili sözleşmeyi onaylayan 
devletin onayına açıktır. 
Protokol, UÇÖ’de çok sık 
başvurulan bir yöntem 
değildir. Esin kaynağı, İnsan 
Hakları Avrupa Sözleşmesi’dir. 
Beş sözleşmeye ilişkin protokol 
kabul edildi.

Onaya sunma 
yükümlülüğü: Üye 
devletin UÇK’nin kabul 
ettiği sözleşmeyi onaya 
sunma yükümlülüğü, “onay 
zorunluluğu” anlamına 
gelmez. Ancak devletler, 
onaya sunma yükümlülüğünü 
bir “formalite” saymamalıdır. 
UÇÖ, onay girişiminde 
bulunma yükümlülüğünün 
sonuçsuz kalması durumunda 
da, onaydan bağımsız bir 
denetim olanağı öngörmüştür.
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Üye devletlerin, sözleşmelerin kabul edilmesinden sonraki yükümlülükleri ve da-
yanağı sizce nedir?

Sözleşmelerin Onaylanması ve Yürürlüğe Girmesi 
UÇÖ sözleşmeleri, ilkece onaylayan bir devlet için onu yürürlüğe koyma, gerekle-
rini yerine getirme, kurallarını iç hukuka aktarma ve bu amaçla da uygulamada ge-
rekli önlemleri alma konularında hukuksal yükümlülük doğurur. Onay, onaylayan 

Şekil 5.1

Sözleşmelerin 
Yürürlüğe Girmesi, 
Onaylanması, 
Hükümetlerin 
Rapor Sunması ve 
Rapor İncelemesi

Kaynak: Gülmez, 
2011: 376.

-‹lk ayr›nt›l› rapor,
-‹kinci ayr›nt›l› rapor
-2 y›lda bir rapor
-5 y›lda bir rapor
-Uygun aral›klarla rapor

Sözleflmenin kabul edilmesi

Üye devletlere gönderilmesi

Onaylanmas› için, yetkili
makam(lar)a sunulmas›

Onay›n UÇB Genel Müdürüne
yaz›yla bildirilmesi

Onay›n tescil edilmesi (GM)

Sözleflmenin yürürlü¤e girmesi
(tescilden 12 ay sonra)

Hükümet raporlar›n›n
UÇB’ye gönderilmesi

Uzmanlar Komisyonunca
‹ncelenmesi ve rapor

haz›rlanmas›

Konferans Komisyonunca
incelenmesi ve tart›fl›lmas›

UÇK’ye sunulmas›, tart›fl›lmas›
ve raporun yay›mlanmas›

TBMM: Uygun bulma yasas›
ç›kar›lmas›

C.baflkan› ve Bakanlar Kurulu:
Onaylama ve RG’de yay›mlama

‹ç hukukta etki do¤urmas›
(AY, m. 90/5)

Uluslararas› hukukta
etki do¤urmas›

En az iki onay ve
ikinci onay›n tescili

gerekir

Özel paragrafa alma
karar› verilebilmesi

1
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devlet için somut ve olumlu eylemde bulunmayı, yürürlükte olan yasalarda uyum 
sağlayıcı değişiklik ve düzenlemeler yapılmasını gerektirir. 

Öncelikle, onay işleminin iç hukuk ile uluslararası hukuk alanında farklı an-
lamları olduğunu unutmamak gerekir. 

İç hukuk alanında onay, Anayasamızın öngördüğü iki işlemle gerçekleşir ve 
sözleşme “iç hukuk” alanında bağlayıcılık kazanır. 

Uluslararası hukukta onay ise, iç hukuktaki onaydan sonra yerine getirilmesi ge-
reken uluslararası bir işlem ve yükümlülüktür. Sözleşme, uluslararası kamu hukuku 
alanında bu onayla varlık kazanır. Üye devlet bununla UÇB Genel Müdürü’ne onay-
ladığı bir sözleşmeyi uygulama yükümlülüğü üstlendiğini bildirir. Onay belgesinin 
UÇB’ye gönderilmesiyledir ki, onay uluslararası hukukta etkilerini doğurur. Bildi-
rim yapılmamışsa, onay yalnızca iç hukuk açısından geçerli bir işlem olarak kalır.

Sözleşmelerin onay koşulları, yürürlüğe girmesi, feshedilmesi, onayların üye 
devletlere bildirilmesi ve gözden geçirilmesi konuları, her sözleşmenin son mad-
delerinde yer alan benzer “tip kurallar” ile düzenlenmiştir. Son maddelerde, onay 
işleminin tesciline ve yapılması gereken başka işlemlere ilişkin kurallar da vardır. 
Buna göre; Genel Müdür, onayları kaydeder, tescil eder. Tescil tarihinden 12 ay 
sonra sözleşme uluslararası hukukta yürürlüğe girer. 

Sözleşmelerin Feshi
Sözleşmenin feshi, onaylanmış bir sözleşmeden doğan hukuksal ve anayasal yü-
kümlükleri sona erdiren bir işlemdir. Fesih, bir devlet yetkilisinin imzasını taşıyan 
ve UÇB Genel Müdürü’ne gönderilen özel bir yazıyla, yazılı bildirimle gerçekleşir. 
Yazıda, feshedilecek sözleşme açıkça belirtilmelidir. Fesih, Genel Müdür’ün tes-
cil etmesinden bir yıl sonra geçerli olur. Hükümet sözleşmeyi feshetmeden önce, 
karşılaşılan sorunlar ve çözümü için işçi ve işveren örgütlerine danışmalıdır. 144 
sayılı sözleşmenin bunu zorunlu tuttuğunu unutmayalım. Fesihler, çoğunluk-
la, gözden geçirilmiş ya da güncelleştirilmiş yeni metni onaylanan sözleşmelere 
ilişkindir. Örneğin Türkiye bu anlamda, 138 sayılı sözleşmeyi 1998’de onayladığı 
için, asgari yaşla ilgili üç sözleşmeyi feshetti. 

Amacını Yitiren Sözleşmelerin Kaldırılması
UÇÖ Anayasası ve UÇK Yönetmeliği, sözleşme ve tavsiyelerin ortadan kaldırılma-
sına ilişkin bir düzenleme yapmamıştır. Bu alandaki boşluk, 1997’de Anayasa’ya 
yeni bir fıkra eklenerek giderildi. Buna göre sözleşme, eğer amacını yitirmiş görü-
nüyorsa ya da Örgüt’ün hedeflerinin yerine getirilmesine artık yararlı bir katkıda 
bulunmuyorsa ortadan kaldırılabilir. UÇK, Yönetim Konseyi’nin önerisi üzerine, 
toplantıda bulunan delegelerin 2/3’ünün çoğunluğu ile bu türden işlevsiz kalmış 
bir sözleşmeyi kaldırabilecektir. Kaldırma yöntemi yürürlüğe giren sözleşmelere, 
geri çekme yöntemi ise yürürlüğe girmeyen sözleşmeler ile tavsiyelere uygulanır. 

Anayasa değişikliğinin ardından, bu yeni uygulama başladı ve 2000’de beş söz-
leşme geri çekildi. Bunlar, 1939 öncesinde kabul edilen ve 2000’de yürürlüğe gir-
meyen sözleşmelerdi. 2002’de de, 20 tavsiye geri çekildi. Uzmanlar Komisyonu’nun 
2018 raporuna göre, sonuç olarak, 4 sözleşme kaldırıldı ve 7 sözleşme geri çekildi. 
Geri çekilen toplam tavsiye sayısı ise 39’dur. 8 sözleşme de, yürürlükte değildir. Bu 
sözleşmeler, tümünün yada bir bölümünün gözden geçirilmiş ve yeni metinlerinin 
yürürlüğe girmiş olması nedeniyle, artık onaya da açık değildir (BIT, 2018: v-x). Yö-
netim Konseyi, temel insan haklarına ilişkin 8 sözleşme ile “iyi yönetişim sözleşmele-
ri” olarak nitelenen 4 sözleşmenin gözden geçirme dışında tutulmasına karar verdi.



5. Ünite - Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Kurallar Düzeni, İçerik, Uygulama ve Denetim 103

Kuralların Sınıflandırılması
UÇÖ’nün sözleşme ve tavsiyeleri konusunda, farklı amaç ve ölçütlere göre sınıf-
landırmalar yapılmıştır. Örneğin, kuralların az çok “temel” ve “öncelikli” nitelik 
taşıması ile içerdiği yükümlülüklerin niteliğini gözönüne alan üç kümeli sınıflan-
dırma şöyledir: 

1. Temel haklara ilişkin sözleşmeler: Bunlar; teknik ya da program nitelikli 
olabilir. Karşılıklı bağımlılığı ve bölünmezliği kuşku götürmeyen 8 sözleş-
mede güvenceye bağlanan temel insan haklarıyla ilgilidir. 

2. Çalışma koşulları ve sosyal güvenlik ile ilgili teknik kurallar içeren sözleş-
meler: Bunlar, doğal olarak çoğunluğu oluşturur. Sözleşmelerin esnekliği ko-
nusundaki tartışmalar, temelde bu kurallara ilişkindir. Kabul edilmesinde en 
çok itirazlarla karşılaşılan yeni kurallar (sözleşmeler), bu kümedekilerdir. 

3. Sendikal ortakların rolüne vurgu yapılan program nitelikli sözleşmeler: 
Bunlar, hemen yerine getirilmesi gerekli yükümlülükler içermeyen ve te-
melde özendirici olan sözleşmelerdir. Erişilecek amaçlar saptanarak, hu-
kuksal nitelik taşımayan yol ve yöntemlerle aşamalı biçimde uygulamaya 
konulması öngörülür. İstihdam, mesleksel eğitim ya da ayrımcılığa karşı 
savaşım konularıyla ilgili sözleşmeler, bu kümeye örnek oluşturur (Servais, 
2004: 21, 58-59, 295-300).

UÇÖ, bu genel bilimsel üçlü sınıflandırma dışında, sözleşme ve tavsiyelerin 
konularını göz önüne alarak, daha ayrıntılı “pratik” sınıflandırmalar yapmakta-
dır. YK, düzenledikleri konular yönünden sözleşmeleri şu 12 başlıkta toplamıştır: 
Temel insan hakları, istihdam, sosyal politika, çalışma yönetimi, çalışma ilişkile-
ri, çalışma koşulları, sosyal güvenlik, kadınların istihdamı, çocuk ve yetişkinlerin 
istihdamı, göçmen işçiler, yerli halk ve kabileler ile anaülke dışındaki topraklar-
da çalışan işçiler, öteki işçi kesimleri. UÇB’nin kimi belgelerinde, sözleşmeler 14 
başlık ve alt başlıklar çerçevesinde sınıflandırılmaktadır (UÇB, 1990: 45-68). UK 
raporlarında ise, sözleşmelerin konularına göre listesi 21 başlıkta verilmektedir 
(BIT, 2012a: iii-iv). 

Kimi sözleşmeleri “temel insan hakları sözleşmeleri” olarak niteleyen YK, ça-
lışma politika ve kurumlarıyla ilgili olan ve kurallar sisteminin işleyişi yönünden 
önemli görülen dört sözleşmeyi, “öncelikli sözleşmeler” olarak niteledi. Bunlar; iş 
teftişi (81 ve 129 sayılı), istihdam (122) ve üçlü danışmalar (144 sayılı) konuların-
daki sözleşmelerdir. Yönetişim yönünden en önemli kuralları içerdikleri gerek-
çesiyle de, 2008’de kabul edilen Hakça Bir Küreselleşme İçin Sosyal Adalet UÇÖ 
Bildirgesi ile “yönetişim sözleşmeleri” olarak nitelendirildi.

Uzmanlar Komisyonu’nun 2018’de Konferans’a sunduğu raporda, uluslararası 
çalışma kurallarının (normlarının) “düzenledikleri konulara göre” 20 başlıktan 
oluşan daha ayrıntılı bir sınıflandırması şöyledir (BIT, 2018: v-x):

 1. Sendika özgürlüğü, toplu pazarlık ve çalışma ilişkileri, 
 2. Zorla çalıştırma, 
 3. Çocuk çalışmasının kaldırılması, çocukların ve gençlerin korunması,
 4. Fırsat ve işlem eşitliği,
 5. Üçlü danışmalar,
 6. İş yönetimi ve teftişi,
 7. İstihdam politikası ve istihdamın geliştirilmesi, 
 8. Mesleksel yönlendirme ve eğitim,
 9. İstihdam (iş) güvenliği (güvencesi),
10. Ücretler,

Öncelikli sözleşmeler: 
UÇÖ sözleşmelerinden 4’ü, 
“öncelikli sözleşmeler” 
olarak nitelendirildi. Bu 
sözleşmeler (yönetişim 
sözleşmeleri) için de, temel 
insan hakları sözleşmelerinde 
olduğu gibi, iki yılda bir 
rapor sunma yükümlülüğü 
öngörüldü. 2008 Bildirgesi 
ise, aynı 4 sözleşmeyi 
“yönetişim sözleşmeleri” 
olarak nitelendirdi. Türkiye, bu 
sözleşmelerden yalnızca 129 
sayılı olanı onaylamadı.
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11. Çalışma süresi,
12. İş güvenliği ve sağlığı,
13. Sosyal güvenlik,
14. Sosyal politika,
15. Göçmen işçiler,
16. Deniz/Gemi adamları,
17. Balıkçılar,
18. Liman işçileri, 
19. Yerli halklar ve kabileler,
20. Özel işçi kategorileri,
Bu sınıflandırmada, temel insan hakları sözleşmeleri ile öncelikli sözleşmelerin 

güvenceye aldığı haklar ve düzenlediği konular ayrı başlıklar altında sıralanmıştır.

UÇÖ sözleşme ve tavsiyelerinden hangilerinin 12 başlık olarak sayılan konulardan 
hangisine girdiği konusunda bkz.: Gülmez, 2011: 197-204. 

Sözleşme ve tavsiyelerin konularına göre sınıflandırılması konusunda bkz.:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:1825807610262298::NO:::
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12010:1850037501005230::NO:::

KURAL ÜRETME ETKİNLİĞİNE VE KURALLAR DÜZENİNE 
TOPLU BAKIŞ
UÇÖ, uluslararası sosyal politikanın en temel kaynaklarını üreten uzman bir 
Örgüt’tür. 1919’dan beri oluşturduğu kaynaklar, evrensel ve bölgesel düzeylerde 
kabul edilen başka kurallara da esin kaynağı oldu. Örgüt’ün kural üretme etkin-
liğinin genel çizgileriyle değerlendirilmesinde, birbirini tamamlayan iki ölçüt te-
mel alınabilir. Bunlar; “sayısal” ve “niteliksel” ölçütlerdir. 

UÇÖ’nün yasama etkinliğinin Filadelfiya Bildirgesi’nden günümüze değin uza-
nan dönemdeki gelişimini iki ana başlıkta (dönemde) değerlendirmek olanaklıdır 
(Gülmez, 2014: 72-76; 2017b: 40-46).

1919-1939 döneminde üretilen kuralların değerlendirmesini 3. Ünitede görmüştük. 

Sosyal Devlet Dönemi (1944-1985) 
Bu dönem, 3. Ünitede gördüğümüz FB’nin kabul edilmesiyle başlar ve 1980’li yılla-
rın ortalarında (bazı yazarlara göre de Soğuk Savaş döneminin kapandığı 1989’da) 
sona erer. Anımsanacağı gibi bu dönemde; Soğuk Savaş ve sömürgecilikten çıkış 
süreci sonucunda, UÇÖ’ye üye devlet sayısı artarak katlandı. 1936’da 62 olan üye 
devlet sayısı, 1964’te 110’a ve 1989’da 150’ye yükseldi. UÇB görevlilerinin sayısı 
ve Örgüt’ün yıllık bütçesi de artmaya başladı. Teknik işbirliği, Örgüt’ün etkinlik-
lerinin ayrılmaz parçasını oluşturdu. Yeni gereksinimlere uyarlanan programlar 
yerelleştirildi, eğitim ve araştırma etkinlikleri atılım kazandı. 

Toplam 94 sözleşme ve 105 tavsiyenin kabul edildiği bu dönemde, kural üret-
me etkinliği sayısal yönden 1919-1944 dönemine oranla görece daha düşüktür: 
Ortalama olarak, yılda 2,3 sözleşme ve 2,5 tavsiye kabul edildi. 

Bu dönemde, çalışma ve sosyal politika alanındaki uluslararası yasama etkin-
liğinde, çok önemli niteliksel dönüşümler oldu. Bunlar, belgelerin amaçladığı kişi 
ve konulara, düzenlenmesinde benimsenen yaklaşım ve kuralları üretme tekniği-
ne ilişkindir. Sözleşmeler, daha çok uygulanacak bir eylem programı aracılığıyla 



5. Ünite - Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Kurallar Düzeni, İçerik, Uygulama ve Denetim 105

zaman içinde belirlenen hedef ve amaçlara “aşamalı” biçimde ulaşılmasını ön-
gören “özendirici sözleşmeler” niteliği taşır. Genel amaçları belirlemekle yetinen 
özendirici sözleşmeler, bu amaçlara ulaşmaya özgü yöntemler konusunda onay-
layan devletlere geniş bir serbestlik tanır. Örneğin, Ücret Eşitliği (100), Ayrımcılık 
(111) ve İstihdam Politikası (122) sözleşmelerinde bu teknik kullanıldı.

Bu dönemde de, ivedi çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik koruyucu ya-
sama etkinliği sürdü. Ancak uluslararası sosyal korumanın kapsamı, hem kişiler 
ve hem de konular yönünden genişledi. Sorunlar, daha geniş bir bakış açısıyla ele 
alındı. Bazı konularda ilk dönemde kabul edilen bazı sözleşmeler gözden geçiril-
di. Kimi konularda da, özellikle gelişmekte olan ülkeleri amaçlayan yeni belgeler 
kabul edildi. Koruyucu yasama etkinliği, çalışma ve hatta yaşam koşullarını dü-
zeltmenin ötesinde, kimi temel insan haklarının korunmasına ve geliştirilmesine 
de yöneldi. FB’nin içerdiği özgürlük, eşitlik ve insan onuru gibi evrensel değerleri 
uluslararası kurallara bağlayan sözleşmeler kabul edildi. 

Bu yaklaşımın en önemli örneği, dönemin hemen başlarında kabul edilen sen-
dika özgürlüğünü ve toplu pazarlık hakkını güvenceye alan 87 ve 98 sayılı sözleş-
melerdir. Yine, erkek ve kadın işgücünün ücretleri arasında eşitlik, zorla çalıştır-
manın kaldırılması, istihdam ve meslek alanında her tür ayrımcılığın önlenmesi 
konularına ilişkin 100, 105 ve 111 sayılı sözleşmeler de, FB’nin yaklaşımını so-
mutlaştıran belgelerdir. 1998’de “temel insan hakları sözleşmeleri” olarak nitelenen 
8 sözleşmeden 5’i, 1948-1958 arasında kabul edildi. 

Özellikle işgücü ve sosyal güvenlik alanlarında, konular daha geniş bir bakış 
açısı ve daha genel bir çerçeve içinde ele alındı. Örneğin, ilk dönemde işsizliğe 
karşı savaşıma öncelik verilirken, bu dönemde ulusal bir istihdam bürosunun 
kurulması ve tam çalışmanın geliştirilmesini amaçlayan etkin bir politikanın 
oluşturulması amaçlandı. Örgüt’ün kuruluşunu izleyen dönemde kabul edilen 
belgelerdeki sosyal sigorta yerine sosyal güvenlik anlayışı, yasama etkinliğine 
egemen oldu. 

Bu dönemde, belirlenen amaçlara zaman içinde aşamalı olarak erişme olanağı 
sağlamak için, belgeleri belirli bir esneklik anlayışı ile düzenleme kaygısı gide-
rek arttı. Örgüt’ün evrenselliğinin sürdürülmesinden kaynaklanan bu kaygı, bir 
yandan çok çeşitli formüllerle sözleşmelere yansıtıldı, öte yandan da sözleşmelere 
oranla daha çok tavsiye kabul edilmesine yol açtı. 

Sözleşmelerde yer alan farklı esneklik formülleri konusunda daha geniş bilgi için 
bkz.: Gülmez, 2011: 182-190.

Bu dönemin bir başka önemli özelliği de, onay koşullu geleneksel denetim 
sistemini sendikal hak ve özgürlüklere yönelik ihlaller alanında güçlendirme ve 
etkinleştirmeyi amaçlayan -aşağıda göreceğimiz- yeni adımların atılmasıdır. 87 
ve 98 sayılı sözleşmelerin kabul edilmesinin hemen ardından, onaydan bağımsız 
işleyen özel denetim sistemi getirildi.

1919’da kurulurken siyasal ve sosyal barış arasındaki yaşamsal bağlantıyı vur-
gulayan UÇÖ’ye, kuruluşunun 50. yılına denk düşen 1969 yılında, 10 Aralık İnsan 
Hakları Uluslararası Günü Nobel Barış Ödülü verildi. UÇÖ aynı yıl, istihdam po-
litikası alanında ilk küresel planlama girişimi olan Dünya İstihdam Programı’nı 
başlatmıştı. Bu program, işsizlik ve gizli işsizliğin yoksulluğun temel nedenlerin-
den olduğunu ve kalkınmanın önündeki en büyük engeli oluşturduğunu düşünen 
Genel Müdür Morse’un önceliklerinden biriydi. 

Sosyal devlet dönemi ve 
insan hakları: 8 temel insan 
hakları sözleşmesinden 5’i, 
FB’yle açılan “sosyal devlet 
dönemi”nde kabul edildi. 
Bunlardan 2’si (87 ve 98) için, 
1950/1951’de yakınmalara 
dayalı özel denetim sistemi 
oluşturuldu. Tümü için ise, 
1998’de “izleme sistemi” 
getirildi.
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Kural üretme etkinliğinin “sosyal devlet dönemi”nin başlıca özellikleri sizce nelerdir?

Küreselleşmeye Sosyal Yanıt Dönemi (1985-2012)
Özellikle soğuk savaşın sona ermesini izleyen yıllarda kabul edilen sözleşme ve 
tavsiyeler göz önüne alındığında, kural üretme etkinliğinin 1980’li yılların ortala-
rından sonraki evresi “küreselleşmeye sosyal yanıt” niteliği taşır. 1998’de kabul edi-
len -aşağıda göreceğimiz- Bildirge de bunu belirtir. Bu dönemde, gecikerek de olsa, 
ekonomik küreselleşmenin yarattığı sosyal sorunlara uluslararası düzeyde çözüm 
getirmeye, esnek/atipik çalışma biçimleri ile kayıtdışı (informel) kesim çalıştırılan-
larını korumaya yönelik kurallar üretildi. “Yumuşak hukuk” yaklaşımının ürünü 
belgelerin en önemli örneklerinden olan 1998 ve 2008 bildirgeleri kabul edildi.

Sayısal yönden, 1985’i izleyen dönemde kabul edilen sözleşme ve tavsiye sa-
yılarının sırasıyla 19 ve 22 olması, yıllık ortalamadaki düşmenin sürdüğünü gös-
teriyor. Sözleşme sayısındaki düşme, 1998 Bildirgesi’ni izleyen yıllarda daha da 
belirginleşti. Hukuksal bağlayıcılığı/zorlayıcılığı olmayan belgeler, sözleşmelerin 
yerini aldı. 8 sözleşmeye karşı, 14 tavsiye ve 2 bildirge kabul edildi. Böylece, ya-
sama etkinliğine, “yumuşak hukuk” (soft law) olarak nitelenen yeni bir yaklaşım 
egemen oldu. Bir sözleşme eşlik etmeksizin “özerk” bir tavsiye olarak kabul edilen 
202 sayılı Sosyal Koruma Tabanları Tavsiyesi, yumuşak hukuk anlayışının son ör-
neklerinden biridir (Gülmez, 2018: 456-479). 

Niteliksel yönden ise, şu saptamalar yapılabilir: Bu dönemde kabul edilen söz-
leşme ve tavsiyelerin önemli bir bölümü, küreselleşmenin (ve post fordist üretim 
biçimlerinin) yarattığı yeni istihdam biçimleri için uluslararası alt sınır getiren dü-
zenlemelerdir. Kısmi zaman çalışma (1994) ve evde çalışma (1996) ile ilgili söz-
leşme ve tavsiyeler, bunun en önemli örnekleridir. Bir başka örnek, 2006’da kabul 

Resim 5.1

Soğuk Savaş’ı 
izleyen dönemde 
22 yıl UÇB Genel 
Müdürü olan David 
A. Morse’un, Örgüt 
adına aldığı Nobel 
Barış Ödülü

Kaynak: http://
www.ilo.org/dyn/
media/mediasearch.
fiche?p_
id=1807&p_
lang=fr
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edilen 198 sayılı İş İlişkisi Tavsiyesi’dir. Bu tavsiye, taşeron çalışmayla ilgili sözleş-
me ve tavsiye girişiminin başarısız sonuçlanması üzerine kabul edildi. Küreselleş-
menin olumsuz sosyal sonuçlarıyla doğrudan bağlantılı sorunlara ilişkin olarak 
da, şu belgeler kabul edildi: Borcunu ödeyemez durumdaki işverenlere karşı işçi 
alacaklarının korunması sözleşmesi (1992), özel istihdam acenteleri sözleşmesi 
(1997), yapısallaşan işsizlik sorununu küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekle-
yerek yaratılacak istihdam olanaklarıyla çözmeyi amaçlayan tavsiye (1998). Kabul 
edilen sözleşmeler arasında; çocukların çalıştırılmasının yasaklanmasına (1999) 
ve ev emekçilerinin korunmasına (2011) yönelik 182 ve 189 sayılı sözleşmeler de 
vardır. Öte yandan 2006’da da, Örgüt’ün eylem araçlarının tümünün seferber edil-
mesini öngören iş sağlığı ve güvenliği alanında özendirici çerçeve sözleşme (187) 
ve tavsiye (197) kabul edildi.

Bu dönemde, uluslararası çalışma kuralları bütününün etkisini, uyumunu ve 
etkinliğini artırma ve denetim süreçlerini iyileştirme çabaları yoğunlaştırıldı. YK 
bu amaçla yaptığı çalışmaları sonucunda, 83 sözleşme ile 85 tavsiyenin günümüz 
koşullarıyla (bağlamıyla) son derecede uyumlu olduğunu gözlemledi ve bunla-
rın, Örgüt’ün özendirme kampanyalarında öncelikli sayılması gerektiğini belirtti 
(BIT, 2004a: 52).

UÇB’nin, temel ilke ve haklara saygı gösterilmesini, geliştirilmesini ve gerçek-
leştirilmesini sağlamaya yönelik iki büyük teknik yardım programı, bu dönem-
de uygulamaya konuldu. Programlardan 1992’de başlatılan birincisi, çocukların 
çalışmalarının kaldırılması için uluslararası programdır (IPEC) ve UÇÖ’nün en 
büyük teknik yardım programıdır. İkinci program ise, 1998 Bildirgesi’ndeki dört 
temel insan hakkının geliştirilmesine ilişkindir. 

Kural üretme etkinliğinin, 1980’li yılların ortalarından sonraki kesitinin en belir-
gin özellikleri sizce nelerdir?

Küreselleşmeye sosyal yanıt döneminde kabul edilen “sözleşme” ve “tavsi-
ye” niteliği taşımayan üç belge, bu dönemde benimsenen ve “düzenleyici” değil 
“programlayıcı” olan “yumuşak hukuk” yaklaşımının, önemli örneklerindendir.

1998 Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi 
Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler İle İzlenmesi UÇÖ Bildirgesi, 18 Haziran 
1998’de kabul edildi. Bildirge, UÇÖ’nün Soğuk Savaş sonrasında, özellikle 1994’ü 
izleyen yıllarda çeşitli organları çerçevesinde sürdürdüğü ekonominin ve ticaretin 
küreselleşmesine, yarattığı olumsuz sosyal sonuçlara verdiği bir yanıttır. Ekono-
mik küreselleşmenin, asgari bir sosyal kurallar temeline dayanması, ekonomik 
büyüme ile sosyal ilerleme arasında bağ kurulması ve ekonomik gelişmeye sosyal 
gelişmenin de eşlik etmesi gerektiği düşüncesinin sonucudur. Küreselleşmenin 
derinleştirdiği sosyal adaletsizlik ve eşitsizliklere karşı çıkmanın önkoşulu, UÇÖ 
sözleşmelerinden kimilerinin uygulanmasını sağlamak ve yaygınlaştırmaktır.

Bildirge metnine şu adresten erişebilirsiniz:
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconvf.pl?host=status01&textbase=ilofre&docu
ment=2&chapter=26&query=%28%23docno%3D261998%29+%40ref&hightlight
=&querytype=bool&context=0

Bildirge ve yıllık izlemenin ilk beş yılı konusunda bkz.: Gülmez, 2005: 563-603.

182 sayılı sözleşme: Türkiye, 
Çocukların Çalışmasının En 
Kötü Biçimlerinin Kaldırılması 
ve Yasaklanması Sözleşmesi’ni 
2001’de onayladı. Sözleşme, 
1998 Bildirgesi’nden sonra, 
138 sayılı sözleşme ile 
birlikte, “temel insan hakları 
sözleşmeleri arasına alındı.
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1998 Bildirgesi’nin oluşum sürecinde, BM’nin Mart 1995’te Kopenhag’ta dü-
zenlediği “Sosyal Gelişme İçin Küresel Doruk” toplantısı, önemli bir dönemeçtir. 
Çünkü devlet ve hükümet başkanları, “nitelikli istihdam (iş) sağlamayı ve çalı-
şanların temel hak ve çıkarlarını korumayı; bu amaçla da, Uluslararası Çalış-
ma Örgütü’nün ilgili sözleşmelerine saygı gösterilmesini geliştirmeyi” üstlendi 
(Türk Harb-İş, 1995). Ertesi yıl Singapur’da toplanan Dünya Ticaret Örgütü Ba-
kanlar Konferansı’nda, ikinci bir adım atıldı. 13 Aralık 1996’da kabul edilen so-
nuç açıklamasında; “Uluslararası düzeyde tanınmış, temel çalışma kurallarına 
uyma yükümlülüğümüzü yeniliyoruz” denildi. Bu kuralların oluşturulması ve 
onlarla ilgilenilmesi (uygulanmasının denetlenmesi) konusundaki yetkili kuru-
luşun UÇÖ olduğu kabul edildi ve bu kuralları geliştirmek amacıyla sürdürdüğü 
etkinliklerin desteklendiği belirtildi. Bu önemli açıklama üzerine dönemin Genel 
Müdürü M. Hansenne, 1997 raporunda bir genel haklar bildirgesi kabul edilmesi 
önerisinde bulundu (BIT, 1997: 13 vd). Böylece de, 1990’lı yıllardan itibaren “yu-
muşak hukuk” yaklaşımının “bildiri” nitelikli ilk örneği olan 1998 Bildirgesi’nin 
hazırlık süreci başladı. 

Yeni bir “pragmatik” kural üretme etkinliğinin başlangıcı olduğu belirtilen 
(Louis, 2011: 49) Bildirge, anayasayı değiştirme ve üye devletlere yeni yükümlü-
lükler dayatma amacı taşımaz. Asıl olarak, 8 temel insan hakları sözleşmesine iliş-
kin denetimi güçlendirmeyi, onaydan bağımsız ve raporlar temeline dayalı olarak 
işletilecek yeni (üçüncü kuşak) bir izleme sistemi kurulmasını amaçlar. 

1998 Bildirgesi, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun, üye devletlerin tümünün 
uymak ve uygulamak zorunda oldukları temel insan haklarını güvenceye alan söz-
leşme ve tavsiyeleri dört başlıkta topladı. Öteki bireysel ve toplu hakları korumak 
ve geliştirmek ereğiyle özgürce hareket edebilmek için kaçınılmaz olan bu dört 
hak ve onları güvenceye alan sekiz sözleşme şunlardır: 

•	 Sendika	(örgütlenme)	özgürlüğü	ve	toplu	pazarlık	hakkının	eylemsel	ola-
rak tanınması (1948 ve 1949 tarihli, 87 ve 98 sayılı sözleşmeler);

•	 Tüm	biçimleriyle	zorla	ya	da	zorunlu	çalışmanın	kaldırılması	(1930	ve	1956	
tarihli, 29 ve 105 sayılı sözleşmeler);

•	 Çocukların	 çalışmasının	 yasaklanması	 (1973	 ve	 1999	 tarihli,	 138	 ve	 182	
sayılı sözleşmeler);

•	 İstihdam	ve	meslekte	ayrımcılığın	yasaklanması	(1951	ve	1958	tarihli,	100	
ve 111 sayılı sözleşmeler).

8 sözleşme dışında kalan sözleşmeleri “ikincil konuma” düşürerek ve sonuçta 
çifte standart bir kural düzeni yaratarak UÇÖ kurallar düzeninin birliğinde gedik 
açtığı belirtilip eleştirilen (Louis, 2011: 56) 1998 Bildirgesi, Giriş ile 5 maddelik 
metin ve izlenmesi ile ilgili Ek olmak üzere üç bölümden oluşuyor.

Giriş’te, büyük bir bölümü Anayasa’nın Başlangıç bölümünde ve Filadelfiya 
Bildirgesi’nde de yer alan şu noktalara yer verildi:

•	 UÇÖ,	sosyal	adaletin	evrensel	ve	sürekli	bir	barışı	sağlamak	için	temel	ol-
duğu inancıyla kurulmuştur;

•	 Ekonomik	büyüme,	hakkaniyeti	(eşitliği),	sosyal	ilerlemeyi	ve	yoksulluğun	
kökünden kazınmasını sağlamak için temel ancak yetersizdir ve bu, Örgüt 
için, güçlü sosyal politikaların, adaletin ve demokratik kurumların gelişti-
rilmesi zorunluluğunu doğrulamıştır;

•	 UÇÖ,	küresel	bir	ekonomik	ve	sosyal	gelişme	çerçevesinde,	geniş	ve	sürek-
li (sürdürülebilir) bir gelişmeyi yerleştirmek ereğiyle ekonomik ve sosyal 
politikaların karşılıklı olarak güçlenmesi için, yetkili olduğu tüm alanlarda, 
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özellikle istihdam, mesleksel eğitim ve çalışma koşulları alanında kural 
üretme, teknik işbirliği ve araştırma konularındaki eylem araçlarının tü-
münü her zamankinden daha çok seferber etmek zorundadır;

•	 UÇÖ,	özel	sosyal	gereksinmeleri	olan	kişilerin,	özellikle	işsizlerin,	göçmen	
işçilerin sorunlarına özel bir dikkat göstermek, sorunlarını çözmeye yöne-
lik ulusal, bölgesel ve uluslararası çabaları seferber etmek ve özendirmek ve 
istihdam yaratmayı amaçlayan etkili politikalar geliştirmek zorundadır;

•	 Sosyal	ilerleme	ile	ekonomik	büyüme	arasındaki	bağlantıyı	sağlamak	ama-
cıyla, ilgililerin kendisine, özgürce ve fırsat eşitliği temelinde, yaratılmasına 
katkıda bulundukları zenginliklere eksiksiz katılımlarını isteme ve böylece 
insani yeteneklerini tam olarak gerçekleştirme olanağı vererek, çalışmaya 
ilişkin temel hakların ve ilkelerin güvenceye bağlanması özel bir önem ve 
anlam taşır;

•	 UÇÖ,	uluslararası	çalışma	kuralları	oluşturmak	ve	bu	kurallarla	ilgilenmek	
için Anayasası ile yetkilendirilmiş uluslararası bir Örgüt ve yetkili organdır, 
anayasal ilkelerinin anlatımı olarak çalışmaya ilişkin temel hakların gelişti-
rilmesi konusunda evrensel bir kabul ve destekten yararlanır;

•	 Giderek	 artan	 bir	 karşılıklı	 ekonomik	 bağımlılık	 durumunda,	 Örgüt	
Anayasası’nda yazılı temel hak ve ilkelerin sürekliliğini doğrulamak ve ev-
rensel olarak uygulanmalarını özendirmek ivedi nitelik taşır.

Ekonomik büyüme ile gelişme arasında denge kurmaya ve bu amaçla da kü-
releşmenin sosyal adaletsizlik ve eşitsizlikleri derinleştiren olumsuz sonuçlarını 
sosyal politikalarla yumuşatmaya yönelik bu saptamalar, benzer yaklaşımla FB’de 
de vardır. Böylece, UÇÖ’nün iki Dünya Savaşı sonrasında 1919’da ve 1944’te belir-
lenen anayasal ilkeleri bir kez daha doğrulanmıştır. Sosyal olan ile ekonomik olan 
arasındaki geleneksel ikilemde, sosyalin ve sosyal politikaların taşıdığı önem ve 
ekonomik olana üstünlüğü, ekonomik büyümenin kendiliğinden zenginliklerin 
hakça paylaşımına olanak vermediği, bunun araçları niteliğindeki temel hakla-
rın güvenceye alınmasının ve evrensel ölçekte uygulanmasının taşıdığı yaşamsal 
önem açıkça vurgulanmıştır.

1998 Bildirgesi’nde yapılan düzenlemeler özetle şöyledir: Devletler ile UÇÖ 
arasında üyelik ilişkisinin kurulmasıyla Anayasa’daki ilkeler ve amaçlarla ilgili yü-
kümlülükler doğar. Bu ilkeler de, temel insan haklarıyla ilgili sözleşmelerde ay-
rıntılı olarak düzenlenmiştir. Tüm üyeler, bu sözleşmeleri onaylamamış olsa da, 
yalnızca Örgüt’e üye olmaları nedeniyle, temel haklarla ilgili ilkelere saygı göster-
mek, onları geliştirmek ve gerçekleştirmekle yükümlüdür. Örgüt ise, şu üç konu-
da üyelerine yardım edecektir:

•	 Temel	 sözleşmelerin	 onaylanması	 ve	 uygulanmasını	 geliştirmeye	 yönelik	
teknik işbirliği ve danışsal hizmetler sunma;

•	 Bu	 sözleşmelerin	 tümünü	 ya	 da	 kimilerini	 henüz	 onaylayacak	 durumda	
bulunmayan üyelerine, anılan sözleşmelere konu olan temel haklarla ilgili 
ilkelere saygı gösterme, onları geliştirme ve gerçekleştirme çabalarında yar-
dım etme;

•	 Üyelerine,	ekonomik	ve	sosyal	gelişmeye	elverişli	bir	ortam	yaratma	çaba-
larında yardım etme.

1998 Bildirgesi, öngördüğü kuralların yaşama geçirilmesi amacıyla öngördüğü 
izleme mekanizmasının özendirici, güvenilir ve etkili bir mekanizma olarak işler-
liğe konulmasını öngörür. 

1998 Bildirgesi: 1998 
Bildirgesi, UÇÖ’nün anayasal 
kurucu ilkelerini bir kez daha 
yineledi. Bunlardan biri, 
sosyal adalet ilkesidir. Sosyal 
adalet, 1919’da, “sosyal 
reformcu” yaklaşımın sonucu 
olarak Başlangıç bölümüne 
yazılmıştı. Amaç, “siyasal 
barış”ın tek başına evrensel 
ve sürekli olamayacağını 
vurgulamaktı.
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Hakça Bir Küreselleşme İçin Sosyal Adalet UÇÖ Bildirgesi (2008) 
UÇÖ’nün, onaya bağlı hukuksal yükümlülük doğurmaya yönelik sözleşmeler ye-
rine, yol gösterici/esnek belgeler kabul etme poltikası 2000’li yıllarda da sürdürül-
dü. 10 Haziran 2008 tarihinde, bir başka “yumuşak hukuk” belgesi olarak Hakça 
Bir Küreselleşme İçin Sosyal Adalet UÇÖ Bildirgesi kabul edildi. 

FB’den esinlenen 2008 Bildirgesi, üçlü yapı ilkesine dayalı Örgüt’ün anayasal 
ilke ve değerlerini bir kez daha doğruladı. UÇÖ’nün 1999’da kabul ettiği “insanca 
çalışma” paradigmasını kurumsallaştırdı. Örgüt’ün anayasal hedeflerine erişmesi 
amacıyla, tüm politikalarının odağında yer alan -aşağıda göreceğimiz- “insanca 
çalışma gündemi”nin (İÇG) evrensel niteliğini ortaya koydu ve ülkeler düzeyin-
de uygulamaya konulmasının hızlandırılmasını öngördü. Üye devletleri, İÇG’nin 
dört stratejik hedefine dayalı politikaları uygulamaya koymakla yükümlü tuttu. 
Bu dört hedefin, “bölünemez ve karşılıklı bağımlı olduğunu ve birbirini güçlendir-
diğini vurguladı.

UÇÖ’nün küreselleşmenin meydan okumaları karşısındaki sorumluluklarını 
yerine getirmesinin araçlarından biri olan 2008 Bildirgesi, küreselleşmenin deği-
şik alanlardaki özelliklerini anımsattı. UÇÖ’nün sürekli değişen bir çevrede sosyal 
adalet ve ilerlemeyi gerçekleştirmek için belirleyici bir rolünün bulunduğunu vur-
guladı. Bildirge, ekonomik ve sosyal alanlarda sürekli bir kalkınma için, aslında 
kanımca yeni olmayan ve özellikle FB’deki değerlerin yinelenmesi anlamına gelen, 
şu “etik” ve “anayasal” temel değerleri vurguladı: Özgürlük, insan/kişi onuru, sos-
yal adalet, güvenlik ve ayrımcılık gözetmeme. 

İnsanca çalışmanın küreselleşmenin meydan okumalarına karşı etkili bir araç 
olduğunu, bunun 1995 ve 2005 sosyal doruk toplantılarından da anlaşıldığını 
anımsatan 2008 Bildirgesi, verimli ve insanca çalışmayı, tüm ekonomik ve sosyal 
politikaların odağına yerleştirdi. Eşit derecede önem taşıyan dört stratejik hedef, 
alt bileşenleriyle I. Bölümde şöyle açıklandı:

•	 İstihdamın	geliştirilmesi;
•	 Sosyal	koruma	önlemleri	alınması	ve	güçlendirilmesi;
•	 Sosyal	diyalog	ve	üçlülüğün	geliştirilmesi;
•	 Temel	çalışma	haklarına	saygı	gösterilmesi	ve	uygulamaya	konulması.
Bildirge, bu stratejik hedeflerden birinin geliştirilmesindeki her tür zaafın öte-

kilerin gerçekleştirilmesine zarar vereceğini vurgulayarak, aralarındaki karşılıklı 
bağımlılık ve bölünmezlik ilişkisinin altını çizdi. Eşitlik ve ayrımcılık yasağının 
da, stratejik hedeflerin tümünü ilgilendiren sorunlar olarak gözönünde bulundu-
rulması gerektiğini belirtti.

1995, 2000 ve 2005 sosyal doruklarının raporlarına şu adreslerden erişilebilir: 
http://social.un.org/index/Home/WorldSummitforSocialDevelopment1995.aspx
http://social.un.org/index/Home/Geneva2000.aspx

2008 Bildirgesi’nin ek’inde, etkisini değerlendirmek için bir “izleme” sistemi ön-
görüldü. İzleme sistemi; Örgüt’ün amaç ve hedeflerinin (dört stratejik hedefinin) 
bütüncü bir yaklaşımla üye devletlerde geliştirilip gerçekleştirilmesine ilişkin yü-
kümlülüklerini yerine getirmek için gösterecekleri çabaları destekleyeceği araçları 
belirleme amacındadır. UÇÖ’nün üye devletlere yardım etmek için alması gereken 
önlemler ve yerine getirmesi gereken etkinlikler; “yönetim, kaynaklar ve dış iliş-
kiler”; “üye devletlerdeki durumu ve gereksinimlerini anlama ve bunlara karşılık/
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yanıt verme”; “teknik yardım ve danışsal hizmetler”; “araştırma, bilgileri derleme 
ve paylaşma” başlıkları altında ayrıntılı olarak belirtildi. 

Öte yandan UÇK’nin, 2008 Bildirgesi’nin etkisini bir gündem maddesi olarak 
zaman zaman değerlendirmesi ve UÇB’nin de bu amaçla bir değerlendirme raporu 
hazırlaması öngörüldü ve raporun içermesi gereken bilgiler belirtildi. UÇK, yap-
tığı değerlendirme ışığında gerekli görürse, yeni değerlendirmeler yapılmasına ya 
da başka uygun eylem biçimlerine karar verebilecektir.

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.: Kapar, 2009: 61-77.

Krizin Üstesinden Gelmek: Dünya İstihdam Paktı (2009) 
UÇK, tüm ülkeleri etkileyen küresel istihdam krizi konusunda 15-17 Haziran 
2009 tarihlerinde gerçekleştirilen üç günlük özel bir UÇÖ doruk toplantısından 
sonra, 19 Haziran 2009 tarihinde “Krizin Üstesinden Gelmek: Dünya İstihdam 
Paktı” başlıklı belgeyi (DİP) kabul etti. 

UÇÖ Genel Müdürü J. Somavia, yazdığı Önsözde DİP’in; emek piyasasının 
varolan sorunlarını daha da ağırlaştıran işsizliğin, gizli işsizliğin ve kayıtdışı istih-
damın geçmişte görülmemiş biçimde artmasına karşı reel ekonominin aktörleri-
nin güçlü bir yanıtı olduğunu vurguluyor. İstihdam krizinin yoksulluğu daha da 
ağırlaştırdığını, orta sınıfları zayıflattığını, sosyal dışlanmayı kırılganlaştırdığını 
ve Gelişme İçin Binyıl Hedefleri’nin gerçekleştirilmesini tehlikeye soktuğunu be-
lirtiyor. Dünya emek piyasasına, çoğu genç olmak üzere her yıl 45 milyon yeni 
işgücünün katıldığını ve dolayısıyla 2015’e değin yaklaşık 300 milyon istihdam 
yaratılması gerektiğini ekliyor.

BM ile -Temmuz 2009’daki toplantılarında- G20 ülkelerinin de desteklediği 
DİP, her birinin ilkeleri ayrıca ve ayrıntılı olarak açıklanan şu beş ana başlıktan 
oluşuyor: 

  I. Krize insanca çalışmaya dayalı bir yanıt; 
 II. Ekonominin yeniden canlanmasını ve kalkınmayı geliştirmeyi amaçlayan 

ilkeler; 
III. İnsanca çalışmaya dayalı yanıtlar (Bunlar, şu altbaşlıklar altında sıralanı-

yor: a) istihdam yarartılmasını hızlandırmak, istihdamı ayağa kaldırmak 
ve işletmelerin yaşayabilirliğini sağlamak; b) sosyal koruma sistemlerini 
güçlendirmek ve kişileri korumak; c) uluslararası çalışma normlarına say-
gı gösterilmesini güçlendirmek; d) sosyal diyalog [toplu pazarlık, öncelik-
lerin sayımını yapmak ve eylemi uyarmak]); 

IV. İzlenecek yol: hakça ve sürdürülebilir bir küreselleşmeyi yerleştirmek; 
 V. ILO’nun eylemi. 
Görüldüğü gibi DİP, UÇÖ’nün “insanca çalışma” gündemine dayanıyor ve 

temel çalışma hak ve ilkelerine saygı gösterilmesini, kadınlar ve erkekler arasın-
da eşitliğin, anlatım özgürlüğünün, katılım ve sosyal diyaloğun geliştirilmesini 
amaçlıyor. Bunların, ekonminin yeniden canlanması ve kalkınma için kaçınıl-
maz öğeler olduğunu vurgulayan DİP, ILO’nun üçlü yapısındaki aktörlerinin 2008 
Bildirgesi’yle üstlendikleri yükümlülüklerinden esinlenen küresel bir politika ara-
cıdır. Uluslararası ekonomik ve mali krizin sosyal politika, istihdam politikası ve 
kısaca toplum üzerinde yarattığı olumsuz etkileri hafifletmeyi amaçlar. Krize yanıt 
için, ilkeleri belirlenen genel bir çerçeve oluşturur. Ülkelerin, krize karşı, kendi ge-
reksinimlerine, özgül durumlarına ve özel önceliklerine göre kabul edip izlemele-
rine olanak tanıdığı kimi önlemler içerir. Krize yanıtın; hakça bir küreselleşmeye 

Binyıl Bildirgesi: BM Genel 
Kurulu, yeni binyılın 
şafağında, 8 Eylül 2000 
tarihinde “Binyıl Bildirgesi’ni 
kabul etti. XXI. Yüzyılda; 
özgürlük, eşitlik, dayanışma, 
hoşgörü, doğaya saygı, 
sorumlulukların paylaşılması 
gibi temel değerlerin 
uluslararası ilişkilerde 
egemen olması vurgulandı. 
Bu değerlerin yaşama 
geçirilmesi için hedefler 
belirlendi. Gelişme hakkının 
gerçeğe dönüştürülmesi ve 
yoksulluğun kaldırılması, 
bu hedeflerden biridir. 
Üçüncü Binyılın şafağında, 
başlıca meydan okumanın, 
küreselleşmenin tüm insanlık 
için olumlu bir güç olmasına 
çaba göstermek olduğu, 
küreselleşmenin sonsuz 
olanaklar sunmasına karşın 
sonuçlarının çok eşitsiz 
biçimde paylaşıldığı belirtildi 
(Gülmez, 2018: 193-195).
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ve çevreye daha saygılı bir ekonomiye katkı sağlaması gerektiği vurgulanıyor. Bu 
yanıt aynı zamanda; daha çok istihdam ve sürdürülebilir işletmeler yaratan, ça-
lışanların haklarına saygı gösteren, erkekler ve kadınlar arasında eşitliği destek-
leyen, elverişsiz konumdaki kişileri koruyan, nitelikli kamu hizmetleri sağlayan 
ülkelere yardım eden ve gelişme için Binyılın hedeflerini gerçekleştirme olanağı 
veren bir kalkınmaya katkı sağlamalıdır.

DİP’in, ulusal ve uluslararası politikaları yönlendirme amacıyla önerdiği ön-
lem ve politikalar, özetle şunlardır: 

•	 Kadın	ve	erkek	çalışanları	olabildiğince	işinde	tutmak;	
•	 İşletmeleri	ve	özellikle	küçük	ve	orta	boy	işletmeleri	desteklemek;	
•	 “Yeşil	istihdam”ı	da	kapsamak	üzere,	özellikle	yüksek	yoğunluklu	istihdam	

sektörlerinde yatırımları ve istihdam yaratılmasını desteklemek; 
•	 Krizden	etkilenen	kişi	ve	aileleri	ve	özellikle	en	elverişsiz	konumda	olanları	

ve kayıtdışı ekonomi çalışanlarını korumak ve bunu, kendilerine bir gelir, 
sürekli yaşama araçları ve emeklilik ikramiyesi güvencesi sağlayacak biçim-
de sosyal koruma sistemlerini güçlendirerek yapmak; 

•	 Çalışanları,	bugün	ve	yarın	gereksinme	duyacakları	yeteneklerle	donatmak.	
Kriz döneminde de, UÇÖ’nün 8 sözleşmesinin güvenceye aldığı temel insan 

hak ve ilkelerine titizlikle uyulmasını isteyen DİP’in öngördüğü/amaçladığı ön-
lemler yelpazesi şu beş başlıkta toplanıyor: 

1. İstihdamı özendirmek (uzun süreli işizlik ve kayıt dışı istihdamın artması 
riskini azaltmak, tam istihdam ile verimli istihdamı ve insanca çalışmayı 
kriz karşıtı politikaların odağına yerleştirmek); 

2. Sosyal korumayı yaygınlaştırmak; 
3. Uluslararası çalışma kurallarına saygı göstermek; 
4. Sosyal diyaloğu geliştirmek; 
5. Hakça bir küreselleşmeyi biçimlendirmek.
Ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyleri kapsayan ivedi bir çağrı niteliğindeki 

DİP’in başarıya ulaşmasının; hükümetlerin, iş dünyasının, sendikaların, parla-
mentoların, yerel makamların ve sivil toplum kuruluşlarının, çokyanlı kuruluşla-
rın ve bağışçıların kararlarına bağlı olduğu belirtiliyor. 

DİP; ILO’nun krize yanıt ve ekonomik ve sosyal kalkınmayı geliştirme açısın-
dan önem taşıdığını vurguladığı -yetkinliği tanınan- uzmanlık alanlarını (örneğin 
istihdam yaratma, sosyal koruma ve finansman modelleri, aktif emek piyasası po-
litikaları, işletmeler kurulması ve geliştirilmesi, asgari ücret saptama yöntemleri, 
emek piyasası kuruluşları, iş yönetim ve teftişi, insanca çalışmayı geliştirme prog-
ramları, uluslararası temel çalışma normları ve izlenmesi, sosyal diyalog, emek pi-
yasasında erkek ve kadınlar arasında eşitlik, işyerinde AİDS’e karşı savaşım prog-
ramları, göçmen işgücü başlıkları altında) anımsatıp sıralamış ve uzmanlığının, 
bu alanlarda hükümetlerle, sosyal ortaklarla ve çok yanlı sistemle gerçekleştirdiği 
tüm etkinliklerin odağına yerleştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Aşağıdaki et-
kinliklerin bu somut eylem alanlarını güçlendireceğini belirtmiştir:

•	 Ülkelerin,	siyasal	kararlar	alınmasına	hizmet	eden	emek	piyasası,	özellikle	
ücretlerin evrimi konusunda bilgileri üretme ve kullanma, ilerlemelerini 
ölçmeye yardım eden uygun verileri derleme ve analiz etme kapasitelerini 
iyileştirmek; 

•	 Krize	karşı	önlemler	ile	atılım	planları	konusundaki	bilgileri	derlemek	ve	
dağıtmak;

DİP ve temel insan hakları: 
2008 Bildirgesi gibi Dünya 
İstihdam Paktı da, zorla 
çalıştırmanın kaldırılmasına, 
eşitlik ve ayrımcılık yasağına, 
sendikal hak ve özgürlüklere 
ve çocukların çalıştırılmasının 
kaldırılmasına vurgu yaptı 
(Gülmez, 2018: 394-397).
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•	 Alınan	ve	gelecekte	alınacak	önlemleri,	ilgili	başka	örgütlerle	işbirliği	yapa-
rak değerlendirmek;

•	 Bölgesel	kalkınma	bankaları	ve	başka	uluslararası	mali	kuruluşlarla	ortak	
çalışmayı güçlendirmek;

•	 Ülkeler	düzeyinde,	tanı	kapasiteleri	ile	danışsal	hizmetler	konusundaki	ka-
pasiteleri güçlendirmek;

•	 İnsanca	çalışmanın	ülkelere	göre	geliştirilmesi	programlarında,	krize	karşı	
önlemleri öncelikle ele alıp işlemek. 

UÇÖ, DİP’i uygulamak için, başka örgütlerle işbirliği yaparak, isteyen hükü-
metler ile çalışan ve işveren örgütlerine gerekli insan va mali kaynakları sağlamayı 
üstlenmiştir. Bunun için de, 2008 Bildirgesi ile bu Bildirge’ye eşlik eden kararın, 
kendisine yol göstereceğini belirtmiştir. 

İnsanca (Uygun) Çalışma Paradigması ve Gündemi
“İnsanca (uygun) çalışma” (travail décent/decent work) kavramı, ilk kez, 1998 
Bildirgesi’nin kabul edildiği 1998’de Genel Müdür seçilen J. Somavia’nın görevine 
başladığı 1999’da UÇK’ye sunduğu ilk raporda (BIT, 1999) yer aldı. 

1995 Sosyal Doruk toplantısını düzenleyen Somavia, raporunda, 1980’den 
başlayarak UÇÖ’nün eylem ve etkinliklerinin geleneksel temellerinin, küreselleş-
menin sonucu olan ekonomik ve sosyal çevredeki dönüşümler nedeniyle değiş-
meye başladığını anlattı. Rapora göre, ekonomik liberalizasyon politikaları; dev-
let, emek ve sermaye arasındaki ilişkileri değiştirdi. İstihdam ilişkisinde, emek 
piyasalarında ve çalışma ilişkilerinde yaşanan evrim, UÇÖ’nün üç aktörü, özellik-
le de işçi sendikaları ve işveren örgütleri üzerinde çok önemli etkilerde bulundu. 
Teknolojinin ve üretim biçimlerinin evrimi, sosyal bilinci değiştirdi ve insan hak-
larına daha çok yer verilmesini zorunlu kıldı. Somavia’ya göre, istihdam ve emeğe 
ilişkin her konuda küresel bir bilgi merkezi, emek dünyasına yönelik bir kural 
üretme merkezi, sosyal politikalarla ilgili bir uluslararası tartışma ve görüşme fo-
rumu olan UÇÖ için, tarihsel uyum, kendini yenileme ve değişme yeteneklerini ye-
niden kanıtlama zamanıdır. Bu görevin, büyük değişimler çağında UÇÖ için özel 
bir boyut kazandığının altını çizen Somavia, Örgüt’ün küreselleşme dönemindeki 
yeni paradigmasını kısaca şöyle tanımladı: 

“UÇÖ’nün bugünkü temel amacı, her kadın ve her erkeğin, özgürlük, hakkaniyet, 
güvenlik ve onur koşulları içinde uygun (insanca) ve verimli bir çalışmaya (travail 
décent et productif) erişebilmesidir” (BIT, 1999: 3). 
İnsanca çalışma kavramı, gerçekte çalışmayı çok değişik yönleriyle kucaklar 

ve onları tek bir terimde birleştirir. Örgüt’ün üçlü yapısında yer alan aktörlerin 
öncelikleri özetleyen küresel bir hedef, Örgüt’ün genel hedefini dile getirme aracı 
ve tüm programlarını toplayan, UÇB’nin çalışmalarını dört stratejik hedefte bir 
araya getiren bir çerçevedir (Rogers ve diğerleri, 2009: 249-250). 

İnsanca çalışma paradigması bağlamında, Örgüt’ün gelecek yıllardaki politika-
larına kılavuzluk etmesi ve uluslararası rolünü belirlemesi gereken dört stratejik 
hedef öngörüldü: 1) Emeğin haklarını (çalışmaya bağlı insan haklarını), 2) İstihda-
mı, 3) Sosyal korumayı ve 4) Sosyal diyaloğu geliştirmek. Artık Örgüt, yalnızca res-
mi emek piyasasıyla değil, aynı zamanda korumadan yoksun ücretlilerle, bağımsız 
çalışanlarla ve evde çalışanlarla da ilgilenmelidir. Çünkü UÇÖ Anayasası -ve Fi-
ladelfiya Bildirgesi-, işgücü ister örgütlü/düzenli olsun ister olmasın, ister formel 
sektörde ve ister informel sektörde yada evde çalışsın, “çalışma koşulları”nın iyi-

İnsanca çalışmanın öğeleri 
ve kapsamı: İnsanca 
çalışmanın içerdiği dört temel 
öğe; istihdama erişmeyi, 
uygun ücret elde etmeyi, iş 
güvencesini, esenlikli çalışma 
koşullarını; sosyal güvenlik ve 
gelir güvenliğini; çalışmaya 
ilişkin temel hakları ve sosyal 
diyaloğu kapsar. Düzenli 
(formel) istihdam ve ücretli 
emek ile sınırlı olmayan 
insanca çalışma, kayıt dışı 
(informel) ekonomi ile kendi 
adına ve hesabına çalışanlar 
için de geçerlidir (Gülmez, 
2018: 350-354, 391-392).
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leştirilmesini amaçlamaktadır. Bu nedenle de, çalışan herkesin, emeğe bağlı hakları 
vardır. Emeğe bağlı hakların savunulması; doğal olarak istihdamın geliştirilme-
sini, herkesin verimli bir iş bulmasını ve uygun biçimde yaşamını kazanmasını, 
Örgüt’ün işsizlik ve gizli işsizlik ile de ilgilenmesini gerektirir. Katılma ve sendi-
ka özgürlüğünü gerektiren, demokrasinin de temel öğesi olan sosyal diyalog ise, 
uyuşmazlıkları çözmenin, sosyal hakkaniyeti (adaleti) geliştirmenin, politikaları 
uygulamaya koymanın, hakları savunmanın aracıdır. Örgüt’ün bu dört stratejik 
hedefe ilişkin etkinlikleri, temel amaç olan insanca çalışmanın gerçekleşmesine 
dengeli biçimde katkıda bulunmalıdır. 

Somavia’nın, küreselleşmenin emek ve çalışma ilişkileri üzerindeki etkilerinin 
başlamasından yirmi yıl sonra ortaya koyduğu bu yaklaşıma ve çizdiği çerçeveye 
uygun etkinlikler, Örgüt’ün geleneksel koruma araçlarında ve teknik yardım mis-
yonlarında somut sonuçlarıyla birlikte görülmeye başlamıştı. 1998 Bildirgesi ile 
de, bu araçlara bir yenisi eklendi.

Somavia’nın 1999 raporunda değindiği Örgüt’ün dört stratejik hedefi konu-
sunda, yedi yıl sonra yapılan değerlendirmeler (BIT, 2006a) kısaca şöyle idi: 

1.  Stratejik hedef, çalışmaya bağlı temel ilkeleri ve hakları geliştirme ve uy-
gulamaya koyma amacına yöneliktir. Bu konudaki etkinlikler, 2000’den 
beri ayrıcalık kazandı ve UÇÖ’nün teknik yardım etkinliklerinin yarısı bu 
sorunlara ayrıldı. Bildirgenin geliştirilmesi çerçevesinde, teknik yardım 
kaynaklarının çoğu, temel haklardan biri olan çocukların çalışmasına har-
candı. Çocukların çalışmasının kaldırılması uluslararası programı (IPEC), 
80’den çok üye devlette uygulanarak hızla yaygınlaştı ve program harcama-
ları, 2000-2005 döneminde 1992-1999 dönemine oranla %350 arttı. 

2.  Stratejik hedef, UÇÖ’nün, kadınlar ve erkekler için uygun bir istihdam ve ge-
lir elde etme olanaklarını artırmaya yöneliktir. Bu konudaki teknik yardım-
larının anlamlı sonuçları oldu. Bu yardımlarla, Örgütün 2000’li yıllardaki 
tüm etkinliklerinin temel taşı olan “uygun ve üretken çalışma (istihdam)”, 
makro-ekonomik ve sosyal politikaların çok önemli bir hedefine dönüştü. 

3.  Stratejik hedef, herkes için sosyal korumanın yaygınlığını ve etkinliğini ar-
tırmaya yöneliktir. Bu çerçevede, çeşitli düzeylerde (ulusal, alt-bölgesel ve 
bölgesel) eylem programları hazırlandı ve kurumsal kapasiteler güçlendi-
rildi. Yenilikçi projelerle, sosyal koruma informel ekonomiye ve kırsal böl-
gelere yaygınlaştırıldı. Bunlar yapılırken, üçlülüğe, sosyal diyaloğa ve ka-
dınlar ile erkekler arasındaki dengeye giderek artan bir yer ayrıldı.

4.  Stratejik hedef, üçlülük ve sosyal diyaloğun güçlendirilmesi ile ilgilidir. Her 
ikisi de UÇÖ’nün kurucu ilkeleridir ve güçlendirilmeleri, stratejik bir hedef-
tir. UÇK’nin 2002’deki 90. toplantısında kabul edilen karar (bkz.: 4. Ünite), 
birbirinin onsuz olmaz koşulu olan üçlü yapı ve sosyal diyalog konusunda 
yapılacak teknik yardımlarla ilgili yönlendirmelerde bulundu. 

İnsanca çalışmanın temel bileşenlerinden birinin, birkaçının ya da tümünün 
hiç ya da değişik derecelerde gerçekleşememesi anlamında, dünyada çok yaygın 
bir “insanca çalışma açığı”, yani insanca çalışmanın dört temel öğesiyle ilgili çok 
ciddi sosyal sorunlar sürmektedir. Küreselleşmenin yaklaşık 25 yıl sonraki olum-
suz sosyal sonuçlarından kimi örnekler bunu ortaya koymaktadır: 2005 yılında, 
dünyada çalışma yaşında bulunan 4,6 milyar kişiden yaklaşık üçte ikisi (3 milyardan 
çoğu), çalışıyordu ya da bir iş arıyordu. 1995-2005 yılları arasında, çalışmak iste-
yen ama düzenli bir iş bulamayan işsizlerin sayısı 157,3 milyondan 191,8 milyona 
çıkmış ve böylece %21,9 oranında artmıştı. Aynı dönemde, gençlerin işsizlik oranı 

İnsanca Çalışma Dünya 
Günü: İnsanca çalışma 
gündemi, ortaya atılmasını 
izleyen on yıl içinde tüm UÇÖ 
raporlarında yer aldı. Başta 
BM’nin “Gelişme İçin Binyıl 
Hedefleri” olmak üzere, bazı 
uluslararası kuruluşular da 
kendi gündemlerine aldı. 
7 Ekim 2008’de, ilk kez, 
sendikalar ile uluslararası 
hükümetdışı kuruluşlar birlikte 
“İnsanca Çalışma Dünya Günü” 
düzenlendi.
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da artmış ve %12,1’den %13,7’ye yükselmişti. Dünya işgücünün yarısına yakını 
(2,8 milyar kişi), günde 2 dolardan az gelirle yaşamını sürdürme uğraşı veriyor-
du. Ücretlerde eşitsizlik artmış; yoksulluk ve ayrımcılık, birbirini güçlendiren 
bir kısır döngü içinde sürüyordu. Gelişmekte olan birçok ülkede, ortalama ger-
çek ücretler artmış, ancak aynı zamanda gelirlerdeki eşitsizlikler de büyümüştü 
(BIT, 2006b: 19-34). 

Temel İnsan Hakları Sözleşmeleri ve İçeriği
1998 Bildirgesi’nin dört başlıkta topladığı temel ilke ve hakların ilk sırasında 
sendika (örgütlenme) özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkı vardır. 87 ve 98 sayılı 
sözleşmelerle düzenlenen ve denetim organlarının kararlarıyla geliştirilen ulusla-
rarası sendika ve toplu pazarlık hukukunun özünde, “çalışanların ve örgütlerinin 
özgür iradesi” vardır. Bu ilke, sendika özgürlüğünün bireysel ve toplu yönlerine 
“özgür sendikacılık”, toplu pazarlık hakkına da “özgür ve gönüllü toplu pazarlık” 
olarak yansımıştır. Bu ilkenin doğal gereği olarak, hak ve özgürlük kural, sınırlama 
ve yasaklar ise istisnadır. 

87 sayılı sözleşme, sendika hakkını “devlet”e ve kamu yetkililerine karşı korur. 
Devletten ve kamu erkini kullanan yönetsel yetkililerden gelebilecek engelleme, 
yasaklama ya da karışma eylemlerine karşı güvence sağlar. Bu güvence, sendika 
özgürlüğünün bireysel ve toplu (kolektif) yönlerini kapsar.

87 sayılı sözleşme, sendika kurma ve sendikalara üye olma hakkını, “çalışanlar”a 
ve “işverenler”e tanır. Bu hakkı, çalışanların özgür iradesinin üstünlüğünü somut-
laştıran şu üç evrensel ve temel ilke çerçevesinde güvenceye alır: 1) Hiçbir biçimde 
ayrım gözetmeme; 2) Önceden izin almama; 3) Seçtikleri (istedikleri) örgütleri kur-
ma ve onlara üye olma (m. 2). Bu ilkelerin gereği olarak, çalışanlar arasında, yap-
tıkları iş ya da hizmetin niteliği, çalıştıkları ekonomik sektörler, bağlı oldukları is-
tihdam biçimleri, yasal nitelikleri, hiyerarşide bulundukları düzey gibi yönlerden 
ayrım yapılamaz. Yalnızca güvenlik görevlileri için sınırlama getirilebilir. 87 ve 98, 
tanıdığı güvencelerin “silahlı kuvvetler” ile “polis”e “hangi ölçüde” uygulanacağı-
nın belirlenmesi yetkisini “ulusal mevzuat”a bırakır. Bunların dışında kalan hiçbir 
çalışan, örneğin ev hizmetlerinde, informel sektörde ve serbest bölgelerde çalı-
şanlar, geçici personel, yargıç ve savcılar sözleşmenin kapsamı dışında tutulamaz. 
İşyeri ve işkolu düzeylerinde, “meslek” temelinde sendikal örgütlenme, üst kuru-
luşlar (federasyon ve konfederasyon) oluşturma hakları vardır. Sendika özgürlü-
ğünün “toplu” yönüyle ilgili hak ve güvenceler şunlardır: 1) Tüzük ve iç yönetme-
liklerini hazırlama hakkı; 2) Temsilcilerini serbestçe seçme hakkı; 3) Yönetim ve 
etkinliklerini düzenleme hakkı; 4) Eylem (iş) programları belirleme (oluşturma) 
hakkı. Sözleşme ayrıca, alt ve üst düzeylerde kurulmuş sendikal örgütlere tanıdığı 
bu hakların kamu yetkililerine (devlete) karşı özgürce kullanılmasını sağlamak 
amacıyla bazı güvencelere de yer vermiştir. Grev hakkını da kapsayan toplu eylem-
ler hakkı, 87’nin sözel metninde açık ve doğrudan bir anlatımla yer almaz. Ancak 
UK ve SÖK’e göre, bu hakkın 87’de üç dayanağı vardır: 1) Sendikal örgütlerin, 
“çalışanların çıkarlarını koruma ve geliştirme amacı taşıyan örgütler” biçiminde 
tanımlanması; 2) Sendikalara “etkinliklerini düzenleme” hakkı tanınması; 3) Sen-
dikalara “eylem programları oluşturma hakkı” tanınması. 

87’nin ikizi olan 98 sayılı sözleşme, örgütlenme (sendika) özgürlüğünü “iş-
verenlere ve işveren örgütlerine” karşı korumayı, böylece de 87’yi tamamlamayı 
amaçlar. Çalışanların istihdam alanında sendika özgürlüğüne zarar verme amacı 
taşıyan tüm ayrımcı eylemlerine karşı eksiksiz (tam) bir korumadan yararlanma-
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ları gerektiği ilkesine yer verir. Çalışan ve işveren örgütlerinin, ister doğrudan 
doğruya ister mümessilleri (görevlileri) ya da üyeleri aracılığıyla olsun, birbirle-
rinin kuruluş, işleyiş ve yönetimlerine karışmalarına (müdahalelerine) karşı ge-
rekli surette (tam olarak) korunmasını öngörür. 98, kişiler yönünden uygulama 
alanının belirlenmesi konusunda 87’den ayrılır. “Devlet yönetiminde görevli devlet 
memurları”nın durumunu konu edinmediğini ve hiçbir biçimde onların hakları-
na ya da statülerine zarar verdiği yolunda yorumlanamayacağını belirtir. “İstisna” 
olan bu kural, tüm kamu görevlilerini kapsayacak biçimde geniş yorumlanamaz. 
UK’ye göre 98, “devlet adına otorite işlevleri yerine getirmeyen” kamu görevlilerini 
kapsar. 98, özgür ve gönüllü toplu pazarlık hakkını, devletin bir yükümlülüğü ola-
rak düzenler. Devlet, istihdam (çalışma) koşullarını toplu sözleşmeler yoluyla dü-
zenlemek ereğiyle, bir yandan işverenler ve işveren örgütleri ve öte yandan çalışan 
örgütleri arasında gönüllü toplu pazarlık yönteminin en geniş biçimde geliştiril-
mesini ve kullanılmasını özendirmek ve gerçekleştirmek için, gerektiğinde, ulusal 
koşullara uygun önlemler almalıdır. 98, sendikaların niteliği, alt ya da üst düzey 
örgütleri olmaları, toplu pazarlık kapsamına alınacak konular, toplu sözleşmenin 
düzeyi konularında sınırlama getirmez. Bu gibi konu ya da sorunlar, tarafların 
özgür iradesiyle çözümlenir (Gülmez, 2006: 144-151; 2012: 95-104; 2014: 245-259 
ve 528 vd.; BIT, 2006c; BIT, 1994; BIT, 2012e: 17-105).

Tüm biçimleriyle zorla ya da zorunlu çalışmanın kaldırılması, temel ilke ve 
hakların ikinci sırasında yer alır. “İnsanca çalışmanın antitezi” olan (BIT, 2012e: 
108) zorla ya da zorunlu çalışmanın kaldırılmasını öngören 29 ve 105 sayılı söz-
leşmeler, uygulama alanını sınırlandırmaz, tüm halkın korunmasını amaçlar. 

Çok ayrıntılı düzenleme yapan 29 sayılı sözleşme, zorla ya da zorunlu çalışmayı 
şöyle tanımlar: “Bir kişinin ceza tehdidi altında ve bu kişinin tam isteği olmadan 
mecbur edildiği tüm iş veya hizmetler.” Ancak sözleşme, bu tanım kapsamına gir-
mekle birlikte “istisna” olarak şu hizmetlerin/işlerin uygulama alanına girmediği-
ni belirtmiştir: Zorunlu askerlik hizmeti, normal sivil yükümlülükler, mahkûmlar 
için öngörülen zorunlu çalışma, olağanüstü durumlarda yapılan zorunlu çalışma, 
(köylerdeki) küçük çaplı toplumsal hizmetler.

29’u tamamlama amacı taşıyan 105 sayılı sözleşme ise, üye devletlerin şu amaç-
larla zorla ya da zorunlu çalışmaya başvuramayacaklarını belirtmiştir: a) Siyasal 
cebir veya eğitim önlemi olarak ya da bazı siyasal görüşleri dile getiren ya da ku-
rulu siyasal, sosyal ya da ekonomik düzene karşı muhalefette bulunan kişiler hak-
kında bir yaptırım/ceza olarak; b) Ekonomik gelişme amacıyla işgücünü seferber 
etme ve kullanma yöntemi olarak; c) Çalışma disiplini olarak; d) Grevlere katılmış 
olmayı cezalandırma önlemi olarak; e) Irksal, sosyal, ulusal ya da dinsel ayrımcılık 
önlemi olarak (BIT, 2012e: 107-151). 

1998 Bildirgesi, UÇÖ’nün 1 sayılı ilk sözleşmesiyle düzenlemeye başladığı ço-
cukların çalışmasının yasaklanması sorununa üçüncü sırada yer verdi. 138 sayılı 
sözleşme öncesinde “sektörel yaklaşım” benimsenerek, sınırlı sayıda ekonomik 
sektörde düzenleme yapıldı. 138, zaman içinde bunların yerini almak için kabul 
edilen “genel” bir sözleşmedir. Tüm sektörleri ve istihdam biçimlerini kapsar. An-
cak 138, çocuk çalışmasını aşamalı biçimde kaldırmaya yönelik olduğundan, bazı 
çalışan kesimleri ya da sektörleri uygulama alanı dışında tutma olanağı tanıyan 
çok sayıda esnek kurala yer verir. Amacı, çocukların çalışmasının tümüyle kal-
dırılması ve istihdama ya da işe giriş yaşının aşamalı olarak yükseltilmesidir. Ta-
raf devlet, bunu sağlamak için siyasal ve yasal önlemler bileşiminden oluşan bir 
programla belirlenen ve eylem planlarıyla uygulamaya konulan ulusal bir politika 
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izlemeyi üstlenir. Saptanacak asgari yaş, zorunlu öğretim yaşının ve her durumda 
14 yaşın altında olamaz. Ancak sözleşme, ekonomisi ve eğitim kurumları yete-
rince gelişmemiş ülkeler için, asgari yaşın ilk aşamada 14 olarak belirlenmesine 
olanak tanımıştır. 

182 sayılı sözleşme, çocukların çalıştırılmasının en kötü biçimlerini yasak-
lamak ve kaldırmak amacıyla, ulusal ve uluslararası eylemin en büyük önceliği 
olarak oybirliğiyle kabul edildi. Çocuk işçiliği konusunda temel belge olan 138’i 
tamamlayan 182, 138’den farklı olarak istisnalara yer vermez. Çocuk işçiliğinin, 
büyük ölçüde yoksulluktan kaynaklandığını vurgulayan 182’ye göre uzun dönem-
de çözüm, sosyal ilerlemeyi ve özellikle yoksulluğun azaltılması ile evrensel eği-
timi sağlayan sürekli ekonomik büyümededir. Onaylayan devletleri, çocukların 
çalıştırılmasının en kötü biçimlerinin hem yasaklanması, hem de uygulamada 
kaldırılması için derhal etkili önlemler almakla yükümlü tutar. Bu amaçla, ya-
sal, siyasal ve program nitelikli önlemler bütününden oluşan bir eylem programı 
hazırlama ve uygulama yükümlülüğü öngörür. Çalışan ve işveren örgütlerine da-
nışarak, sözleşme kurallarına işlerlik kazandıracak önlemlerin uygulanmasını iz-
lemek için uygun mekanizmalar belirleme yükümlülüğü getirir. 182, 18 yaşından 
küçük tüm kişileri “çocuk” sayar. Dolayısıyla, uygulama alanı çok geniştir. Çocuk-
ların cinsiyeti, ücretli olup olmaması, çalıştırıldığı sektör, yurttaş olup olmaması 
vb yönlerden hiçbir ayrım gözetilemez, istisna getirilemez. Sözleşme, yalnızca 
“çocuk çalışmasının en kötü biçimleri”ni kapsar. Devletler, gelişmişlik düzeyleri 
ya da ulusal koşulları ne olursa olsun, bu çalışma biçimlerini hoş göremez. 182’nin 
bu terim için saydığı örneklerden bazıları şunlardır: a) Çocuk satış ve ticareti, 
borç karşılığı ya da bağımlı olarak çalıştırma, zorla ya da zorunlu çalış(tır)ma, 
silahlı çatışmalarda zorla kullanma gibi tüm kölelik biçimleri ya da benzer uygu-
lamalar; b) Çocuğun fahişelikte, müstehcen yayın üretilmesinde ve müstehcen 
gösterilerde kullanılması: c) Çocuğun özellikle uyuşturucu üretimi ve ticareti gibi 
yasadışı etkinliklerde kullanılması (BIT, 2012e: 153-280).

Temel insan haklarından eşitlik ve ayrımcılık yasağı, birbirini güçlendiren 
100 ve 111 sayılı sözleşmelerle düzenlendi. Eşitlik ile istihdam ve meslekte ayrım-
cılığın yasaklanması, yalnızca “temel insan hakları”ndan değil, sosyal hakları da 
kapsamak üzere tüm insan hak ve özgürlüklerinden yararlanma açısından yaşam-
sal önemdedir. 

II. Dünya Savaşı sonrasında eşitlik ilkesi alanında ilk adım, 100 sayılı sözleşme 
ile atıldı. Sözleşme, yalnızca kadınlar ve erkekler arasında eşitliğe özgüdür ve üc-
retle ilgilidir. Ancak uygulama alanına tüm çalışanlar ve tüm etkinlik/iş/hizmet 
kolları girer. Kamusal ve özel kesimlerde, formel ve informel ekonomide uygula-
nır. Sözleşme, “kadın ve erkek işgücü arasında eşit değerde iş için eşit ücret” ilkesi-
nin uygulanmasını özendirmek ve sağlamak için, onaylayan devletlerce alınması 
gereken bir dizi önlem içerir. Devlet bu yükümlülüğünü, yasalar ve/ya da top-
lu sözleşmeler gibi değişik yöntemlerle yerine getirir. “Ücret” ve “eşit değerde iş 
için ücret eşitliği” terimlerini tanımlayan sözleşmedeki “eşit değerde iş” kavramı, 
emek piyasasında görülen cinsiyete dayalı mesleksel ayrışmaya/ayrımcılığa karşı 
mücadele için son derece önemlidir.

111 sayılı sözleşme ise, FB’deki ilkelerin istihdam ve meslek alanında uygulan-
masını sağlamak üzere kabul edildi. Uygulama alanına, tüm çalışanlar, tüm et-
kinlik kolları ve tüm çalışma koşulları ile hukuksal ya da uygulama planlarındaki 
“doğrudan” ya da “dolaylı”, açık ya da örtük tüm ayrımcılıklar girer. Bununla bir-
likte 111, “belirli bir iş için gerekli olan nitelikler”, “devlet güvenliğine zarar veren 
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eylemler” ve “özel koruma ya da yardım önlemleri” için ayrımcılık yasağı ilkesine 
bazı istisnalar getirmiştir. Sözleşme, “ayrımcılık” terimini şöyle tanımlar: “İstih-
dam ya da meslek alanında fırsat ya da işlem eşitliğini ortadan kaldırma ya da boz-
ma (saptırma) etkisi olan ırk, renk, cinsiyet, din, siyasal görüş, ulusal ya da sosyal 
köken temeline dayalı her tür ayrılık (fark) gözetme, ayrı tutma (dışlama) ya da 
üstün tutma (yeğleme).” Çalışan ve işveren sendikaları ile varsa başka örgütlere 
danışarak, sayılan yedi ölçüt/neden dışında başka ayrımcılık nedenleri öngörü-
lebilir. Sözleşmeyi onaylayan devletler, istihdam ve meslek alanında fırsat ve iş-
lem eşitliğini uygulamada gerçekleştirmek, her tür ayrımcılığı ortadan kaldırmak 
üzere, bir “ulusal politika” belirlemekle yükümlüdür. Bu politikanın, ayrımcılığın 
hukuksal düzlemde yasaklanmasıyla sınırlı olmayıp, uygulamayı da içerdiği unu-
tulmamalıdır. 111, kısa, orta ve uzun erimli ulusal politikalarla, aşamalı biçim-
de uygulamaya konulacak sözleşmelerdendir (BIT, Gülmez, 2009: 125-158; BIT, 
2012e: 281-387).

Temel insan hakları sözleşmelerinin, sağlanan hukuksal/biçimsel güvencelere 
ve birbiriyle çatışmaksızın uygulanan üç farklı denetim ve koruma sistemine kar-
şın, uygulamada gerçekleştirilmesi sağlanamamıştır. Emek piyasasında, her biriy-
le ilgili sayısız sorunlar sürmektedir.

UYGULAMA VE DENETİM SİSTEMLERİ

Genel Olarak
UÇÖ, anayasal hedeflerini gerçekleştirmenin araçları olarak, ikinci kuşak “sos-
yal insan hakları”nı güvenceye alan bir uluslararası kurallar düzeni oluşturmak, 
üye devletlerce onaylanıp uygulanmasını sağlamak ve bu uygulamayı denetlemek 
için kuruldu. Denetim ve izleme sistemleri kurmak ve işletmek, Örgüt’ün kural 
üretme işlev ve etkinliğinin doğal ve kaçınılmaz uzantısıdır ve üye devletlerce ger-
çekleştirilen ilerlemelerin izlenmesinin araçlarındandır. Dönemsel raporlar ve ya-
kınmalar olmak üzere iki temele dayanan onay koşullu bir uluslararası koruma ve 
denetim sistemi, bu alanda atılan ilk adımdır. İnsan hakları alanında gerek kural 
üretme gerekse denetim yönlerinden “uluslararasılaşma”nın UÇÖ’nün kurulma-
sıyla başladığını görmüştük (bkz.: 3. Ünite).

“Birinci kuşak” olarak adlandırılabilecek “genel” koruma ve denetim siste-
mi, 1926 yılında Uzmanlar Komisyonu’nun (UK) kurulmasıyla işlemeye başladı. 
“İkinci kuşak” özel denetim sistemi ise, onay koşuluna bağlı olmaksızın, yalnızca 
sendikal haklara yönelik ihlallere ilişkin yakınmaları incelemek üzere 1950’li yıl-
ların başında oluşturuldu. “İzleme sistemleri” olarak adlandırılan “üçüncü kuşak” 
koruma da, küreselleşmenin meydan okumalarına “sosyal” bir yanıt vermek üzere 
1998’de kabul edilen Temel Haklar ve İlkeler UÇÖ Bildirgesi’yle öngörüldü (bkz.: 
Şekil 5.2).

UÇÖ denetim ve izleme sistemleri, “yargısal” nitelikli olmadığından hukuksal 
yönden bağlayıcı, uyulması zorunlu bir kararla sonuçlanmaz. Devletlerin onayla-
dıkları sözleşmelerden doğan, yani “taraf devlet” olarak ya da “üye devlet” olarak 
üstlendikleri yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak için onlarla sürekli 
diyalog, işbirliği ve ikna temellerine dayanır.
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Birinci Kuşak Koruma: Genel Denetim Sistemleri ve 
Organları
UÇÖ, kabul edilmiş ve edilecek tüm sözleşme ve tavsiyeler için geçerli olan ve da-
yanağını Anayasa’da bulan “genel” nitelikli koruma ve denetim sistemleri oluştur-
du. Bu, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi sözleşmelerinden farklı bir yakla-
şımdır. Her sözleşmenin kendine özgü denetim sistemi yoktur. Bu nedenle “genel 
denetim” sisteminden söz edilir. Onay koşuluna bağlı olarak, iki yoldan işletilir: 
1) Devletlerin, onayladıkları sözleşmeler için gönderdiği dönemsel raporlara; 2) 
Aynı sözleşmeye taraf olan devletler ile UÇK delegelerinden ve sendikal örgütler-
den kaynaklanan yakınmalara dayalı olarak gerçekleştirilir.

Denetim sistemleri konusunda geniş bilgi için bkz.: Gülmez, 1988: 377 vd.; Gülmez, 
1998: 424-427; Gülmez, 2014: 565-616; Sur, 1997-1998: 75 vd.; UÇB, 1990: 83 vd.

http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-
labour-standards/lang—en/index.htm

Raporlara Dayalı Genel Denetim
Genel denetimin ilk biçimi, “onaylanmış” sözleşmeler için dönemsel raporlara da-
yalı olarak düzenli biçimde ve kendiliğinden işleyen denetimdir. İki aşamada, şu 
iki özel organca gerçekleştirilir: 1) Sözleşme ve Tavsiyelerin Uygulanması Uzman-
lar Komisyonu (Uzmanlar Komisyonu); 2) Sözleşme ve Tavsiyelerin Uygulanması 

Şekil 5.2

UÇÖ Denetim ve 
İzleme Sistemlerinin 
Genel Görünümü

Kaynak: Gülmez, 
2011: 377

Denetim ve ‹zleme
Yöntemleri

Birinci Kuflak Koruma:
Genel Denetim Yöntemleri

‹kinci Kuflak Koruma:
Özel Denetim Yöntemleri

Üçüncü Kuflak Koruma:
‹zleme Yöntemleri

Raporlara
Dayal› Genel

Denetim

Yak›nmalara
Dayal› Genel

Denetim
SÖAUK SÖK Y›ll›k

‹zleme
Küresel
‹zleme

Uzmanlar
Komisyonu ve
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UÇK

YK
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Konferans Komisyonu (Konferans Komisyonu/Uygulama Komisyonu/Aplikasyon 
Komitesi). 

Üye devletler, UÇÖ Anayasası gereği olarak, onayladıkları her sözleşmenin yü-
rürlüğe konulması için aldığı önlemler konusunda yıllık rapor vermekle yükümlü-
dür. Ancak Yönetim Konseyi, zaman içinde rapor sunma yükümlülüğünü esnek-
leştirdi. Öte yandan, 1946 Anayasa değişikliğiyle, “onaylanmayan” sözleşmeler ile 
tavsiyeler için de, uygun aralıklarla raporlar sunma yükümlülüğü öngörüldü. 

Uzmanlar Komisyonu 
Bu denetimin ilk aşamasında “teknik” bir organ olarak görev yapan UK, 1926’da 
kuruldu ve Mayıs 1927’de 8 üyesiyle ilk kez toplandı. UK’nin 20 üyesi vardır. Ge-
nel Müdürün önerisi üzerine Yönetim Konseyi’nce üç yıl için atanır. UK, 2002’de 
üyelerinin en çok 15 yıl görev yapmasına ve görev süresinin de, ilk atamadan son-
ra en çok dört kez yenilenmesine karar verdi. Üyeler, kişisel olarak, yansızlık ve 
nesnellikle, tam bir bağımsızlık anlayışıyla görev yapar. İş hukuku ve sosyal po-
litika alanlarındaki birikim ve uzmanlıklarıyla ulusal ve uluslararası düzeylerde 
tanınmış yetkin ve bağımsız kişilerdir. Dolayısıyla, üçlülük ilkesinin önemli istis-
nalarından birini oluşturur. Üyeler, UK’nin dünyadaki değişik hukuksal, siyasal 
ve sosyal sistemlerin birikimlerinden yararlanmasına olanak verecek biçimde be-
lirlenmektedir. UK’nin 2012 raporuna göre, ataması yapılan 17 üyeden 5’i kadın-
dır (BIT, 2012: 7) 2018’de ise, Komisyondaki kadın üye sayısı 8’dir (BIT, 2018: 7).

Toplantı ve görüşmeleri gizli olan UK, hukuksal ve teknik bir denetim yapar. 
Görevi; her devletin durumunun, Anayasaya göre üstlendikleri yükümlülüğe ve 
sözleşmelere hangi ölçüde uygun olduğunu belirlemektir. Kimi uzmanlar, UK’nin 
yaptığı inceleme ve denetim yönünden “yargı benzeri” nitelik taşıdığı görüşünde-
dir (Potobsky, 1998: 222). Görüş (gözlem) ve yorumlarını, en önemli sorunlarla 
sınırlı olmak üzere, her yıl Genel Konferans’a sunduğu raporda ortaya koyar. Bu 
rapor, her yıl Mart ayında yayımlanır ve hemen hükümetlere gönderilir.

UK’nin 2012 raporu için bkz: http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/101stSession/re-
ports/reports-submitted/WCMS_174843/lang—en/index.htm

Çalışmalarını belgeler üzerinde yürüten UK, Anayasa uyarınca üç tür belge-
yi inceler: 1) Devletlerin onayladıkları sözleşme kurallarını yerine getirmek için 
aldıkları önlemleri içeren yıllık raporlar (m. 22); 2) Üye devletlerce Anayasa gere-
ğince (m. 35) gönderilen bilgiler; 3) Onaylanmayan sözleşme ve tavsiyelere ilişkin 
öteki raporlar. Komisyon ayrıca, ilgili yasal düzenlemelerin yayımlandığı belgeleri 
(resmi gazeteleri), toplu sözleşme metinleri ile yargı kararlarını, SÖK raporlarını ve 
sendikal örgütlerin görüş ve gözlemlerini de gözönüne alarak incelemesini yapar.

  

UK’nin denetim işlevinde başvurduğu değerlendirme yöntemine ilişkin tartışma ve 
eleştiriler için bkz.: Gülmez, 2011: 264-265; 2014: 579-589.

UK, raporunu önce Yönetim Konseyi’ne sunar. Ulaştığı sonuçları (yorumlarını), 
“gözlemler” ve “doğrudan istemler” olmak üzere iki biçimde ortaya koyar. Raporun 
kimi ülkelerle ilgili gözlemler bölümünde; üye devletlerce onaylanan sözleşmelerin 
uygulanması konularında gözlemler yer alır. Raporda yer alan özel gözlemler, UK’nin 
en ciddi ya da sürekli olarak yerine getirilmeyen durumlara ilişkin yorumlarını içerir. 

Uzmanlar Komisyonu: 
Hukuka uygunluk denetimi 
yapar. Bu nedenle, üçlü yapıda 
değildir. Yetkin, bağımsız ve 
uzman kişilerden oluşur. Rapora 
dayalı, onay koşullu denetimin 
ilk aşamasında görev yapar.

Kuralların genelliği, 
evrenselliği, asgariliği, 
uygulama biçimlerinde 
farklı yöntemlere 
başvurabilme: UK, 1987 
yılından beri, yaptığı 
denetim görevinin özünü, 
aynı zamanda eleştirilere 
yanıt olmak üzere, şöyle 
özetlemektedir:
“Ulusal mevzuat ve 
uygulamaları sözleşme 
kurallarına göre 
değerlendirirken, Komisyon’un 
işlevi, belli bir ülkedeki 
ekonomik ve sosyal koşullar 
ne olursa olsun, sözleşme 
kurallarının yerine getirilip 
getirilmediğini

belirlemekten ibarettir. Bu 
kurallar, tüm ülkeler 
için bir ve tektir. Tek olası 
istisna (sapma), sözleşmenin 
kendisinin açıkça olanak 
tanıdığı istisnadır. Denetim 
işlevinde, Komisyona 
yalnızca sözleşmedeki 
kurallar kılavuzluk eder. 
Ancak, (sözleşme kurallarını) 
uygulamaya koyma biçimleri/
yolları, ülkelere göre

farklılaşabilir. Uluslararası 
kuralların uygulanması 
tekbiçimlidir ve hiçbir özel 
sosyal yada ekonomik 
sistemden kaynaklanan 
yaklaşımlardan etkilenmemesi 
gerekir” (BIT, 2012a: 2-3, 
dipnot 7).
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Kararlarını oyçokluğuyla da alabilen UK, geleneksel olarak oybirliğine ulaşır. 
Aykırı görüşü olan üye, bunu rapora koyabilir. Komisyonun buna yanıtı da rapora 
eklenir. 

UK, 1964 yılından beri, her raporunda denetimle sağlanan ilerlemeleri belirtmek-
tedir. 2012 raporuna göre, UK’nin gözlemlerine uygun ilerlemelerin toplam sayısı 
2875 idi. 2018’de ise, 3059’a çıkmıştır (BIT, 2018: 22). Ancak UK’nin saptadığı ilerle-
meler, yalnızca sözleşmelerin belirli bir kuralı ve alınan önlemin niteliği ile sınırlıdır.

UK raporu şu üç bölümden oluşur: “Genel rapor”, “kimi ülkelere ilişkin göz-
lemler” ve ayrıca yayımlanan Toplu İnceleme (Etude d’ensemble, General Survey). 
Raporun en ayrıntılı ve hukuka uygunluk denetimini ortaya koyan bölümü, her 
sözleşmeye ve raporları incelenen her devlete ilişkin olan ikinci bölümün “özel 
gözlemler” başlıklı bölümüdür. Toplu inceleme, YK’nin kararlaştırdığı bir konu-
da, sözleşmelerin hukuk ve uygulama boyutlarıyla dünyadaki durumunu ortaya 
koyan bir incelemedir. 1975 yılından beri her yıl yayımlanmaktadır. 

2012 Toplu/Genel İncelemesi için bkz.: Report III (1B): Giving globalization a hu-
man face (General Survey on the fundamental Conventions), General Survey on the 
fundamental Conventions concerning rights at work in light of the ILO Declaration 
on Social Justice for a Fair Globalization, 2008.
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/101stSession/reports/reports-submitted/
WCMS_174846/lang—en/index.htm

Konferans Komisyonu 
Raporlara dayalı denetimin ikinci organı olan Konferans Komisyonu da (KK), 
UK gibi 1926’da kuruldu. Aplikasyon Komitesi olarak da anılan bu komisyon, 
üçlülük ilkesine uygun olarak işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşur. 
Bu yapısıyla, siyasal ve sosyal/sendikal kanatlar arasında uluslararası kamuoyunu 
harekete geçirebilecek bir doğrudan diyalog organı olarak denetim işlevini yerine 
getirir ve UK’nin teknik denetimini tamamlar. 

KK; a) Taraf oldukları sözleşmeleri gerçekleştirmek için üye devletlerce alınan 
önlemler ve denetim sonuçlarıyla ilgili olarak sağlanan bilgileri; b) Üye devlet-
lerce gönderilen rapor ve bilgileri ve c) Devletlerce alınan önlemleri inceler. KK, 
önce UK raporunun “genel rapor” bölümü ve hazırladığı Toplu İnceleme üzerinde 
genel tartışma yapar. Daha sonra da, özel ya da bireysel durumların (üye dev-
letlerin her birinin onayladıkları sözleşmelerin uygulanmasıyla ilgili ağır ihlal 
durumlarının), yani UK’nin özel gözlemleri arasında yer alan kimi durumların 
incelemesine geçer. 

Zamanın sınırlı olması nedeniyle, UK raporundaki “gözlemler”den, hükümet-
lerce Komisyona bilgi verilmesi temenni edilenler için bir “özel liste” hazırlanır. 
Bu, uluslararası sendikacılık dilinde “kara liste” olarak anılır. En ağır ihlal ya da 
aykırılık durumlarını kapsayan özel liste, KK’ye sunulup onaylanır ve tartışmalar, 
listede yer alan ülkeler üzerinde yapılır. Özel listenin onaylanması, hükümetlere 
yazılı yanıtlarını sunma konusunda yeni bir fırsat sunar. Ancak Komisyon üyele-
rinin, bu listede yer almayan başka durumlara değinmesi ve ayrıca, KK’nin, UK 
raporunda hiçbir gözlemin yer almadığı durumları da incelemesi olanaklıdır. 

KK, gerekli görürse, ilgili hükümetleri, UK’nin özel gözlemlerinde belirttiği 
aykırılıklar ve bunların kaldırılması için aldıkları ya da almayı düşündükleri ön-
lemler konusunda sözlü açıklama yapmaya, yani KK toplantısına katılmaya çağırır. 
İlgili hükümet temsilcisinin yaptığı yazılı ya da sözlü açıklamalardan sonra canlı 

Uzmanlar Komisyonu ve 
doğrudan ilişki yöntemi: 
UK, 1969 yılından beri, 
denetim işlevini yerine 
getirirken “doğrudan ilişki” 
yöntemine de başvuruyor. 
Doğrudan ilişki, onayladığı 
sözleşmeyi uygulama ya da 
anayasal yükümlülükleri 
yerine getirme konusunda 
“çok önemli özel güçlüklerle” 
karşılaşan hükümetlerle 
kurulur. Böylece, doğrudan 
bilgiler edinme olanağı 
sunmayan genel denetimin 
eksiklikleri giderilir.

2012-2019 yılları arasında 
yayınlanan Toplu İncelemeler, 
sırasıyla şu konuları kapsar: 
2008 Bildirgesi ışığında 
çalışma haklarıyla ilgili 
temel sözleşmeler, kamu 
kesiminde çalışma ilişkileri 
ve toplu pazarlık, asgari 
ücretlerin saptanması, 
örgütlenme hakkı (tarım) ve 
kırsal kesim çalışanları/işçileri 
örgütleri, göçmen işçilere 
ilişkin belgeler, iş sağlığı ve 
güvenliğine ilişkin belgeler, iş 
süresine ilişkin belgeler, sosyal 
koruma tabanları tavsiyesi.

Türkiye ve kara liste: 
Türkiye, örneğin 1978, 1979, 
1980, 1983 ve 1989 yıllarında, 
sendikacılık dilinde “kara liste” 
olarak anılan özel paragrafa 
alındı (Gülmez, 1990a: 247vd; 
1990b: 13 vd; 1990c: 13 vd). 
KK, Beyaz Rusya, Kolombiya, 
Etiyopya, Birmanya 
(Myanmar) ve Venezüella’yı 
87 sayılı sözleşmeye, Sudan’ı 
da 29 sayılı sözleşmeye 
ağır ve sürekli aykırı 
yasal düzenlemeleri ve 
uygulamaları nedeniyle özel 
paragrafa aldı.
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tartışmalar yapılır. İşçi ve işveren temsilcileri hükümet temsilcisine sorular yönel-
tir, sözleşmelerin uygulanması konusundaki eleştiri ve görüşlerini, ulaştığı sonuç-
ları ortaya koyar. 

Yapılan tartışmaları ve üzerinde uzlaşmaya varılan sonuçları özetleyen KK ra-
poru, Genel Konferans’a sunulur ve tartışılarak kabul edilir. Konferans tutanakları 
içinde yayımlanan KK raporunun geçerli olması için UÇK’ce onaylanması zorun-
lu değildir. 

İncelemesini ve tartışmalarını en ivedi ve ciddi, ağır ve önemli durumlar üze-
rinde yoğunlaştıran KK, bu durumları, raporundaki bir “özel paragraf ”ta belirtir. 
1976 yılından beri genel raporlarına koymaya başladığı özel paragraflarda, özel 
bir önem verdiği bazı durumlar ile ilgili olarak yaptığı tartışmalar konusunda Ge-
nel Konferans’ın dikkatini çekmeyi amaçlar. 

UK’nin denetim işlevini yerine getirme yöntemine yönelik eleştiri ve tartışmalar, 
KK’de de yapıldı. Sovyetler Birliği’nin 1974’te özel listeye alınması, ideolojik suçlama 
olarak yorumlanmıştı. Eski Doğu Avrupa ülkeleri de, denetim sistemini yansız ol-
mamakla ve devletin egemenliğine karışmakla suçlamıştı. Sözleşmelerin gelişmekte 
olan ülkelerde uygulanmasında, ekonomik ve sosyal gelişme düzeylerindeki farklı-
lıkların göz önüne alınmaması da eleştirilmişti. 1984 Genel Müdür raporunda, bu 
eleştiri şöyle yanıtlandı: “UÇÖ Anayasası, ulusal koşullardaki farklılıkların, kuralla-
rın üretilmesi sırasında gözönüne alınmasını gerektirir, daha sonra değil” (BIT, 1984a: 
44/12-13). KK de, uluslararası çalışma kurallarının evrenselliğini UK’nin yaklaşımı 
doğrultusunda şöyle vurguladı: “Sözleşmenin açıkça olanak (izin) verdiği aykırılıklar 
(istisnalar) dışında, sözleşme kuralları tüm ülkeler için birdir ve aynıdır, sözleşmelerin 
uygulanması tek (aynı) ölçüte göre değerlendirilir” (BIT, 1984a: 44/12-13).

Yakınmalara Dayalı Genel Denetim
Onay koşullu genel denetim, yakınmalara (şikâyetlere/réclamations, represanta-
tions) dayalı olarak da yapılmaktadır. Yakınmalar, sendikal örgütlerden ya da bir 
taraf devletten kaynaklanabilir. Sendikal örgütlerin yakınmalarıyla işlerliğe geçi-
rilebilen bir uluslararası denetime yer verilmiş olması, Örgüt’ün üçlü yapısının 
doğal bir gereğidir.

 
Sendikaların Yakınmaları
Onaylanan bir sözleşmenin doyurucu biçimde uygulanmadığı konusunda sendikal 
örgütlerce yapılan yakınmalar, Yönetim Konseyi’nin üç üyesinden oluşan üçlü yapıda 
bir komitece incelenir. Konusu “sendikal haklar” olan yakınmalar ise, Sendika Öz-
gürlüğü Komitesi’ne gönderilir. Üçlü komite, YK’ye sunduğu raporunda, yakınmayı 
incelemek için aldığı önlemleri ve Konseyce alınacak karara ilişkin önerilerini belirtir. 

YK Bürosu, alınan yakınmayı ilgili hükümete iletir ve bu konuda uygun gör-
düğü bir açıklama yapmasını ve bu yakınmaya ilişkin YK’de yapılacak görüşme-
lerde hazır bulunmasını ister. Hükümet, makul bir süre içinde açıklama yapmazsa 
ya da yaptığı açıklama doyurucu değilse, YK yakınmayı ve hükümetin yanıtını 
kamuoyuna açıklayabilir. Kararını hükümete ve ilgili sendikal örgüte bildiren 
Konsey, yakınmada üzerinde durulan sorunlardan çözüme kavuşmayanları ve 
alınacak yeni önlemleri belirtir. 

Uygulamada, onaya bağlı bu denetim yoluna çok seyrek başvuruldu. 1919-2018 
arasında, toplam 229 yakınma oldu. Sendikal haklarla sınırlı olmaksızın “sendikal 
örgütler”ce yapılan bu yakınmaların 224’ü kapandı, 5’i ise izlenmektedir. Türkiye’ye 
yönelik toplam yakınma sayısı ise 7’dir. Bunların da 6’sı kapandı, 1’i ise sürmektedir.  

İşveren Grubu, 101. UÇK 
döneminde (2012), raporlara 
dayalı genel denetimin KK 
aşamasını, en ağır ihlal ve 
saldırı durumlarının KK’de 
tartışılmasını engelledi. 
UÇÖ denetim tarihinde ilk 
kez karşılaşılan bu tutum, 
insan haklarının uluslararası 
korunması alanındaki en 
eski ve saygın bir sistemi 
çökertmeye yönelik bir 
girişimdir (http://www.ituc-
csi.org/conference-de-l-oit-
la-csi-choquee.html?lang=fr; 
Aziz Çelik, “İşverenlerden 
ILO’ya Sabotaj”, BirGün, 
07.06. 2012).

“2012 krizi ve grev hakkı 
sorunu” konusunda geniş 
bilgi için bkz.: Gülmez, 2014: 
381-409.

Sendikal yakınmaların 
kabul edilebilirlik 
koşulları: Sendikal 
yakınmalar, ancak şu 
koşullar varsa incelenebilir: 
Yakınmaların yazılı olması, 
bir işçi (çalışan) ya da 
işveren örgütünce yapılması, 
Anayasa’ya (m. 24) açıkça 
göndermede bulunması, 
devletin onayladığı bir 
sözleşmeye ilişkin olması, bu 
sözleşmenin hangi konuda 
gerçekten uygulanmadığının 
belirtilmesi, UÇÖ üyesi bir 
devlete (ya da üye olmamakla 
birlikte bir sözleşmeye taraf 
olan devlete) yönelik olması.
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Yasama etkinliği için temel alınan dönemlere göre dağılım şöyledir: 1919-1939: 7; 
1944-1985: 19; 1986-2011: 131; 2012-2018: 72. Böylece, sendikal yakınmaların beşte 
biri (%19,8’i) ilk iki dönemde, beşte dördü ise Soğuk Savaş’ı izleyen yıllarda yapıldı. 
13 yakınma, SÖK denetimi ve raporu ile sonuçlandı. Ulusal ve uluslararası sendikal 
örgütlerden kaynaklanan ve büyük bir çoğunluğu temel insan hakları sözleşmele-
rine (özellikle 87 ve 98’e) aykırı uygulamalar nedeniyle yakınmalarda bulunuldu. 

SÖK’e iletilen yakınmalardan 3’ü Türkiye’ye yönelikti (11 ve 98 sayılı sözleşme-
lerin ihlaline ilişkin 997, 999 ve 1029 sayılı yakınma ile 87’nin ihlaline ilişkin 1810 
ve 1830 sayılı yakınmalar). İki sendikal yakınma ise, 94 ve 158 sayılı sözleşmele-
re ilişkindi. Türk-İş, 158’in uygulanmadığını ve bu amaçla doyurucu önlemlerin 
alınmadığını ileri sürerek, 2 Ocak 1996 ve 21 Şubat 2000 tarihlerinde iki yakın-
mada bulundu. Üçlü komitece incelenen yakınmalarda, hazırladığı raporlar YK’ce 
kabul edildi ve yakınma süreci kapandı. Yapı-Yol Sen’in 87’nin ihlaline ilişkin ya-
kınması ise, Kasım 2006’da YK’ce kabul edilebilir görülüp SÖK’e iletildi.

Sendikal yakınmalar listesine ve her birine ilişkin raporlara erişmek için bkz.:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50010:80017207001041::NO::P50010_
ARTICLE_NO:24

Taraf Devletlerin , Yönetim Konseyi’nin ve UÇK Delegelerinin Yakınmaları
Yakınmalara dayalı genel denetimin ikinci türü, daha karmaşık ve biçimsel bir 
süreç çerçevesinde gerçekleşir (Anayasa, m. 26-34). Bunun temel nedeni, yakın-
manın iki tarafının aynı sözleşmeyi onaylayan “taraf devletler” olmasıdır. Onayla-
nan bir sözleşmenin uygulanmadığı konusunda o sözleşmeyi onaylayan bir başka 
üye devletin ya da UÇK işçi ve işveren delegelerinin yaptığı yakınmalar (plaintes/
complaints) üzerine işletilir. Yönetim Konseyi de, kendiliğinden yakınmada bulu-
narak bu denetim yolunu işletebilir (m. 26/4).

Bir taraf devletten başka bir taraf devlete yönelik yakınmalar, Yönetim 
Konseyi’nce önce ilgili hükümete iletilir ve açıklama yapması istenir. Hükümetin 
yanıt vermemesi ya da YK’nin yakınmanın hükümete iletilmesini zorunlu gör-
memesi durumunda, bağımsız ve seçkin kişilerden oluşan bir Soruşturma Komis-
yonu (SK; Commission d’enquete/Commission of Inquiry) kurulur. Yargı benzeri 
bir organ olan SK, yakınmayı inceleyerek hazırladığı raporda, alınacak önlemleri 
ve süresini belirtir. 

Çalışmalarına yargısal bir nitelik veren SK, bir tür ilk derece mahkemesi gibi 
çalışır, tanık dinleyebilir ve sıklıkla yaptığı gibi, daha kesin ve doğru bilgiler elde 
etmek amacıyla ilgili ülkeye yerinde ziyaret yapabilir. Kararlarının kendiliğinden 
yerine getirilme gücü yoktur. UÇK, SK önerilerinin yerine getirilmesini sağlamak 
için uygun önlemler alınmasını önerebilir.

Hükümet, kendisine iletilen raporda yer alan tavsiyeleri kabul etmez ve uyuş-
mazlığı Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) götürmek istediğini bildirirse, sorun 
UAD’nin itiraz edilemeyen kesin kararı ile çözüme bağlanır. UAD’nin, SK kararını 
onaylama, değiştirme ya da kaldırma yetkisi vardır. Hükümetler, genellikle SK 
raporunu kabul edip UAD’ye başvurmamaktadır. 

İlgili devletin, SK ya da UAD kararına uymaması durumunda, YK Genel 
Konferans’a aşağıdaki önlemlere başvurulmasını salık verebilir:

•	 UÇÖ	temsilciliğinin	bir	başka	ülkeye	alınması,
•	 Ortak	toplantılar	düzenlenmemesi,
•	 Teknik	yardımın	kısılması	ya	da	kaldırılması.



Uluslararası Sosyal Politika124

Ancak UÇÖ, denetimde baskı ve yaptırım uygulama yerine diyalog ve inandır-
ma yolunu yeğlediği için, genel olarak bu yaptırımlara başvurmamaktadır. Bunun 
son yıllardaki önemli istisnalarından birini Myanmar’a karşı 1996 yılında yapılan 
yakınma süreci oluşturmaktadır (Gülmez, 2011: 289-292).

Onay koşullu bu anayasal denetim yolu da, çeşitli nedenlerle çok sık işletilme-
di. Rapora dayalı olağan denetim sisteminin yetersiz kalması durumunda başvu-
rulan ikincil bir yol niteliğindedir. 1919-2018 arasındaki toplam yakınma sayısı 
yalnızca 33’tür ve ezici bir çoğunluğu sendikal haklara, 87 ve 98’in ihlaline iliş-
kindir. Yasama etkinliği için temel alınan dönemlere göre dağılımı, küreselleşme 
yıllarında görece bir artış olduğunu göstermektedir: 1919-1939: 1; 1944-1985: 13; 
1986-2011: 13. 

İkinci Kuşak Koruma: Yakınmalara Dayalı Özel Denetim 
UÇÖ, 87 ve 98 sayılı sözleşmelerin kabul edilmesinin ardından, sendika özgürlü-
ğünü korumak için, onay koşullu genel denetim yollarının dışında, yakınmalara 
dayalı özel bir denetim mekanizması da oluşturdu. “Özel” olarak nitelenmesinin 
nedeni; amaç, konu ve organlarının kendine özgü olmasıdır. 

Özel Denetim Yönteminin Nedenleri ve Organları 
Onaydan bağımsız biçimde işletilen “ikinci kuşak” özel denetim yolunu açma-
nın nedenleri şunlardır: 1) Genel denetimin ancak onay koşuluna bağlı olarak 
ve yalnızca UÇÖ üyesi devletlerce onaylanmış sözleşmeler için işletilebilmesi; 2) 
Genel denetimin BM üyesi olup da UÇÖ üyesi olmayan devletleri kapsamaması; 
3) Genel denetimin, sendika özgürlüğüne yönelik saldırıları etkili biçimde ve ge-
cikmeksizin önleme ve sendika özgürlüğü ilkelerinin evrenselliğini sağlama yön-
lerinden yeterli olmaması, kısacası geç ve yavaş işlemesi. 

Özel denetimin hukuksal dayanağı, UÇÖ Anayasası’nın Başlangıç bölümün-
deki sendika özgürlüğü ilkesidir. FB de, toplu pazarlık hakkına yer vererek, dene-
timin anayasal dayanağını pekiştirdi (bkz.: 3. Ünite). Devletler, UÇÖ Anayasası’nı 
kabul ederek “üye devlet” niteliği kazandıkları için, özel denetim bu ilkeleri gü-
venceye alan 87 ve 98 sayılı sözleşmeleri onaylamayan devletler için de işletilir 
(Gülmez, 1989).

Yakınmalara dayalı bu denetim yönteminin, ikisi özel olarak kurulan üç orga-
nı vardır: SÖAUK, SÖK ve YK. Ancak bu denetim yöntemi, Sendika Özgürlüğü 
Komitesi ile özdeşleşir ve asıl organ SÖK’tür. 

Sendika Özgürlüğü Araştırma ve Uzlaştırma Komisyonu
Yakınmalara dayalı özel denetim sisteminin organlarından ilki, Ocak 1950’de ku-
rulan Sendika Özgürlüğü Araştırma ve Uzlaştırma Komisyonu’dur (SÖAUK). 

SÖAUK, UÇB Genel Müdürü’nün önerisi üzerine Yönetim Konseyi’nin atadığı 
dokuz üyeden oluşur. Üyeler, kişilikleri, mesleksel konumları, bağımsızlık ve yan-
sızlıkları dolayısıyla kendilerine güven duyulan yetkin kişilerdir. Komisyon, genel-
likle üç üyeli komiteler ya da gruplar biçiminde çalışır. Görevi, yakınmayı (saldırı 
savlarını) “araştırmak” ve “soruşturmak”, yakınılan ilgili hükümetle işbirliği yaparak 
güçlükleri anlaşma, “dostça çözüm” yoluyla giderme olanaklarını incelemek ve so-
nunda da YK’ye bir rapor sunmaktır. YK kararını, Komisyon tavsiyelerini içeren bu 
rapora dayanarak verir (BIT, 2006c: 2). Ancak Komisyon’un, SÖK’ten farklı olarak, 
ilgili hükümetin oluru (ön izni) olmaksızın yakınmaları inceleme yetkisi yoktur. Bu 
nedenle de, kuruluşundan beri (1966-1992 yılları arasında olmak üzere) yalnızca 
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altı ülkeye (Japonya, Yunanistan, Lesoto, Şili, ABD/Porto Riko ve Güney Afrika) 
yönelik yakınmaları inceleyebildi. Kimi ülkeler (Çekoslovakya, SSCB ve Macaris-
tan), kendilerine yönelik yakınmaları incelemesi için gerekli oluru vermedi. 

Sendika Özgürlüğü Komitesi
Kasım 1951’de kurulan ve 1952’de de çalışmaya başlayan SÖK, yakınmalara dayalı 
özel denetim mekanizmasının temel organıdır. 

Başlangıçta iki görevi vardı: Yakınmaların YK’ce daha kapsamlı biçimde ince-
lenmeye değer olup olmadığını belirlemek ve incelenmeye değer görülmesi du-
rumunda da, yakınmanın SÖAUK’ye gönderilmesi için ilgili hükümetin olurunu 
elde etmeye çaba göstermek.

Ancak SÖK, kısa sürede bu sınırlı kuruluş işlevlerinin dar çerçevesini aştı. Ya-
kınmaların özünü de sistemli biçimde inceleyerek YK’ye sonuç önerileri ve ilgi-
li hükümetler için de tavsiyeler içeren raporlar sunmaya başladı. YK de, kendi 
içinden oluşturduğu bu özel organın izlediği çalışma yöntemini onadı ve ancak 
olağanüstü durumlarda yakınmaların SÖAUK’ye gönderilmesini kabul etti. Böy-
lece de SÖK, sendika özgürlüğüne yönelik saldırı yakınmalarını incelemek için 
oluşturulan özel denetim mekanizmasının temel organına dönüştü. 

SÖK, YK üyeleri arasından ve YK’nin seçtiği 9 asıl ve 9 yedek üyeden oluşan, 
üçlü yapıda bir denetim organıdır. YK’nin işçi, işveren ve hükümet kesimlerinin 
her birinden 3’er üye Komite’de yer alır. Yedek üyeler, asıl üyeler olsa da, oy hakkı 
olmaksızın toplantıya katılabilir. Bu nedenle “yardımcı üye” niteliği kazandılar. 
SÖK Başkanı, YK’nin kararıyla 1978 yılından beri, üç kanadın temsilcilerinden 
bağımsız, YK dışından, kişisel olarak atanan yetkin bir kişidir.

 SÖK, YK’nin toplantı dönemlerinde, ikisi uzun ve biri de kısa olmak üzere, 
yılda üç kez Cenevre’de toplanır. Komite, “yargı benzeri” bir nitelik taşıyan işlevler 
yerine getirir. Üyeler, geldikleri siyasal ve sendikal kesimlerin temsilcisi olarak ve 
onların adına değil, “kişisel” olarak görev yapar. SÖK kararları için resmen belir-
lenmiş bir yetersayı yoktur. Ancak, genellikle olduğu üzere, “oybirliği” sağlanma-
sına çaba harcanır.

Komite’nin işlevi, özellikle 87 ve 98 sayılı sözleşmelerle güvenceye alınan geniş 
anlamda sendika özgürlüğünün genel ilkelerine işlerlik kazandırılmasına katkıda 
bulunmaktır. Çalışan ve çalıştıranların örgütlenme, toplu pazarlık ve toplu eylem 
özgürlüklerini geliştirmeyi amaçlayan SÖK’ün işlevi, hükümetleri suçlamak değil, 
sendika özgürlüğünün evrensel kurallarına uymalarını sağlamaktır. 

Sendika özgürlüğü ve sendikal hakların kullanılmasıyla ilgili olmayan yakınma-
lar, Komite’nin yetkisine girmez. Örneğin çalışma koşullarına ilişkin sözleşmelere, 
sosyal güvenlik mevzuatına, sendikal hakların kullanılmasıyla hiçbir ilgisi bulun-
mayan eylem ve etkinlikleri nedeniyle kişilere ceza verilmiş olduğuna, sendikalar 
arasındaki yetki uyuşmazlıklarının gerçeğe uygunluğunun incelenmesine ilişkin ya-
kınmalar, SÖK’ün yetkisi dışındadır (BIT, 2006c: 246-247). Yalnızca ileri sürülen ya-
kınmayı inceler. Ülkedeki genel sendikal duruma ilişkin değerlendirmeler yapmaz.

“Üye devlet” temeline dayanan bu özel denetim yönteminde, “ivedi yakınma-
lar” öncelikle ele alınır. Bunlar, örneğin bireylerin yaşam ya da özgürlüğünü tar-
tışma konusu yapan ve bir örgütün feshini/kapatılmasını içeren yakınmalardır. 

SÖK denetiminde, yakınmaların kabul edilebilirlik koşulları ve incelenmesi ko-
nusunda “aşırı şekilcilik”ten kaçınılmıştır. Yakınmalar, UÇÖ üyesi devletler ile BM 
üyesi olup UÇÖ üyesi olmayan devletlere yönelik olarak yapılır. Yakınmalar, hü-
kümetlerce ya da ulusal ve/ya da uluslararası işçi (çalışan) ve işveren örgütlerince 

SÖK Başkan(lar)ı: Üçlü yapı 
ilkesine göre oluşturulan 
SÖK’ün başkanı, bağımsız 
bir kişidir. İlk başkan, bir 
politikacı idi: Eski Fransız 
Başbakanlarından Paul 
Ramadier (1952-1961). İkinci 
ve ilk bağımsız başkan, UAD’de 
yargıçlık yapan profesör 
Roberto Ago’dur (1961-
1978). Üçüncü başkan, eski 
çalışma bakanı ve Konferans 
Komisyonu başkanlığı yapan 
iş hukuku profesörü Max 
Rood oldu (1978-2002). 22 
Mart 2002’de SÖK Başkanı 
seçilen iş hukuku profesörü 
Paul van der Heijden, bu 
görevi 2017’ye değin yürüttü. 
2017-2020 dönemi için ise, 
Profesör Evance Rabban Kalula 
(Zambiya), SÖK Başkanı olarak 
atandı.

Sendika özgürlüğü ve kişi 
hakları: SÖK’ün kuruluşundan 
beri incelediği yakınmalarda, 
sendikal hak ve özgürlüklerin 
yanı sıra, özellikle 1970 tarihli 
Sendikal Haklar ve Kişisel 
(Sivil) Özgürlüklerle İlişkileri 
Kararı’nda belirtilen kişi 
haklarının ihlal edildiği ileri 
sürülmüştür. SÖK’ün 1979-
1984 döneminde incelediği 
yakınmaların konularına göre 
aşağıdaki dağılımı, bunu 
göstermektedir: 
•	 Yaşam	ve	özgürlük	sorunları	

(tutuklanma, sürgün, 
idam, ölüm, kayıp ile ilgili 
sorunlar): %45, 

•	 Hükümetin	sendikal	
etkinliklere karışması: %30, 

•	 İstihdam	alanında	yasaya	
aykırı uygulamalar (işten 
çıkarma, ayrımcılık, 
tanımama): %30, 

•	 Toplu	pazarlık	ve	grev:	%25	
(BIT, 1984b: 44).
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yapılmalıdır. “Bireyler”e kapalıdır. Sorunla doğrudan ilgisi olan ve yararı bulunan 
ulusal örgütler ya da UÇÖ’de danışsal statüden yararlanan uluslararası işçi (çalı-
şan) ya da işveren örgütleri yakınmada bulunabilir (BIT, 2006c: 247-249). Yakın-
malar yazılı olmalı ve örgütün yetkili temsilcisince imzalanmalı, anonim/adsız 
olmamalıdır. Sendikal hakların ihlal edildiği açık ve somut durumlara ilişkin id-
diaları güçlendiren kanıtlarla desteklenmelidir. SÖK’ün yetkisi, iç hukuk yolları-
nın tüketilmiş olması koşuluna bağlı değildir. Yakınmada bulunmak için belirli bir 
süreye uyma koşulu yoktur. 

SÖK, yakınmaları, çekişmeli ve temelde yazılı yöntem çerçevesinde inceler ve 
sonuçlandırır. Genel Müdür, bir yakınıcı örgütten yakınmasını destekleyici tüm 
tamamlayıcı bilgileri iletmesini ister. Yeterince açık bilgiler içeren yakınmayı ve 
tamamlayıcı bilgileri en kısa sürede ilgili hükümete iletir. Belirlediği süre içinde 
gözlemlerini (yanıtını) bildirmesini ister. Yanıtın gerekli açıklıktan yoksun olması 
durumunda, tamamlayıcı bilgilerin elde edilmesi için Genel Müdür’ü görevlen-
dirir. Hükümet gözlemlerini ya da tamamlayıcı bilgileri göndermekte gecikirse, 
makul bir süre geçtikten sonra, raporunun giriş bölümünde yer alan özel (ayrı) 
bir paragrafta ilgili hükümetin adını anar ve kendisine ivedi bir çağrıda bulunur. 
Genel Müdür, Komite adına hükümete özel mesajlar gönderir. Hükümet diren-
mesini sürdürüyorsa, Komite bu olayları raporunun giriş bölümünün özel bir 
paragrafında belirtir. Ardından da, Komite başkanının, UÇK’ye katılan hükümet 
temsilcileriyle ilişki kuracağı ve bu olaylar hakkında onların dikkatini çekeceği 
konularında hükümete bilgi verilir. Hükümetin savlara yanıt vermemesi duru-
munda, UÇÖ’nün dış temsilcilik ve büroları da, istenen bilgileri elde etmek için 
girişimlerde bulunabilir. Komite, incelediği yakınma konusunda daha eksiksiz 
bilgiler sağlamak için, seyrek de olsa, tarafları ya da birini dinleme, yani duruşma 
yapma kararı verebilir. 

Komite, yakınmaların özüne ilişkin sistemli bir inceleme yapar. Ancak, belir-
tildiği gibi yakınılan hükümeti “suçlamaz” ve ulaştığı sonuçlara hukuksal yönden 
“icraya konulabilme” gücü veremez. Amaç, hükümetin çatışmasal bir durumu 
sona erdirmesine olanak vermek, yasa ya da uygulamaların sendika özgürlüğü 
ilkeleriyle bağdaştırılmasını sağlamak için hükümete yardım etmektir. 

SÖK incelemesini tamamlayınca, ya sonuçlar (conclusions) kabul eder ya da 
ilgili hükümetten ek bilgi ister. Sonuçlar kabul ederse, bunların hükümete iletil-
mesini YK’ye önerir. Sendika özgürlüğünün çiğnendiğini saptayan Komite; hükü-
metin dikkatinin, soruna çare bulması amacıyla, bu konudaki sözleşme kuralları 
ve ilkeler üzerine çekilmesini ve ulaştığı sonuçların ilgili hükümete gönderilme-
sini YK’ye önerir. 

Komite, ilgili hükümeti makul bir süre geçtikten sonra tavsiyelerin gerekle-
rinin nasıl yerine getirildiğini ve izleyen olumlu gelişmeleri belirtmeye çağırır. 
87 ve 98 sayılı sözleşmelerin onaylanmış olması durumunda, tavsiyelerin yerine 
getirilmesinin incelenmesi, temelde UK’nin işidir. 

SÖK, hükümet yanıt vermemişse ya da yanıtı doyurucu değilse, yakınma ola-
yını dönemsel olarak izlemeyi sürdürebilir. Sendika özgürlüğünü zedeleyen bir 
durum yoksa ya da ileri sürülen savlar sendikal hakların kullanımına bir saldırı 
oluşturmuyor ve çok belirsiz ve kapalı nitelik taşıyor ise yakınmayı reddeder ve 
daha derin bir inceleme gerektirmediğine karar verir. YK’nin onadığı sonuçlar, 
ilgili hükümete iletilir ve gereklerinin yerine getirilmesi, hukuksal düzlemde ve/
ya da uygulamada alınan önlemlerin bildirilmesi istenir.

Özel denetimde kabul 
edilebilirlik koşulları: Onay 
koşullu genel denetimde 
olduğu gibi, onay koşulsuz 
özel denetimde de bazı 
kabul edilebilirlik koşulları 
aranır. Ancak, uygulama alanı 
sendikal özgürlüklerle sınırlı 
olan özel denetimde, önce 
iç hukuktaki başvuru (hak 
arama) yollarını tüketmek 
gerekmez.
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Doğrudan İlişki Yöntemi
UÇÖ denetim sistemleri, temelde hükümetlerce gönderilen yazılı belgelere dayalıdır. 
Hükümetler aykırılıkları giderici önlemler almazsa, olumlu somut sonuçlara ulaşa-
maz ve başarısız kalabilir. Bu durumda, doğrudan ve yerinde araştırma ve inceleme 
yapma olanağı veren ve “doğrudan ilişki misyonu” olarak adlandırılan yönteme baş-
vurulmaktadır. Ancak bu yönteme, ilgili hükümetin çağrısı (isteği) ya da denetim 
organlarının bu konudaki kararına vereceği olumlu yanıt (olur) ile başvurulabilir. 

Bir tür uluslararası soruşturma olmayan bu yöntemde, sorun ve güçlüklere ya-
zışma yoluyla değil, diyalog ve tartışma yoluyla çözüm aranır. Sorunların, hükü-
met ve sosyal ortaklar ile yüz yüze tartışıldığı “diplomatik bir formül”dür. Çözüm 
olanaklarını yerinde araştırmak için belirlenen bağımsız bir kişi, UÇÖ temsilcisi 
olay yerine gönderilir. İlgili ülkeyi yerinde ziyaret eden temsilci, konuyu çok iyi 
bilen Büro görevlileri arasından ya da dışardan seçilebilir. Bir müfettiş gibi dav-
ranmayan temsilci, misyon sırasında işçi ve işveren örgütleriyle serbestçe ilişkiler 
kurar ve ele alınan sorunlar konusunda onları bilgilendirip görüşlerini alır. SÖK’e, 
olayların ve durumun gelişimini açıklayan ayrıntılı bir rapor sunar. Ancak son 
değerlendirmeyi, SÖK ve YK yapar ve gerekli kararları alır. 

Uzmanlar Komisyonu’nun 1969’da uygulamaya başladığı bu yönteme, 1979’dan 
itibaren SÖK de başvuruyor. 12 Eylül 1980 sonrası dönemde, çeşitli uluslararası 
sendikal örgütlerin onayladığımız 98 sayılı sözleşmeye aykırı uygulama ve dü-
zenlemeler nedeniyle ülkemize yönelttiği yakınmaların SÖK tarafından incelen-
mesi sırasında (1983-1984 arasında) başvuruldu (Gülmez, 1990c: 247 vd.; 2014: 
645-649). Şubat 2004’te de, sendika özgürlüğü alanında Türkiye’de doğrudan ilişki 
misyonu gerçekleştirildi.

Sendikal hak ihlalleri konusunda Türkiye’ye yönelik yakınmalar ve SÖK kararları 
için bkz.: Gülmez, 1988: 427 vd.; Gülmez, 2011: 320-323; 2014: 657-662.
 
Türkiye’ye yönelik yakınmalar ve raporları konusunda bkz.: http://www.ilo.org/
dyn/normlex/en/f?p=1000:20030:2071694085167161:FIND:NO:20030:P20030_
COUNTRY_ID,P20030_COMPLAINT_STATU_ID:102893,1495812

SÖK Denetiminin Etkisi
Yakınmalara dayalı özel denetim mekanizması, UÇÖ’nün sendika özgürlüğü 
alanındaki etkinliklerine işlerlik kazandırma ve evrenselleştirme çabalarının en 
etkili olanıdır. İşlevi, yalnızca sendikal haklarla ilgili sözleşmelerin yaşama geçi-
rilmesini ve onlara uyulmasını sağlamakla sınırlı kalmadı. Bunun yanında, pozi-
tif kuralları tamamlama ve genişletme işlevi de gördü. SÖK, incelediği yakınma 
olaylarında -YK’nin onayladığı- kararlarında, 87 ve 98’in dar ve sözel normatif 
çerçevesi dışına çıktı, onları yorumlayarak boşluklarını doldurup son derece zen-
gin bir uluslararası içtihat oluşmasına katkıda bulundu. Özellikle, grev hakkı ile 
sendikaların siyasal eylem ve etkinliklerinin çerçevesi gibi iki önemli konuda, 87 
sayılı sözleşme metninde açıkça yer almamış olmasına karşın, bu sözleşmenin 
bazı maddelerine dayanarak verdiği ve birçok kez yinelediği kararlarıyla pozitif 
kuralların çerçevesini aştı. Bu işlevini, 98 sayılı sözleşme uygulamasında da yerine 
getirdi (BIT, 1994; BIT, 2006c). SÖK ve UK’nin oluşturduğu uluslararası sendi-
kal haklar ortak hukukundan, BM denetim organlarının, İnsan Hakları Avrupa 
Mahkemesi’nin ve Sosyal Haklar Avrupa Komitesi’nin kimi kararlarında “destek 
norm” olarak yararlanılmaktadır (Gülmez, 2008).

Genel Müdür temsilcisinin 
yerinde ziyareti: Özellikle 
ağır ihlal savları içeren bir 
yakınma alındığı zaman, 
Genel Müdür de SÖK 
Başkanının ön iznini alarak 
bir temsilci belirleyebilir. 
Yetkisi, ön ilişkiler kurmakla 
sınırlı olan temsilci; ülke 
yetkililerine, olaylardan 
duyulan kaygıyı iletir ve ilk 
tepkilerini alır. Özel denetim 
sistemini açıklar, hükümetin 
isteği/oluru üzerine 
doğrudan ilişki yöntemine 
başvurulabileceğini anlatır. 
Hükümetten, gözlemlerini 
içeren ayrıntılı yanıtını 
iletmesini ister. Hazırladığı 
rapor, SÖK’e sunulur.
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Özel denetim mekanizması, iç hukuk başvuru yollarını tüketme koşulu aran-
madığı için, örneğin sendikacıların yaşamının tehlike altında bulunduğu olağa-
nüstü durumlarda derhal işletilerek, kimi zaman ölüm cezalarının değiştirilme-
sinde rol oynadı. Birçok ülkede tutuklanan sendikacıların özgürleştirilmesinde, 
işten çıkarılanların işlerine geri dönmelerinde, kapatılan sendikaların yeniden 
açılmasında ve elkonulan sendika mal ve binalarının geri verilmesinde olumlu 
sonuçlar elde edilmesini sağladı. 

SÖK’ün, kuruluşundan beri incelediği yakınma olayı sayısı 3.336’ya ulaştı. Bu 
yakınmaların bölgelere göre dağılımı şöyledir: Amerika: 1.866 (% 56); Avrupa: 657 
(% 19,7); Afrika: 403 (% 12); Asya: 364 (% 10,9); Arap devletleri: 46 (% 1,4). Yakın-
maların yarısından çoğu, özellikle Orta ve Güney Amerika devletlerine yöneliktir.

Kasım 2018 itibarıyla Türkiye’ye yönelik toplam yakınma sayısı 38’dir. Bunlar-
dan 32’si kapatıldı. 6 yakınma aktiftir, izlenmektedir. Türkiye, Avrupadevletleri 
arasında Yunanistan, İspanya, Fransa ve Birleşik Krallık’tan sonra en çok yakınma 
alan 5. ülkedir (SÖK’e yapılan yakınmalar konusunda geniş ve karşılaştırmalı bilgi 
için bkz.: Gülmez, 2014: 651-662). 

Üçüncü Kuşak Koruma: Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi 
İzleme Sistemleri 

Genel Olarak
Onay koşullu genel denetim ile onay koşulsuz özel denetim, uygulama alanları 
kişiler ve haklar yönlerinden sınırlı olan sistemlerdir. UÇÖ, “küreselleşmeye sos-
yal yanıt” döneminde, temel insan hakları alanındaki otoritesini güçlendirmek 
amacıyla, sendika özgürlüğünün korunması için oluşturulan özel denetim meka-
nizmasına benzer “üçüncü kuşak” bir sistem oluşturdu. “Denetim” değil “izleme” 
olarak nitelenen bu sistem, genel ve özel denetim sistemlerinin yerini almaz ve 
işleyişine engel olmaz. Amaçları farklı olan birinci ve ikinci kuşak koruma sistem-
lerini tamamlayıcıdır ve onlardan bağımsız biçimde işler. 

1998 Bildirgesi, temel insan hakları sözleşmeleri başlığı altında toplanan se-
kiz UÇÖ sözleşmesi için “özendirici” nitelikte bir izleme sistemi öngördü. “Yıllık” 
ve “küresel” raporlara dayanan izleme, temel sözleşmelerin güvenceye aldığı dört 
küme temel ilke ve hak ile ilgilidir ve uygulanır.

İzleme Sistemlerinin Kapsamı, Türleri ve İşleyişi
1998 Bildirgesi, üye devletlerin temel insan haklarına ilişkin yükümlülüklerinin 
kapsam ve boyutlarını da belirtti. Üstlenilen yükümlülüklerin soyuttan somuta 
doğru uzandığını ve olumlu edimlerde bulunmayı da içerdiğini, her birini açıkla-
dığı “saygı gösterme”, “geliştirme” ve “gerçekleştirme” sözcükleriyle tanımladı. Say-
gı gösterme, temel hak ve ilkeleri gerçekleştirme konusunda siyasal istenç taşıma 
demektir ve burada (bile), soyut nitelikli yalın sözler söz konusu değildir. Ge-
liştirme, olumlu bir değişimi amaçlayan eylem ve programlarla desteklenmiş bir 
seferberlik anlamına gelir. Geliştirme, alt düzeyde de olsa, belli bir çıkış noktasın-
dan başlayarak temel ilke ve hakların tam olarak gerçekleştirilmesi doğrultusunda 
bir ilerlemeye girişilmesidir. Gerçekleştirmeden anlaşılması gereken ise, kadın ve 
erkeklerin ve ailelerinin günlük yaşamında, işyerinde ve toplumda (somut) iyileş-
tirmelerin olmasıdır (BIT, 2004b: 2-3).

Bildirge, izlemenin iki yoldan gerçekleştirilmesini öngördü: 1) Onaylanmayan 
temel sözleşmelere ilişkin olarak verilecek yıllık raporlar; 2) Geride kalan dört yıl-

1998 Bildirgesi’yle, denetim 
sistemlerinde yeni bir aşamaya 
varıldı. Onaydan bağımsız ve 
raporlar temeline dayalı olarak 
işletilen ve iki ayrı yoldan 
gerçekleştirilen bir “izleme” 
sistemi kuruldu. Yakınmalara 
dayalı özel denetimin kapsamı 
genişletildi, ama niteliği 
değiştirildi.
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lık dönemde gözlemlenen olaylar konusunda Genel Müdür’ün hazırlayacağı kü-
resel (global) rapor. 

Yıllık izleme, onaylanmayan temel sözleşmelerle ilgilidir Amacı, henüz tüm 
temel sözleşmeleri onaylamamış devletlerce Bildirge’ye uygun olarak harcanan 
çabaların her yıl izlenmesine olanak vermektir. Yıllık izlemenin uygulama alanı, 
Bildirge’de sayılan dört temel ilke ve hak kategorisinin tümüdür.

İzleme, onaylanmayan sözleşmeler için YK’nin belirlediği uygun aralıklarla 
üye devletlerden istenecek raporlar temeline dayalı olarak yapılır. 

UÇB’nin derlediği raporları, YK inceler. Ancak bundan önce, YK’nin atadığı 
bir Uzmanlar Grubuna (UG) başvurulur. Uzmanlar Grubu (uzman danışman-
lar), derlenen raporlara bir “Giriş” yazmakla görevlidir. Girişte, daha derinleme-
sine bir inceleme yapılmasına değer görülen yönlerine dikkat çekilir. UG’nin 7 
üyesi, yansız ve bağımsız olan, dürüstlük ve yetkinlik ölçütlerine göre 3 yıl için 
seçilen kişilerdir. 

Özetlemek gerekirse, yıllık izleme sistemi şu üç aşamadan oluşur: UÇB’nin yıl-
lık raporları derlemesi; UG’nin raporlar derlemesini incelenmesi ve giriş yazması; 
raporlar derlemesinin ve girişin YK’de tartışılması.

İzleme sisteminin ikinci türü küresel izlemedir. İşleyişi konusunda yapılan dü-
zenleme kısaca şöyledir: 

Küresel raporun amacı, geçen dört yıllık bir dönem sırasında gözlemlenen, 
her bir küme temel ilke ve hakka ilişkin küresel ve dinamik bir imaj sunmaktır. 
Örgüt’ün yaptığı yardımın etkililiğinin değerlendirilmesinde temel alınan ve özel-
likle uygulanmaları için gerekli iç ve dış kaynakların seferber edildiği teknik işbir-
liği alanında, eylem planları biçiminde olmak üzere, gelecek dönemlere yönelik 
olarak öncelikleri belirlemektir. 

Küresel raporun uygulama alanı, Bildirge’deki sırasıyla, her yıl, dört temel ilke 
ve hak kategorisinden biridir. UÇK, küresel raporun, bu hakların her biri konu-
sunda, tüm üye devletlerin durumuna ilişkin bütüncü bir vizyon sağlaması dile-
ğinde bulunmuştur.

GM’nin sorumluluğu altında hazırlanana küresel rapor, sözleşmeleri onay-
layan ve onaylamayan tüm ülkeleri kapsar. Rapor, üçlü tartışma ereğiyle, Genel 
Müdür raporu olarak UÇK’ye sunulur ve yalnızca bu rapora ayrılmış bir oturum 
çerçevesinde ya da başka uygun bir biçimde tartışılır. Bu tartışmadan sonuçlar 
çıkarma yetkisi ise Yönetim Konseyi’nindir. 

Küresel izleme sistemi, 1999’da sendika özgürlüğünden başladı ve ilk küresel 
rapor 2000’de yayımlandı. İzleyen yıllarda, sırasıyla zorla çalıştırma, çocukların 
çalışmasının kaldırılması ve ayrımcılığın kaldırılması konularındaki küresel ra-
porlar yayımlanıp UÇK’de tartışıldı. Küresel izlemenin birinci turu 2003’te ta-
mamlandı. 2004’te başlayan ikinci tur 2007’de ve 2008’de başlayan üçüncü tur da 
2011’de sona erdi. 2012’de yayımlanan sendika özgürlüğüne ilişkin küresel rapor-
la, dördüncü tur başladı. 

2012 küresel raporu için bkz.: Report VI: Fundamental principles and rights at work: 
From commitment to action, http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/101stSession/re-
ports/reports-submitted/WCMS_176149/lang—en/index.htm

YK, izleme sisteminin başladığı 2000’den beri, temel hakların her birine ilişkin 
eylem programları ele alıp inceledi. Bildirge’nin geliştirilmesi odaklı programın 
başlatılmasından beri (1999-2002 arasında), Bildirge’yi desteklemek için toplam 
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62,6 milyon dolar bağışta bulunuldu. Aynı dönemde, Bildirge’ye ilişkin etkinlik-
lere sağlanan bütçe dışı desteklerde, toplam katkının %80’ini ABD hükümeti sağ-
ladı. Katkıda bulunan diğer ülkeler ise, B. Krallık, Hollanda, Fransa, Almanya ve 
Japonya’dır (Gülmez, 2011: 341-343, Çiz. 7 ve 8).

Üçüncü Kuşak Korumanın Değerlendirilmesi
1998 Bildirgesi’nin öngördüğü yıllık ve küresel izleme, yaptırımcı değil “özendiri-
ci” ve öteki yöntemleri “tamamlayıcı”dır. Bu, “yumuşak hukuk” yaklaşımının bir 
sonucudur. UÇÖ’nün elindeki olanak ve araçlara başvurarak teknik işbirliği ve 
danışsal hizmetler sunmasını, ekonomik ve sosyal gelişmeye elverişli bir ortam 
yaratma çabalarında üye devletlere yardım edilmesini öngörür. Amaç, aşamalı 
olarak ve sürekli biçimde, temel insan hakları sözleşmelerine saygının ve bunlara 
uyulmasının evrenselleştirilmesini sağlamaktır. 

Ancak izleme sistemleri, ileri ve etkili bir adım olmaktan uzaktır. UÇÖ’nün 
1998 Bildirgesi’yle küreselleşmeye verdiği öne sürülen “sosyal yanıt” yetersizdir. 
Küreselleşmeye daha güçlü biçimde, etkili yaptırımları bulunan ve ayrıca teknik 
yardımlarla desteklenen bir koruma yöntemiyle yanıt verilmesi gerekirdi. 

Uzman-danışmanların, yıllık izlemenin yedi yılını tamamladığı aşamada yap-
tığı değerlendirmeler, bu yöntemin özellikle ilk beş yılında yeterince etkili olma-
dığını gösteriyor. 2004 yıllık izlemesine yazdıkları Giriş, sürecin beşinci yılındaki 
olumsuz durum ve koşulları tüm açıklığıyla şöyle ortaya koymuştu:

“2000 yılından beri hazırlanan raporlar, bir yandan kimi ülkelerde bir ilerleme 
gerçekleştirildiği gerçeğini ortaya koymuş, ancak öte yandan yoksulluk, gelir eşitsiz-
likleri ve yeni ayrımcılık biçimleri artmış, serbest bölgeler sürekli genişlemiş, insan 
ticareti, sınırlar içinde ve dışında insan hareketleri yaygınlaşmıştır ve bu olumsuz 
küresel koşullar karşısında, milyonlarca insan bir iş bulabilme kaygısı duymakta-
dır. Dört yıllık çalışmaya karşın milyonlarca insan temel haklardan yoksun-
dur” (BIT, 2004b).

Uzman-danışmanlar, 2006’daki Giriş yazısında da, küreselleşmenin, zenginler 
ve yoksullar ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurumu derinleş-
tirdiğini yineledi. Bu durum nedeniyle temel hakları ve ilkeleri gerçekleştirmenin 
daha zorlaştığını vurguladı. Ancak aynı zamanda, gelişme düzeyinin, mali kay-
nakların yetersizliğinin ve teknik kapasitenin eksikliğinin, bu hakları ve ilkele-
ri gerçekleştirme konusundaki siyasal irade yokluğunu kanıtlamak için bir özür 
olarak ileri sürülemeyeceğinin altını çizdi Yararlı olduğunu düşündükleri izleme 
sürecinin geleceği üzerinde düşünme zamanının geldiğine vurgu yaparak, şu öne-
rilerde bulundu: 

“ÜÇÖ’nün üçlü ulusal ortakları, tüm ülkelerde ulusal düzeyde temel hakları 
savunmalıdır. Temel haklar, Büro’nun çalışmalarında ve yapısında daha ayrıntılı 
biçimde yer almalı ve UÇÖ’nün tüm etkinliklerinde, her alanda ve her ülkede, 
Bildirge’yi tanıtmak ve temel hakları geliştirmek için Büro’nun tüm sektörlerinde 
daha çok çaba harcanmalıdır. Üçlü ulusal ortaklar ve özellikle de çalışan ve işve-
ren örgütleri ve üyeleri, özendirici etkinliklerle gerçekleştirilebilecek Bildirge’nin 
gerçek savunucuları olmalı, sivil toplumun öteki ortaklarıyla eşgüdüm esprisi 
içinde çalışmalıdır (BIT, 2006d: 2, 5 ve 9). 

Yıllık izlemenin ilk on yılında; rapor sunma oranı iyileşti. 2000’de %56 iken, 
2008’de %99’a yükseldi. 2010’da ise, %86’ya geriledi. Temel insan hakları sözleş-
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melerinin toplam onay sayısında %53 oranında artma oldu (1998’de 862 iken, 
2010’da 1317’ye yükseldi). Temel hak ve ilkeleri geliştirme stratejilerinde göz 
önünde bulundurulması gereken noktalardan bazıları şöyle sıralandı: 

•	 Tüm	üye	devletlerin;	ekonomik,	siyasal	ve	sosyal	bağlamlardan	bağımsız	bi-
çimde, temel çalışma hak ve ilkelerine tam olarak saygı göstermeleri gerekir;

•	 Sendika	 özgürlüğüne	 ve	 fiili	 toplu	 pazarlık	 hakkının	 tanınmasına	 saygı	
gösterilmesi, öteki temel hak ve ilkelerin uygulanması için kaçınılmazdır;

•	 Dört	temel	hak	ve	ilkenin	uygulamada	ilerlemesi	için	bunları	birbirinden	
ayırmayan uyumlu bir strateji gerekir;

•	 Hükümetlerin	siyasal	iradesi	çok	önemlidir;
•	 Mevzuat	ve	uygulamayı	aynı	zamanda	değerlendirmek	gerekir;
•	 Hükümetler	ve	sosyal	ortaklar,	bu	hak	ve	ilkelere	bağlı	sorunların	varlığını	

kabul etmelidir;
•	 Ulusal	düzeyde	diyaloğa	dayalı	bir	yaklaşım	gerekir;
•	 İşçi	ve	işveren	örgütlerini,	geliştirme	ve	uygulamaya	koyma	sürecinin	tüm	

aşamalarına katmak gerekir (BIT, GB.307/3, 2010: 2 ve 8).
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Özet
 Uluslararası sosyal politikanın başlıca kaynakları 

olan sözleşme ve tavsiyelerden doğan yükümlü-
lüklerin neler olduğunu; onay, yürürlüğe girme, 
fesih ve sözleşmelerin kaldırılması kavramları ile 
sözleşme ve tavsiyelerin nasıl sınıflandırıldığını 
açıklamak.

 UÇÖ üyesi devletlerin, sözleşme ve tavsiyelerin 
kabul edilmesinden başlayarak yükümlülükle-
ri vardır. Örgüt Anayasası, bunları belirtmiştir. 
Özellikle, İngilizce ve Fransızca olmak üzere iki 
dilde orijinal metinleri bulunan sözleşmelerin 
onaylanması, devletleri “hukuksal” yükümlü-
lük altına sokar (“taraf devlet” yükümlülüğü). 
Yükümlülüklerin başında, onaylanan sözleşme-
nin iç hukuk alanında uygulanmasını sağlamak 
gelir. Bu, sözleşmeye (ve denetim organlarının 
kararlarına) uygun yasal düzenleme ve değişik-
likler yaparak gerçekleştirilir. Bu, toplu sözleş-
meler yoluyla da yapılabilir. Ancak, sözleşmeleri 
onaylamasalar da, devletlerin “UÇÖ üyesi dev-
let” olarak yükümlülükleri vardır. Onay, ulusal 
hukuk ve uluslararası hukuk için farklı anlam-
ları olan bir kavramdır. Anayasamız, onayın iki 
işlemle gerçekleşmesini öngörür. Uluslararası 
hukukta onay, bundan sonra yapılır. Onay bel-
gesi UÇB’ye gönderilir ve onaylanan sözleşme-
yi uygulama yükümlülüğü üstlenildiği Genel 
Müdür’e bildirilir ve tescil edilir. Bu işlemle, onay 
uluslararası hukuk alanında da etkilerini doğur-
maya başlar. UÇÖ kaynaklarından yalnızca söz-
leşmeler ve protokoller onaylanır. Fesih, onayın 
tersi bir işlemdir. Kurallar, bilimsel, denetimsel, 
pratik ve başka amaçlarla sınıflandırılmaktadır. 

 Kural üretme etkinliğinin Filadelfiya Bildirgesi’ni 
izleyen dönemlerinde benimsenen temel yakla-
şımları açıklamak.

 UÇÖ’nün kural üretme etkinliğinin FB’den son-
raki ilk dönemi, “sosyal devlet dönemi”dir. 1919-
1939 dönemiyle karşılaştırıldığında; benimse-
nen yaklaşım, kural üretme tekniği, koruma 
kapsamına alınan kişiler ve konular yönlerinden 
niteliksel dönüşümler olduğu görülür. Kurallar, 
daha geniş bir perspektif ve insan hakları yak-
laşımı ile üretildi. Bireyselin yanı sıra, toplu ça-
lışma ilişkileri alanında da düzenlemeler yapıldı. 
Korumanın çerçevesi, dar anlamda “işçiler”i ve 

hatta “çalışanlar”ı aşarak genişledi. Hedeflere, 
bir eylem programı aracılığıyla aşamalı biçim-
de ulaşılmasını öngören “özendirici” sözleşme-
ler kabul edildi. Sendikal haklar alanında, hem 
düzenleme yapıldı, hem de gecikmeksizin işle-
tilebilen özel bir denetim mekanizması getirildi. 
1980’li yılların ortalarından itibaren, kural üret-
me etkinliği “küreselleşmeye sosyal yanıt” ama-
cına yöneldi. Yasama etkinliği, esnek çalışma bi-
çimlerine ilişkin sözleşme ve tavsiyelerin kabul 
edildiği bir nitelik kazandı. Hukuksal bağlayıcı-
lık taşımaya yönelik olmayan “yumuşak hukuk” 
yaklaşımıyla düzenlemeler yapıldı. Bunlardan, 
1998 ve 2008 Bildirgeleri, özellikle önemlidir.

 “Yumuşak hukuk” belgelerinden bildirge” ni-
telikli bazı belgeler ile “temel insan hakları 
sözleşmeleri”nde yapılan düzenlemeleri açıklamak.

 1998 Bildirgesi, 4 temel ilke ve hakkı güvenceye 
alan 8 sözleşmeyi, “temel insan hakları sözleşme-
leri” olarak nitelendirdi. Genel ve özel denetim 
sistemlerini tamamlayıcı olmak üzere, “izleme” 
sistemi getirildi. 1999’da açıklanan “insanca/uy-
gun çalışma” paradigması, 2008 Bildirgesi’yle ku-
rumsallaştırıldı. “İnsanca çalışma gündemi”nin 
hızla uygulamaya konulması öngörüldü. Üye 
devletlerden, İÇG’nin dört stratejik hedefine da-
yanan politikalar uygulaması istendi. Bu hedefle-
rin bölünmezliği ve karşılıklı bağımlılığı vurgu-
landı. 2009’da, yaşanan ekonomik ve mali krizle 
baş edebilmek için Dünya İstihdam Paktı kabul 
edildi. Temel insan hakları sözleşmeleriyle, dört 
temel ilke ve hak güvenceye alındı. Uygulamada 
gerçekleştirilebilmesi yönünden, bu hakların bö-
lünmezliği ve karşılıklı bağımlılığı vurgulandı. 87 
ve 98 sayılı sözleşmelerle, sendikal haklar devlete 
ve işverenlere karşı korundu. Sendika özgürlüğü 
ve hakkı, bireysel ve toplu yönleriyle evrensel öl-
çekte düzenlendi. Ayrılmaz parçasını oluşturan 
toplu iş sözleşmeli, özgür ve özerk toplu pazarlık 
hakkı güvenceye bağlandı. 29 ve 105 sayılı sözleş-
melerle, zorla çalıştırma ya da zorunlu çalışmanın 
her biçimi, kişiler yönünden uygulama alanı sı-
nırlanmaksızın yasaklandı. 138 ve 182 sayılı söz-
leşmelerle, çocukların çalışması yasaklandı. 100 
ve 111 sayılı sözleşmelerle, istihdam ve meslekte 
ayrımcılık yasağı getirildi.

1

2
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 Genel ve özel denetim sistemleri ile izleme siste-
mini açıklamak.
 UÇÖ, geleneksel kural üretme etkinliğinin “on-
suz olmaz” parçası olarak, kuruluşundan beri 
oluşturduğu kurallara uyulmasını sağlamaya 
çaba gösterdi. Denetim ve koruma etkinliği, “üç 
kuşaklı” bir evrim gösterdi. Anayasa’da öngörü-
len “genel denetim”, onay koşulludur; raporlara 
ve yakınmalara dayalı olarak işler. Raporlara da-
yalı denetimi, bağımsız kişilerden oluşan UK ile 
üçlü yapıda olan KK gerçekleştirir. UK’nin ha-
zırladığı rapor, UÇÖ kurallar düzeninin içeriği 
ve çerçevesi açısından son derece önemlidir. KK 
ise, en ağır ve ciddi ihlalleri/onayladığı sözleş-
meye aykırılıkları sürdüren devletleri kapsayan 
“özel liste” ile sınırlı olarak, denetimin ikinci ve 
son aşamasında görev yapar. Durumunu tartış-
tığı devlet(ler)i, gerekirse “özel paragraf ”a alır. 
Genel denetimin “yakınmalara” dayalı olarak iki 
yoldan işletilebilen iki türü ise, uygulamada çok 
seyrek başvurulan denetimdir. 87 ve 98’in kabul 
edilmesinin ardından, “onay koşullu olmayan”, 
yakınmalara dayanan özel bir denetim sistemi 
getirildi. Yalnızca, geniş anlamda sendika özgür-
lüğü, gönüllü toplu pazarlık ve grev haklarına 
yönelik saldırı ve ihlallere karşı işletilebilir. Da-
yanağı, “UÇÖ üyesi devlet” sıfatıdır. İç hukukun 
öngördüğü başvuru yollarını tüketmek gerek-
mez. Temel denetim organı, 1951’den beri 3336 
yakınmayı/şikâyeti inceleyen SÖK’tür. 1998 
Bildirgesi’yle, 4 temel ilke ve hak için “izleme” 
sistemi getirildi. Yıllık ve küresel olmak üzere iki 
türü vardır. 

4
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdaki UÇÖ kaynaklarından hangisi üye dev-
letlerin onaylamasına açıktır?

a.  Tavsiyeler
b.  Bildirgeler
c.  Sözleşmeler
d.  Kararlar
e.  Anlaşmalar

2. Aşağıdakilerden hangisi, üye devletin sözleşme ve 
tavsiyelerin kabul edilmesinden sonraki yükümlülük-
lerinden değildir?

a.  Yetkili makamın UÇB’ye rapor göndermesi
b.  Yetkili makamın aldığı önlemler konusunda 

Genel Müdür’e bilgi vermesi
c.  Yetkili makamın aldığı önlemler konusunda işçi 

ve işveren sendikalarına bilgi vermesi
d.  Yetkili makamın onayına sunulması
e.  Yetkili makamın aldığı karara ilişkin olarak Ge-

nel Müdür’e bilgi vermesi

3. Anayasamıza göre onay nasıl gerçekleşir?
a.  Sözleşme ve tavsiyenin imzalanmasıyla
b.  Sözleşme ve tavsiyenin imzalanıp Resmi Gaze-

tede yayımlanmasıyla
c.  Sözleşme ve tavsiyenin onaylanmasının bir ka-

nunla uygun bulunmasıyla
d.  Sözleşmenin Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaş-

kanınca imzalanması ve Resmi Gazetede ya-
yımlanmasıyla

e.  Sözleşmenin onaylanmasının bir kanunla uy-
gun bulunması ve Cumhurbaşkanınca onayla-
nıp Resmi Gazetede yayımlanmasıyla

4. Aşağıdaki sözleşmelerden hangileri temel insan 
hakları sözleşmelerinden değildir?

a.  87 sayılı sözleşme
b.  144 sayılı üçlü danışmalar sözleşmesi
c.  111 sayılı istihdam ve meslekte ayrımcılık yasa-

ğı sözleşmesi
c.  29 sayılı zorla çalışma yasağı sözleşmesi
d.  98 sayılı sözleşme
e.  138 sayılı asgari yaş sözleşmesi

5. Bazı sözleşmelerin “temel insan hakları sözleşmele-
ri” olarak nitelendirilmesi, aşağıdaki belgelerden han-
gisiyle gerçekleşti?

a.  Filadelfiya Bildirgesi’yle
b.  1986’da yapılan UÇÖ Anayasa değişikliğiyle
c.  Hakça bir Küreselleşme İçin Sosyal Adalet 

Bildirgesi’yle
d.  Temel İlke ve Haklar Bildirgesi’yle
e.  UÇÖ Anayasası’nın Başlangıç bölümüyle

6. “İnsanca/uygun çalışma” paradigması, hangi Genel 
Müdür zamanında ve hangi tarihte kabul edildi?

a.  M. Hansenne zamanında ve 1998’de
b.  M. Hansenne zamanında ve 1999’da
c.  J. Somavia zamanında ve 1998’de
d.  J. Somavia zamanında ve 2008’de
e.  J. Somavia zamanında ve 1999’da

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a.  87 ve 98 sayılı sözleşmeler 1948 yılında kabul 

edilmiştir
b.  87 ve 98 sayılı sözleşmeler, sendika özgürlüğü-

nü devlete karşı güvenceye almıştır
c.  Sendika özgürlüğü, 98 sayılı sözleşmeyle işve-

renlere, 87 sayılı sözleşmeyle devlete karşı ko-
runmuştur

d.  87 sayılı sözleşme sendika hakkını işverenlere 
karşı güvenceye almıştır

e.  87 sayılı sözleşme, sendika özgürlüğünü yalnız-
ca bireysel yönüyle korumuştur

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a.  Yakınmalara dayalı özel denetimin dayanağı 87 

sayılı sözleşmedir
b.  Yakınmalara dayalı genel denetim, onay koşulu-

na bağlı değildir
c.  Raporlara dayalı denetim, sözleşmelerde dü-

zenlenmiştir
d.  Yakınmalara dayalı özel denetimin dayanakları 

87 ve 98 sayılı sözleşmelerdir
e. Sendika Özgürlüğü Komitesi üçlü yapıdadır, 

ancak Başkanı bağımsız bir kişidir
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Yaşamın İçinden

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a.  SÖK üyeleri, YK içinden eşit sayıda olmak üze-

re belirlenir 
b.  SÖK üyeleri, YK içinden “2+1+1” formülüne 

göre belirlenir
c.  SÖK, onay koşuluna bağlı denetim yapan bir 

organdır
d.  İç hukuk yolları tüketilmedikçe SÖK’e başvuru-

lamaz
e.  SÖAUK, ilgili hükümetin “olur”a bağlı olmaksı-

zın yakınmayı inceler

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? 
a.  İzleme sistemi, temel insan hakları alanında ge-

nel ve özel denetim sistemlerinin yerini almaz
b.  Yıllık izleme, üye devletlerin onaylamadığı te-

mel insan hakları sözleşmelerini kapsar
c.  Yıllık izleme, üye devletlerin onaylamadığı tüm 

sözleşmeleri kapsar
d.  Küresel izlemede, 1998 Bildirgesi’ndeki sırala-

ma gözetilir
e.  Küresel rapor, temel insan hakları sözleşmeleri-

ni onaylayan ve onaylamayan devletleri kapsar
 

Yargı-Sen’in 2892 sayılı Yakınması ve SÖK’ün Ara 
Kararı
Yargıç ve Savcılar Sendikası, 20 Ocak 2011 tarihinde 
kuruldu. Ankara Valiliğince, 11 Mart 2011’de kapat-
ma davası açıldı. Ankara İş Mahkemesi, 28 Temmuz 
2011’de kapatma kararı verdi. 
Bunun üzerine Yargı-Sen, iç hukuk başvuru yollarını 
tüketmeden (yani Yargıtay başvurusunu yapmadan) 
4 Ağustos ve 6 Eylül 2011 tarihlerindeki yakınmasıy-
la SÖK’e başvuruda bulundu. Hükümet, 2 Kasım ve 
14 Ocak 2012 tarihli mektuplarda yanıtını iletti. SÖK, 
Yargı-Sen’in yaptığı Yargıtay başvurusunun sonuçlan-
masını istemeksizin ve beklemeksizin, ara raporunda 
ilk değerlendirmesini yaptı. 
SÖK’ün, YK’den onamasını istediği ara tavsiyeleri (ka-
rarları) şunlar:
“a. Komite; UÇÖ denetim organlarının birçok kez is-

tediği gibi, sosyal ortaklarla görüşerek, 4688 sayılı 
yasanın 87 sayılı sözleşme ile uygunluğunu sağla-
mak amacıyla değiştirilmesini bekler ve hükümet-
ten, bu konudaki çabalarını yoğunlaştırmasını rica 
eder. Komite hükümeti, bu konuda UÇB’nin teknik 
yardımından yararlanmaya davet eder.

b. Komite; yargıç ve savcıların sendikal örgütü olarak, 
bu memur kategorisinin çıkarlarını savunmak ve 
geliştirmek için çalışabilmesi, etkinliklerini yerine 
getirebilmesi ve sözleşmenin tanıdığı haklardan 
yararlanabilmesi amacıyla, YARGI-SEN’i derhal ta-
nıması için gerekli önlemleri almasını hükümetten 
ısrarla rica eder. Komite, bu konuda durumun geli-
şimden bilgi vermesini rica eder. 

c. Komite; (görev yerleri değiştirilen ve anti sendikal 
ayrımcılık mağduru olduklarını ileri süren) sendika 
yöneticileri Dr. Ruşen Gültekin, Ömer Faruk (Emi-
nağaoğlu) ve Ahmet Taşurt’un karşı karşıya kaldığı 
sendika özgürlüğüne karşı ileri sürülen ayrımcılık 
savları konusundaki gözlemlerini iletmesini hükü-
metten ısrarla rica eder.

d. Komite, bu yakınmanın yasal yönleri konusunda 
Uzmanlar Komisyonu’nun dikkatini çeker.” (BIT, 
363. rapor: 331; Gülmez, 2012: 66-82).
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
1. c Yanıtınız yanlış ise “Sözleşme ve Tavsiyelere 

İlişkin Çeşitli Bilgiler” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

2. a Yanıtınız yanlış ise “Sözleşme ve Tavsiyelere 
İlişkin Çeşitli Bilgiler” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

3. e Yanıtınız yanlış ise “Sözleşme ve Tavsiyelere 
İlişkin Çeşitli Bilgiler” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

4. b Yanıtınız yanlış ise “Sözleşme ve Tavsiyelere 
İlişkin Çeşitli Bilgiler” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

5. d Yanıtınız yanlış ise “Kural Üretme Etkinliğine 
ve Kurallar Düzenine Toplu Bakış” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

6. e Yanıtınız yanlış ise “Kural Üretme Etkinliğine 
ve Kurallar Düzenine Toplu Bakış” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

7. c Yanıtınız yanlış ise “Kural Üretme Etkinliğine 
ve Kurallar Düzenine Toplu Bakış” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz. 

8. e Yanıtınız yanlış ise “Uygulama ve Denetim Sis-
temleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. a Yanıtınız yanlış ise “Uygulama ve Denetim Sis-
temleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. c Yanıtınız yanlış ise “Uygulama ve Denetim Sis-
temleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1
Sözleşme ve tavsiyeler kabul edilince, ilk yükümlülük-
ler şunlardır: Süresi içinde yetkili makama sunma, alı-
nan önlemler konusunda Genel Müdür’e bilgi verme, 
onay işleminin tamamlandığını GM’ye bildirmedir. Bu 
yükümlülükler, Anayasa’da öngörülmüştür. 

Sıra Sizde 2
FB ile başlayan “sosyal devlet dönemi”nde, kural üret-
me etkinliğinde görece düşme oldu. Ancak yaklaşım 
değişti. Kuralların kişiler ve konular yönünden kapsa-
mı genişledi. FB’de öngörülen özgürlük, eşitlik ve insan 
onuru gibi değerlere dayanan sözleşmeler kabul edil-
di. Özellikle sendika özgürlüğü, 87 ve 98’de öngörülen 
sendikal haklar için özel denetim sistemi ile uluslarara-
sı güvenceye bağlandı. Temel insan hakları sözleşmele-
rinden 5’i, bu dönemin başlarında kabul edildi. 

Sıra Sizde 3
Kural üretme etkinliğinin 1980’li yılların ortalarından 
sonraki kesiti, “küreselleşmeye sosyal yanıt” niteliği ta-
şır. Düzenlemelere, “yumuşak hukuk” anlayışı damga-
sını vurdu. Hukuksal bağlayıcılık doğurmaya yönelik 
olmayan belgeler ağırlık kazandı. Temel insan hakları 
sözleşmeleri için getirilen denetim sistemi “izleme” 
olarak adlandırıldı. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Uluslararası sosyal politikanın küresel ve bölgesel diğer aktörlerini tanıyabilecek,
Birleşmiş Milletlerin sosyal politikaya ilişkin belgelerini değerlendirebilecek,
Birleşmiş Milletler kuruluşlarının sosyal politikaya ilişkin faaliyetlerini anla-
tabilecek,
Avrupa Konseyinin sosyal politikaya ilişkin belgelerini değerlendirebilecek,
Avrupa Birliğinin sosyal politikasını açıklayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•	 Uluslararası	Sosyal	Politika
•	 Birleşmiş	Milletler
•	 Birleşmiş	Milletler	Ekonomik	
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Sözleşmesi

•	 Avrupa	Konseyi
•	 Avrupa	Sosyal	Şartı
•	 Avrupa	Birliği
•	 Avrupa	Birliğinin	Sosyal	Politikası
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•	 BİRLEŞMİŞ	MİLLETLER	VE	SOSYAL	
POLİTİKA

•	 ULUSLARARASI	SOSYAL	POLİTİKANIN	
BÖLGESEL	AKTÖRLERİ

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA



GİRİŞ 
Bu bölümde uluslararası çalışma hukukunun ve sosyal politikanın UÇÖ dışındaki 
aktörlerini ele alacağız. 

Çağdaş uluslararası yaşamın karakteristik olgularından biri, insan hakları 
belgelerinin ve gözetim sistemlerinin yaygınlaşmasıdır. Birleşmiş Milletler (BM) 
ve uzman kuruluşları, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Medeni ve Siyasi Hak-
lar Uluslararası Sözleşmesi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası 
Sözleşmesi gibi kapsamlı küresel sözleşmelere ek olarak, insan haklarının belirli 
yönlerini (örneğin, ırk ayrımcılığı, kadın hakları) yönetmek için yeni belgeler ka-
bul etmişlerdir (Meron, 1982). Ayrıca bölgesel kuruluşlarda da (örneğin, Avrupa 
Konseyi, Avrupa Birliği), gerek medeni ve siyasi haklara gerekse sosyal haklara 
ilişkin çeşitli enstrümanlar kabul edilmiştir. BM’de genel uygulama, her insan 
hakları enstrümanın kendi denetim sistemini yaratması olmuştur. Aynı yaklaşı-
mı bölgesel enstrümanlarda da görmekteyiz. İnsan hakları enstrümanlarındaki ve 
denetim sistemlerindeki bu çoğalma, bütçe, programlama ve uygulama konula-
rında eşgüdüm sorunlarına yol açsa da, insan hakları belgelerinin ve bu bağlamda 
çalışma haklarını ve sosyal politikayı ilgilendiren uluslararası normların yaygın-
laşması olumlu bir gelişme olmuştur.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE SOSYAL POLİTİKA
I. Dünya Savaşının (1914-1918) yol açtığı büyük yıkım, savaş sonrasında, dev-
letleri kalıcı bir barışı geçerli kılmak ve uluslararası güvenliği sağlamak amacına 
yöneltmiş ve 1920’de Milletler Cemiyeti kurulmuştu. Ancak Milletler Cemiyeti-
nin varlığı II. Dünya Savaşının çıkmasını engelleyemedi; Milletler Cemiyetinin 
kendisi de II. Dünya Savaşının (1939-1945) ardından yapılan Cenevre Konferansı 
ile 1946 yılında feshedildi. 

BM’nin kurulması fikri, II. Dünya Savaşı sırasında yeniden ortaya çıkmıştır. 
Savaşa son veren dünya liderleri, ileride meydana gelecek savaşları önleyecek ve 
barışı sürdürecek bir sistemin kurulmasına ihtiyaç duymuşlardır. Bunun da an-
cak, tüm ulusların bir arada çalışabileceği uluslararası bir örgütün kurulmasıyla 
mümkün olabileceği kanısına varmışlar ve BM’nin temellerini atmışlardır. BM, 
kurucu devletler olarak adlandırılan 51 ülke tarafından, 24 Ekim 1945 tarihinde 
kurulmuştur. 2018 yılı itibariyle üye sayısı 193’e ulaşmıştır. BM’nin faaliyetlerini, 
BM Antlaşması belirler. Bu Antlaşma üye ülkelerin görev ve haklarını ve Antlaşma 
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amaçlarını gerçekleştirebilmek için yapılması gerekenleri tanımlar. Bir ülke BM 
üyesi olduğunda, Antlaşmanın öngördüğü kural ve hedefleri kabul etmiş sayılır. 

BM’nin dört ana amacı vardır: 
•	 Uluslararası	barış	ve	güvenliği	korumak,	
•	 Ülkeler	arasında	dostane	ilişkiler	kurmak,	
•	 Uluslararası	ekonomik,	 sosyal,	kültürel,	 insani	sorunların	çözümünde	 iş-

birliği yapmak ve temel insan hak ve özgürlüklerine gerekli saygının göste-
rilmesini teşvik etmek,

•	 Ortak	çıkarların	elde	edilmesi	hususunda	milletler	arasında	uyumu	sağla-
yan bir merkez olmak. 

Birleşmiş Milletlerin amaçları nelerdir?

Birleşmiş Milletler Belgeleri
BM çalışma yaşamına ilişkin konularla doğrudan uğraşmaz ve UÇÖ’yü, Anayasa-
sında belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almakla sorum-
lu uzman kuruluşu olarak kabul eder. Bu husus, 1946 yılında iki kuruluş arasındaki 
bir anlaşma ile karara bağlanmış ve UÇÖ, BM’nin ilk uzman kuruluşu olmuştur. 

Türünün ilk örneği olan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 1948 yılında ka-
bulünden bu yana, UÇÖ sözleşmelerinde tanımlanan çalışmaya ilişkin haklarla, 
BM belgelerinde tanımlanan insan hakları arasındaki ilişki çeşitli açılardan ince-
lenmiştir	(International	Labour	Office,	1969;	Valticos,	1998).	

Bu konuda yapılan ilk saptama, çalışmaya ilişkin hakların, İnsan Hakları Ev-
rensel Bildirgesinden çeyrek yüzyıl önce uluslararası düzeyde kabul görmüş ol-
duğudur. 1919 yılında kabul edilen UÇÖ Anayasası, uluslararası hukukun, temel 
bireysel haklara ilişkin ilk sözleşmesel temelini oluşturmaktadır. 

İkinci saptama, tüm UÇÖ Sözleşmeleri ve Tavsiyeleri insan haklarının geliş-
mesine ve korunmasına farklı açılardan katkı yaparken, bazı UÇÖ Sözleşmele-
rinin de insan hakları alanında öncü rol oynamasıdır. UÇÖ normları, yalnızca 
ekonomik ve sosyal alandaki insan hakları belgelerine kaynak olmakla kalmamış; 
zorla ve zorunlu çalışma, sendikal haklar ve ayrımcılığın önlenmesi konularında 
medeni ve siyasi haklara ilişkin insan hakları belgelerine de kaynaklık yapmıştır. 

UÇÖ’nün 1998 tarihli Konferansında oybirliği ile kabul edilen Çalışmada Te-
mel İlkeler ve Haklar Bildirgesi de, örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hak-
kının, zorla ve zorunlu çalışmanın her türlü biçiminin yok edilmesinin, çocuk iş-
çiliğin ortadan kaldırılmasının ve istihdamda ayrımcılığa son verilmesinin temel 
insan	hakları	olduğunun	altını	bir	kez	daha	çizmiştir	(ILO,	1998).	

BM’nin benimsediği çeşitli insan hakları belgeleri, çalışmaya ilişkin konuları 
da kapsamaktadır. Bu konuda en önemli üç belge, 10 Aralık 1948 tarihinde imza-
lanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 16 Aralık 1966 tarihinde imzalanan ve 23 
Mart1976 tarihinde yürürlüğe giren Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleş-
mesi	ve	16	Aralık	1966	tarihinde	imzalanan	ve	3	Ocak	1976	tarihinde	yürürlüğe	
giren Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesidir. 

Bunların yanında diğer bazı BM Sözleşmeleri de, uluslararası sosyal politikaya 
kaynak oluşturmuştur.

Kapsamlı niteliklerinden dolayı BM Sözleşmeleri, genel ifadelerle kaleme alın-
mıştır. Bu Sözleşmelerdeki çalışma yaşamına ilişkin çeşitli haklar, UÇÖ standartla-
rına kıyasla daha az kesin ve daha az ayrıntılıdır. İçerik açısından bakıldığında ise 
UÇÖ Sözleşmeleri, BM Sözleşmelerine kıyasla daha fazla koruma sağlamaktadır. İl-

1

UÇÖ normları, yalnızca 
ekonomik ve sosyal alandaki 
insan hakları belgelerine 
kaynak olmakla kalmamış; 
zorla ve zorunlu çalışma, 
sendikal haklar ve ayrımcılığın 
önlenmesi konularında 
medeni ve siyasi haklara ilişkin 
insan hakları belgelerine de 
kaynaklık yapmıştır.
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ginç bir husus, grev hakkını konu alan ayrı bir UÇÖ Sözleşmesi mevcut değilken, 
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesinde grev hakkına doğrudan 
değinilmesidir. 

 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
BM’nin çalışma haklarına ilişkin hükümler içeren belgelerinin başında 1948 ta-
rihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi gelir. Bildirge, insan haklarının bölünmez-
lik, bütünsellik ve karşılıklı bağımlılık ilkelerinin ilk evrensel belgesidir. Bildir-
gede birinci kuşak insan haklarının yanı sıra, ikinci kuşak insan haklarına, yani 
ekonomik sosyal ve kültürel haklara da yer verilmiş ve sosyal hakların insan hak-
larından olduğu kesin bir biçimde kabul edilmiştir. 

II. Dünya Savaşı sırasında Müttefik Devletler, ifade özgürlüğü, toplantı öz-
gürlüğü, korku içinde olmamak ve yokluk içinde olmamak biçiminde dört temel 
özgürlük alanı belirlemişlerdir. Savaştan sonra devletler, bireylere tanınan hak ve 
özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleşmişler ve Birleşmiş Mil-
letler Antlaşması ile ırk, cins, dil ve din ayrımı gözetmeksizin herkese bu temel 
özgürlükleri ve insan haklarını tanımışlardır. Bu hakların ayrıntılı tanımı, BM İn-
san Hakları Komisyonunun hazırladığı ve birkaç değişiklik yapıldıktan sonra 10 
Aralık 1948 tarihinde, BM Genel Kurulunun Paris’te yapılan oturumunda kabul 
edilen 30 maddelik İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde yer almıştır. 

Uluslararası hukuk açısından bir bağlayıcılığı olmamasına rağmen Bildirge, 
manevi düzeyde dünya çapında kabul görmüştür. Türkiye, Bildirgenin kabulünde 
olumlu oy kullanmış; Bildirge metnini, bu metin uluslararası bir antlaşma olma-
dığı halde TBMM’de okuyarak kabul etmiş ve Resmi Gazete’de yayımlamıştır.

Bildirge, medeni ve siyasi hakların yanı sıra ekonomik, toplumsal, kültürel 
hakları da tanımlamıştır. Bildirge, bu yaklaşımıyla kişisel hakların ancak sosyal ve 
ekonomik haklarla birlikte gerçekleşebileceğinin altını çizmektedir. Bu bağlamda 
tüm hak ve özgürlükler, herhangi bir ayrım yapılmaksızın birlikte ele alınmak-
tadır. Bildirgeden önce İngiltere’de Magna Karta (1215), Amerika’da Bağımsızlık 
Bildirgesi (1776) ve Fransa’da İnsan Hakları Bildirisi (1789) gibi ulusal düzeyde 
insan hakları belgeleri bulunmakla birlikte, BM İnsan Hakları Bildirgesi insan 
haklarını ulusal düzeyden evrensel düzeye çıkaran ilk belge olmuştur. 

Bildirge, Önsöz metninden ve 30 maddeden meydana gelmektedir. Bildirgenin 
Önsözünde dünyada eşitliğin, özgürlüğün; küresel adalet ve barışla gerçekleşeceği 
ve insanın sahip olduğu eşit ve başkasına aktarılamaz haklarının uluslararası dü-
zeyde tanınmasının şart olduğu vurgulanmıştır. Önsözde, tüm dünyada insanlığın 
korkudan uzak tutulması ve yoksulluktan kurtulması, ifade, inanç ve toplanma öz-
gürlüğüne kavuşması en yüksek ideal olarak belirtilmiştir. Bildirgenin çalışma ya-
şamı ve sosyal politika açısından önem taşıyan maddeleri ve içerikleri şu şekildedir:

İnsan Hakları Bildirgesinde hangi tür haklar tanımlanmıştır?

MADDE 4: Hiç kimse köle ya da kul olarak kullanılamaz; kölelik ve köle alım 
satımı her türlü biçimiyle yasaktır.

MADDE 20: (1) Herkesin barışçıl biçimde toplanma ve dernek kurma özgür-
lüğü vardır. (2) Hiç kimse bir derneğe girmeye zorlanamaz.

MADDE 22: Herkesin, toplumun bir üyesi olarak sosyal güvenliğe hakkı var-
dır; ayrıca, onuru ve kişiliğinin serbestçe gelişmesi için gerekli olan ekonomik, 
sosyal ve kültürel hakların, ulusal çaba ve uluslararası işbirliği yoluyla ve her dev-
letin örgüt ve kaynaklarıyla orantılı olarak gerçekleştirilmesine de hakkı vardır.

BM Ekonomik, Sosyal ve 
Kültürel Haklar Sözleşmesinde 
grev hakkına doğrudan 
değinilmektedir.

İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesinin kabul edildiği 
10 Aralık günü, her yıl tüm 
dünyada “İnsan Hakları Günü” 
olarak kutlanmaktadır.

2



Uluslararası Sosyal Politika144

MADDE 23: (1) Herkesin çalışmaya, işini özgürce seçmeye, adil ve elveriş-
li çalışma koşullarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır. (2) Herkesin hiçbir 
ayrım gözetilmeksizin, eşit çalışma karşılığı eşit ücrete hakkı vardır. (3) Çalışan 
herkesin, kendisine ve ailesine insanlık onuruna uygun bir yaşayış sağlayan, gere-
kirse her türlü sosyal güvenlik araçlarıyla da desteklenen bir ücrete hakkı vardır. 
(4) Herkesin, çıkarlarının korunması için başkaları ile birlikte sendika kurmaya 
ve kurulu bir sendikaya katılma hakkı vardır.

MADDE 24: Herkesin, çalışma saatlerinin makul ölçüde sınırlandırılması ve 
belirli aralıklarla ücretli izin dâhil olmak üzere, dinlenme ve boş zamanlarını de-
ğerlendirme hakkı vardır.

MADDE 25: (1) Herkesin gerek kendisi, gerek ailesi için yiyecek, giyecek, ko-
nut, sağlıksal bakım, gerekli toplumsal hizmetler de içinde olmak üzere sağlığına 
ve esenliğine uygun bir yaşam düzeyine; işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlı-
lıkta ya da geçim olanaklarından kendi iradesi dışında yoksun kaldığı başka du-
rumlarda, güvenliğe hakkı vardır. (2) Analık ve çocukluk, özel bakım ve yardım 
hakkı doğurur. Bütün çocuklar, ister evlilik içinde, ister evlilik dışında doğsunlar, 
eşit sosyal güvenlikten yararlanırlar. 

Görüldüğü gibi Bildirge temel sosyal hakları, kişisel ve medeni haklarla bir 
bütünsellik içinde ele almaktadır. 

BM Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve BM 
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin benimsenmesine yol açan süreçte insan hak-
larının temel ilkelerini ortaya koyan bir Bildirge ile birlikte, bu hakları ayrıntı-
landıran ve bağlayıcılığı olan bir sözleşmenin kabul edilmesi kararlaştırılmıştı. 
Sözleşme taslağının hazırlanması sürecinde, üye devletler arasında negatif haklar 
grubuna giren medeni ve siyasi haklarla pozitif haklar grubuna giren ekonomik, 
sosyal ve kültürel hakların göreli önemi konusunda önemli ayrılıklar ortaya çıktı. 

Bu nedenle tasarlanan sözleşme biri medeni ve siyasi hakları, diğeri ekonomik, 
sosyal ve kültürel hakları içermek üzere ikiye bölündü. Birinci sözleşme, BM Me-
deni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi, ikinci sözleşme ise BM Ekonomik, 
Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi oldu. Her iki Sözleşme de 16 
Aralık 1966 tarihinde BM Genel kurulunda kabul edildi. Bu Sözleşmeler, insan 
haklarının bölünmezliği, bütünselliği ve karşılıklı bağımlılığını ifade etmelerinin 
yanı sıra, taraf devletler için hukuksal yükümlülükler doğuran özellikleri ile Ev-
rensel Bildirgedeki hakları bir adım ileriye taşımış oldular.

BM Evrensel Bildirgesi, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Eko-
nomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve Ek Protokoller, hep 
birlikte “Uluslararası İnsan Hakları Kanunu”nu oluşturmaktadır. 

Uluslararası İnsan Hakları Kanunu neye denir?

23 Mart 1976 tarihinde yürürlüğe giren Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası 
Sözleşmesi, sosyal politikaya ilişkin olarak, ayırımcılık yapılmaması (Madde 3), 
hiç kimseden zorla ya da zorunlu çalışma istenmeyeceği (Madde 8) ve sendika 
hakkının tanınması (Madde 22) hükümlerini içermektedir. Taraf devletler için 
bağlayıcılığı olan Sözleşme, BM İnsan Hakları Komitesi tarafından izlenmekte-
dir. 29 Ekim 2018 tarihi itibariyle, Sözleşmeyi 172 ülke onaylamıştır. Türkiye de 
Sözleşmeyi 23 Eylül 2003 tarihinde bazı açıklamalar ve 27. Maddeye koyduğu çe-
kinceyle onaylamıştır.

Negatif haklar, kişinin devlet 
tarafından dokunulamayacak 
haklarıdır (inanç, fikir, 
ifade özgürlükleri, özel 
mülkiyet hakkı gibi). Bu 
haklar vatandaşlık sıfatı 
aranmaksızın, bütün kişilere 
tanınmıştır. Pozitif haklar, 
bireylere devletten olumlu 
bir davranış, bir hizmet, bir 
yardım isteme olanağını 
tanıyan haklardır (çalışma 
hakkı, sağlık hakkı, konut 
hakkı, sosyal güvenlik hakkı 
gibi).
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Çalışma yaşamı ve sosyal politika açısından en ayrıntılı hükümleri içeren Eko-
nomik,	Sosyal	ve	Kültürel	Haklar	Uluslararası	Sözleşmesi,	3	Ocak	1976	tarihinde	
yürürlüğe girmiştir. Sözleşmeyi onaylayan devletler, çalışma hakları, sağlık hakkı, 
eğitim hakkı ve yeterli yaşam standardı hakkı dahil olmak üzere bireylerin eko-
nomik, sosyal ve kültürel haklarının verilmesi doğrultusunda çalışacaklarını ta-
ahhüt etmiş olmaktadır. 29 Ekim 2018 tarihi itibariyle, Sözleşmeyi 169 ülke onay-
lamıştır. Taraf Devletler için bağlayıcılığı olan Sözleşme, BM Ekonomik, Sosyal ve 
Kültürel Haklar Komitesi tarafından izlenmektedir. Türkiye Sözleşmeyi 23 Eylül 
2003 tarihinde bazı açıklamalar ve 13. Maddenin 3. ve 4. Paragraflarına koyduğu 
çekincelerle onaylamıştır. 

Birleşmiş Milletler Sözleşmelerine, Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliğinin say-
fasından ulaşabilirsiniz: http://www.un.org.tr/

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi, bir Önsöz ve 
31 Maddelik 5 Bölümden oluşmaktadır. Sözleşmenin 6-15 arasındaki Maddeleri, 
aşağıda özetlenen ekonomik, sosyal ve kültürel hakları listelemektedir:

Çalışma hakkı (Madde 6): Taraf Devletler, herkese çalışma hakkını tanımak ve 
bu hakkı korumak için gerekli tedbirleri almak, ayrıca üretken ve tam istihdamı 
sağlamak için gerekli politikaları ve yöntemleri uygulamak durumundadır. 

Adil ve uygun çalışma şartları hakkı (Madde 7): Taraf Devletler, bütün çalışanla-
ra adil ve uygun çalışma koşullarını sağlamak durumundadır. Bunun için, çalışma 
karşılığı asgari bir gelir elde edilmesi, eşit işe eşit ve adil ücret, özellikle kadınların, 
erkeklerin çalışma şartlarından daha alt düzeyde olmayan şartlarda çalışmaları; ça-
lışanın kendisi ve ailesi için insanca bir yaşam, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları; 
işte yükselmede kıdem ve ehliyetten başka bir ölçüt olmadan eşit imkânlar sağlan-
ması; dinlenme, çalışma arası, çalışma saatlerinin makul ölçüde sınırlandırılması, 
ücretli yıllık izin ve resmi tatillerde ücret verilmesi güvence altına alınmalıdır. 

Sendikal haklar (Madde 8): Taraf devletler, herkese kendi ekonomik ve sos-
yal çıkarlarını korumak ve geliştirmek için sendika kurmak ve sadece sendikanın 
kendi kurallarına tabi olarak kendi seçtiği bir sendikaya katılmak hakkını tanı-
mak durumundadır. Bu hakkın kullanılması ve sendikaların faaliyetleri, ulusal 
güvenliği veya kamu düzenini veya başkalarının hak ve özgürlüklerini korumak 
için demokratik bir toplumda gerekli olan ve hukuken öngörülen sınırlamalardan 
başka sınırlamalara tabi tutulamaz. Sendikalara ulusal federasyonlar ve konfede-
rasyonlar kurma ve konfederasyonlara da uluslararası sendikal örgütler kurma ve 
bunlara katılma hakkı tanınır. Bu Madde, ayrıca kullanılma şartları her bir ülke-
nin yasalarıyla düzenlenmek üzere grev hakkını da tanımaktadır.

Sosyal güvenlik hakkı (Madde 9): Taraf Devletler, herkese sosyal güvenlik hak-
kını tanır. Bu hak, sosyal sigorta haklarını da içerir.

Ailenin, analığın, çocukların ve gençlerin korunması hakkı (Madde 10): Top-
lumun doğal ve temel bir birimi olan aileye, özellikle kuruluşu sırasında ve bak-
makla yükümlü oldukları çocukların bakım ve eğitim sorumluğu devam ettiği 
dönemde, mümkün olan en geniş ölçüde koruma ve yardım sağlanır. Evlilik, ev-
lenmeye niyetlenen çiftlerin serbest rızaları ile meydana gelir. Annelere doğum-
dan önce ve sonra makul bir süre özel koruma sağlanır. Çalışan annelere bu dö-
nem için ücretli izin veya yeterli sosyal güvenlikten yararlanabilecekleri bir izin 
verilir. Nesep veya diğer şartlar bakımından hiç bir ayrımcılık yapılmaksızın, bü-
tün çocuklar ve gençler için özel koruma ve yardım tedbirleri alınır. Çocuklar ve 
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gençler ekonomik ve toplumsal sömürüye karşı korunur. Çocukların ve gençlerin 
ahlaklarına veya sağlıklarına zararlı bulunan veya onların yaşamları için tehlikeli 
olan veya onların normal gelişmelerine engel olan işlerde çalıştırılmaları kanunla 
cezalandırılır. Devlet ayrıca, çocukların ücretli olarak çalıştırılmasının hukuken 
yasaklandığı ve cezalandırıldığı asgari yaş sınırını tespit eder.

Yaşam standardı hakkı (Madde 11): Taraf Devletler herkesin, kendisi ve ailesi 
için yeterli bir yaşam standardına sahip olma hakkını tanır ve bu hakkın gerçekleş-
tirilmesini sağlamak için uygun tedbirleri alır. Bu standart, yeterli beslenmeyi, gi-
yinmeyi, barınmayı ve yaşama koşullarının sürekli olarak geliştirilmesini de içerir. 

Sağlık hakkı (Madde 12): Taraf Devletler, herkesin mümkün olan en yüksek 
seviyede fiziksel ve ruhsal sağlık standartlarına sahip olma hakkını tanır. Sağlık 
hakkı, yalnızca sağlıklı olmak hakkı olarak değil, kişilerin kendi sağlıklarını ve 
üreme dahil vücutlarını kontrol hakkı olarak da anlaşılmaktadır. Devletler, sağ-
lık hakkının hayata geçirilmesi için herkesin temiz su, hijyen, gıda, beslenme ve 
barınma gibi sağlığın temel belirleyicilerine erişimini sağlamalı ve kapsamlı bir 
sağlık sistemi aracılığıyla hiçbir ayırımcılık olmadan herkes için ekonomik açıdan 
erişilebilir sağlık hizmetlerini güvence altına almalıdır. 

Eğitim hakkı (Madde 13 ve Madde 14): Taraf Devletler, herkese eğitim hakkı 
tanır. Eğitim, insan kişiliğinin ve onurunun tam olarak gelişmesine ve insan hak-
larına ve temel özgürlüklere saygının güçlenmesine yönelik olmalıdır. Bu eğitim 
ayrıca herkesin özgürlükçü topluma etkili bir biçiminde katılmasını sağlayacak, 
bütün uluslar ve bütün ırksal, etnik ve dinsel gruplar arasında anlayış, hoşgörü ve 
dostluğu geliştirecek ve BM’in barışın korunması için yaptığı faaliyetlerini ilerle-
tecek bir eğitim olmalıdır. Bu bağlamda herkese zorunlu parasız ilköğretim sağ-
lanması devletlerin görevidir. Taraf devletler ayrıca herkesin ulaşabileceği bir orta 
öğretim ve yüksek öğretim sistemini de kurmak ve aşamalı olarak herkesin para-
sız yararlanmasına sunmak yükümlülüğündedir. İlk eğitimini tamamlayamamış 
veya bu eğitimi hiç alamamış olan kişiler, mümkün olduğu kadar temel eğitim 
almaya teşvik edilir veya bu eğitimi almaya mecbur tutulur. Her düzeydeki okul 
sistemlerinin geliştirilmesi aktif olarak sağlanmaya çalışılır, yeterli bir burs sistemi 
kurulur ve öğretmenlerin maddi koşulları sürekli olarak iyileştirilir. 

Kültürel yaşama katılma hakkı (Madde 15): Taraf Devletler, herkese kültürel 
yaşama katılmak, bilimsel gelişmelerin nimetlerinden ve sonuçlarından yararlan-
mak, kendisinin yaratıcısı olduğu bilimsel, edebi ve sanatsal ürünlerden kaynak-
lanan maddi ve manevi menfaatlerin korunmasından yararlanmak hakkını tanır. 
Bu hakkın tam olarak gerçekleştirilmesi bilimin ve kültürün korunması, gelişmesi 
ve yayılması için gerekli tedbirleri alır. 

Ekonomik ve sosyal hakların sağlanmasının mevcut kaynaklarla sınırlandığı 
gerçeğinden hareketle Sözleşmenin 2. Maddesinde, yukarda listelenen hakların 
aşamalı olarak sağlanabileceği belirtilmiştir. 

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi, BM Ekonomik 
ve Sosyal Konseyinin denetimi altındadır. Taraf devletler, belirli aralıklarla, BM 
Genel Sekreteri aracılığıyla Konseye, Sözleşmede belirlenen haklara ilişkin olarak 
aldıkları önlemler ve kaydettikleri gelişmeleri bir rapor halinde sunmakla yüküm-
lüdürler. 1985 yılında, Konseye raporların incelenmesinde yardımcı olmak ve 
gerektiğinde taraf devletlerle raporlar çerçevesinde yapıcı diyaloglar geliştirmek 
üzere Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi kurulmuştur. 
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BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi nasıl denetlenir?

Diğer BM Sözleşmeleri
BM Genel Kurulunun kabul ettiği ve taraf devletler için bağlayıcı olan diğer bazı 
Sözleşmelerde de çalışma yaşamına ve sosyal politikaya ilişkin hükümler bulun-
maktadır.	Bunların	içinde	Irk	Ayrımcılığının	Tüm	Biçimlerinin	Ortadan	Kaldırıl-
ması Sözleşmesi (kabul 1966 - yürürlük 1969 - Türkiye’nin onayı 2002), Kadınlara 
Karşı Ayrımcılığın Tüm Biçimlerinin Önlenmesi Sözleşmesi (kabul 1979 - yürür-
lük 1981 - Türkiye’nin onayı 1985), Çocuk Hakları Sözleşmesi (kabul 1989 - yü-
rürlük 1990 -Türkiye’nin onayı 1995 ), Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin 
Haklarının Korunması Sözleşmesi (kabul 1990 - yürürlük 2003 - Türkiye’nin ona-
yı 2004) en önemlileridir. Ayrıca Mültecilerin Statüsü Sözleşmesi (1951 - yürürlük 
1954	-	Türkiye’nin	onayı	1961),	Vatansız	Kişilerin	Durumu	(kabul	1954	-	yürürlük	
1960) ve Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (kabul 2006 - yürürlük 2008 - 
Türkiye’nin onayı 2009) gibi diğer Sözleşmelerde de istihdama ve sosyal haklara 
ilişkin hükümler mevcuttur. 

Birleşmiş Milletler Sisteminde Sosyal Politika Organları ve 
Kuruluşları
BM Sistemi içerisinde uluslararası sosyal politika yukarıda anlatılan BM Sözleş-
meleri ile sınırlı değildir. BM Sistemi içerisindeki çeşitli organ ve kuruluşlarda 
geniş bir sosyal politikalar yelpazesinin hayata geçirildiği görülmektedir. 

BM’nin altı temel organı bulunmaktadır:
• Genel Kurul: Örgütün ana tartışma forumu olan Genel Kurul, üye ülkelerin 

tamamını kapsar. Genel Kurul, BM Antlaşması kapsamına giren herhangi 
bir konuyu ele alabilir ve üye ülkelere tavsiyede bulunur. Kurulda her üye-
nin bir oyu vardır. 

• Güvenlik Konseyi: BM’nin temel kuruluş amaclarından olan uluslararası barış 
ve güvenliğin korunmasından sorumludur. Konseyin beş daimi üyesi olan 
ABD, Çin, Fransa, İngiltere ve Rusya’nın yanı sıra on geçici üyeden oluşur. 

• Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC): Ekonomik ve Sosyal Konsey BM’nin 
ekonomik ve sosyal alanlardaki önceliklerini belirleyen ve çalışmalarını plan-
layan	ana	organdır.	ECOSOC	hakkında	aşağıda	ayrıntılı	bilgi	verilmiştir.	

• Vesayet Konseyi: Görevi BM vesayeti altına alınmış olan 11 bölgenin ken-
di yönetimlerini oluşturmalarına ya da bağımsızlıklarını ilan etmelerine 
yardımcı	olmaktır.	Vesayet	Konseyi,	BM	Antlaşmasının	kendisine	verdiği	
görevi tamamladığı için koşullar gerektirdiğinde yeniden başlamak üzere 
çalışmalarını 1994 yılında tatil etmiştir. 

• Uluslararası Adalet Divanı: Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Ulusla-
rarası Adalet Divanı, BM’nin ana yargı organıdır. Devletler arasındaki yasal 
uyuşmazlıkları çözüme bağlar ve BM’ye ve BM’nin uzman kuruluşlarına 
görüş bildirir. Divan, her biri farklı bir ülkeden olmak üzere Genel Kurul 
ve Güvenlik Konseyi tarafından seçilen 14 yargıçtan oluşur. 

• Sekretarya, Genel Sekreter ve  BM’nin günlük çalışmalarını yürüten  on binler-
ce uluslararası BM personelinden oluşur. Sekretaryanın yerine getirdiği görev-
ler, BM’nin çözümü için çaba harcadığı sorunlar kadar çeşitlilik gösterir. 
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BM Sistemi içerisindeki 
çeşitli organ ve kuruluşlarda 
geniş bir sosyal politikalar 
yelpazesinin hayata geçirildiği 
görülmektedir.
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BM’nin kendi yapısı içinde uluslararası sosyal politikanın ilk organı Genel Ku-
rul düzeyinde oluşturulmuş olan Sosyal, İnsani ve Kültürel Konular Komitesidir. 
BM Genel Kurulu sırasında gündemde olan sosyal, insani ve kültürel konular, bu 
Komitede tartışılır, üye devletlerin politikaları uyumlaştırılmaya çalışılır ve Genel 
Kurulun onayına sunulmak üzere karar taslakları hazırlanır. 

BM’nin	altı	temel	organından	biri	olan	Ekonomik	Sosyal	Konsey	(ECOSOC),	
BM Sistemi içerisinde ekonomik ve sosyal sorunların tartışıldığı ana forumdur. 
Aynı zamanda, üyelere eğitim düzeylerini ve sağlık koşullarını nasıl geliştirebile-
cekleri ve insan hakları ve özgürlüklerin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması için 
izlenecek yollar hakkında tavsiyelerde bulunur. 

ECOSOC’un	sosyal	politika	alanındaki	görevleri	şunlardır:	
•	 Uluslararası	ekonomik	ve	sosyal	konuları	ele	almak	ve	BM’ye	üye	devletlere	

siyasi tavsiyelerde bulunacak ana forum niteliğini taşımak,
•	 Hayat	standartlarının	yüksek	tutulmasını,	tam	istihdam,	ekonomik	ve	sos-

yal gelişimin sağlanmasını desteklemek,
•	 Uluslararası	ekonomik	ve	sosyal	sorunlar	ile	sağlık	sorunları	için	çözümler	

üretmek, kültürel ve eğitime dayalı işbirliği dahil olmak üzere, ülkeler ara-
sında işbirliğini sağlamak. 

Konseyin 3 yıllık süreyle hizmet eden 54 üyesi vardır. Konseyde oylama, salt 
çoğunluk ilkesine dayanır; her üyenin bir oyu vardır. Konsey, yıl boyunca genelde 
kısa oturumlar ve çok sayıda hazırlık toplantıları, yuvarlak masa toplantıları ve 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla paneller düzenler. Konsey 
ayrıca, Temmuz ayında New York ve Cenevre’de dört hafta süreyle oturumlar dü-
zenler. Ekonomik, sosyal ve insani konuların tartışıldığı söz konusu oturumlar, 
Bakan ve diğer üst düzey kıdemli memurların katılımıyla gerçekleştirilir. 

ECOSOC’un sosyal politika alanındaki görevleri nelerdir?

ECOSOC,	birçok	alandaki	çalışmalarını	komisyonlar	aracılığıyla	yürütmekte-
dir. Konseyin, görevleri uzmanlık ve sorumluluk gerektiren alanlarda çalışmalar 
yapmak ve tavsiyelerde bulunmak olan dokuz çalışma komisyonu şunlardır: İsta-
tistik Komisyonu, Nüfus ve Kalkınma Komisyonu, Sosyal Kalkınma Komisyonu, 
Kadının Statüsü Komisyonu, Narkotik Komisyonu, Suçu Önleme ve Ceza Hu-
kuku Komisyonu, Kalkınma için Bilim ve Teknoloji Komisyonu, Sürdürülebilir 
Kalkınma	Komisyonu,	BM	Orman	Forumu.	Ayrıca,	coğrafi	bölgelerin	sorunları	
üzerinde çalışan bölgesel komisyonlar mevcuttur. 

BM	Sisteminde,	ECOSOC’a	Rapor	sunan	ve	bağımsız	oturumlarında	tavsiye-
lerde bulunan çeşitli Programlar ve Fonlar bulunmaktadır. Ekonomik ve sosyal 
politikanın çeşitli alanlarında küresel çapta faaliyette bulunan bu Programlar ve 
Fonların adları şöyledir: BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), BM 
Kalkınma Programı (UNDP), BM Çevre Programı (UNEP), BM Nüfus Fonu 
(UNFPA), BM İnsan Yerleşimleri Programı (UNHABITAT), BM Mülteciler 
Yüksek	 Komiserliği	 Ofisi	 (UNHCR),	 BM	 Çocuklara	 Yardım	 Fonu	 (UNICEF),	
BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Kuruluşu (UN-
Women),	Dünya	Gıda	Programı	(WFP),	BM	Uyuşturucu	ve	Suç	Ofisi	(UNODC).	

ECOSOC’un	 işlev	 alanına	dahil	olan	ve	1963	yılında	BM	Sistemi	 içerisinde	
özerk bir kuruluş olarak kurulan BM Sosyal Kalkınma için Araştırma Enstitüsü 
(UNRISD) ise BM Sekretaryasının, bölgesel komisyonların, BM uzman kuruluş-
larının ve ulusal hükümetlerin çok ihtiyaç duydukları sosyal kalkınmaya ilişkin 
çeşitli araştırmaları yürütmektedir. 

BM’nin altı temel organından 
biri olan Ekonomik Sosyal 
Konsey (ECOSOC), BM Sistemi 
içerisinde ekonomik ve sosyal 
sorunların tartışıldığı ana 
forumdur.
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ECOSOC,	 yetkisi	 dahilindeki	 konularla	 ilgili	 Sivil	 Toplum	 Kuruluşlarına	
(STK) danışarak faaliyetlerini yürütür. 2100’den fazla STK’nın Konseyde danış-
man statüsü vardır. 

BM Sistemi içerisinde sosyal politika ile ilgili BM’nin uzmanlık kuruluşları bü-
yük önem taşır. BM’nin uzmanlık kuruluşları, BM ile ve birbirleriyle hükümetlera-
rası	düzeyde	ECOSOC’un	koordinasyonu	aracılığıyla	temas	kurarlar.	BM	Sekretar-
yası düzeyinde de Baş Yürütücüler Kurulu aracılığıyla bir koordinasyon mevcuttur. 

Özerk bir yapıda olan bu 15 kuruluşun başlangıçta BM Sistemi içinde kurul-
muş olmaları şart değildir. Ancak tümü BM Antlaşmasının 57. ve 63. maddeleri 
gereğince	ECOSOC	aracılığıyla	BM	Sistemine	dahil	edilmişlerdir.	Bu	kuruluşlar-
dan sosyal politika ile ilgili olanlar aşağıda listelenmiştir:

•	 Uluslararası	Çalışma	Örgütü	(UÇÖ):	Çalışma	koşullarının	ve	istihdam	ola-
naklarının iyileştirilmesi için politikalar ve programlar geliştirir; çalışma 
yaşamına ilişkin uluslararası normları belirler. 

•	 BM	Gıda	ve	Tarım	Örgütü	(FAO):	Tarımsal	verimliliği	ve	gıda	güvenliğini	
geliştirmek ve kırsal nüfusun yaşam standartlarını iyileştirmek için çalışır. 

•	 BM	Eğitim,	Bilim	ve	Kültür	Örgütü	(UNESCO):	Herkes	için	eğitim	ve	kül-
türel gelişim olanaklarının, dünyanın doğal ve kültürel mirasının korun-
masının, bilimde uluslararası işbirliğinin, basın ve iletişim özgürlüğünün 
geliştirilmesi için çalışır.

•	 Dünya	 Sağlık	Örgütü	 (WHO):	BM	Sistemi	 içinde	 sağlıkla	 ilgili	 konuları	
yönetmek	ve	koordine	etmek	yetkisi	olan	kuruluştur.	WHO,	küresel	sağlık	
konularında liderlik yapmak, sağlık araştırma gündemini şekillendirmek, 
norm ve standartları belirlemek, kanıta dayalı politika seçeneklerini geliş-
tirmek, ülkelere teknik destek sağlamak ve sağlık eğilimlerini izlemek ve 
değerlendirmekten sorumludur. 

•	 Tarımsal	 Gelişme	 Uluslararası	 Fonu	 (IFAD):	 Gelişmekte	 olan	 ülkelerde	
gıda üretimini artırmak ve yoksulların beslenme düzeylerini yükseltmek 
için mali kaynaklar seferber eder.

Küresel Sosyal Politikanın Tartışmalı Aktörleri IMF ve   
Dünya Bankası
1980’li yıllardan sonra BM’nin iki uzman kuruluşu daha uluslararası sosyal poli-
tikada etkin kuruluşlar olarak öne çıkmışlar; hatta eğitim, sağlık, sosyal koruma 
ve çalışma yaşamına ilişkin küresel sosyal politikaların esas taşıyıcıları haline gel-
mişlerdir	(ILO,	1988;	Plant,	1994).	Bu	kuruluşlar	Uluslararası	Para	Fonu	(IMF)	ve	
Dünya Bankasıdır. IMF ve Dünya Bankası özellikle verdikleri krediler ve destek-
ledikleri	istikrar	ve	yapısal	uyum	politikaları	aracılığıyla,	eğitimde	UNESCO’nun,	
sağlıkta	WHO’nun,	 sosyal	 koruma	 ve	 çalışma	 standartları	 alanında	 UÇÖ’nün	
önüne geçen, onların sosyal politikaları ile çelişebilen neo liberal bir sosyal politi-
ka transferinin aktörleri olmuşlardır. 

IMF ve Dünya Bankasının kurulmasına Temmuz 1944’de Amerika Birleşik 
Devletleri’nin New Hampshire eyaletinde küçük bir kasaba olan Bretton Woods’ta 
toplanan Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansında karar verilmiştir. Bu 
nedenle bu kuruluşlara Bretton Woods kuruluşları da denmektedir. Herhangi bir 
ülke hem IMF’ye hem de Dünya Bankasına bir arada üye olmak durumundadır.

1945 yılında kurulan ve Keynes’in başlıca mimarlarından olduğu IMF’nin ku-
ruluş amacı, parasal politikaların ve döviz kurlarının gözetimini yaparak ulusla-
rarası parasal istikrarı sağlamak ve korumaktır. 

Diğer BM uzmanlık kuruluşları 
şunlardır: Uluslararası Sivil 
Havacılık Örgütü (ICAO), 
Uluslararası Denizcilik 
Teşkilatı (IMO), Uluslararası 
Telekomünikasyon Birliği 
(ITU), Evrensel Posta Birliği 
(UPU), Dünya Metoorolojı 
Örgütü (WMO), Dünya 
Zihni Mülkiyet Örgütü 
(WIPO), Dünya Turizm 
Örgütü (UNWTO), BM Sanayi 
Kalkınma Teşkilatı (UNIDO), 
Uluslararası Para Fonu (IMF) 
ve Dünya Bankası. Ayrıca, 
uzman kuruluş statüsünde 
olmamakla birlikte aşağıdaki 
iki kuruluş BM organları ile 
bağlantılı olarak faaliyet 
gösterirler: Uluslararası Atom 
Enerjisi Kurulu (IAEA) ve 
Dünya Ticaret Örgütü (WTO).

Politika transferi: Belirli 
bir bağlamda geliştirilen 
politikaların/fikirlerin bir 
başka zamanda veya yerdeki 
politikaların/fikirlerin 
geliştirilmesinde kullanılması.
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Fonun en yetkili organı, üye ülkelerin temsilcilerinden oluşan Guvernörler He-
yetidir. Yılda bir kez toplanır. Bu heyet, kendi arasından 12 kişilik bir Müdürler Mec-
lisi seçerek yetkisini bunlara devreder. Guvernörler Heyetinde her üye ülke, sabit bir 
oy sayısı yanında fona katılım hissesiyle oranlı bir oy sayısına da sahiptir. Buna göre 
en fazla oy hakkına sahip ülke, en fazla sermayeyle katılan ABD’dir.

Dünya Bankası da, 1945 yılında Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma 
Bankası (IBRD) adıyla kurulmuş ve 1947 yılında BM’nin özerk uzman kuruluşla-
rından biri olma özelliği kazanmıştır. Günümüzde Türkiye dahil dünya devletle-
rinin 189’u Banka üyesidir. 2018 yılı itibariyle 11 üye devlet Banka sermayesinin 
%53,65’ine, oy hakkının ise %51’ine sahiptir. Tek başına ABD’nin sermaye payı 
%16,88, oy hakkı payı %15,98’dir. Zaman içinde bir grup haline gelerek Dünya 
Bankası Grubu (World Bank Group) adını alan kuruluşun bünyesinde beş ana 
kurum yer almaktadır.

•	 Uluslararası	Yeniden	Yapılanma	ve	Kalkınma	Bankası	(IBRD),	1945	yılında	
kurulmuş olan ilk birimdir ve gelişmekte olan ülkelerin kamu sektörüne 
kredi açan bölümdür. Türkiye IBRD’ye 1947 yılında üye olmuştur. 

•	 Uluslararası	Kalkınma	Birliği	(IDA)	1960	yılında	kurulmuştur.	Kişi	başına	
gelir bakımından yoksulluk çizgisinin altında kalan ülkelere kredi açmak-
tadır. Bu ülkelere genel olarak sıfır faizli ve 35-40 yıl vadeli kredi kullandır-
maktadır. Türkiye IDA’ya 1960 yılında katılmıştır. 

•	 Uluslararası	Finans	Kurumu	(IFC)	1956	yılında	kurulmuştur.	Bu	birim,	ge-
lişmekte olan ülkelerde özel sektöre kredi açmak ve özel sektörün gelişme-
sini sağlamak ile görevlidir. Türkiye, bu Kuruma 1956 yılında katılmıştır .

•	 Çoktaraflı	 Yatırımlar	 Garanti	 Ajansı	 (MIGA)	 1985	 yılında	 kurulmuştur.	
Gelişmekte olan ülkelerde yapılacak yabancı yatırımlara, ticari olmayan 
(döviz transfer zorluğu, kamulaştırma, millileştirme, vb.) riskleri karşıla-
maya dönük güvenceler sağlamak ile görevli birim olarak tasarlanmıştır. 
Türkiye MIGA’ya 1988 yılında katılmıştır. 

•	 Uluslararası	Yatırım	Anlaşmazlıkları	Çözüm	Merkezi	(ICSID)	1965	yılında	
kurulmuştur. Arabuluculuk ve hakemlik davalarına bakan bir organdır. Tah-
kim ve Uzlaşma Panellerine ilişkin kurallar geliştirmekte, uzlaştırma komis-
yonu olarak iş görmektedir. Türkiye bu Merkeze 1987 yılında katılmıştır.

IMF, 1980’li yıllarda, dünyaya egemen olan küreselleşme sürecinde, üyelerine tek-
nik kriterlere göre destek veren bir fon olmaktan çıkarak neoliberal ekonomik politi-
kaların yayılmasını hızlandıran bir kuruluş haline geldi. 1980’li yılların dış borç krizi 
ve 1990’lı yılların mali kriz dönemlerinde, gelişmekte olan ülkelere verilen IMF kredi-
lerini belirli koşullara bağladı. Bu koşullar, 1980’li yıllarda istikrar programları olarak 
biçimlenirken 1990’lı yıllarda çok daha geniş kapsamlı olan yapısal uyum programları 
biçimini aldı. Aynı koşulluluk, Dünya Bankası kredileri için de geçerli oldu. Proje baz-
lı Dünya Bankası kredilerinden ayrı olarak, yapısal uyum programlarının uygulan-
ması için verilen kredilerin toplam Dünya Bankası kredileri içindeki oranı hızla arttı. 

Tipik bir Yapısal Uyum Programı aşağıdaki unsurları içermekteydi: 
•	 Ticaretin	serbestleştirilmesi	ve	yerli	sanayinin	daha	rekabetçi	hale	gelmesi	

için koruma duvarlarının kaldırılması,
•	 Bankacılık	sisteminin	serbestleştirilmesi	ve	özelleştirilmesi,
•	 Sermaye	piyasalarının	serbestleştirilmesi,
•	 Kamu	harcamalarının	azaltılması,	kamu	çalışanlarının	sayısının	azaltılması,
•	 Orta	gelir	gruplarının,	küçük	tarım	üreticilerinin	kentsel	enformel	sektö-

rün vergilendirilmesine ağırlık veren vergi reformları,

John Maynard Keynes (1883-
1946), fikirleri modern makro 
iktisat teorisini ve pratiğini 
olduğu kadar hükümetlerin 
ekonomik politikalarını da 
derin bir biçimde etkileyen 
İngiliz İktisatçı.

Küreselleşme: 1980 sonrası 
küresel çapta yaşanan 
ekonomik ve toplumsal 
dönüşümün tümünü anlatmak 
için yaygın bir biçimde 
kullanılan deyim. 

Koşulluluk, uluslararası 
kalkınma, politik ekonomi ve 
uluslararası ilişkiler yazınında, 
verilecek krediye, borç 
yardımına, karşılıklı yardıma 
ya da bir uluslararası kuruluşa 
üyeliğe, uluslararası mali 
kuruluşlar, bölgesel örgütler 
veya yardımı yapan ülkeler 
tarafından koşullar getirilmesi 
anlamına gelmektedir.
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•	 Kamu	iktisadi	teşekküllerinin	ve	alt	yapı	hizmetlerinin	özelleştirilmesi,
•	 Eğitim,	 sağlık,	 sosyal	güvenlik	gibi	 sosyal	 sektörlerde	de	özelleştirmeye	

gidilmesi, 
•	 İhracata	dayalı	büyümeye	öncelik	verilmesi,
•	 Fiyat	kontrolleri	ve	devlet	desteklerinin	kaldırılması,
•	 İşgücü	piyasasının	esnekleştirilmesi,	iş	hukukundaki	katılık	olarak	nitele-

nen düzenlemelerin kaldırılması.

Tipik bir yapısal uyum programının unsurları nelerdir? 

Gelişmekte olan ülkeler IMF tarafından verilecek ek mali kaynaklar ve Dün-
ya Bankası kredileri karşılığında, önerilen istikrar ve yapısal uyum programlarını 
uygulamayı kabul ettiler. 

Adına Washington Konsensüsü de denen bu politikalar setinin sosyal sonuçla-
rı uygulandığı pek çok ülkede olumsuz olmuştur. 

1990’lı yılların ortalarına gelindiğinde, Bretton Woods kuruluşlarının yapısal 
uyum politikalarının sosyal sonuçlarının yıkıcı etkileri tüm dünyada yaşanmaya 
başlamıştı. İstikrar ve yapısal uyum programlarının neoliberal ekonomik anlayışı 
temel alan şartlılıklarının, söz konusu ülkelerde geniş çalışan kesimler açısından 
işsizlik, yoksulluk ve sosyal dışlanmaya yol açması, IMF ve Dünya Bankası politi-
kalarına karşı yaygın bir muhalefet yaratmıştı. IMF ve Dünya Bankası toplantıları, 
küreselleşme karşıtlarının eylem alanını oluşturmaya başlamıştı.

Yalnızca sendikalar ve bağımsız örgüt ve araştırmacılar değil, UNICEF, UNES-
CO	ve	UNDP	gibi	BM	kuruluşları	da	Bretton	Woods	kuruluşlarının	politikaları	
ve yapısal uyum programlarının sosyal sonuçları konusunda eleştirel bir yaklaşı-
ma yönelmişlerdi. 

1987 yılında yayınlanan 1980’li yıllardaki durgunluğun sağlık ve eğitim üze-
rindeki olumsuz etkilerini anlatan bir UNICEF raporunun başlığı “insani yüzlü 
uyum”du (Cornia vd., 1987). IMF ve Dünya Bankası, başta BM kuruluşları olmak 
üzere çeşitli çevrelerden gelen eleştirilerin ve IMF karşıtı sosyal hareketlerin etkisi 
ile yapısal uyum programlarına UNICEF’in adını koyduğu “insani yüzü” ekle-
mek üzere politikalarında değişiklikler yaptılar. Tüm ayrıcalıklı borçların ve borç 
azaltmalarının, Yoksulluğun Azaltılması Stratejisi Belgesi adı verilen ve yeni borç 
verilmeden ya da borç indirimine gidilmeden önce IMF ve Dünya Bankası yö-
netimlerince onaylanması gereken bir stratejik belgeye bağlanması uygulamasını 
getirdiler. Dünya Bankası kılavuzlarına da yapısal uyum programlarının yoksullar 
üzerindeki etkilerini ölçme ve telafi edici önlemler alma koşulunu eklediler. Bu 
değişimle Bretton Woods kuruluşlarının sosyal politikası, ekonomik liberalizmle 
bütünleştirilmiş bir “sosyal güvenlik ağı” politikasına dönüştü. Ekonomik libera-
lizmin gereği olarak mal, hizmet ve sermaye hareketlerinde serbestleşme, sosyal 
hizmetler de dahil olmak üzere özelleştirme ve işgücü piyasalarının esnekleştiril-
mesi ve katılıklardan arındırılması politikaları devam ederken yoksullara yönelik 
telafi edici politikalar geliştirildi. 

Yoksullara yönelik sosyal güvenlik ağı uygulamalarından bazı örnekler aşağıdadır:
•	 Gıda	paketleri	dağıtılması,
•	 Kömür	yardımları,
•	 Okul	malzemesi	ve	okul	üniforması	şeklinde	ayni	yardımlar,
•	 Koşullu	nakit	destekler,
•	 Sınırlı	sayıda	ülkede	elektrik,	kamu	ulaşımı	gibi	hizmetlerde	kamusal	destekler,
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Washington Konsensüsü: 
1980’lerde ve 1990’larda 
Bretton Woods kuruluşlarının 
benimsediği, enflasyonun 
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kamu açıklarının azaltılması 
yoluyla makro ekonomik 
istikrarın sağlanması; ticaret 
ve sermaye hareketlerinin 
serbestleştirilmesi yoluyla 
ülkelerin ekonomilerinin dış 
dünyaya açılması; özelleştirme 
ve kuralsızlaştırma 
yoluyla da piyasaların 
serbestleştirilmesini 
hedefleyen ekonomik 
politikalar setine verilen ad.

Sosyal güvenlik ağları, 
yoksulların veya ekonomik 
şoklar ve yoksulluk karşısında 
korunmasız olan kesimlerin 
belirli bir yoksulluk düzeyinin 
altına düşmemelerini 
sağlamaya yönelik sosyal 
transfer programlarına verilen 
ad.
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•	 Kamu	işlerinde	çalıştırma,
•	 Sağlık	ve	eğitimde	yoksullara	destekler.
Sosyal güvenlik ağları yaklaşımına eleştirel bakan düşünce okulları, IMF ve 

Dünya Bankasının sosyal politikayı devletlerin sorumluluklarının yapısal bir par-
çası olarak değil piyasanın işlerliğinin aksamasına karşı ikincil bir politika olarak 
gördüklerinin	altını	çizmekte,	buna	karşılık	UÇÖ,	UNICEF,	UNESCO	ve	WHO	
gibi BM uzmanlık kuruluşlarının sosyal politikada daha evrensel bir yaklaşımı 
benimsediklerini belirtmektedirler (Deacon, 1997: 57-90; Yeates, 2008: 279-290). 

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKANIN BÖLGESEL AKTÖRLERİ
II. Dünya Savaşından sonra, Avrupa düzeyinde kurulmuş bazı bölgesel örgütlen-
meler, çalışma yaşamına ve sosyal politikaya ilişkin yasal metinler benimsemişler-
dir. Bu bağlamda Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliğinin düzenlemelerine değinmek 
gerekir. Amerika’da da bölgesel örgütlenmelerin çalışma yaşamına ilişkin bölgesel 
metinler	benimsediğini	görüyoruz.	Başta	Amerikan	Devletleri	Örgütü	(OAS)’ın	
belgeleri olmak üzere, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA)’nın Emek 
İşbirliğine	İlişkin	Kuzey	Amerika	Anlaşması,	Karaibler	Topluluğu	ve	Ortak	Pa-
zar	(CARICOM)’ın	sosyal	güvenlik	anlaşması	bunlara	örnektir.	Asya’da	tavsiyeler,	
açıklamalar ve bazı programlar dışında çalışma yaşamına ve sosyal politikaya iliş-
kin olarak bölgesel örgütlenmeler tarafından benimsenmiş bir metnin olmadığını 
söyleyebiliriz. Afrika’da Güney Afrika Kalkınma Topluluğu, Doğu ve Güney Af-
rika	Ortak	Pazarı	ve	Afrika	Birliği	Örgütü	(OAU)’nun	insan	hakları	bağlamında	
çalışma hakları ve sosyal haklara değinen belgeleri bulunmaktadır. 

Konunun genişliği nedeniyle bu bölümde yalnızca Avrupa Konseyi ve Avrupa 
Birliğinin sosyal politikaları üzerinde duracağız. 

Avrupa Konseyi ve Sosyal Politika 
Avrupa Konseyi, 5 Mayıs 1949 yılında insan hakları, demokrasi ve hukukun üs-
tünlüğünü savunmak amacıyla Avrupa çapında kurulmuş hükümetler arası bir 
kuruluştur. Merkezi Fransa’nın Strazburg kentinde bulunan Konseye, aralarında 
Türkiye’nin de bulunduğu ve 800 milyonluk bir nüfusu kapsayan 47 ülke üyedir. 
Avrupa’da bulunan devletlerin neredeyse tamamı, Avrupa Birliği üyelerinin ise 
tümü Avrupa Konseyi üyesidir. Konsey, Avrupa devletleri arasında bireysel özgür-
lüklerin, siyasal serbestliğin ve hukuk düzeninin korunmasında daha büyük bir 
birliktelik sağlamayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda, karşılıklı yükümlülükler ge-
tiren sözleşmeler hazırlar, tüm üye devletlerin birlikte kararlaştırdıkları faaliyetleri 
yürütür, üye ülkeler arasında sürekli bir bilgi ve deneyim alışverişini sağlar. 

Avrupa Konseyi Sözleşmelerine Avrupa Konseyi Türkiye delegasyonunun sayfala-
rından ulaşabilirsiniz: http://www.avrupa.info.tr/tr/en/ana-sayfa.html

II. Dünya Savaşının büyük yıkımını yaşamış olan Avrupa devletleri, savaş son-
rasında insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü Avrupa’da kalıcı bir 
barışın yeşereceği bir ortam olarak görüyorlardı. Savaş sonrası yeniden biçim-
lenen dünyada, Avrupa’nın, politik bir güç olarak tarih sahnesinde tekrar yeri-
ni alabilmesi için birliğe ihtiyacı vardı. Öte yandan ABD tarafından hazırlanan 
Marshall Planı’nın yürütülebilmesi için de Avrupa’da uluslararası bir işbirliğine 
ihtiyaç duyulmuştu.



6. Ünite - Uluslararası Sosyal Politikanın Diğer Aktörleri 153

İşte böyle bir ortamda Winston Churchill, 1946’da Zürih’te yaptığı bir konuş-
mada Avrupa Birleşik Devletleri fikrini öne çıkarmış ve ilk adım olarak Avrupa 
Konseyinin kurulmasını önermiştir. Bir dizi konferans sonrasında, 5 Mayıs 1949 
tarihinde 10 ülke - Belçika, Danimarka, Fransa, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hol-
landa, Norveç, İsveç ve İngiltere - Avrupa Konseyini kuran anlaşmayı imzaladılar. 
Türkiye, 13 Nisan 1950 tarihinde Avrupa Konseyine katılmıştır. 

Avrupa Konseyinin dört temel organı vardır: 
•	 Üye	devletlerin	Dışişleri	Bakanları	veya	daimi	temsilcilerinden	oluşan	ve	

Konseyin karar organı olan Bakanlar Komitesi,
•	 Ulusal	parlamentolardaki	başlıca	 siyasi	 akımları	 temsil	 eden	delegasyon-

lardan oluşan ve Konseyin tartışma forumu niteliğini taşıyan yaklaşık 600 
üyeli Parlamenterler Asamblesi, 

•	 Üye	devletlerin	temsilcilerinden	oluşan	ve	yerel	ve	bölgesel	düzeylerde	de-
mokrasiyi güçlendirmeyi amaçlayan Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler 
Kongresi,

•	 Bu	kuruluşlara	hizmet	veren	ve	2200	Avrupalı	memurdan	oluşan	Sekreterlik.	
Avrupa Konseyi kurmuş olduğu denetim mekanizmalarıyla, üye devletlerin 

üyelikten kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini denetler ve 
gerekirse üye devletin üyeliğini askıya alabilir ya da ihraç edebilir.

Avrupa Konseyinin amaçları üç başlık altında toplanabilir:
•	 Çoğulcu	demokrasiyi,	insan	hakları	ve	hukuk	düzenini	savunmak	ve	güç-

lendirmek
•	 Avrupa	toplumunun	karşılaştığı	tüm	sosyal	sorunlara;	ırkçılığa,	hoşgörü-

süzlüğe, azınlıklara farklı muameleye, uyuşturucu bağımlılığına, biyo-etik 
sorunlara, sosyal dışlanmaya ve organize suçlara çözüm bulmak, 

•	 Bir	Avrupa	kimliği	bilincini	teşvik	etmek	ve	farklı	kültürlerden	gelen	insan-
lar arasında karşılıklı anlayışı geliştirmek. 

Konsey bu amaçlar doğrultusunda sözleşmeler benimser ve faaliyetler yürütür. 

Avrupa Konseyi Belgeleri 
Avrupa Konseyinin geniş kapsamlı girişimleri çoğu kez, ulusal yasal uygulamaları 
birbiri ile ve Konseyin standartları ile uyumlu kılmak için hazırlanan Sözleşmeler 
şeklini alır. Bu Sözleşmeler, Bakanlar Komitesinin üye devletlere yönelik olan ve 
ortak sorunlara çözüm bulmakta kesin etki sağlayan kararları ve tavsiyeleri ile 
desteklenir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Avrupa Konseyinin insan hakları alanında benimsediği temel metin, 4 Kasım 
1950 tarihinde Roma’da imzalanan ve 1953 yılında yürürlüğe giren Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesidir. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini 1954 tarihin-
de onaylamıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, yaklaşık 800 milyon Avrupa 
vatandaşının hak ve özgürlüğünü koruyacak bir sistem kurmuştur. 

Avrupa Konseyi, demokratik rejimlerin devam ettirilmesi açısından gerekli 
olan asgari hak ve özgürlükleri güvenceye alarak işe başlamış, zamanla insan hak-
ları listesini genişletmiştir. 

Marshall Planı, II. Dünya 
Savaşı sonrasında 1947 yılında 
önerilen ve 1948-1951 yılları 
arasında yürürlüğe konan 
ABD kaynaklı bir ekonomik 
yardım paketidir. Aralarında 
Türkiye’nin de bulunduğu 
16 ülke, bu plan uyarınca 
ABD’den ekonomik kalkınma 
yardımı almıştır.

Winston Churchill (1874-
1965), Savaş yıllarını da 
kapsayan 1940-1955 
döneminde başbakanlık 
yapmış olan ünlü muhafazakar 
İngiliz Devlet adamı.
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Sözleşmeyle kabul edilen yükümlülüklere uyulmasını sağlamak için bir 
denetim mekanizması oluşturulmuş ve bu denetim 1998 yılına kadar Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ile bunun bir 
üst organı olan Avrupa İnsan Hakları Divanı tarafından yürütülmüştür. Türki-
ye Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna bireysel başvuru hakkını 1987 yılında 
tanımış, Avrupa İnsan Hakları Divanının zorunlu yargı yetkisini ise 1990’da 
kabul etmiştir. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 11 No’lu Protokol (1998) ile Avrupa 
İnsan Hakları Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Divanı kaldırılmış, yerine 
Avrupa	 İnsan	Hakları	Mahkemesi	oluşturulmuştur.	Üye	devletlerin,	 yargıç	 sta-
tüsündeki birer üyesinden oluşan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin görevi, 
Sözleşmede kabul edilen yükümlülüklere uyulmasını sağlamaktır. Sözleşmedeki 
haklarının ihlal edilmiş olduğuna inanan her şahıs, ulusal mahkemelerde yasal 
çare imkanlarının tükenmiş olması şartı ile, Strazburg’daki Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine başvurulabilir. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinden farkı nedir?

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinden 
esinlenmiştir. Ancak ondan farklı olarak sadece klasik kişisel ve siyasal hakları 
güvence altına almış; Sözleşmenin hazırlandığı dönemde Avrupa ülkeleri arasın-
da, ekonomik ve sosyal hakların içeriği ve kapsamı konusunda görüş ayrılıkları-
nın bulunması ve yasal temele dayalı daha birleşik bir Avrupa’yı gerçekleştirme 
amacına öncelik tanıması nedenleriyle ekonomik ve sosyal hakları içermemiştir. 
Sendikal haklar ve eğitim hakkının güvence altına alınması, hak ve özgürlüklerin 
kullanılmasında ayrımcılığın yasaklanması ve zorla çalıştırmanın yasaklanması, 
Sözleşmenin sosyal haklar kapsamına giren az sayıdaki maddelerini oluşturur. 
Bu Sözleşmeyi, sosyal ve ekonomik hakları içeren Avrupa Sosyal Şartı izlemiş ve 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin kapsamadığı sosyal haklar, Avrupa Sosyal 
Şartında ayrıntısı ile listelenmiştir. 

Avrupa Sosyal Şartı
Temel sosyal ve ekonomik hakları güvence altına alan Avrupa Sosyal Şartı, bildir-
ge niteliğinde olmayıp uluslararası sözleşme niteliği taşıyan ve onaylayan ülkeler 
açısından bağlayıcılığı olan bir belgedir. 18 Ekim 1961 tarihinde, uzun bir hazırlık 
döneminin ardından kabul edilmiş, 1965 yılında yürürlüğe girmiştir. Sosyal Şart, 
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olarak bir insan hakları 
sözleşmesidir. 

Avrupa Sosyal Şartı, sosyal ve ekonomik hakların korunması alanında Av-
rupa İnsan Hakları Sözleşmesini tamamlayıcı niteliktedir. Sosyal Şart, çalışma 
hakkı, meslek eğitimi hakkı, uygun maaş ve çalışma ortamı, sendika üyeliği, 
sosyal ve tıbbi yardım ve sosyal güvenlik gibi bir dizi hakkı güvence altına alır. 
Türkiye Avrupa Sosyal Şartını 1989 yılında onaylamıştır. 1988 yılında Avru-
pa Sosyal Şartı Ek Protokolü kabul edilmiş ve 1961 Sosyal Şartında listelenen 
haklara dört hak daha eklenmiştir. 1991 yılında ise denetim mekanizmasını 
iyileştirme arayış ve çabalarının sonucu olarak Avrupa Sosyal Şartı Değişiklik 
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Temel sosyal ve ekonomik 
hakları güvence altına 
alan Avrupa Sosyal Şartı, 
uluslararası sözleşme niteliği 
taşıyan ve onaylayan ülkeler 
açısından bağlayıcılığı olan bir 
belgedir.
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Protokolü imzalanmıştır. Türkiye bu Protokolü 2006 yılında onaylamıştır. 1995 
yılında Toplu Yakınmalar Sistemi Öngören Avrupa Sosyal Şartına Ek Protokol 
kabul edilmiştir. Türkiye bu Protokolü imzalamamıştır. 2 Nisan 1996 tarihinde 
Avrupa Sosyal Şartının sosyal haklar yönünden eksik ve yetersiz olan maddi 
içeriğini gözden geçirme konusunda sürdürülen çabalar sonucu Gözden Geçi-
rilmiş Avrupa Sosyal Şartı kabul edilmiş ve eklenen 8 yeni hak alanı ile Avrupa 
Sosyal Şartının içeriği genişletilmiştir. Türkiye Gözden Geçirilmiş Avrupa Sos-
yal Şartını 2007 yılında onaylamıştır.

1961 tarihli Avrupa Sosyal Şartında 19 sosyal hak güvence altına alınmış ve 
taraf devletlerin yükümlülüğü haline getirilmişti. 

Şartın II. Bölümünde ayrıntılandırılarak maddeler halinde listelenen bu sosyal 
haklar şunlardır: 

1. Çalışma hakkı, 
2. Adil çalışma koşulları hakkı, 
3. İş güvenliği ve işçi sağlığı hakkı,
4. Adil ücret hakkı,
5. Örgütlenme hakkı,
6. Toplu pazarlık hakkı,
7. Çocukların ve gençlerin korunması hakkı,
8. Çalışan kadınların analık durumunda korunması hakkı,
9. Mesleğe yöneltilme hakkı,
10. Mesleksel eğitim hakkı,
11. Sağlığın korunması hakkı,
12. Sosyal güvenlik hakkı,
13. Sağlık ve sosyal yardım hakkı,
14. Sosyal refah hizmetlerinden yararlanma hakkı,
15. Engellilerin mesleksel eğitim ile mesleksel ve sosyal yeniden uyum hakkı,
16. Ailenin sosyal, hukuksal ve ekonomik korunma hakkı,
17. Ananın ve çocuğun sosyal ve ekonomik korunması hakkı,
18. Öteki Sözleşmeci ülkelerde gelir getirici bir iş yapma hakkı,
19. Çalışan göçmenlerin ve ailelerinin korunma ve yardım hakkı,
1988 protokolü ile eklenen 4 hak şunlardır: 
20. İstihdamda fırsat ve muamele eşitliği, 
21. Bilgilenme ve danışma hakkı, 
22. İstihdam koşullarının belirlenmesine katılma hakkı, 
23. Yaşlı kişilerin sosyal korunma hakkı. 
1996’da Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartında eklenen 8 hak ile de sonuç 

olarak 31 sosyal hak güvence altına alınmıştır. 
24. İşten çıkarma durumunda korunma hakkı,
25. İşverenin iflası durumunda çalışanların alacaklarının korunması hakkı,
26.	Onurlu	çalışma	hakkı	(Cinsel	tacize	ve	saldırgan	davranışlara	karşı	korun-

ma hakkı),
27. Aile sorumluluğu taşıyan kişilerin fırsat ve muamele eşitliği hakkı,
28. Çalışanların temsilcilerinin işletmede korunma ve kolaylıklardan yararlan-

ma hakkı,

Gözden Geçirilmiş Avrupa 
Sosyal Şartında 31 sosyal hak 
güvence altına alınmıştır.
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29. Çalışanların toplu işten çıkarma sürecinde bilgilendirilme ve danışma hakkı,
30. Sosyal dışlanma ve yoksulluğa karşı korunma hakkı,
31. Konut hakkı. 
Avrupa Sosyal Şartında sosyal haklarla ilgili iki bölüm bulunmaktadır. Birinci 

Bölümde Şartın kapsadığı haklar ve ilkeler, ana başlıklar halinde listelenmiş ve bu 
hak ve ilkelere ulaşmanın taraf devletler için politik bir taahhüt olduğu belirtilmiştir. 

İkinci Bölümde ise 31 sosyal hak alt başlıklarıyla ayrıntılı bir biçimde listelen-
miş ve taraf devletlerin bu hakları uygulama yükümlülüğü olduğu ifade edilmiştir

Taraf devletlerin Şartın güvence altına aldığı hakların tümünü kabul etme zo-
runluluğu	yoktur.	Ülkelerin	sosyal	ve	ekonomik	yapılarındaki	farklılıklar,	onları	
Şarttaki sosyal hükümlerin tümünü kabul etmekten alıkoyabilir veya devletler, 
Şartın denetim mekanizmasını göz önünde bulundurarak Şarttaki sosyal hakları 
aşamalı bir biçimde onaylamak isteyebilirler. Ancak Şarttaki bu esnekliğe bir sınır 
konmak istenmiş, bu nedenle Şartın güvenceye aldığı bazı haklar çekirdek haklar 
kabul edilerek, taraf devletler bu çekirdek hakları onaylamaya yönlendirilmişler-
dir.	Ülkeler,	Avrupa	Sosyal	Şartını	onaylarken,	dokuz	çekirdek	maddenin	(1,	5,	6,	
7, 12, 13, 16, 19, 20) en az altısı dahil olmak üzere toplam en az on altı madde ve 
en az altmış üç fıkrayı onaylamak zorundadır. 

Şartta belirtilen taahhütlere saygı gösterilmesi Avrupa Sosyal Haklar Komite-
sinin denetimine bağlı tutulmuştur. Avrupa Sosyal Şartının 25.Maddesinde be-
lirtilen Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesince 
atanan, bağımsız ve yansız nitelikte onbeş üyeden oluşmaktadır. Komite üyele-
ri, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından altı yıl için seçilirler; bu görev 
süresi bir kez yenilenebilir. Komite, taraf Devletlerin ulusal durumlarının Şarta 
uygun olup olmadığına karar verir. Komite kararlarını iki usulle oluşturur: Ra-
porlara dayalı denetim ve toplu yakınma usulü. Ulusal raporlar üzerinden yapılan 
denetimde, Taraf Devletler her yıl bir rapor sunarak Şartı hukuken ve fiilen nasıl 
uyguladıklarını açıklarlar. Her rapor Şartın kabul edilen hükümlerinin bir kıs-
mı için verilir. Komite raporları inceler ve ulusal durumların Şarta uygun olup 
olmadığına karar verir. Komitenin kararlarına “sonuçlar” denir. Bunlar her yıl 
yayınlanır. Taraf devletlerden biri, Komitenin, Şarta uygun olmama kararının 
gereklerini yerine getirmediği takdirde, Bakanlar Komitesi bu Devlete, hukuken 
ve fiilen mevcut durumu düzeltmeye çağıran bir tavsiye gönderir. Bakanlar Ko-
mitesinin çalışmaları Şarta taraf Devletlerin hükümet temsilcilerinden oluşan ve 
toplantılarına Avrupa toplumsal ortaklarını temsil eden gözlemcilerin de katıldığı 
bir Hükümet Komitesi tarafından hazırlanır.

Şartın bir de toplu şikayetlere dayanan denetim mekanizması vardır. 1995 yı-
lında imzaya açılan ve 1998 yılında yürürlüğe giren bir Protokol, Avrupa Sosyal 
Haklar Komitesine, Şartın ihlal edildiği iddiaları ile başvuru olanağı tanımıştır. Bu 
başvuruyu, ulusal işçi ve işveren örgütleri, Avrupa düzeyindeki bazı işçi ve işveren 
örgütleri ve bazı uluslararası STK’lar ve eğer söz konusu taraf devlet kabul ediyor-
sa ulusal STK’lar yapabilirler. 

Şikâyet kabul edilebilir bulunduğu takdirde, taraflar arasında karşılıklı di-
lekçe değişimi yoluyla oluşan bir yazılı usul izlenir. Komitenin herkese açık 
bir sözlü toplantı düzenleme olasılığı da bulunmaktadır. Komite daha sonra 
şikâyetin esası hakkında bir karar alır. Bu karar, taraflara ve Bakanlar Komitesi-
ne bir raporla bildirilir. Rapor en geç bildirimini izleyen dört ay içinde kamuya 
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açıklanır. Sonuçta Bakanlar Komitesi bir karar kabul eder. Duruma göre Şarta 
uygunluğun sağlanması için alınması gereken önlemler konusunda ilgili Devle-
te tavsiyede bulunabilir.

Şart hakkında daha fazla bilgiye İngilizce olarak http://www.coe.int/en/ adresinden, 
Türkçe olarak http://www.avrupakonseyi.org.tr/ adresinden ulaşılabilir. 

Türkiye, Avrupa Sosyal Şartını 1961 yılında imzalayan ilk 16 ülke arasında yer 
almaktadır. Dönemin çalışma bakanı Cahit Talas, Avrupa Sosyal Şartını Türkiye 
adına imzalamıştır. Bu imzadan 28 yıl sonra 1989 yılında ise Şartın sendikal hak-
lar dahil pek çok maddesine çekince konarak onay verilmiştir. 

Türkiye’nin 1989 onayı sırasında çekince koyduğu maddeler şunlardır:
•	 Adil	çalışma	şartı	hakkı	(Madde	2)	
•	 Güvenli	ve	sağlıklı	çalışma	koşulları	hakkı	(Madde	3)
•	 Adil	ücret	hakkı	(Madde	4)
•	 Sendika	hakkı	(Madde	5)
•	 Toplu	pazarlık	hakkı	(Grev	hakkı	dahil)	(Madde	6)
•	 Çocukların	ve	gençlerin	korunma	hakkı	(Madde	7)
•	 Çalışan	kadınların	korunması	hakkı	(Madde	8)
•	 Bedensel	ve	zihinsel	engellilerin	mesleksel	eğitim	hakkı	ve	mesleksel	ve	ye-

niden uyum hakkı (Madde 15)
27.09.2006 tarihinde Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartının onaylanma-

sı	sırasında	bu	çekincelerin	sayısı	büyük	ölçüde	azaltılmıştır.	Ülkenin	içinde	bu-
lunduğu sosyo-ekonomik şartlar gerekçe gösterilerek çekince konan maddeler 
ise şunlardır:

•	 Madde	2/3:	Asgari	4	haftalık	yıllık	ücretli	izin	verilmesini	sağlama	(Türki-
ye’deki uygulama asgari 2 hafta),

•	 Madde	4/1:	Çalışanlara	 ve	 ailelerine	uygun	yaşam	düzeyi	 sağlamak	 için,	
yeterli ücret hakkı tanınması (Türkiye’de asgari ücretin hesaplanmasında 
aile faktörü hesaba katılmamaktadır),

•	 Madde	5:	Çalışanlara	sendika	hakkı	tanınması,
•	 Madde	6/1,	2,	3,	4:	Çalışanlara,	toplu	pazarlık	ve	grevi	de	içeren	toplu	eylem	

haklarının tanınması.

Türkiye, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal şartının hangi maddelerine çekince koymuştur?

Avrupa Konseyi Sosyal Güvenlik Belgeleri
Avrupa Konseyi, UÇÖ’nün teknik yardımlarıyla sosyal güvenlik alanında uzun 
vadeli bir program geliştirmiştir. Avrupa Konseyi, üye devletler arasında sosyal 
güvenlik konusundaki işbirliğini geliştirerek ve sosyal güvenlik alanındaki geliş-
meleri izleyerek, Avrupa’da asgari sosyal güvenlik standartlarının yerleşmesinde 
önemli bir rol oynamıştır. Bu faaliyetlerinin sonucunda da çeşitli sosyal güvenlik 
belgeleri kabul edilmiştir. 

1964 yılında imzalanan ve 1968 yılında yürürlüğe girmiş olan Avrupa Sosyal 
Güvenlik Kodu, tarafların kendi sosyal güvenlik sistemlerine dahil etmeyi taah-
hüt ettikleri bir dizi standart belirlemiştir. Kod, sosyal güvenlik alanına ilişkin 
normları tanımlar ve Tarafların tıbbi bakım, hastalık yardımları, işsizlik ödeneği, 
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yaşlılık yardımları, iş kazası yardımları, aile yardımları, doğum yardımı, maluliyet 
yardımları gibi alanlarda sağlaması gereken asgari düzeyleri belirler. Kod, sosyal 
güvenlik sistemlerini asgari düzeyin üstüne çıkarmayı isteyen ülkeleri göz önünde 
tutarak sosyal güvenlik alanında daha yüksek standartlar belirleyen ve 1964 tari-
hinde imzalanarak 1968 tarihinde yürürlüğe giren bir protokol ile desteklenmiş-
tir. Türkiye, Kodu, 1981 tarihinde bazı bölümlerini dışarıda tutarak onaylamıştır. 
Türkiye’nin onayladığı bölümler, tıbbi bakım, hastalık yardımı, yaşlılık aylığı, ma-
luliyet yardımları, analık yardımı ve dul ve yetim yararlarına ilişkindir. 

1990 yılında Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu imzalanmış, 
ancak henüz yürürlüğe girmemiştir. 

Avrupa Konseyinin sosyal güvenlik alanındaki bir diğer belgesi de Sosyal Gü-
venlik Avrupa Sözleşmesidir. 1972 yılında imzalanan ve 1977 yılında yürürlüğe 
giren Sosyal Güvenlik Avrupa Sözleşmesi, uluslararası sosyal güvenlik hukuku-
nun dört temel ilkesini içerir : Eşit muamele; herkes için uygulanan tek mevzuat; 
kazanılmış ve kazanılmakta olan hakların korunması; sağlanan yararların yurtdı-
şında ödenebilmesi. Sözleşmenin bazı bölümleri doğrudan geçerlidir. Hastalık ve 
analık, işsizlik ve aile yardımları ile ilgili özel hükümlerin uygulanması ise Taraflar 
arasında ikili veya çok taraflı anlaşmalara tabidir. Sosyal Güvenlik Avrupa Sözleş-
mesinin pratikteki uygulamaları bir Ek Anlaşma ile tanımlanmıştır. Ek Anlaşma, 
sosyal güvenlik kuruluşları arasındaki ilişkileri ve Sözleşmeye uygun olarak yapı-
lacak sosyal güvenlik ödemelerine ilişkin usulleri kapsar. Ayrıca 1994’te imzaya 
açılan Sosyal Güvenlik Avrupa Sözleşmesini tamamlayan bir Protokol ile de Söz-
leşmenin kapsamının genişletilmesi amaçlanmıştır. 

Türkiye Sosyal Güvenlik Avrupa Sözleşmesini 1977 yılında onaylamıştır. 
Avrupa Konseyi, yaşamak veya çalışmak üzere bir başka ülkeye giden göç-

menlerin sosyal güvenliğinin koordinasyonu için de belgeler benimsemiştir. Bu 
koordinasyonun amacı sosyal güvenlik alanında göçmenlere adil muamele edil-
mesinin sağlanmasıdır. Ayrıca bir ülkeden diğerine giderken özellikle emekli 
aylıkları gibi uzun vadeli sosyal güvenlik yararları açısından ortaya çıkan deza-
vantajların azaltılması hedeflenmiştir. Her ikisi de 1953 yılında imzalanan Yaş-
lılık, Malûllük ve Ölüm Sigortaları Sosyal Güvenlik Avrupa Geçici Anlaşması ile 
Sosyal Güvenlik Sistemlerine İlişkin Avrupa Geçici Anlaşması, ikamete ilişkin 
belirli koşulların yerine getirilmesi kaydıyla, bir ülkenin vatandaşlarının diğer 
taraf ülkede, o ülkenin vatandaşları ile aynı sosyal güvenlik haklarından yarar-
lanmasını öngörür. 1977 yılında imzalanan Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsü 
Hakkında Avrupa Sözleşmesi, özellikle göçmen işçilerin hukuki durumunu, 
tıbbi muayeneler, mesleki testler, seyahat, oturma izni, çalışma izni, ailelerin ye-
niden birleştirilmesi, çalışma koşulları, tasarrufların transferi, sosyal güvenlik, 
sosyal ve tıbbi yardım, iş sözleşmelerinin sona ermesi, işten çıkarma ve yeniden 
istihdam konularını ele alır.

Avrupa Birliği ve Sosyal Politika
Sosyal politikanın bölgesel aktörlerinden olan Avrupa Birliği, gerek yasal düzen-
lemeler gerekse sosyal politika uygulamaları açısından ayrıntılı ve derinlemesine 
bir	incelemeyi	hak	eder.	Kuşkusuz	böyle	bir	inceleme	Ünitemizin	sınırları	dışın-
dadır.	Biz	bu	Ünitede	Avrupa	Birliğinin	 sosyal	politikasının	 temel	özelliklerine	
değineceğiz. 
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Kısaca Avrupa Birliği
Avrupa Birliği; ilk olarak 1957 yılında Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda, Lüksem-
burg ve İtalya tarafından Roma Antlaşması’nın imzalanmasıyla Avrupa Ekonomik 
Topluluğu adı altında kurulmuştur. Bu topluluğun temelini, II. Dünya Savaşı son-
rasında sanayi açısından özellikle önem kazanan iki temel hammadde olan kömür 
ve çelik sektörünü güçlendirmek amacıyla 1951’de kurulan Avrupa Kömür ve Çelik 
Topluluğu oluşturmaktadır. 
1958’de yürürlüğe giren Roma Antlaşması, üye ülkeler arasında önce gümrük birliği-
ni, yani malların gümrük vergisi ödenmeksizin üye ülkeler arasında serbestçe alınıp 
satılmasını öngörmüştür. Ancak Roma Antlaşması’ndaki nihai hedef, sadece ekono-
mik değil ortak tarım, ulaştırma, rekabet gibi diğer birçok alanda ortak politikalar 
oluşturulması, ekonomik politikaların yakınlaştırılması, ekonomik ve parasal birlik 
kurulması, ortak bir dış politika ve güvenlik politikası oluşturulmasıdır. Bu yapının 
oluşturulmasının öncüleri Fransız Planlama Teşkilatı Başkanı Jean Monnet ve Dışiş-
leri Bakanı Robert Schuman olmuştur. 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ilk kez 1973 yılında İngiltere, Danimarka ve 
İrlanda’nın katılımıyla genişlemiştir. Bundan sonra 1981’de Yunanistan, 1986’da İs-
panya ve Portekiz’in üyeliğe katılımı ile üye sayısı 12’ye çıkmıştır. 1995 tarihinde ise 
Avusturya, Finlandiya ve İsveç’in katılımıyla üye sayısı 15’i bulmuştur. Avrupa Bir-
liğinin en geniş kapsamlı genişlemesi 2004 yılında olmuştur. 10 yeni aday ülkenin 
(Güney Kıbrıs, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovak-
ya, Çek Cumhuriyeti ve Slovenya) üyelik antlaşmalarını imzalamalarıyla AB üye-
si ülke sayısı 25’i bulmuştur. Bulgaristan ve Romanya’nın 2007’de ,Hırvatistan’ın 
2013’te katılımıyla üye sayısı 28’e yükselmiştir. 
Avrupa Birliğini oluşturan Roma Antlaşması, uluslar üstü bir karar alma mekaniz-
masını öngörmektedir. Bunun anlamı, Avrupa Birliğini yönetmek üzere oluşturulan 
kurumların üye uluslardan bağımsız olup, birçok konuda üye devletleri bağlayıcı 
konumda olmalarıdır. 1986’da Tek Avrupa Senedi, 1992’de Avrupa Birliğinin oluş-
turulmasına ilişkin Maastricht Antlaşması, 1997 yılında Amsterdam Antlaşması ve 
2001 yılında Nice Antlaşması ve nihayet 2007 yılında imzalanan ve 2009 yılında 
yürürlüğe giren Lizbon Anlaşması ile Avrupa Birliğini oluşturan kurumlar üzerinde 
reformlar yapılmış, üye sayıları ve karar verme mekanizması üzerindeki etkileri ye-
niden düzenlenmiştir. 
AB’yi oluşturan ülkeler bağımsız ve egemen milletler olarak kalmakta ancak dünyada 
tek tek sahip olamayacakları gücü ve etkiyi kazanmak için egemenliklerini bir araya 
getirmektedirler. AB, Amerika Birleşik Devletleri gibi bir federasyon olmaktan uzak-
tır ancak, Birleşmiş Milletler gibi sadece hükümetler arasında işbirliği amacıyla oluş-
turulmuş bir kuruluştan da çok fazlasıdır. Egemenlikleri bir araya getirmek, pratikte, 
üye ülkelerin karar-alma yetkilerinin bir kısmını, ortak fayda içeren konulardaki ka-
rarların Avrupa düzeyinde demokratik olarak alınabilmesi için beraber oluşturduk-
ları ortak kurumlara aktarmaları anlamına gelir.
AB’nin üç ana karar alma kurumu aşağıdakilerdir: 
•	 Avrupa	Parlamentosu,	AB	vatandaşlarını	temsil	eder	ve	doğrudan	onlar	tara-
fından seçilir; 
•	 Avrupa	Birliği	Konseyi,	her	bir	üye	ülkeyi	temsil	eder;
•	 Avrupa	Komisyonu,	bir	bütün	olarak	Avrupa	Birliğinin	çıkarlarını	gözetir.
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Bir bölgesel bütünleşme olarak AB, serbest ticaret alanı, gümrük birliği ve ortak 
pazar aşamalarından geçerek ekonomik birlik aşamasına ulaşmış ve siyasi birliğin 
unsurlarını geliştirmiştir. AB sosyal politikası, öncelikle ekonomik bütünleşmeyi ha-
yata geçirmek için gerekli olan alanlar üzerine yoğunlaşmış, ancak başlangıçta yavaş 
bir biçimde ilerleyen sosyal politika, 1990’lı yıllarda ivme kazanmıştır. 

Bu hızlanmanın çeşitli nedenleri vardır. AB’nin ekonomik ve parasal birliği süre-
cinde, üye devletler arasında haksız rekabetin önlenmesi gereği sosyal düzenleme-
lerin uyumlaştırılması ihtiyacını artırmıştır. 1990’lı yılların sonlarında ise, ağırlaşan 
işsizlik, yoksulluk ve sosyal dışlanma sorunlarına karşı, işbirliği temelinde, bağlayıcı 
olmayan önlemlerin alınması ihtiyacı kuvvetlenmiş, istihdam, sosyal koruma ve 
sosyal içerme politikaları AB gündeminde giderek daha fazla yer almaya başlamış-
tır. Öte yandan nüfusun yaşlanması, aile modellerinin farklılaşması ve işgücünün 
yapısının değişmesi AB üyelerini mevcut işgücü piyasası kurumları ve politikaların-
da da uyumlu değişiklikler yapmaya itmiştir. Bütün bu farklı nedenlerden dolayı, 

Bu ‘kurumsal üçgen’ AB’nin her yerinde uygulanan yasa ve politikaları oluşturur. 
Prensipte yeni yasaları öneren Komisyon’dur fakat bunları kabul eden Parlamento ve 
Konsey’dir. Daha sonra Komisyon ve üye ülkeler bu yasaları uygularlar ve Komisyon 
da yasaları yürürlüğe koyar.
AB’nin işleyişinde anahtar rol oynayan birkaç kurum daha vardır: Adalet Divanı, 
Avrupa Hukuku konusunda son tahkim merkezidir. Sayıştay ise Birlik faaliyetlerinin 
finansmanını kontrol eder. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi, örgütlü sivil toplu-
mun ekonomik ve sosyal unsurlarını temsil eder; Bölgeler Komitesi, bölgesel ve yerel 
yönetimleri temsil eder. Avrupa Yatırım Bankası, AB içindeki ve dışındaki ekonomik 
kalkınma projelerinin yatırımlarını finanse eder ve Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla 
küçük işletmelere yardımcı olur. Avrupa Merkez Bankası, Birliğin para politikaların-
dan sorumludur. Avrupa Ombudsmanı, AB kurumları ve organları hakkında kötü 
yönetimle ilgili şikâyetleri soruşturur. Avrupa Veri Koruma Denetmeni ise kişisel ve-
rilerin mahremiyetini korur. Ayrıca, çeşitli uzman kuruluşlar belli teknik, bilimsel 
veya idari görevleri yerine getirir.
AB kurumlarının egemenlik ve sorumlulukları, uymak zorunda oldukları kural ve 
prosedürler, AB’yi oluşturan antlaşmalarda yer almaktadır. Antlaşmalara tüm AB 
üye ülkelerinin cumhurbaşkanları ve başbakanlarınca karar verilmekte ve ardından 
bu antlaşmalar ülkelerin parlamentoları tarafından onaylanmaktadır. 
AB’ndeki yasal düzenlemelerin temeli “tüzük”, “yönetmelik” ve “karar”lardır. Tüzük-
ler, üye ülke tarafından başka herhangi bir adım atılması gerekmeksizin, AB’de yü-
rürlüğe girdikleri andan itibaren üye ülkelerce doğrudan uygulanması gereken yasal 
düzenlemelerdir. Yönergeler ise tüm üye ülkeler için ortak bir amaç belirlerler ama 
bunun nasıl ve ne şekilde yerine getirileceğini ulusal makamlara bırakırlar. Normalde 
üye ülkelere bir yönergeyi uygulamak için bir veya iki yıl verilir. Bir şahsa, şirkete 
veya ülkeye yönelik olabilen kararlar ise sadece kime yönelikse onu bağlayıcı nitelik-
tedir. Rekabet kurallarının ihlali ve herhangi bir ülkedeki devlet yardımının AB ku-
rallarına uyumsuzluğu gibi durumlarda, kararlar tercih edilen mevzuat araçlarıdır. 
Öte yandan herhangi bir bağlayıcılığı olmayan tavsiye ve görüşler, bir üye ülkeye veya 
şahıslara yönelik olarak, herhangi bir durumda izlenecek tutumları öneren metinler-
dir. Bu öneriler, AB kurumlarının onay mekanizmasından geçmez ve uygulanmaları 
tamamen üye ülkelerin inisiyatifine bırakılmıştır.

Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye TemsilciliğiAlıntı Yazı Alanı ÜST KESİK
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AB düzeyinde ortak bir sosyal modelin inşası, AB politikalarında giderek daha 
fazla yer tutmaya başlamış ve Avrupa sosyal politikası, sosyal koruma ile ekono-
mik etkinlik ve dış rekabet edebilirlik arasında hassas bir dengeye oturtulmaya 
çalışılmıştır. 

AB 50 yılı aşkın bir süreçte, işçilerin ve kişilerin serbest dolaşımı, sosyal gü-
venlik haklarının koordinasyonu, iş sağlığı ve güvenliği, kadın erkek eşitliği, ça-
lışma koşulları, işçilerin bilgilenme ve danışma hakları, toplu işten çıkarmalar, 
işletmelerin yeniden yapılanması sürecinde işçi haklarının korunması, gençlerin 
korunması, analığın korunması alanlarında yönergeler benimsemiştir. Bazı yö-
nergeler, Ebeveyn İzni, Kısmi Süreli Çalışma ve Belirli Süreli Çalışma yönergele-
rinde olduğu gibi, Avrupa ölçeğinde örgütlü işçi sendikaları ve işveren kuruluşları 
arasındaki sosyal diyalogla oluşturulan bir çerçeve anlaşmasına dayanılarak çıka-
rılmıştır. 

Türkiye, 1999 yılından bu yana AB’ye aday üye ülke statüsündedir. 2005 yılın-
da ise Katılım Müzakerelerine başlamıştır. Bu müzakere süreci içerisinde Türkiye, 
çalışma yaşamına ilişkin düzenlemelerini ve sosyal politikalarını AB müktesebatı 
ile uyumlu hale getirmek durumundadır. 

35 konu başlığından oluşan AB müktesebatı, toplumsal yaşamı ilgilendiren 
tüm alanlarda AB’nin yürürlükte olan hukuk sistemi ve kurallar bütünüdür. Av-
rupa Topluluğunu kuran Antlaşma ile onu tadil eden antlaşmalar, ikincil mevzuat 
(yönergeler, tüzükler, kararlar), üye ülkelerin kendi aralarında yaptıkları sözleş-
meler, üçüncü ülkelerle yapılan anlaşmalar, deklarasyonlar, Adalet Divanı karar-
ları, vb. bu kurallar bütününü oluşturur. İstihdam ve Sosyal Politika, müktesebat-
taki konu başlıklarından biridir. 

AB sosyal politikası, AB üyeliğine aday olan diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de 
de sosyal politika seçimlerinde belirleyici rol oynamaktadır. 

AB’nin sosyal politikası aynı zamanda küresel ekonominin üçlü yapısında 
(ABD-AB-Japonya) AB’nin belirleyici rolü nedeniyle, küresel sosyal politika se-
çenekleri açısından da önem taşımaktadır. 

1990’lı yıllardan itibaren 
Avrupa sosyal politikası, sosyal 
koruma ile ekonomik etkinlik 
ve dış rekabet edebilirlik 
arasında hassas bir dengeye 
oturtulmaya çalışılmıştır.

AB sosyal politikası, AB 
üyeliğine aday olan diğer 
ülkelerde olduğu gibi 
Türkiye’de de sosyal politika 
seçimlerinde belirleyici rol 
oynamaktadır.

Bir Bakışta AB politikaları:

I. Birinci sütun: Topluluk politikaları 
1. Piyasa inşa eden politikalar: Ortak rekabet politikası; Ortak ticaret politikası; 

Gümrük birliği; Ekonomik ve parasal birlik; Vergilendirme politikası; Sanayi ve  
küçük ve orta büyüklükte işletmeler politikası; Trans Avrupa ağları; Ortak taşı-
macılık politikası; Telekomünikasyon, bilgi toplumu ve enformasyon teknolojileri; 
Enerji politikası.

2. Piyasayı düzelten politikalar (üreticilerin piyasa güçlerinden korunması): 
Ortak tarım politikası; Balıkçılık politikası; Bölgesel politika.

3. Piyasanın insanlar ve çevre üzerine etkilerini yumuşatan politikalar: Çevre 
politikası; Tüketici politikası; Mesleki eğitim ve gençlik politikası; Bilim ve araştır-
ma politikası; Sosyal politikalar.

II. İkinci sütun: Ortak dışişleri ve güvenlik politikası

III. Üçüncü sütun: Adalet ve içişleri politikası
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Avrupa Birliği Ana Antlaşmalarında Sosyal Politika
Roma Antlaşması (1957), sosyal politika kapsamında çok az sayıda hüküm içer-
mekteydi.	Sosyal	politika,	esas	olarak,	Ortak	Pazar	kapsamında	işçilerin	serbest	
dolaşımı ve yerleşme serbestliği ilkesinin hayata geçirilmesi anlamında düşünül-
müştü. Tek Avrupa Yasası (1986), işçi sağlığı ve iş güvenliği, sosyal taraflarla diya-
log ve ekonomik ve sosyal bütünleşme alanlarında sınırlı bir sosyal politika öneri-
yordu. 1989 yılında İngiltere dışındaki 11 üye ülkenin kabul ettiği İşçilerin Temel 
Sosyal Haklarına Dair Topluluk Şartı (Sosyal Şart), yasal olarak bağlayıcılığı ol-
mamakla birlikte AB tarafından garanti edilmesi öngörülen bir dizi sosyal hak 
tanımlamaktaydı. Maastricht Antlaşmasında (1992) sosyal konular, İngiltere’nin 
onaylamadığı ek Protokol ve onun bir parçası sayılan ayrı bir Anlaşma biçiminde 
düzenlenmişti. Bu Anlaşma, Sosyal Şartta belirlenen sosyal hedeflerin yanı sıra, 
istihdamın, yaşam ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi, daha iyi bir sosyal koru-
ma, sosyal diyalog, insan kaynaklarının geliştirilmesi konularını da kapsamaktay-
dı. Anlaşma, sosyal koruma alanını, Birliğin oybirliği ile karar alması gereken bir 
sosyal politika alanı olarak belirlemişti. 

Maastricht Antlaşmasına kadar, üye devletlerin koordinasyon amacıyla kural 
koydukları bir sosyal politika alanı olan sosyal koruma, Maastricht sonrasında, 
uyumlaştırma yöntemine açık bir alan haline getirilmeye çalışılmıştır. Ancak, 
üye devletlerdeki sosyal koruma sistemlerinin farklılığı, uyumlaştırma sürecinde, 
bağlayıcı nitelikte kurallar konması yerine, bağlayıcı nitelikte olmayan tavsiye ve 
görüş açıklamaları ile yetinilmesine ve açık işbirliği yönteminin kullanılmasına 
yol açmıştır. 

Amsterdam Anlaşmasının Avrupa Birliği sosyal politikaları açısından önemi nedir?

2 Ekim 1997 tarihinde imzalanan ve 1 Mayıs 1999 tarihinde yürürlüğe giren 
Amsterdam Antlaşması, genel olarak sosyal politika ve özel olarak sosyal koruma 
ve sosyal içerme konusunda özel bir yere sahiptir. 

Amsterdam Antlaşması ile Avrupa Topluluğu Antlaşmasına getirilen yeni 13. 
Madde, ayrımcılığa karşı hükümlerin benimsenmesine değinmekte ve Konseyi 
cins, ırk, etnik köken, din ve inanç, sakatlık, yaş veya cinsel eğilim bazında her 
türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmek üzere gereken önlemleri almaya yetkili 
kılmaktadır. Ancak, bu önlemlerin oybirliği ile alınması esas olacaktır. 

Amsterdam Antlaşmasıyla, istihdamın geliştirilmesi Topluluk amaçlarına da-
hil	edilmiştir	(Yeni	Bölüm	VIII,	yeni	125-130.	Maddeler).	Ayrıca,	Sosyal	Protokol,	
Avrupa Topluluğu Antlaşması bünyesine alınmıştır (Yeni Bölüm XI, Yeni 136-
145.	Maddeler).	Böylece,	sosyal	politikanın	Avrupa	Topluluğu	ve	Üye	Devletle-
rin ortak sorumluluğu olduğu teyit edilmiştir. Sosyal politikanın amaçları, istih-
damın geliştirilmesi, yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, yeterli sosyal 
koruma, işçi ve yönetim arasında diyalog, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve 
sosyal dışlanmanın önlenmesi olarak tespit edilmiştir. Sosyal diyalog ve kadın ve 
erkeklere eşit muamele de güçlendirilen hükümler olmuştur. 

Anlaşmada, işçi sağlığı ve iş güvenliği, çalışma koşulları, işgücü piyasasından 
dışlanmış kişilerin entegrasyonu, işçilere bilgi verilmesi ve danışılması, işgücü 
piyasalarındaki imkanlar ve işte muamele açısından kadınlarla erkeklerin eşitli-
ği, Konseyin, Ekonomik ve Sosyal Komite ve Bölgeler Komitesine danışıldıktan 
sonra, Parlamento ile ortak karar alma usulüyle ve nitelikli çoğunlukla yönergeler 
benimseyeceği alanlar olarak belirlenmiştir. Sosyal dışlanmaya karşı mücadele de 
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2 Ekim 1997 tarihinde 
imzalanan ve 1 Mayıs 1999 
tarihinde yürürlüğe giren 
Amsterdam Antlaşması, genel 
olarak sosyal politika ve özel 
olarak sosyal koruma ve sosyal 
içerme konusunda özel bir 
yere sahiptir.
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aynı usulle yürütülebilecektir. Sosyal güvenlik ve sosyal koruma, istihdam sözleş-
mesinin sona erdirilmesi durumunda işçilerin korunması, işçi ve işverenlerin çı-
karlarının temsili ve toplu savunması, Topluluk topraklarında yasal olarak ikamet 
eden üçüncü ülke vatandaşlarının istihdam koşulları, istihdamın geliştirilmesi ve 
yeni işler yaratılması için mali katkılar gibi konularda, Konsey aynı usulle ancak 
oybirliği ile düzenleme yapabilecektir. Örgütlenme hakkı, grev hakkı ve lokavt, 
Avrupa Topluluğun yetki alanı dışında bırakılmıştır.

26 Şubat 2001 tarihinde imzalanarak Şubat 2003’te yürürlüğe giren Nice Ant-
laşması, nitelikli çoğunlukla karar verilen sosyal politika alanlarını genişletme-
mekle birlikte, hala oybirliği kuralına tabi olan bazı sosyal politika alanları için 
olanak sağlayan bir ara madde içermiştir. Ayrıca Nice Antlaşması, Lizbon Avrupa 
Konseyi sonuçları uyarınca Konsey tarafından kurulan Sosyal Koruma Komitesi-
ni de resmi statüsüne kavuşturmuştur (Madde 144).

Sosyal koruma ve sosyal içerme alanlarında, Birliğin belirlediği temel hakları 
da içeren Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı, Aralık 2000 Nice zirvesinde bağla-
yıcılığı olmayan bir deklarasyon olarak benimsenmiştir. Bu Şart, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı, İşçilerin Temel Sosyal Haklarına Dair 
Topluluk Şartı, Avrupa Adalet Divanı İçtihatları, Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi İçtihatları, birincil ve ikincil Topluluk mevzuatı, ortak anayasal gelenekler ve 
çeşitli uluslararası sözleşmelerde yer alan hakların bir araya getirilmesi ile oluştu-
rulmuştur. Avrupa Birliği vatandaşları ile Birlik sınırları içinde yerleşik herkesin, 
kişisel, siyasal, ekonomik ve sosyal haklarını tanımlayan bu belge, hakları, onur, 
özgürlükler, eşitlik, dayanışma ve yurttaş hakları ve adalet başlıkları altında sıra-
lamıştır. Temel Haklar Şartı medeni ve siyasi hakların yanı sıra sosyal hakları da 
içeren yapısı ile BM İnsan Hakları Bildirgesindeki yapıdan esinlenmiştir. 

Temel	Haklar	Şartının	Dayanışma	başlıklı	IV.	Bölümü	ağırlıklı	olarak	aşağıda	
listelenen çalışma haklarına ayrılmıştır: 

• İşçilerin işletme içinde bilgi alma ve danışma hakkı: Topluluk mevzuatı ve 
ulusal yasalar ve uygulamalarda öngörülen durumlar ve koşullarda, işçiler 
veya temsilcilerine, uygun düzeylerde, zamanında bilgi verilmeli ve danış-
malarda bulunulmalıdır. 

• Toplu sözleşme görüşmeleri yapma ve eylem hakkı: İşçiler ve işverenler veya 
bunların ilgili kuruluşları, topluluk mevzuatı ve ulusal yasalar ve uygula-
malara göre uygun düzeylerde toplu sözleşmeler müzakere etme ve imza-
lama ve çıkar uyuşmazlığı olması halinde grev eylemi dahil olmak üzere 
kendi çıkarlarını korumak için ortak eylem yapma hakkına sahiptir. 

• İşe yerleştirme hizmetlerinden yararlanma hakkı: Herkes, işe yerleştirme 
hizmetinden ücretsiz olarak yararlanma hakkına sahiptir. 

• Haksız işten çıkarmaya karşı koruma: Her işçi, Topluluk hukuku ve ulusal 
yasalar ve uygulamalara göre haksız işten çıkarmaya karşı korunma hakkı-
na sahiptir. 

• Adil ve hakkaniyete uygun çalışma koşulları: Her işçi, kendi sağlığı, emni-
yeti ve onuruna saygı gösteren çalışma koşullarından yararlanma hakkına 
sahiptir. Her işçi, azami çalışma saatlerinin sınırlandırılması, günlük ve haf-
talık dinlenme dönemleri ve yıllık ücretli izin hakkına sahiptir. 

• Çocuk işçi çalıştırmanın yasaklanması ve çalışan gençlerin korunması: Çocuk 
işçi çalıştırılması yasaktır. Gençler için daha elverişli olabilecek kurallar sak-
lı kalmak üzere ve sınırlı istisnalar dışında, istihdam edilmek için asgari yaş 
sınırı, zorunlu eğitimin tamamlanması için belirlenen asgari yaştan daha 
düşük olamaz. İşe alınan gençler, yaşlarına uygun çalışma koşullarında ça-

Örgütlenme hakkı, grev 
hakkı ve lokavt Avrupa 
Topluluğunun yetki alanı 
dışında bırakılmıştır.

Temel Haklar Şartı medeni ve 
siyasi hakların yanı sıra sosyal 
hakları da içeren yapısı ile BM 
İnsan Hakları Bildirgesindeki 
yapıdan esinlenmiştir.
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lıştırılmalı ve ekonomik sömürü ve emniyetlerine, sağlıklarına veya fizik-
sel, ruhsal, ahlaki veya sosyal gelişimlerine zarar verme olasılığı bulunan 
veya eğitimlerini engelleyebilecek her türlü işe karşı korunmalıdır. 

• Aile ve meslek yaşamı: Aile, yasal, ekonomik ve sosyal korumadan yarar-
lanmalıdır. Aile ve meslek yaşamının bağdaştırılması için herkes, doğumla 
bağlantılı bir nedenle işten çıkarmaya karşı korunma hakkına ve bir çocu-
ğun doğumu veya evlat edinilmesinden sonra ücretli doğum ve ebeveynlik 
izni alma hakkına sahiptir. 

• Sosyal güvenlik ve sosyal yardım: Birlik, Topluluk hukuku ve ulusal yasalar 
ve uygulamalarda belirtilen usullere göre doğum, hastalık, iş kazaları, ba-
kıma muhtaç olma veya yaşlılık gibi durumlarda ve işten çıkarılma duru-
munda koruma sağlayan sosyal güvenlik yardımları ve sosyal hizmetlerden 
yararlanma hakkını tanımakta ve saygı göstermektedir. Avrupa Birliği’nde 
yasal olarak ikamet eden ve dolaşan herkes, Topluluk hukuku ve ulusal ya-
salar ve uygulamalara göre sosyal güvenlik yardımları ve sosyal avantajlar-
dan yararlanma hakkına sahiptir. Birlik, Topluluk hukuku ve ulusal yasalar 
ve uygulamalarda belirtilen usullere göre sosyal dışlanma ve yoksullukla 
mücadele için yeterli imkanlara sahip olmayan herkes için uygun bir yaşam 
sağlamak amacıyla sosyal yardımlardan ve konut yardımından yararlanma 
hakkını kabul etmekte ve saygı göstermektedir. 

• Sağlık hizmetleri: Herkes, ulusal yasalar ve uygulamalarda belirtilen şartlar 
çerçevesinde koruyucu sağlık hizmetlerinden ve tıbbi tedaviden yararlan-
ma hakkına sahiptir. Bütün Birlik politikaları ve faaliyetlerinin tanımlan-
masında ve uygulanmasında yüksek düzeyde bir insan sağlığı koruması 
hedeflenmelidir. 

• Genel ekonomik yarara ilişkin hizmetlerden yararlanma: Birlik, sosyal ve böl-
gesel uyumunu artırmak için Avrupa Topluluğu’nu oluşturan Antlaşma’ya 
uygun olarak, ulusal yasalar ve uygulamalarda öngörülen genel ekonomik 
yarara ilişkin hizmetlerden yararlanma hakkını kabul etmekte ve saygı gös-
termektedir.

2007 yılında imzalanan ve 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren Lizbon Ant-
laşmasında Avrupa Temel Haklar Şartına atıfta bulunulmuş ve böylece Şart üye dev-
letlerin tümü üzerinde bağlayıcılığa kavuşmuştur. Öte yandan Lizbon Antlaşması, 
AB’ye yeni sosyal hedefler yüklemiş, AB’nin tüm politikalarında sosyalin (yüksek 
istihdam, yeterli sosyal koruma, sosyal dışlanma ile mücadele, eğitim, mesleki eği-
tim, insan sağlığının korunması) hesaba katılmasını öngören bir sosyal hüküm Ant-
laşmaya dahil edilmiştir. Böylece sosyal boyutu hesaba katmayan AB düzenlemele-
rinin Adalet Divanınca geçersiz sayılması olanağı doğmuştur. Lizbon Antlaşması 
ayrıca sosyal tarafların rolünü ve sosyal diyalogu güçlendirmiştir.

 
Lizbon Stratejisi
2000-2010 döneminde Avrupa Birliği sosyal politikalarına yön veren strateji, Liz-
bon Stratejisidir. 23-24 Mart 2000 Lizbon Avrupa Konseyi, 2000-2005 döneminde 
“yeni bir Avrupa’yı biçimlendirmek” amacını güden uzun vadeli bir eylem prog-
ramı ve ekonomik açıdan Avrupa’yı “bilgi ekonomisi”ne taşıyacak bir dizi eylem 
önceliği kabul etmiştir. Lizbon (2000)’da belirlenen hedef, “daha fazla ve daha iyi 
iş olanaklarına ve en ileri sosyal uyumla birlikte, sürdürülebilir ekonomik kalkın-
ma yeteneğine sahip, dünyanın en rekabetçi ve en dinamik, bilgiye dayanan eko-
nomisi olma” hedefidir. Büyümenin sürdürülebilir ve “daha çok ve daha iyi işler” 
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yaratılarak olması ve AB ülkelerinde sosyal koruma sistemlerinin geliştirilerek 
modernizasyonu, insana yatırım ve sosyal içermenin sağlanması Lizbon sürecinin 
sosyal ayakları olarak belirmiştir. 

Lizbon Stratejisinin sosyal ayakları nelerdir?

Lizbon Stratejisinin sosyal politikada öne çıkardığı yöntem, Açık Eşgüdüm 
Yöntemidir. Açık Eşgüdüm Yöntemi, Avrupa sosyal modelini, üzerinde anlaşmaya 
varılmış bir dizi sosyal amaca dönüştürmenin yoludur. Açık Eşgüdüm Yöntemin-
de,	üye	ülkelerce	üzerinde	anlaşmaya	varılmış	amaçlarla	işe	başlanır.	Ortak	göster-
geler tespit edilir. Daha sonra ulusal eylem planları hazırlanır. Bu eylem planları ve 
uygulamaları, göstergeler ve başlangıçta tespit edilmiş amaçlar açısından değerlen-
dirilir. Açık Eşgüdüm Yöntemi, yukardan aşağı bir oluşum süreci geçirmediği ve 
müeyyidelerle desteklenmediği için bu yolla, Tüzük ve Yönerge gibi bağlayıcılığı 
olan “sert yasalardan” “yumuşak yasalara” geçildiği ifade edilmektedir.

Avrupa 2020: Büyüme ve İstihdam İçin Avrupa Stratejisi 
2010 yılında mali ve ekonomik krizin etkileri altında benimsenen   Avrupa 2020 
Stratejisi, kapsayıcı bir büyüme ortamı yaratılırken   sosyal ve bölgesel  uyumun  
sağlanması için yüksek istihdam ekonomisinin teşvik edilmesini öncelikli hedef 
olarak belirlemiştir.  Bu bağlamda 2020 yılına kadar 20 milyon insanın yoksulluk 
riskinden kurtarılması ve 20-64 yaş grubu için % 75 istihdam oranı sağlanması 
hedeflenmiştir.
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Özet
 Uluslararası sosyal politikanın küresel ve bölgesel 

diğer aktörlerini tanımak. 
 Çağdaş uluslararası yaşamın karakteristik olgu-
larından biri, insan hakları belgelerinin ve gö-
zetim sistemlerinin yaygınlaşmasıdır. Birleşmiş 
Milletler (BM) ve uzman kuruluşları, İnsan Hak-
ları Evrensel Bildirgesi, Medeni ve Siyasi Haklar 
Uluslararası Sözleşmesi ve Ekonomik, Sosyal ve 
Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi gibi kap-
samlı küresel sözleşmelere ek olarak, insan hak-
larının belirli yönlerini (örneğin, ırk ayrımcılığı, 
kadın hakları) yönetmek için yeni belgeler kabul 
etmişlerdir. Ayrıca bölgesel kuruluşlarda da (ör-
neğin, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği), gerek 
medeni ve siyasi haklara gerekse sosyal haklara 
ilişkin çeşitli enstrümanlar kabul edilmiştir. 

 Birleşmiş Milletlerin sosyal politikaya ilişkin bel-
gelerini değerlendirmek. 
 BM’nin benimsediği çeşitli insan hakları belgele-
ri, çalışmaya ilişkin konuları da kapsamaktadır. 
Bu konuda en önemli üç belge, 10 Aralık 1948 
tarihinde imzalanan İnsan Hakları Evrensel Bil-
dirgesi, 16 Aralık 1966 yılında imzalanan ve 23 
Mart 1976 tarihinde yürürlüğe giren Medeni 
ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve 16 
Aralık	1966	tarihinde	imzalanan	ve	3	Ocak	1976	
tarihinde yürürlüğe giren Ekonomik, Sosyal ve 
Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesidir. 

 Birleşmiş Milletler kuruluşlarının sosyal politika-
ya ilişkin faaliyetlerini anlatmak.
 BM Sistemi içerisinde uluslararası sosyal po-
litika yukarıda anlatılan BM Sözleşmeleri ile 
sınırlı değildir. BM Sistemi içerisindeki çeşitli 
organ ve kuruluşlarda geniş bir sosyal politika-
lar yelpazesinin hayata geçirildiği görülmekte-
dir. Genel Kurul düzeyinde oluşturulmuş olan 
“Sosyal, İnsani ve Kültürel Konular Komitesi”; 
BM’nin altı temel organından biri olan Ekono-
mik	 Sosyal	 Konsey	 (ECOSOC),	 BM	 Sistemin-
deki	ECOSOC’a	Rapor	sunan	ve	bağımsız	otu-
rumlarında tavsiyelerde bulunan BM Ticaret 
ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), BM Kal-
kınma Programı (UNDP), BM Çevre Programı 
(UNEP), BM Nüfus Fonu (UNFPA), BM İnsan 
Yerleşimleri Programı (UNHABITAT), BM 

Mülteciler	Yüksek	Komiserliği	Ofisi	(UNHCR),	
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güç-
lendirilmesi Kuruluşu (UN-Women), Dünya 
Gıda Programı (WFP) BM Uyuşturucu ve Suç 
Ofisi	(UNODC);	ECOSOC’un	işlev	alanına	da-
hil olan ve 1963 yılında BM Sistemi içerisinde 
özerk bir kuruluş olarak kurulan BM Sosyal 
Kalkınma için Araştırma Enstitüsü (UNRISD); 
BM Sistemi içerisinde uzmanlık kuruluşları ola-
rak çalışan Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ), 
BM	Eğitim,	Bilim	ve	Kültür	Örgütü	(UNESCO),	
Dünya	Sağlık	Örgütü	(WHO),	Tarımsal	Gelişme	
Uluslararası Fonu (IFAD), bu organ ve kuruluş-
ların önde gelenleridir. 1980’li yıllardan sonra, 
BM’nin iki uzman kuruluşu daha uluslararası 
sosyal politikada etkin kuruluşlar olarak öne 
çıkmışlar; hatta eğitim, sağlık, sosyal koruma ve 
çalışma yaşamına ilişkin küresel sosyal politika-
ların esas taşıyıcıları haline gelmişlerdir. Bu ku-
ruluşlar Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dün-
ya Bankasıdır. IMF ve Dünya Bankası özellikle 
verdikleri krediler ve destekledikleri istikrar ve 
yapısal uyum politikaları aracılığıyla, eğitimde 
UNESCO’nun,	sağlıkta	WHO’nun,	sosyal	koru-
ma ve çalışma standartları alanında UÇÖ’nün 
önüne geçen, onların sosyal politikaları ile çeli-
şebilen neo liberal bir sosyal politika transferi-
nin aktörleri olmuşlardır. 

 Avrupa Konseyinin sosyal politikaya ilişkin belge-
lerini değerlendirmek.
 Avrupa Konseyi, 5 Mayıs 1949 tarihinde insan 
hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü 
savunmak amacıyla Avrupa çapında kurul-
muş hükümetler arası bir kuruluştur. Konsey, 
çoğulcu demokrasiyi, insan hakları ve hukuk 
düzenini savunmak ve güçlendirmek, Avrupa 
Toplumunun karşılaştığı tüm sosyal sorunlara; 
ırkçılığa, hoşgörüsüzlüğe, azınlıklara farklı mu-
ameleye, uyuşturucu bağımlılığına, biyo-etik 
sorunlara, sosyal dışlanmaya ve organize suçlara 
çözüm bulmak, bir Avrupa kimliği bilincini teş-
vik etmek ve farklı kültürlerden gelen insanlar 
arasında karşılıklı anlayışı geliştirmek amaçları 
doğrultusunda sözleşmeler benimser ve faali-
yetler yürütür. Avrupa Konseyinin insan hakları 
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alanında benimsediği temel metin Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesidir. Avrupa Sosyal Şartı, sos-
yal ve ekonomik hakların korunması alanında 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini tamamlayıcı 
niteliktedir. Sosyal Şart, çalışma hakkı, meslek 
eğitimi hakkı, uygun maaş ve çalışma ortamı, 
sendika üyeliği, sosyal ve tıbbi yardım ve sosyal 
güvenlik gibi bir dizi hakkı güvence altına alır. 
Avrupa Konseyi, UÇÖ’nün teknik yardımlarıyla 
sosyal güvenlik alanında uzun vadeli bir prog-
ram geliştirmiştir. Avrupa Konseyi, üye devletler 
arasında sosyal güvenlik konusundaki işbirliğini 
geliştirerek ve sosyal güvenlik alanındaki ge-
lişmeleri izleyerek, Avrupa’da asgari sosyal gü-
venlik standartlarının yerleşmesinde önemli bir 
rol oynamıştır. Bu faaliyetlerinin sonucunda da 
çeşitli sosyal güvenlik belgeleri kabul edilmiştir. 
Avrupa Konseyinin sosyal güvenlik alanında 
standart belirleyen belgeleri olduğu gibi taraf 
devletler arasında koordinasyonu sağlamaya yö-
nelik belgeleri de mevcuttur. 

 Avrupa Birliğinin sosyal politikasını açıklamak.
 Bir bölgesel bütünleşme olarak Avrupa Birli-
ği, serbest ticaret alanı, gümrük birliği ve ortak 
pazar aşamalarından geçerek ekonomik birlik 
aşamasına ulaşmış ve siyasi birliğin unsurları-
nı geliştirmiştir. AB sosyal politikası, öncelikle 
ekonomik bütünleşmeyi hayata geçirmek için 
gerekli olan alanlar üzerine yoğunlaşmış, ancak 
başlangıçta yavaş bir biçimde ilerleyen sosyal 
politika, 1990’lı yıllarda ivme kazanmıştır. Bütün 
bu farklı nedenlerden dolayı, AB düzeyinde or-
tak bir sosyal modelin inşası, AB politikalarında 
giderek daha fazla yer tutmaya başlamış ve Avru-
pa sosyal politikası, sosyal koruma ile ekonomik 
etkinlik ve dış rekabet edebilirlik arasında hassas 
bir dengeye oturtulmaya çalışılmıştır. AB 50 yılı 
aşkın bir süreçte, işçilerin ve kişilerin serbest 
dolaşımı, sosyal güvenlik haklarının koordinas-
yonu, iş sağlığı ve güvenliği, kadın erkek eşitliği, 
çalışma koşulları, işçilerin bilgilenme ve danışma 
hakları, toplu işten çıkarmalar, işletmelerin ye-
niden yapılanması sürecinde işçi haklarının ko-
runması, gençlerin korunması, analığın korun-
ması alanlarında yönergeler benimsemiştir. Bazı 
yönergeler, Ebeveyn İzni, Kısmi Süreli Çalışma 
ve Belirli Süreli Çalışma yönergelerinde oluğu 
gibi, Avrupa ölçeğinde örgütlü işçi sendikaları 
ve işveren kuruluşları arasındaki sosyal diyalogla 
oluşturulan bir çerçeve anlaşmasına dayanılarak 
çıkarılmıştır. 

5
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi BM’in benimsediği insan 
hakları belgelerinden değildir?

a. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
b. Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi 
c. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslara-

rası Sözleşmesi
d. Temel Haklar Şartı
e. Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Tüm Biçimlerinin 

Önlenmesi Sözleşmesi

2. İnsan Hakları günü her yıl aşağıdaki tarihlerden 
hangisinde kutlanır?

a. 1 Temmuz
b. 19 mayıs
c. 10 Aralık
d. 8 Mart
e. 1 mayıs

3. İnsan haklarını ulusal düzeyden evrensel düzeye 
çıkaran ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?

a. Magna Karta
b. Bağımsızlık Bildirgesi
c. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi
d. Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi 
e. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslara-

rası Sözleşmesi

4. Türkiye aşağıdaki Sözleşmelerden hangisini onay-
lamamıştır?

a. BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Ulus-
lararası Sözleşmesi 

b. Avrupa Konseyi Toplu Yakınmalar Sistemi Ön-
gören Avrupa Sosyal Şartına Ek Protokol

c. Sosyal Güvenlik Avrupa Sözleşmesi
d. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi 
e. BM Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin 

Haklarının Korunması Sözleşmesi 

5. Aşağıdakilerden hangisi BM’in temel organların-
dan değildir?

a. Güvenlik Konseyi
b. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
c. Ekonomik ve Sosyal Konsey 
d. Uluslararası Adalet Divanı
e. Sekreterya

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. IMF ve Dünya Bankası eğitim, sağlık, sosyal ko-

ruma ve çalışma yaşamına ilişkin küresel sosyal 
politikaların esas taşıyıcıları haline gelmişlerdir.

b. Yapısal uyum programları sosyal politikalar 
üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır. 

c.	 UNICEF,	UNESCO	ve	UNDP	gibi	BM	kuruluş-
ları yapısal uyum programlarının sosyal sonuç-
larını eleştirmektedirler.

d. İnsani yüzlü yapısal uyum programları ile özel-
leştirme ve düzensizleştirme politikalarından 
vazgeçilmiştir. 

e. Sosyal güvenlik ağları, yoksulların veya ekono-
mik şoklar ve yoksulluk karşısında korunmasız 
olan kesimlerin belirli bir yoksulluk düzeyinin 
altına düşmemelerini sağlamaya yönelik sosyal 
transfer programlarına verilen addır. 

7. Aşağıdakilerden hangisi 1996 Gözden Geçirilmiş 
Avrupa Sosyal Şartıyla eklenen haklardan değildir? 

a. İşverenin iflası durumunda çalışanların alacak-
larının korunması hakkı,

b. Aile sorumluluğu taşıyan kişilerin fırsat ve mu-
amele eşitliği hakkı,

c. Örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı
d. Çalışanların toplu işten çıkarma sürecinde bil-

gilendirilme ve danışma hakkı
e. Sosyal dışlanma ve yoksulluğa karşı korunma 

hakkı.

8. Aşağıdakilerden hangisi, Gözden Geçirilmiş Avru-
pa Sosyal Şartının Türkiye’nin çekince koyduğu mad-
delerinden değildir? 

a. Asgari 4 haftalık yıllık ücretli izin verilmesinin 
sağlanması

b. Bedensel ve zihinsel engellilerin mesleksel eği-
tim hakkı ve mesleksel ve yeniden uyum hakkı 

c. Çalışanlara ve ailelerine uygun yaşam düzeyi 
sağlamak için, yeterli ücret hakkı tanınması 

d. Çalışanlara sendika hakkı tanınması,
e. Çalışanlara, toplu pazarlık ve grevi de içeren 

toplu eylem haklarının tanınması.
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Okuma Parçası
9. Aşağıdakilerden hangisi Amsterdam Anlaşması ile 
Topluluk amaçlarına dahil edilen sosyal politika alan-
larından değildir?

a. Ayrımcılıkla mücadele
b. Sendikal haklar
c. İstihdamın geliştirilmesi
d. Sosyal Diyalog
e. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi

10. Aşağıdakilerden hangisi Lizbon Stratejisinin hedef-
leri arasına girmez?

a. Sürdürülebilir büyüme
b. Daha fazla ve daha iyi iş olanakları
c. Avrupa’da barışın sağlanması
d. Bilgiye dayanan ekonomi 
e. Sosyal koruma sistemlerinin geliştirilmesi

Bin Yıl Kalkınma Hedefleri 
Birleşmiş	 Milletler’e	 Üye	 Devletler,	 2000	 yılında	 dü-
zenlenen Binyıl Zirvesinde Bin Yıl Kalkınma Hedefleri 
olarak adlandırılan 8 konu üzerinde mutabakata vardı. 
Ulusal eylem ve uluslararası işbirliği gerektiren Bin Yıl 
Kalkınma Hedefleri, gıdaya erişimi, çocuklar, kadın ve 
erkekler için eğitim, sağlık ve ekonomik fırsatlardan 
yararlanmayı mümkün kılmayı amaçlıyordu.
Dünya Liderleri, 2005 yılında, Birleşmiş Milletler’in 
New York Genel Merkezinde, Genel Kurul’un Yük-
sek Düzey Yetkililer Zirvesinde bir araya gelerek, Bin 
Yıl Kalkınma Hedeflerine ulaşma çabalarında ulusal 
seviyede sağlanan ilerlemeleri görüştüler. Birleşmiş 
Milletler’e	 Üye	 Devletler,	 gelişmekte	 olan	 ülkelerde	
2015 yılına kadar yoksulluğu azaltmak, açlığı ortadan 
kaldırmak ve diğer hedeflere ulaşmak için ortak ça-
lışma kararlılıklarını teyid ettiler. Ancak 2011 yılında 
hazırlanan BM Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporu, he-
deflere ulaşılması açısından kat edilmesi gereken çok 
yol olduğunu ortaya koyuyor. 

İnternet: Binyıl Kalkınma Hedefleriyle ilgili bilgiye 
ulaşmak	için	www.undp.org/tr	sayfasını	ziyaret	ediniz.

1. Hedef: Aşırı yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırmak
Başta Asya ülkeleri olmak üzere gelişmekte olan ül-
kelerde devam eden büyüme, yoksulluğu azaltma he-
definin gerçekleştirilmesine yönelik olarak dünyanın 
doğru yolda ilerlemesini sağlıyor. Ancak, ekonomik 
iyileşmenin iş olanaklarının yaratılmasını sağlayama-
dığı görülüyor. Ekonomik krizin ardından, güvencesiz 
istihdamı azaltmada kaydedilen ilerleme de sekteye 
uğradı. Tüm dünyada her beş işçiden biri ve ailesi hala 
aşırı yoksulluk içinde yaşıyor. Yoksulluk oranlarındaki 
düşüşe rağmen aç kalan insanların oranı %16’dan aşağı 
inemiyor. Ayrıca, açlıkla mücadelede bölgeler içinde ve 
bölgeler arasında farklar tespit ediliyor. Gelişen dünya-
da beş yaşın altındaki çocukların dörtte biri hala yeter-
siz besleniyor.
2. Hedef: Herkes için evrensel ilköğretim sağlamak
İlkokula kayıt yaptırma oranlarında en çok ilerleme 
kaydeden bölge Sahraaltı Afrika. Ancak, araştırmalara 
göre yoksul olmak, kız çocuk olmak ya da çatışma böl-
gesinde yaşamak, bir çocuğun okula gitmeme olasılığı-
nı artırıyor. Bunun yanı sıra, mülteci çocuklar eğitim 
almada çok büyük engellerle karşılaşıyorlar. Sahraaltı 
Afrika’da okula gitmeyen çocukların çoğu bir daha hiç 
sınıf yüzü görmeyecekler. 
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3. Hedef: Cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve kadının 
güçlendirilmesini sağlamak
Kız çocukları eğitim konusunda mesafe kaydediyorlar; 
ancak birçok bölgede eğitime erişimde eşitsizlik devam 
ediyor. Tüm dünya bölgelerinin en az yarısında kadın-
ların ücretli istihdama erişiminde hala büyük eksiklik-
ler var. Diğer yandan, parlamentolarda kadınların tem-
sil oranı şu ana kadar görülen en yüksek düzeye ulaştı, 
ama bu oran erkeklerinkiyle aynı düzeyde olmanın çok 
altında. 
4. Hedef: Çocuk ölümlerini azaltmak
Kırsal alanlarda yaşayan çocukların hayatını kaybetme 
riski, çocuk ölüm oranlarının düşük olduğu bölgelerde 
bile daha yüksek. Araştırmalar, en yoksul hanelerin ço-
cuklarının beş yaşından önce hayatını kaybetme olası-
lıklarının, en zengin hanelerin çocuklarına göre iki üç 
kat daha yüksek olduğunu gösteriyor. Annenin eğitimi-
nin, çocuğun hayatta kalmasında kuvvetli belirleyiciliği 
olduğu görülüyor. En yoksul ve ulaşılması en zor çocuk-
lar hayat kurtaran kızamık aşısına hala erişemiyorlar. 
5. Hedef: Anne sağlığını iyileştirmek
İlerlemelere rağmen, birçok bölgede hamilelik kadın-
lar için ciddi sağlık riski teşkil etmeye devam ediyor. 
Fakat, özellikle Kuzey Afrika ve Güney Asya’da, uzman 
hekim eşliğinde doğum oranlarının artırılmasında 
önemli kazanımlar elde edildi. Tüm bölgelerde, daha 
çok hamile kadına en azından asgari bakım hizmeti 
sağlanıyor. Ancak, hamilelik sırasında önerilen sıklıkta 
bakım hizmeti alan kadınların sayısı hala yeterli düzey-
de değil. 1990’lı yıllarda ergenlikte hamileliği azaltmak 
için elde edilen kazanımlar birçok ülkede duraksadı. 
Doğum kontrol yöntemlerinin kullanımının artma-
sına rağmen, bundan elde edilen başarının devam et-
tirilmesi zor olacak; çünkü doğurganlık çağına erişen 
kadınların sayısı her geçen gün artıyor. Doğum kont-
rol yöntemlerine olan talep birçok bölgede hala yük-
sek oranda karşılanmamış durumda. Bununla birlikte, 
aile planlamasına ilişkin destek de yetersiz düzeyde. Bu 
alanda yapılan yardımlar tüm alıcı ülkelerde düştü. 
6. Hedef: HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla 
mücadele
Başta	 Sahraaltı	 Afrika	 olmak	 üzere	 yeni	 HIV	 enfek-
siyonları düşüşte; fakat diğer bazı bölgelerdeki gidi-
şat	 endişe	 verici.	 HIV	 ve	 AIDS	 tedavisi	 hızlı	 şekilde	
yaygınlaştı; ancak bu yaygınlaşma 2010 için konan 
evrensel erişim hedefine ulaşacak kadar hızlı olmadı. 
Yoğun denetleme gayretleri sıtmadan kaynaklanan 
ölüm oranlarını %20 oranında azalttı; sıtmadan en çok 
etkilenen Afrika ülkelerinde büyük ilerleme sağlandı. 

Ayrıca, tüberküloz görülme oranının düşmesiyle ilgili 
Binyıl Kalkınma Hedefi erişilebilir mesafede.
7. Hedef: Çevresel sürdürülebilirliği sağlama
Güney Amerika ve Afrika’da ormanlar hızla yok olur-
ken Asya’da, Çin önderliğinde, net kazançlar sağlanı-
yor. Ekonomik faaliyetlerin düşüşe geçmesine rağmen 
küresel sera gazı salınımları artmaya devam ediyor. 
Öncelikli ekosistemlerin korunması için konan yeni 
hedeflere ulaşmak için daha fazla gayret ve yenilikçi 
yaklaşımlar gerekiyor. Dünya büyük olasılıkla içme 
suyu hedefine ulaşacak; ancak her on kişi içinde bir-
den fazla kişinin 2015 yılında hala içme suyu erişimi 
olmayabilir. 2.6 milyardan fazla insan sifonlu tuvalet ve 
benzeri gelişmiş sıhhi tesisata sahip değil. Bununla bir-
likte, sıhhi tesisat  konusunda kentsel ve kırsal bölgeler 
arasındaki fark azalıyor.
8. Hedef: Kalkınma için küresel bir ortaklık kurmak 
Gelişmekte olan ülkelere yapılan yardım yüksek dü-
zeyde, fakat 2005 yılında verilen sözlerin aşağısında 
kalıyor. Gelişmekte olan ülkelerden gelen tarım ürün-
lerinde gümrük vergileri düşmeye devam etmekle bir-
likte giyim ve tekstilde aynı düzeyde duruyor. 2009’da 
ihracattaki keskin düşüş gelişmekte olan ülkelerin borç 
servis oranındaki düşüş eğilimini sekteye uğrattı. Dün-
ya taşınabilir yüksek hızlı iletişim araçlarıyla günden 
güne birbirine bağlı hale geliyor. Artık daha yaygın 
olan yüksek hızlı internet bağlantıları kalkınma için 
gelecek vaat eden kullanım alanlarına sahip. Öte yan-
dan, dünya nüfusunun üçte ikisinin henüz internete 
erişimi yok.

Kaynak: http://www.undp.org/tr
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 
1. d Yanıtınız yanlış ise “Birleşmiş Milletler Belgele-

ri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. c Yanıtınız yanlış ise “Birleşmiş Milletler Belgele-

ri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. c Yanıtınız yanlış ise “Birleşmiş Milletler Belgele-

ri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. b Yanıtınız yanlış ise “Birleşmiş Milletler Belge-

leri” ve “Avrupa Konseyi Belgeleri” konularını 
yeniden gözden geçiriniz.

5. b Yanıtınız yanlış ise “Birleşmiş Milletler Siste-
minde	Sosyal	Politika	Organları	ve	Kuruluşla-
rı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. d Yanıtınız yanlış ise “Küresel Sosyal Politikanın 
Tartışmalı Aktörleri IMF ve Dünya Bankası” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. c Yanıtınız yanlış ise “Avrupa Sosyal Şartı” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

8. b Yanıtınız yanlış ise “Avrupa Sosyal Şartı” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

9. b Yanıtınız yanlış ise “Avrupa Birliği Ana Antlaş-
malarında Sosyal Politika” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

10. c Yanıtınız yanlış ise “Lizbon Stratejisi” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
BM’nin dört ana amacı vardır: 
•	 Uluslararası	barış	ve	güvenliği	korumak;	
•	 Ülkeler	arasında	dostane	ilişkiler	kurmak;	
•	 Uluslararası	 ekonomik,	 sosyal,	 kültürel,	 insani	 so-

runların çözümünde işbirliği yapmak ve temel insan 
hak ve özgürlüklerine gerekli saygının gösterilmesi-
ni teşvik etmek;

•	 Ortak	 çıkarların	 elde	 edilmesi	 hususunda	milletler	
arasında uyumu sağlayan bir merkez olmak. 

Sıra Sizde 2
Bildirge, medeni ve siyasi hakların yanı sıra ekonomik, 
toplumsal, kültürel hakları da tanımlamıştır. 

Sıra Sizde 3
BM Evrensel Bildirgesi, Medeni ve Siyasi Haklar Ulusla-
rarası Sözleşmesi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 
Uluslararası Sözleşmesi ve Ek Protokoller, hep birlikte 
“Uluslararası İnsan Hakları Kanunu”nu oluşturmaktadır. 

Sıra Sizde 4
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Söz-
leşmesi, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyinin denetimi 
altındadır. Taraf devletler, belirli aralıklarla, BM Genel 
Sekreteri aracılığıyla Konseye, Sözleşmede belirlenen 
haklara ilişkin olarak aldıkları önlemler ve kaydettik-
leri gelişmeleri bir rapor halinde sunmakla yükümlü-
dürler. 

Sıra Sizde 5
ECOSOC’un	sosyal	politika	alanındaki	görevleri	şun-
lardır: 
•	 Uluslararası	ekonomik	ve	sosyal	konuları	ele	almak	

ve BM’ye üye devletlere siyasi tavsiyelerde buluna-
cak ana forum niteliğini taşımak,

•	 Hayat	 standartlarının	 yüksek	 tutulmasını,	 tam	 is-
tihdam, ekonomik ve sosyal gelişimin sağlanmasını 
desteklemek,

•	 Uluslararası	ekonomik	ve	sosyal	sorunlar	 ile	sağlık	
sorunları için çözümler üretmek, kültürel ve eğitime 
dayalı işbirliği dahil olmak üzere, ülkeler arasında 
işbirliğini sağlamak.

Sıra Sizde 6
Tipik bir Yapısal Uyum Programı aşağıdaki unsurları 
içermekteydi: 
•	 Ticaretin	serbestleştirilmesi	ve	yerli	sanayinin	daha	

rekabetçi hale gelmesi için koruma duvarlarının 
kaldırılması,

•	 Bankacılık	sisteminin	serbestleştirilmesi	ve	özelleş-
tirilmesi,

•	 Sermaye	piyasalarının	serbestleştirilmesi,
•	 Kamu	harcamalarının	azaltılması,	kamu	çalışanları-

nın sayısının azaltılması,
•	 Orta	 gelir	 gruplarının,	 küçük	 tarım	 üreticilerinin	

kentsel enformel sektörün vergilendirilmesine ağır-
lık veren vergi reformları,

•	 Kamu	iktisadi	teşekküllerinin	ve	alt	yapı	hizmetleri-
nin özelleştirilmesi,

•	 Eğitim,	sağlık,	sosyal	güvenlik	gibi	sosyal	sektörler-
de de özelleştirmeye gidilmesi, 

•	 İhracata	dayalı	büyümeye	öncelik	verilmesi,
•	 Fiyat	kontrolleri	ve	devlet	desteklerinin	kaldırılması,
•	 İşgücü	piyasasının	esnekleştirilmesi,	iş	hukukundaki	

katılık olarak nitelenen düzenlemelerin kaldırılması.
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Sıra Sizde 7
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları Ev-
rensel Bildirgesinden esinlenmiştir. Ancak ondan fark-
lı olarak sadece klasik kişisel ve siyasal hakları güvence 
altına almış; Sözleşmenin hazırlandığı dönemde Avru-
pa ülkeleri arasında, ekonomik ve sosyal hakların içe-
riği ve kapsamı konusunda görüş ayrılıklarının bulun-
ması ve yasal temele dayalı daha birleşik bir Avrupa’yı 
gerçekleştirme amacına öncelik tanıması nedenleriyle 
ekonomik ve sosyal hakları içermemiştir. 

Sıra Sizde 8
Ülkenin	içinde	bulunduğu	sosyo-ekonomik	şartlar	ge-
rekçe gösterilerek çekince konan maddeler şunlardır:
•	 Madde	2/3:	asgari	4	haftalık	yıllık	ücretli	izin	verilme-

sini sağlama; (Türkiye’deki uygulama asgari 2 hafta).
•	 Madde	 4/1:	 Çalışanlara	 ve	 ailelerine	 uygun	 yaşam	

düzeyi sağlamak için, yeterli ücret hakkı tanınması; 
(Türkiye’de asgari ücretin hesaplanmasında aile fak-
törü hesaba katılmamaktadır.)

•	 Madde	5:	Çalışanlara	sendika	hakkı	tanınması.
•	 Madde	6/1,	2,	3,	4:	Çalışanlara,	toplu	pazarlık	ve	gre-

vi de içeren toplu eylem haklarının tanınması.

Sıra Sizde 9
Amsterdam Antlaşması ile Avrupa Topluluğu Ant-
laşmasına getirilen yeni 13. Madde, ayrımcılığa karşı 
hükümlerin benimsenmesine değinmekte ve Konseyi 
cins, ırk, etnik köken, din ve inanç, sakatlık, yaş veya 
cinsel eğilim bazında her türlü ayrımcılığa karşı müca-
dele etmek üzere gereken önlemleri almaya yetkili kıl-
maktadır. Ancak, bu önlemlerin oybirliği ile alınması 
esas olacaktır. Amsterdam Antlaşması ile, istihdamın 
geliştirilmesi, Topluluk amaçlarına dahil edilmiştir 
(Yeni	 Bölüm	 VIII,	 yeni	 125-130.	 Maddeler).	 Ayrıca,	
Sosyal Protokol, Avrupa Topluluğu Antlaşması bünye-
sine alınmıştır (Yeni Bölüm XI, Yeni 136-145. Madde-
ler). Böylece, sosyal politikanın Avrupa Topluluğu ve 
Üye	Devletlerin	ortak	sorumluluğu	olduğu	teyit	edil-
miştir. Sosyal politikanın amaçları, istihdamın gelişti-
rilmesi, yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, 
yeterli sosyal koruma, işçi ve yönetim arasında diyalog, 
insan kaynaklarının geliştirilmesi ve sosyal dışlanma-
nın önlenmesi olarak tespit edilmiştir. Sosyal diyalog 
ve kadın ve erkeklere eşit muamele de güçlendirilen 
hükümler olmuştur. 

Sıra Sizde 10
Büyümenin sürdürülebilir ve “daha çok ve daha iyi iş-
ler” yaratılarak olması ve AB ülkelerinde sosyal koru-
ma sistemlerinin geliştirilerek modernizasyonu, insana 
yatırım ve sosyal içermenin sağlanması Lizbon süreci-
nin sosyal ayakları olarak belirmiştir. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Çok uluslu şirketlerin özelliklerini anlatabilecek,
Çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin sosyal açıdan düzenlenmesinin anlamını 
ifade edebilecek,
Çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin sosyal açıdan düzenlenmesinde uluslara-
rası girişimleri ve metinleri değerlendirebilecek,
Çok uluslu şirketlerin sosyal sorumluluğu ve ilgili belge ve girişimler konusunu 
açıklayabilecek,
Uluslararası sendikaların çok uluslu şirketlerle imzaladığı çerçeve anlaşmaları-
nın küresel sosyal politikadaki rolünü değerlendirebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

•	 BM	Ulus	Ötesi	Şirketler	Merkezi
•	 Çok	Uluslu	Şirket	
•	 OECD	Çok	Uluslu	İşletmeler	

için Rehber
•	 UÇÖ	Çok	Uluslu	İşletmeler	ve	

Sosyal	Politikaya	İlişkin	İlkeler	
Üçlü Bildirgesi

•	 Şirketlerin	Sosyal	Sorumluluğu
•	 Şirket	Davranış	Kodları
•	 SA8000	
•	 ISO	26000
•	 Küresel	Sözleşme	
•	 Küresel	Raporlama	Girişimi	
•	 Küresel	Çerçeve	Anlaşmaları

İçindekiler










Uluslararası 
Sosyal Politika

Çok Uluslu Şirketler, 
Uluslararası Sendikalar ve 
Sosyal Politika

•	 GİRİŞ
•	 ÇOK	ULUSLU	ŞİRKETLER	VE	SOSYAL	
POLİTİKA

•	 ULUSLARARASI	SENDİKALAR	VE	
SOSYAL	POLİTİKA

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA



GİRİŞ
Günümüzde küresel düzeyde etkili iki sivil aktör grubunun, uluslararası çalışma 
normları ve sosyal politika açısından giderek daha fazla önem kazandığı görül-
mektedir. Bunlardan birincisi küresel çaptaki faaliyetleri ile çalışma normlarını ve 
sosyal politikaları etkileme gücüne sahip olan çok uluslu şirketlerdir. İkincisi ise 
küresel sendikalar ve bazı küresel sivil toplum örgütleridir. 

Kuşkusuz iş çevrelerinin örgütleri ve sendikalar, uluslararası çalışma normlarının 
ve sosyal politikanın biçimlenmesine, UÇÖ’nün üçlü yapısı içinde doğrudan katılma 
olanağına sahip oldukları gibi, diğer hükümetlerarası örgütlerde de danışma ve diya-
log kanalları ile uluslararası sosyal politikaları etkileyebilmektedirler. Bizim bu Üni-
tede ele alacağımız konu, şirketlerin ve sendikaların, hükümetlerarası kuruluşlardaki 
rollerinin dışında, çalışma normları ve sosyal politikalar açısından küresel düzeydeki 
doğrudan rolleridir. Çok uluslu şirketlerin ve küresel sendikaların bu doğrudan rol-
leri, son çeyrek yüzyılda gelişen yeni bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu Ünitede ilk olarak çok uluslu şirketlerin tanımı ile çok uluslu şirketlerin 
çalışma normları ve sosyal politikalara etkileri üzerinde duracağız. Çok uluslu 
şirketlerin faaliyetlerinin sosyal açıdan düzenlenmesine yönelik uluslararası giri-
şimleri anlatacağız. Şirketlerin gönüllü olarak benimsedikleri şirket davranış kod-
larına değindikten sonra diğer şirket sosyal sorumluluk belgelerinden örnekler 
vereceğiz. Ünitemizde ikinci olarak, küresel sendikaları tanıttıktan sonra, küresel 
sendikaların çok uluslu şirketlerle imzaladıkları küresel çerçeve anlaşmalarını an-
latacağız (Erdoğdu, 1999; Erdoğdu, 2006). 

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE SOSYAL POLİTİKA

Çok Uluslu Şirketler 
Çok uluslu şirketlerin tanımına ilişkin tek bir yaklaşımın olduğundan söz edi-
lememektedir (Cohn, 2000: 276; Hirst ve Thomson, 1999: 10-13; Vernon, 1971: 
11). En az iki ülkede aktif varlıkları kontrol eden şirketleri çok uluslu şirket olarak 
tanımlayanlar olduğu gibi çok ulusluluk için ikiden de fazla ülkede faaliyet gös-
termek gerektiğini ileri sürenler de vardır. Bu konuda ilk çalışmaları yapanlardan 
biri olan Vernon (1971), anavatanları dışında en az altı ülkede, üretici nitelikteki 
bağlı firmalarda yönetimi denetleyen büyük firmaların çok uluslu sayılabileceğini 
öne sürmektedir. 

Çok Uluslu Şirketler, 
Uluslararası Sendikalar ve 

Sosyal Politika

Günümüzde küresel düzeyde 
etkili iki sivil aktör grubunun, 
uluslararası çalışma normları 
ve sosyal politika açısından 
giderek daha fazla önem 
kazandığı görülmektedir. 
Bunlardan birincisi küresel 
çaptaki faaliyetleri ile 
çalışma normlarını ve 
sosyal politikaları etkileme 
gücüne sahip olan çok uluslu 
şirketlerdir. İkincisi ise küresel 
sendikalar ve bazı küresel sivil 
toplum örgütleridir.
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Terminoloji açısından çok uluslu şirket deyimi, bu şirketlerin belirli bir ülkeye 
bağlılıklarının olmadığı çağrışımını yapmaktadır. Çok uluslu şirketlerin önemli bir 
bölümünün, bir ana ülkeye bağlı olduğunu ve bu anlamda çok uluslu olmadığını sa-
vunanlar, çok uluslu şirket deyimi yerine ulus ötesi şirket deyimini kullanmayı yeğle-
mektedirler. Ama çoğu kez çok uluslu ve ulus ötesi deyimi aynı anlama gelmek üzere 
kullanılmaktadır (Dicken, 1999:8). BM yazınında “ulus ötesi şirket” deyimi kullanı-
lırken, OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ve UÇÖ, ilgili belgelerinde 
“çok uluslu işletme” ifadesine yer vermektedir. Biz bu Ünitede çok uluslu şirket ve 
ulus ötesi şirket deyimlerini aynı anlamı ifade eden deyimler olarak kullanacağız. 

Birden fazla ülkede aktif varlıkların kontrol edilmesini çok uluslu şirket tanımı 
için yeterli bulmayan ve çok ulusluları küresel ekonomideki rolleri ile tanımla-
yan yaklaşımlar da mevcuttur. Buna göre küresel ekonominin itici gücü olan çok 
uluslu şirketler, faaliyet gösterdikleri ülke sayısı ve sahip oldukları yabancı hisse 
payları ile tanımlanmaları yeterli olmayan, üretim zincirini ulus ötesi ölçeğe taşı-
mış, ulus ötesi yatırım kararları alabilen, küresel bir stratejinin bir parçası olarak 
yabancı ülkelerde bağlı şirketler oluşturan büyük firmalar olarak tanımlanmak-
tadır. Gerçek çok uluslular, karlılık açısından avantajlı, faaliyetleri oligopolistik 
piyasalarda yoğunlaşmış ve çeşitlenmiş, dünyadaki doğrudan sermaye yatırım-
larının büyük bölümünü gerçekleştiren şirketlerdir; bu nedenle de birden fazla, 
örneğin iki ülkede faaliyet gösteren, ama bu sıralanan özellikler açısından gerçek 
çok uluslu sayılamayacak diğer büyük şirketlerden farklıdırlar (Adam,1975: 89, 
Dicken 2007: 106-107).

Küresel şirketleri sizce nasıl tanımlarsınız?
 
Bu anlamda gerçek çok uluslular, aslında günümüzde “küresel şirket” diye ta-

nımlanan ve üretim zincirini küresel coğrafyaya taşımış olan şirketlerdir. Bu küresel 
şirketler, dünyayı tek bir varlık olarak kabul ederler. Perspektifleri ulusal sınırları 
aşmıştır. Ticari kararlarını alırlarken ana ülkelerindeki koşulları ve ana ülkede üret-
tikleri mal ya da hizmet grubunu değil, şirketin tüm dünyadaki faaliyetlerini ve tüm 
dünyadaki koşulları göz önüne alırlar. Tüm dünya onların pazarlarıdır. İçinde bulu-
nulan koşullar elverdiği ölçüde, ulusal siyasi sınırları hesaba katmadan, finansman, 
üretim ve satış faaliyetlerini örgütlerler. Ulusal siyasi sınırları aşar ve bu sınırların 
aşılması için gereken ekonomik ve siyasal ortamı hazırlarlar. Küresel şirketler, değer 
zincirinin farklı ülkelerdeki aşamalarını koordine ve kontrol eder ve doğal kaynak-
lar, sermaye ve emeğin dağılımındaki coğrafi farklılıklardan yararlanırlar. Faaliyet-
lerini küresel çapta kaydırmakta belirli bir esnekliğe sahiptirler. 

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), şirketlerin ulus 
ötesi niteliğini ölçmek için ulus ötesilik indeksi kavramını geliştirmiştir. UNCTAD’ın 
ulus ötesilik indeksi, dış satışların toplam satışlara, dış aktiflerin toplam aktiflere 
ve dış istihdamın toplam istihdama oranının ortalaması olarak hesaplanmaktadır. 
Kuşkusuz bu ölçüt, ulus ötesi şirketlerin, doğrudan sermaye yatırımına girmeden 
denetledikleri üretim zincirlerini hesaba katan bir ölçüt değildir. 

Bugünün dünyasında, çok uluslu şirketleri anlamak için doğrudan yatırımların 
ve uluslararası ticaretin ötesine, küresel değer zincirlerine bakmak gerekir. Hisse-
darlık gerektirmeyen, fason üretim, hizmetlerin dışarıdan temini, sözleşmeli çiftçi-
lik, bayilik, lisanslama ve yönetim sözleşmeleri gibi yöntemlerle oluşturulan küresel 
üretim zincirleri dünya çapında önem kazanmış bulunmaktadır. 2010 yılında bu 
tür uygulamalarla yapılan satışların küresel değeri 2 trilyon doları aşmıştır. Küre-

Oligopolistik piyasa: Az 
sayıda büyük firmanın göreli 
olarak büyük bir paya sahip 
olduğu piyasalar.
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sel üretim zincirlerinde çalışan işçi sayısı 14-16 milyon arasındadır. Yarattıkları 
katma değer bazı ekonomilerde GSYİH’nin yüzde 15’ini temsil etmekte, farklı 
sektörlerde küresel ihracatın yüzde 70-80’ini oluşturmaktadır. Ekonomik açıdan 
giderek artan önemlerine karşın, çok uluslu şirketlerin yönettiği küresel üretim 
zincirlerinin sosyal politika açısından bazı olumsuzluklar yaratabileceği ve istih-
damı eğretileştirmek ve çalışma standartlarını aşağı çekmek gibi negatif etkileri-
nin olabileceği görülmektedir (UNCTAD, 2011). 

Bugün dünyada 77.000 çok uluslu şirket ve bu şirketlere bağlı olarak yabancı 
ülkelerde faaliyet gösteren 770.000 alt şirket mevcuttur (UNCTAD, 2007). 77.000 
çok uluslu şirketin içerisinde az sayıda şirket, en büyükler grubunu oluşturur. Fi-
nans şirketlerini dışarıda tutarsak, ulus ötesi şirketler arasında en büyük 100 ulus 
ötesi şirket, tüm ulus ötesi şirketlerin toplam dış varlıklarının yüzde 11’ini, toplam 
dış satışlarının yüzde 14’ünü, toplam dış istihdamının yüzde 14’ünü temsil eder-
ler. Bu şirketlerin toplam dış aktifleri 2.5 trilyon ABD Doları, toplam dış satışla-
rı 2.4 trilyon ABD Doları, toplam dış istihdamları 7.132.946 kişidir. Yarattıkları 
katma değer, ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Gelirleri ile karşılaştırıldığında, 29 ulus 
ötesi şirketin dünyanın ilk 100 büyük ekonomik birimi içinde yer aldığı görülür. 
Örneğin Exxon Mobil, 2000 yılında 63 milyar ABD Doları katma değerle, Şili ya 
da Pakistan büyüklüğündedir. 100 büyük şirketin toplam katma değeri ise dünya 
gelirinin yüzde 4.3’ünü temsil etmektedir (UNCTAD, 2006).

Çok uluslu şirketlerin belirli ulusal çıkarlara bağlılık anlamında bir vatanla-
rı olmadığı söylenebilir. Ancak bu durum, çok uluslu şirketlerin bir “ana ülke” 
kimlikleri olduğu gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır. En büyük 100 ulus ötesi 
şirketin, 23’ü ABD kökenlidir, Kanada ile bu sayı 25 olmaktadır. 100 büyük ulus 
ötesi şirketin 49’u Avrupa Birliği ülkelerindedir. Diğer Batı Avrupa ülkeleri dahil 
edilirse bu rakam 53’e yükselmektedir. Avrupa kökenli ulus ötesi firmaların yüzde 
70’i üç ülkede, Almanya, Fransa ve İngiltere’de yoğunlaşmıştır. En büyük 100 ulus 
ötesi şirketin, 16’sı Japon kökenli, bir şirket ise Avustralya kökenlidir. 5 şirketin 
ana ülkeleri ise Venezuela, Kore, Malezya, Meksika ve Hong Kong/Çin’dir (UNC-
TAD, 2002).

Çok Uluslu Şirketlerin Faaliyetlerinin Sosyal Açıdan 
Düzenlenmesi
Çok uluslu şirketler küreselleşme sürecinde ekonomik ve politik güçlerini önemli 
ölçüde artırmışlardır (UNCTAD, 2001). Ticaretin ve sermaye hareketlerinin küre-
sel ölçekte serbestleşmesi, dünyayı adeta tek bir pazar haline getirirken çok uluslu 
şirketler bu pazarın hakim gücü olarak belirmişlerdir. Çok uluslu şirketlerin bu 
gücü, mevcut ve gelecekteki yatırımları kontrol edebilmelerinden kaynaklanmak-
tadır. Çok uluslu şirketlerin yatırım kararları, üretimi, istihdamı ve tüketimi et-
kilemeleri nedeniyle, özellikle de sermayenin göreli olarak kıt olduğu gelişmekte 
olan ülkelerdeki hükümetler açısından çok önemlidir (Yeates, 2008: 75). 

Çok uluslu şirketlerin küresel pazardaki gücü sizce nereden gelmektedir?

Küreselleştirme sürecinde, çok uluslu şirketler adeta “rejim alışverişi” için pa-
zara çıkmış gibidir. Bu pazarda, sermayesi kıt olan pek çok gelişmekte olan ülke, 
ulus ötesi sermayeye, daha ucuz işgücü, planlamadan ve çevre denetiminden mu-
afiyet, vergi teşvikleri vb. sunmakta birbirleriyle rekabete sokulmaktadır. Bu re-
kabet, iş yasalarının etkisizleştirilmesine, sosyal harcamaların azaltılmasına, sen-

Exxon Mobil Şirketi, merkezi 
Irving, Teksas’ta olan 
Amerikan petrol ve gaz çok 
uluslu şirketi. 
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şirketlerin bir “ana ülke” 
kimlikleri olduğu gerçeğini 
ortadan kaldırmamaktadır.
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dikaların zayıflamasına, güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılmasına 
yol açabilmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki işçi hareketleri de ulus ötesi şirketlerin 
üretimlerini, ucuz işgücü sunan gelişmekte olan ülkelere kaydırmalarını önle-
mek ve istihdamı korumak için, bu rekabete dahil olmakta ve tüm dünyada işçi 
hakları açısından dibe doğru bir yarış başlayabilmektedir. Çok uluslu şirketlerin, 
merkez ve bağlı firmalarında çekirdek işgücü olarak çalışan bir kesimin yanı sıra, 
çok uluslu şirketlerin üretim zincirlerindeki küçük üretim birimlerinde, taşeron 
işletmelerde, fason üretimde, evde, serbest ihracat bölgelerinde düşük ücretli ve 
güvencesiz çalışma koşullarında istihdam edilen geniş bir işçi kitlesi doğmuştur. 

Ekonomik büyüklükleri, faaliyet alanları ve örgütlenme biçimleri ile ulusal sı-
nırları aşmış olan ulus ötesi şirketler, çalışma mevzuatı ve işçi işveren ilişkileri 
açısından küresel bir yasal çerçeveye tabi olmayıp, bulundukları ülkelerin ulusal 
yasa ve uygulamalarına göre hareket ederler. Yani küresel şirketlerin faaliyetlerini, 
temel işçi hak ve özgürlükleri açısından düzenleyecek uluslararası yasalar ve ulus-
lararası endüstri ilişkileri sistemi mevcut değildir. Çok uluslu şirketlerde gerçek 
işvereni tespit etmek kolay olmamaktadır. Genel merkezler, şirket politikaları açı-
sından genellikle yerel firmanın yetkili olduğunu ileri sürerler. Yerel yöneticiler de 
kararların merkezde alındığını ve kendilerinin gerçek karar vericiler olmadığını 
ileri sürebilirler. 

Çok uluslu şirketlerin küresel düzlemde geniş bir politikalar yelpazesini etkile-
me güçleri ve bu bağlamda çalışma koşulları ve sosyal politikalar açısından yarat-
tıkları etkiler, ulus ötesi şirket faaliyetlerinin küresel düzeyde düzenlenmesi için 
farklı zamanlarda, çeşitli girişimlere yol açmıştır. Bu girişimler çok uluslu şirket 
faaliyetlerinin sosyal açıdan düzenlenmesi yoluyla uluslararası bir sosyal politika 
çerçevesi yaratmayı hedeflemişlerdir. 

Uluslararası Metinler 

Birleşmiş Milletler Bünyesindeki İlk Girişim (1974)
1960’lı ve 1970’li yıllar, genel olarak çok uluslulara ilişkin güçlü uluslararası ön-
lemlerin alınması gerektiğinin savunulduğu yıllar olmuştur. Şili’de demokratik bir 
biçimde seçilmiş olan Allende yönetiminin darbe ile devrilmesinde, ABD kökenli 
bir ulus ötesi şirket olan ITT’nin oynadığı rol ve bazı şirketlerin ırkçı güney Afrika 
rejimleri ile işbirliği yapması, ulus ötesi şirketlere karşı tepkileri yoğunlaştırmıştır 
(Pursey, 1998). Bu kapsamda, BM bünyesinde az gelişmiş ülkelerin oluşturduğu 
77’ler grubunun da desteklediği çok uluslulara ilişkin bir düzenleme yapılması 
girişimi başlatılmıştır. 

1973 yılında BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi atadığı bir “Saygın Kişiler 
Grubu”na çok uluslu şirketlerin faaliyetleri ve kalkınma sürecindeki rolleri konu-
sunda bir Rapor hazırlama görevi vermiştir. Hazırlanan Raporda, çok uluslu şirket-
lerin yatırımlarının, yatırımların yapıldığı ülkelerin kalkınma amaçları ve ulusal 
çıkarlarıyla çelişebileceği belirtilmiş, çok uluslu şirketlerin anavatanı olan ülkelerin 
hükümetleri ile yatırımların yöneldiği ülke hükümetlerinin işbirliği yaparak çok 
uluslu şirketlerin faaliyetlerini düzenlemesi gerektiği savunulmuştur. Rapor, ulusal 
piyasalara olduğu gibi uluslararası piyasalara da devletlerin müdahale edebileceği 
ve çok ulusluların faaliyetlerinin ulusal ve küresel düzenlemelerle denetlenebile-
ceği inancının ifadesi olmuştur (Linden, 2000). Grubun önerileri doğrultusunda, 
çok uluslu şirketlere ilişkin sürekli bir hükümetlerarası forum niteliğini taşıyan BM 
Ulus ötesi Şirketler Komisyonu kurulmuştur. Grubun önerileri, ayrıca, BM Ulus 

Çok uluslu şirketlerin küresel 
düzlemde geniş bir politikalar 
yelpazesini etkileme güçleri 
ve bu bağlamda çalışma 
koşulları ve sosyal politikalar 
açısından yarattıkları etkiler, 
ulus ötesi şirket faaliyetlerinin 
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olmayı reddetti ve öldürüldü.
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Ötesi Şirketler Merkezinin kurulmasına yol açmış ve Merkez 1974 yılında BM’nin 
New York’taki merkezinde faaliyetlerine başlamıştır. 

BM Ulus Ötesi Şirketler Merkezinin amacı sizce nedir?

Merkezin amacı, ulus ötesi şirketlerin niteliğini, özellikle gelişmekte olan ülkeler 
üzerindeki ekonomik, yasal, politik ve sosyal etkilerini araştırmak, gelişmekte olan 
ülkelerin ulus ötesi şirketlerle olan ilişkilerinde müzakere kapasitelerini artırmak 
ve ulus ötesi şirketlerin, ulusal kalkınma amaçlarına ve dünya ekonomisine katkı-
larını artıracak etkin uluslararası düzenlemeler yapmak olarak belirlenmiştir. Bu 
kapsamda Ulus Ötesi Şirketler Üzerine Birleşmiş Milletler Davranış Kodu Taslağı 
hazırlanmıştır. Taslakta, ulus ötesi şirketlerin, ulusal bağımsızlığa, ulusal yasalara 
ve uygulamalara, ekonomik kalkınma amaçlarına, insan haklarına ve temel özgür-
lüklere saygı göstereceği, güney Afrika’daki ırkçı rejimlerle işbirliği yapmayacağı, 
ülkelerin iç işlerine karışmayacağı, yolsuzluk yapmayacağı, transfer fiyatları ile ve 
diğer yollarla vergi kaçırmayacağı, gelişmekte olan ülkelerin teknolojik kapasitele-
rini geliştireceği, çevre standartlarına uyacağı gibi, esas olarak ulus ötesi şirketlerin 
faaliyette bulundukları ülkelere karşı sorumluluklarını düzenlemeye yönelik hü-
kümler yer almıştır. Ancak BM’nin çok uluslulara ilişkin bir davranış kodu benim-
semesi girişimleri başarılı olmamıştır. Merkezin faaliyetleri 1993 yılında son bul-
muş ve Çok Uluslulara İlişkin Program Cenevre’deki UNCTAD’a devredilmiştir.

Ulus ötesi şirketlerin sosyal sorumluluğu konusunun dünya gündeminde ye-
niden canlanması üzerine, 2005 yılında, BM İnsan Hakları Komisyonu, Genel 
Sekreterden ulus ötesi şirketler ve insan hakları konusunda bir özel temsilci tayin 
edilmesini talep eden bir karar tasarısı kabul etmiştir. Özel temsilcinin görevleri 
de ulus ötesi şirketlerin ve diğer işletmelerin insan hakları açısından sorumluluk-
larına ilişkin standartların tespiti, Devletlerin ulus ötesi şirketlerin faaliyetlerini 
insan hakları açısından düzenlemekteki rollerinin belirlenmesi, “suça karışma”, ve 
“etki alanı” gibi kavramların ulus ötesi şirketler açısından araştırılması, ulus ötesi 
şirketlerin insan haklarına etkilerinin saptanmasına ilişkin yöntemlerin ve mal-
zemelerin geliştirilmesi ve Devletlerin ve ulus ötesi şirketlerin bu konulara ilişkin 
en iyi uygulamalarının derlenmesi olarak tanımlanmıştır. 2005 yılında görevine 
başlayan Özel temsilci 2008 yılında “Koru, Saygı Göster ve Çözüm Bul” başlığını 
taşıyan bir politika çerçevesini İnsan Hakları Konseyine sunmuştur. Bu çerçeve, 
üç temel ilke içermektedir: Devletlerin, iş çevreleri de dahil olmak üzere üçün-
cü tarafların insan hakları ihlalleri karşısında, uygun politikalar, düzenlemeler ve 
yargı yoluyla koruma görevi; şirketlerin insan haklarına saygı görevi ve kurban-
ların etkin yargısal veya yargı dışı etkin çözümlere daha fazla ulaşabilmelerinin 
sağlanması. Görev süresi yeni yetkilerle 2011 yılına kadar uzatılan İnsan Hakla-
rı Özel Temsilcisi, bu politika çerçevesi temelinde hazırladığı BM “Koru, Saygı 
Göster ve Çözüm Bul” Çerçevesinin Uygulanması için Şirketler ve İnsan Hakları 
Kılavuz İlkelerini İnsan Hakları Konseyine sunmuştur. Hükümetlere, şirketlere, 
sivil topluma, yatırımcılara ve ilgili pek çok kişi ve gruba danışılarak hazırlanan 
bu ilkeler, İnsan Hakları Konseyinin 16 Haziran 2011 tarihinde onaylanmış ve 
böylece ulus ötesi şirketlerin ve genel olarak iş çevrelerinin faaliyetlerinin insan 
hakları üzerindeki olumsuz etkilerini önlemeye yönelik yol gösterici nitelikte bir 
küresel standart BM bünyesinde benimsenmiştir. Özel temsilcinin görevi de 2011 
yılında son bulmuştur.
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OECD Uluslararası Yatırım ve Çok Uluslu İşletmeler Bildirgesi ve Çok 
Uluslu İşletmeler için Rehber (1976)
1970’li yıllarda çok uluslu şirketlere ilişkin farklı bir düzenleme girişimi de OECD 
bünyesinde yürütülmüştür. 

OECD bünyesinde 1976 tarihinde kabul edilen Uluslararası Yatırım ve Çok 
Uluslu İşletmeler Bildirgesi (OECD, 2000) başlıklı belge, doğrudan yabancı ser-
maye yatırımlarının serbestleştirilmesini hedef alan OECD enstrümanlarından 
biridir. Bildirgede, üye ülkelerin, liberal bir yatırım rejiminin temeli olan “ulusal 
muamele” ilkesini benimsedikleri, yani çok uluslu şirketlere, kendi şirketlerine ta-
nıdıkları hakların aynısını tanıyacakları ilan edilmektedir. Bildirge, çok uluslu şir-
ketlere ev sahipliği yapan hükümetlerin, şirketlerden çelişkili taleplerde bulunma-
yacağını ve şirketlerin yatırımlarını olumsuz etkilemeyeceğini de ifade etmektedir.

OECD Uluslararası Yatırım ve Çok Uluslu İşletmeler Bildirgesinin temel amacı sizce nedir? 

Bu belgeye ek olarak kabul edilen Çok Uluslu İşletmeler İçin Rehber isimli 
belgede ise OECD üyesi hükümetlerin, kendi topraklarında faaliyet gösteren çok 
uluslu şirketlerden beklentileri yer almaktadır. Bu öneriler Genel Politikalar, Bil-
gilerin Açıklanması, Rekabet, Finansman, Vergi, İstihdam ve Endüstri İlişkileri, 
Çevrenin Korunması, Bilim ve Teknoloji başlıkları altında toplanmış olan alanları 
kapsamaktadır. İstihdam ve Endüstri İlişkileri Başlığı altında, şirketlerin, örgüt-
lenme ve toplu sözleşme hakkı da dahil olmak üzere temel işçi haklarına saygı 
gösterecekleri, işçi temsilcilerinin haklarını tanıyacakları, çalışanların danışma ve 
bilgilenme haklarını geliştirecekleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği gereklerine uya-
cakları, yerel işgücü kullanacakları ve eğitim verecekleri, özellikle toplu işten çı-
karmalarda makul bir süre içinde haber verecekleri ve işten çıkarmaların olum-
suzluklarına karşı sosyal önlem alacakları, toplu görüşmeleri ya da örgütlenme 
girişimlerini etkisiz kılmak amacı ile işletmeleri farklı ülkelere kaydırmayacakları, 
işçi temsilcileri ile toplu müzakereler yapacakları belirtilmektedir. 

Çok Uluslu İşletmeler İçin Rehber isimli belgenin temel amacı sizce nedir?

İstihdam ve Endüstri İlişkileri başlığı altında sıralanan bu hükümlere rağmen, 
Rehber bağlayıcılığı ve yaptırımları olmayan zayıf bir belgedir. 

Bildirge ve Rehber 1979,1982 (ara yıl), 1984,1991 ve 2000 yıllarında gözden 
geçirilmiş, bazı değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır (OECD, 2001). 

Hükümetler Rehberin uygulanmasını sağlamakla, işverenler de uygulamakla 
yükümlü bulunmaktadırlar. Ancak Rehberin uygulanmaması halinde bir yaptı-
rım bulunmamaktadır. Rehberin hükümlerine aykırı uygulamalar olması halinde, 
taraflar konunun tespitini isteyebilmektedirler. Genel olarak ilgili devletteki bir 
kamu kuruluşu bünyesinde kurulan Ulusal Bağlantı Noktası, Rehberin uygulan-
masını teşvik etmek ve iş çevreleri ve diğer ilgili çevreler nezdinde doğan sorun-
ları tartışmak, Rehbere ilişkin ulusal uygulamaları izlemek, Rehberin tanınıp be-
nimsenmesini sağlamak, Rehbere ilişkin soruları yanıtlamak ve her yıl OECD’ye 
rapor vermekle yükümlüdür. Rehberi tanıtmak, şikâyetleri incelemek  ve karara 
bağlamak üzere, Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel 
Müdürlüğü Türkiye’nin Ulusal Bağlantı Noktası  olarak görevlendirilmiştir.

OECD, 2000 yılında Rehberde değişiklik yaparak, UÇÖ’nün Çalışmaya İlişkin 
Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesinde (1998) sıralanan temel işçi haklarını Rehbe-

OECD bünyesinde 1976 
tarihinde kabul edilen 
Uluslararası Yatırım ve Çok 
Uluslu İşletmeler Bildirgesi 
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belge, doğrudan yabancı 
sermaye yatırımlarının 
serbestleştirilmesini hedef 
alan OECD enstrümanlarından 
biridir.
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re dahil etmiştir. Metinde yapılan diğer değişiklikler, çok uluslu şirketlerin çevreye 
ilişkin performanslarının yükseltilmesine, genel olarak insan haklarına, yolsuzlukla 
mücadeleye ve tüketici haklarına ilişkindir. Şeffaflığa ilişkin hükümler de geliştiril-
miştir. Uygulamaya ilişkin olarak Ulusal Bağlantı Noktalarının rolü ve sorumluluk-
ları daha belirgin hale getirilmiş, yıllık toplantılar ve yıllık raporlar öngörülmüştür. 
Rehberin, OECD üyesi ülkeler ve rehberi benimseyen Arjantin, Brezilya, Şili ve 
Slovakya’da yerleşik ulus ötesi şirketlerin tüm dünyadaki faaliyetlerini kapsayacak 
şekilde genişletilmesi de benimsenmiştir. Ancak metinde yapılan bu değişiklikler, 
rehberin temel zafiyeti olan uygulama sorununu çözmemektedir. Rehber, dünya-
daki en büyük ulus ötesi şirketlerin faaliyetleri için geçerli olması gereken bir belge 
olduğu halde, bağlayıcı niteliği olmaması nedeniyle uygulamada etkili olmamıştır.

2000 yılında Rehberin son gözden geçirilmesinden bu yana, uluslararası ya-
tırım ortamı ve çok uluslu işletmelerin faaliyet biçimleri hızla değişmeye devam 
etmiştir. Dünya ekonomisinde üretim ve tüketimin yeni ve daha karmaşık yapıları 
ortaya çıkmıştır. Küresel üretim zincirleri, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin, 
çalışma yaşamı ve sosyal yaşama etkileri açısından yeni riskler yaratmıştır. 2008 
yılında başlayan mali ve ekonomik kriz ve serbest piyasalara olan güven kaybı, 
kalkınma hedeflerine ulaşılması için uluslararası taahhütlerin güçlendirilmesi ve 
çok uluslu şirketlerin ve genel olarak iş çevrelerinin sosyal sorumlulukla hareket 
etmeleri için hükümetlerden, sosyal ortaklardan ve sivil toplumdan gelen talepleri 
ve baskıları artırmıştır. 

OECD Çok Uluslu Şirketler için Rehber en son sizce ne zaman güncellenmiştir?

Bu gelişmeler karşısında, 2000 yılındaki değişiklikten on yıl sonra, Çok Uluslu 
Şirketler için OECD Rehberinin güncellenmesi ihtiyacı tekrar gündeme gelmiş ve 
2010 yılında geniş bir paydaş yelpazesi ile danışma sürecini de içeren güncelleme 
çalışmaları başlatılmıştır. Pek çok alanda yenilenme getiren güncellenmiş Rehber 
2011 Mayıs ayında resmen kabul edilmiştir. Böylece tüm OECD ülkelerine ilave-
ten, Arjantin, Brezilya, Mısır, Latviya, Litvanya, Fas, Peru ve Romanyadan oluşan 
42 ülke güncellenmiş rehberi benimsemiş olmaktadır. 

Güncellenmiş Rehberdeki yenilikler şunlardır: Çok uluslu şirketler, faaliyetle-
rinin mevcut ve potansiyel etkilerinin değerlendirilmesini, yönetim süreçlerinin 
bir parçası yapacaklardır. Bu değerlendirme, şirketlerin yalnızca kendi faaliyetleri 
için değil, üretim zincirindeki iş yaptıkları tüm firmaların faaliyetleri için de ge-
çerli olacaktır. Çok uluslulardan, taşeronlarının veya sözleşme yaptıkları tedarik 
firmalarının da faaliyetlerini temel insan hakları ve çalışma hakları açısından de-
ğerlendirmeleri ve gereken önlemleri almaları beklenecektir.

Rehbere, BM’nin 2011 tarihli Şirketler ve İnsan Hakları Kılavuz İlkelerinden 
esinlenen insan hakları ilkeleri eklenmiştir. Bu bağlamda, şirketler, faaliyet gös-
terdikleri ülke hükümetlerinin insan hakları açısından sicili kötü de olsa, insan 
haklarına saygı göstermek durumundadırlar. 

OECD bünyesinde uluslararası sendikacılık hareketinin sesi olarak faaliyet göste-
ren Sendika Danışma Komitesinin çabaları sonucunda, Rehberin çalışma yaşamına 
ilişkin olarak çok uluslulardan beklentileri tanımlayan bölümü de genişletilmiş ve ör-
neğin şirketlerin çalışanlarına kendilerinin ve ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılaya-
cak bir ücret ödemeleri eklenmiştir. Son olarak etkin çalışmadığı gözlemlenen Ulusal 
Bağlantı Noktalarının işleyişlerinin geliştirilmesine yönelik hükümler benimsenmiş-
tir. Ancak Rehberin uygulanmasına ilişkin herhangi bir yaptırım getirilmemiştir.

6

OECD Sendika Danışma 
Komitesi (TUAC), OECD 
ülkelerindeki sendikaların 
oluşturduğu bir uluslararası 
sendikal örgüttür. OECD 
bünyesinde danışma 
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OECD üyesi ülkelerdeki 66 
milyon işçiyi temsil eden 58 
sendikal örgüt üyedir.
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UÇÖ Çok Uluslu İşletmeler ve Sosyal Politikaya İlişkin İlkeler Üçlü 
Bildirgesi (1977)
Çok uluslu şirketlere ilişkin bir diğer uluslararası belge de 1977 yılında kabul edi-
len Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) Çok Uluslu İşletmeler ve Sosyal Politika-
ya İlişkin İlkeler Üçlü Bildirgesidir (ILO, 2000).

 Genel ilkeler, istihdam, fırsat eşitliği, istihdam güvencesi, eğitim, çalışma ve 
yaşam koşulları, işçi sağlığı ve iş güvenliği, endüstri ilişkileri ve anlaşmazlıkların 
çözümü, toplu sözleşme, danışma, şikayetlerin incelenmesi konularında ayrıntılı 
hükümler içeren bu Bildirgenin de bağlayıcılığı ve yaptırımı yoktur. Bildirgede, 
çok uluslu şirketlerin faaliyetleri ile ilgili olarak hükümetlere, işçi ve işveren ör-
gütlerine ve çok uluslu şirketlerin kendilerine rehberlik edecek bazı ilkeler yer 
almakta ve tarafların bu ilkelere gönüllü olarak uyacakları beklenmektedir. 

Bildirge, hükümetler, işçi ve işveren örgütleri ve çok uluslu şirketler arasında 
uzun müzakerelerden sonra benimsenmiştir. 1972 yılında Uluslararası Çalışma 
Konferansı çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin yol açtığı sosyal sorunlarla ilgili 
bir karar kabul etmiştir. Aynı yıl konuya ilişkin bir üçlü toplantı yapılmış, hü-
kümet, işçi ve işveren temsilcilerinin yanı sıra uzmanların da katıldığı bu geniş 
toplantıda, UÇÖ’nün çok uluslu şirketler ve sosyal politika alanında neler yapa-
bileceği tartışılmış ve UÇÖ Yönetim Organına önerilerde bulunulmuştur. İkinci 
toplantı, 1976 yılında düzenlenmiş ve toplantı sonucunda UÇÖ Yönetim orga-
nına bir üçlü bildirge hazırlanması önerisi yapılmıştır. Öneride üçlü bildirge-
nin bağlayıcı olmaması, çok uluslu şirketlerle ulusal şirketler arasında muamele 
farkına yol açmaması, mülkiyet biçimleri ne olursa olsun bütün çok ulusluları 
kapsaması, mevcut UÇÖ sözleşmelerini dikkate alması, hükümetlere yöneltil-
miş olması, işverenlere ve işçilere çağrıda bulunulması ve BM bünyesinde tar-
tışılmakta olan taslak Koda dâhil edilmek üzere BM’ye iletilmesi önerilmiştir. 
UÇÖ’nün 1976 yılında toplanan üçlü yapıdaki Dünya İstihdam Konferansında 
da konu gündeme gelmiş; bu Konferansta 77’ler grubu, UÇÖ’nün çok uluslu şir-
ketlere ilişkin bir Sözleşme benimsemesini önermişlerdir. İşverenler bu görüşe 
karşı çıkmış ve gönüllü nitelikte olacak bir üçlü deklarasyonla yetinilmesinde 
ısrar etmişlerdir. 

1977 yılında Bildirgenin taslağını hazırlamak üzere küçük bir çalışma grubu 
kurulmuş ve aynı yıl taslak metin, geniş üçlü toplantıda tartışıldıktan sonra Kasım 
1977’de UÇÖ Yönetim Organına sunulmuştur. UÇÖ Yönetim Organının metni 
onaylaması ile Çok Uluslu İşletmeler ve Sosyal Politikaya İlişkin İlkeler Üçlü Bil-
dirgesi beş yıl süren uzun bir müzakere süreci sonunda bir uzlaşma metni olarak 
ortaya çıkmıştır. 

Metin, 2000 yılında değiştirilerek UÇÖ’nün Çalışmada Temel İlkeler ve Hak-
lar Bildirgesinin ilkeleri metne dahil edilmiştir. Ayrıca Hükümetlerin UÇÖ’nün 
138 (asgari yaş) ve 182 (çocuk işçiliği) sayılı Sözleşmelerini ve ilgili Tavsiye Ka-
rarlarını benimsemeleri istenmiş, yeni bir paragrafla da çok uluslu şirketlerin ve 
ulusal şirketlerin istihdamda asgari yaş konusundaki standartlara uyarak çocuk 
işçiliğinin ortadan kaldırılmasına etkinlik kazandırmaları talep edilmiştir. 

Bildirgenin uygulanmasına ilişkin izleme mekanizması, dönemsel raporlara 
ve çok uluslu şirketler ve sosyal politika bağlamında belirli vakalara ilişkin olarak 
Bildirgenin anlamının yorumlanması taleplerinin incelenmesine bağlanmıştır. Bu 
Raporlar, UÇÖ Yönetim Organına bağlı İstihdam Komitesinin bir alt komitesi olan 
Çok Uluslu Şirketler Alt Komitesi tarafından incelenmektedir. Gerekirse vakalar 
üzerine yorumu UÇÖ Yönetim Organının kendisi de yapabilmektedir. Sendikalar, 

77’ler grubu: Gelişmiş 
endüstri ülkelerine karşı 
77 üçüncü dünya ülkesinin 
1964 yılında oluşturduğu 
ülkeler grubu. Günümüzde 
77’ler grubunun 131 üyesi 
vardır, ancak tarihsel anlamı 
nedeniyle 77’ler adını 
korumaktadır.
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bu yöntemin çok uluslulara karşı bir şikâyet mekanizmasına yol açacağını um-
muşlarsa da, UÇÖ yorumlarında, şirketlerin adına değinilmemektedir. Bu ko-
nuda işveren örgütleri çok hassas davranmaktadırlar. Ayrıca yorum taleplerinin 
kabul ettirilmesi de son derece zor olmaktadır. Örgütlenme özgürlüğü ve toplu 
sözleşme hakkı ile ilgili talepler Örgütlenme Özgürlüğü Komitesine aktarılmakta, 
burada da ancak çok uluslu şirketler aleyhine değil, hükümetler aleyhine bir talep 
olarak değerlendirmeye alınmaktadır (ICFTU, 2002). 

Çok Uluslu Şirketlerin Sosyal Sorumlulukları
1970’li yıllar genel olarak çok uluslulara ilişkin uluslararası önlemlerin alınması 
gerektiğinin savunulduğu yıllar olmuştur. Bu çabalar sonucunda BM, Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve UÇÖ bünyesinde, yukarıda anlatılan 
yaptırım gücü olmayan metinler benimsenebilmiş ve bu metinlerde çalışma ya-
şamı, sosyal politika ve insan hakları konularında çok uluslu şirketlerin sorumlu-
lukları belirlenmiştir. 

1990’lı yıllardan sonra ise çok uluslu şirketlerin faaliyetlerini düzenleyecek 
uluslararası sosyal politika arayışlarının yerini, şirketlerin gönüllü olarak benim-
seyecekleri belgeleri temel alan “şirket sosyal sorumluluğu” yaklaşımı almış, sos-
yal sorumluluk belgelerine sahip olan şirketlerin sayısı artmıştır. Örneğin AB’de 
aşağıda anlatacağımız BM’nin Küresel Sözleşmesi kapsamındaki on sosyal so-
rumluluk ilkesini imzalayan şirketlerin sayısı 2006 yılında 600’den 2011 yılında 
1900’e yükselmiştir. Avrupalı ulus ötesi şirketlerin öncülüğünde başlatılan, teda-
rik zincirlerindeki işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesine ilişkin İş Çev-
relerinin Sosyal Uyumu girişimine üye şirketlerin sayısı, 2007’de 69’dan 2011’de 
700’e çıkmıştır. Gene aşağıda değineceğimiz Küresel Raporlama Girişiminin ilke-
lerine göre sürdürülebilirlik raporları yayınlayan şirketlerin sayısı 2006’da 270’den 
2011’de 850’ye çıkmıştır (European Commission, 2011).

Şirketlerin sosyal sorumluluğu, özellikle çok uluslu şirketler ve onların geliş-
mekte olan ülkelerdeki faaliyetleri için gündemdedir.

Sosyal sorumluluk, şirketlerin, ticari faaliyetlerine ve paydaşlarla ilişkilerine 
gönüllü olarak sosyal ve çevresel kaygıları dâhil etmeleri demektir (European 
Commission, 2001). Sosyal sorumluluk yaklaşımını benimseyen şirketler, için-
de bulundukları ortamlarda yasalarla belirlenmiş sosyal yükümlülüklerini yeri-
ne getirmelerinin yanı sıra, bu yükümlülüklerin de ötesinde topluma ve çevreye 
karşı sorumluluklar üstlenmeyi kabul etmek durumundadır. Avrupa Komisyonu 
(2011), “Şirketlerin Sosyal Sorumluluğu için Yenilenen AB Stratejisi 2011-2014” 
başlıklı tebliğinde, sosyal sorumluluğu, “şirketlerin toplum üzerindeki etkilerin-
den sorumlu olmaları” olarak geniş bir biçimde tanımlamaktadır.

Avrupa Komisyonu şirketlerin sosyal sorumluluğunu en geniş biçimde sizce nasıl 
tanımlamaktadır?

Sosyal sorumluluk, şirketlerin çalışanlarıyla ilişkileri gibi şirket içi alanları 
kapsayabileceği kadar, şirketlerin insan haklarına, kalkınmaya, çevreye etkileri 
gibi şirket dışı alanları da kapsayabilir. Bu anlamda şirketlerin, çalışanlarına, müş-
terilerine, mal ve hizmet satın aldıkları alt firmalara, yerel halka ve yerel yönetim-
lere, uluslara ve ulusal hükümetlere, gelecek nesillere ve tüm insanlığa karşı sosyal 
sorumlulukları olduğu ileri sürülmektedir (UNCTAD, 1999). 

1990’lı yıllardan sonra çok 
uluslu şirketlerin faaliyetlerini 
düzenleyecek uluslararası 
sosyal politika arayışlarının 
yerini, şirketlerin gönüllü 
olarak benimseyecekleri 
belgeleri temel alan “şirket 
sosyal sorumluluğu” yaklaşımı 
almış, sosyal sorumluluk 
belgelerine sahip olan 
şirketlerin sayısı artmıştır.

Paydaş: Şirketler için paydaş, 
şirketin bir bütün olarak 
işlerini etkileyebilen veya bu 
işlerden etkilenebilen taraflara 
denir.
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Kuşkusuz şirketlerin sosyal sorumlulukları insan hakları, işçi hakları ve çevrenin 
korunması ile sınırlı değildir. Şirketlerin sosyal sorumluluğu kapsamında önemli bir 
konu, 1970’li yıllarda talep edildiği üzere, çok uluslu şirketlerin, faaliyetlerini geliş-
mekte olan ülkelerin kalkınma politikaları ile uyumlu olarak biçimlendirmeleridir. 

1970’li yıllarda, çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları gelişmekte olan 
ülkelerde, yerel ve ulusal teknolojik yenilenme kapasitelerini geliştirmeleri, yerel 
kaynakları geliştirmeleri, yerel girdi kullanmaları, yerel işgücünü eğitmeleri, yerel 
veya ulusal bir kalkınma fonuna katkıda bulunmaları, yerel ve ulusal ekonomik ve 
sosyal bağımsızlığı geliştirmeleri, şirket içi fiyatları yönlendirmek suretiyle gelir 
kaydırıcı bir etki yaratmamaları, yerel pazarda faaliyet gösteren firmalarla tekelci 
rekabete girmemeleri ve kalkınmaya ilişkin benzeri talepler şirketlerin sosyal so-
rumluluklarının içinde düşünülüyordu. 

Ancak günümüzde, şirketlerin sosyal sorumlulukları kapsamında kalkınmaya 
ilişkin konulardan çok, insan hakları, işçi hakları ve çevrenin korunması ön plana 
geçmiş bulunmaktadır. İşçi hakları ve çevrenin korunmasına ek olarak tüketici-
nin korunması, şirketlerin yasadışı faaliyetlerinin engellenmesi, şirketlerin faali-
yetlerinin şeffaflığı, etik iş standartları konuları da şirket sorumlulukları arasında 
öne çıkan konular olmuştur.

Çok uluslu şirketler, neden gönüllü olarak sosyal sorumluluk belgeleri kabul 
etmektedirler? Çok uluslu şirketler, sosyal sorumluluklarını kabul etmek ve sosyal 
sorumluluk ilkelerini gönüllü olarak benimsemek eğilimindeler ise bu eğilimin 
arkasında işletmenin temel amacı olan kar maksimizasyonu ile çelişmeyen, hatta 
bu amaca hizmet eden bazı nedenler olsa gerektir. 

Çok ulusluları sosyal sorumluluk belgeleri benimsemeye iten birinci neden, 
küreselleşme sürecinde özellikle gelişmekte olan ülkelerde, çok ulusluların teda-
rik zincirlerinde çalışma koşullarının kötüleşmesi, çocuk işçiliğin, düzensiz ça-
lışma biçimlerinin yaygınlaşması, kısacası ağır sömürü koşullarında çalışmanın 
artmasının yarattığı imaj bozulmasıdır. Ağır sömürü koşullarının kitle iletişim 
araçlarıyla dünyanın her yerinde kamuoyunun gözlerinin önüne serilmesi, ulus-
lararası rekabeti ucuz işgücüne dayandıran, özellikle emek yoğun sektörlerde fa-
aliyet gösteren çok ulusluların imajını yıpratmaktadır. Sendikaların ve hükümet 
dışı örgütlerin bu konuda yürüttükleri kampanyalar, kötü imajlı çok ulusluların 
pazar paylarını etkileyen ölçüye ulaştığı derecede, çok uluslular bu “piyasa işareti-
ni” almakta ve çalışma koşullarına ilişkin davranış kodları benimseyerek “temiz” 
üretim ve ticaret yaptıklarını kanıtlamak istemektedirler.  

Çok ulusluları sosyal sorumluluk ilkeleri benimsemeye iten bir başka etken 
de şirketin hisse senetlerinin değerini korumak ihtiyacıdır. Sermaye piyasalarının 
spekülatif niteliği ve çoğu hisselerin aşırı değerli olması şirketleri bu konuda daha 
hassas kılmıştır. Günümüz kapitalizminde, hisse senetlerinin değeri üretkenlik ve 
etkinlikten çok, şirketin piyasa imajının bir fonksiyonu haline gelmiştir. Bu nedenle 
şirketler için imaj giderek daha fazla önem kazanmaktadır. New York Üniversitesi 
Stern İş İdaresi Okulunun yaptığı bir araştırma, şirket hisselerinin değerinin yüzde 
30’unun, şirketin şöhretine bağlı olduğunu göstermiştir (Kearney, 1997). 

Şirketlerin sosyal sorumluluk metinleri benimsemelerinin bir diğer gerekçesi 
de etik davranış, sosyal haklar, çalışma koşulları vb. açısından kendi kendilerini 
denetleyebildiklerini ve hükümetlerin müdahalelerine ve düzenlemelerine gerek 
olmadığını kanıtlamaktır. (Murray, 1998; Yeates, 2008).

Nihayet küreselleşme karşıtı hareketlerin politik baskısını da çok uluslu şirket-
leri sosyal sorumluluğa iten nedenler arasında saymak gerekir. Çevreciler, femi-
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nistler, insan hakları savunucuları ve benzeri hükümet dışı örgütler ve sendikalar, 
çok uluslu şirketlerin geniş kitlelerin ekonomik ve sosyal çıkarlarını gözetmeyen 
davranışlarına karşı çeşitli politikalar geliştirmişlerdir. Sosyal hareketlerin sokak 
eylemleri ve siber ağların İnternet enternasyonalizmi, küreselleşme sürecinde yı-
kıma uğrayan ve marjinalleşen geniş kitlelerin, ülkelerin, hatta kıtaların sorun-
larını gündeme getirerek, küreselleşmenin temel aktörü olan çok uluslu şirketle-
rin davranışlarını da ön plana çıkarmıştır. Özellikle, küresel üretim zincirlerinde 
istihdam edilen işçilerin çalışma koşulları kamuoyunun dikkatine sunulmuştur. 
Çok uluslu şirketler de küreselleşme karşıtı hareketlere ve eleştirilere cevap ver-
mek ve sosyal ve çevresel sorumluluğun kabulünü, küreselleşme sürecinin yarattı-
ğı işsizlik, yoksulluk ve sosyal dışlanma gerçeği karşısında, asgari uzlaşma zemini 
olarak belirlemek ihtiyacı duymuşlardır. 

Son olarak 2008 yılında patlak veren ekonomik kriz ve krizin ağır sosyal so-
nuçları karşısında, geniş kitlelerin, genel olarak iş çevrelerine olan güveninin 
sarsılması da çok ulusluların sosyal sorumluluk girişimlerine daha fazla itibar 
etmelerine neden olmuştur. Sarsılan güveni onarmak için şirketlerin sosyal so-
rumlulukla davrandıklarının kanıtlanmasının önemli olduğu düşünülmektedir 
(European Commission, 2011). 

İşletme yazınında ise sosyal sorumluluk, şirketlerde verimlilik ve karlılık açı-
sından savunulmakta, sürdürülebilir bir şirket büyüme stratejisinin sadece şirket 
hissedarlarına değil, tüm paydaşlara, yani şirkette ve şirketin tedarik zincirinde 
çalışanlara, tüketicilere, çevreye, yerel halka ve toplumun tümüne karşı olan so-
rumluluklara dayandırılması gerektiği ileri sürülmektedir. Bu bağlamda, sosyal 
sorumluluk belgelerinin benimsenmesi şirketlerde stratejik yönetimin bir parçası 
olarak kabul edilmektedir. 

Çok Uluslu Şirketlerin Sosyal Sorumluluk Belgelerinden Örnekler
Çok uluslu şirketlerin gönüllü olarak benimsedikleri sosyal sorumluluklar, çeşitli 
biçimlerde standartlaştırılmakta ve belgelenmektedir. Günümüzde bu standart-
ların gerek biçimi gerekse sayısı artmış bulunmaktadır. Bu belgelerin bir bölü-
mü, çokulusluların kendileri tarafından ya da belirli sektörlerdeki çokuluslular 
tarafından yaratılmış olan “Şirket Davranış Kodları”dır. Giyim sanayinde sosyal 
etiketleme, orman ürünlerinde sosyal sertifikasyon da çok kullanılan sosyal so-
rumluluk araçlarındandır. Öte yandan SA8000 ve ISO 26000 gibi bazı standartlar, 
farklı paydaşların bir araya gelmesi ile oluşturulan özel girişimler veya standardi-
zasyon örgütleri tarafından yaratılmaktadır. Nihayet çok uluslu şirketlerin sosyal 
sorumluluğunun küresel düzeyde ifadesi olarak, BM öncülüğündeki Küresel Söz-
leşmeye ve Birleşmiş Milletler Çevre Programının desteğinde sürdürülen Küresel 
Raporlama Girişimine de değinmek gerekir. 

Şirket Davranış Kodları
UÇÖ şirket davranış kodlarını “şirketin belirli bir konuda nasıl davranacağı 
konusunda taahhütlerini içeren yazılı politika belgesi” olarak tanımlamaktadır 
(ILO, 1998). 

Şirket davranış kodları, şirket yönetimi tarafından benimsenen genel bir etik 
belgeden, sosyal konularda ve çalışma yaşamına ilişkin konularda kurallar içe-
ren, uygulama ve denetleme ilkeleri belirlenmiş daha sistemli belgelere kadar 
uzanmaktadır. 
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Şirket Davranış Kodlarının uluslararası sosyal politika açısından anlam ifade etme-
si için sizce hangi nitelikleri taşıması gerekir?

Şirket davranış kodlarının uluslararası sosyal politika açısından anlam taşı-
ması için, çokuluslu şirketlerin tüm küresel faaliyetlerinde ve değer zincirinin her 
halkasında geçerli olması, uygulama ve denetleme ilkelerinin belirlenmiş olması 
gerekir. Ancak 1990’lı yıllarda Uluslararası İşveren Örgütünün tahminlerine göre 
şirketlerin benimsediği davranış kodlarının yüzde 80’i herhangi bir uygulama 
yöntemi içermeyen genel etik ilkelerden ibarettir (ILO, 1998). 1998 yılında Ulus-
lararası Çalışma Ofisinin yapmış olduğu araştırma, şirket davranış kodları ko-
nusunda yapılan en kapsamlı araştırma sayılabilir (Diller, 1999; ILO,1998). Ofis, 
şirketlerden, sendikalardan, hükümet dışı örgütlerden ve medyadan topladığı 
bilgilere dayanarak 215 davranış kodunu ve 12 sosyal etiketleme programını in-
celemiştir. Araştırmada dikkati çeken ilk husus davranış kodlarının yüzde 80’inin 
çokuluslu şirketlere ait olmasıdır. İncelenen kodların yüzde 75’inde çalışma ko-
şullarına atıf mevcuttur ancak hükümlerde birliktelik yoktur. Çalışma koşullarına 
ilişkin ilkeler, farklı sektörlerde kamuoyunun gündemine en çok gelen konuları 
kapsamaktadır. Örneğin tekstil ve giyimde çocuk emeği ve zorla çalıştırma, kim-
ya, ulaştırma, madencilik gibi sektörlerde işçi sağlığı iş güvenliği konuları ağır-
lık taşımaktadır. Metinlerin yüzde 66’sında istihdamda ve çalışma koşullarında 
ayrımcılık yapılmayacağına dair hüküm vardır. Çocuk işçiliğine karşı hükümler 
yüzde 45, ücret düzeyine ilişkin hükümler yüzde 40, zorla çalıştırmaya karşı hü-
kümler yüzde 25 oranında yer almıştır. Örgütlenme özgürlüğüne atıfta bulunan 
metinler ise yalnızca yüzde 15 oranındadır. Sendikal haklara atıfta bulunan az 
sayıdaki şirket kodu sendikalarla veya hükümet dışı örgütlerle müzakere sonucu 
benimsenmiş kodlardır. Kodların uygulama ve denetlenmesine ilişkin hükümle-
rin zayıf olduğu, bağımsız denetim kuruluşlarına başvurulmadığı görülmektedir. 

Şirket Davranış Kodları üzerine yapılan bir başka araştırmayı OECD gerçek-
leştirmiştir (OECD, 2001). Bu araştırma sonuçları da UÇÖ araştırmasına benzer 
niteliktedir. 

Şirketlerin grup halinde geliştirdikleri davranış kodları da mevcuttur. Bu tür dav-
ranış kodlarına bir örnek İngiltere’deki Prince of Wales İş Dünyası Liderleri Forumu 
tarafından geliştirilen koddur. Bu Forumun üyeleri sosyal standartları, toplumsal 
çalışmaları ve çevrenin korunmasını kapsayan yedi maddelik bir program kabul 
etmektedirler. Foruma aralarında BP, Shall, Levi Strauss, Rio Tinto, Coca-Cola ve 
Toyota’nın da bulunduğu şirketler katılmaktadır (Financial Times, 2000).

Bir başka tür davranış kodu da, işveren örgütleri, sendikalar veya hükümet ör-
gütleri tarafından veya bu örgütlerin koalisyonları tarafından benimsenen ve şir-
ketlerin “abone” olduğu kodlardır. Bu tür paydaş kodları arasında tek bir ürüne 
(örneğin tütün) veya tek bir sanayie (örneğin nükleer enerji) ilişkin olarak yürü-
tülen kampanyalar sonucu ortaya çıkan metinler olduğu gibi, genel sosyal sorum-
luluk metinleri de mevcuttur. Bu tür kodlarda, kodu düzenleyen örgütün veya 
örgütler koalisyonunun denetimi daha fazla söz konusu olmaktadır. ABD’deki çev-
reci örgütlerin, Protestan ve Katolik grupları temsil eden Şirket Sorumluluğu için 
Dinler Arası Merkezin, New York ve Kaliforniya Emeklilik Fonları gibi kurumsal 
yatırımcıların desteklediği Ceres İlkeleri (1989) bu tür kodlara bir örnektir. Ceres 
İlkelerini 50 büyük şirket onaylamış ve uymayı taahhüt etmiştir (UNCTAD, 1999). 
İngiltere’de Etik Ticaret Girişimi, hükümet dışı örgütlerin, şirketlerin ve sendika-
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ların üçlü bir organı olarak kurulmuştur (Diller 1999: 111). Küresel sendika fede-
rasyonlarının FIFA ile birlikte benimsedikleri, Uluslararası Futbol Dernekleri Fe-
derasyonu Lisanslı Malların Üretiminde Çalışma Koşulları Kodu ya da kısa adıyla 
FIFA Kodu da bu tür kodlara örnektir. 1990 yılında Hollanda’da başlatılan Temiz 
Giysi Kampanyası, tüketici örgütleri, sendikalar, araştırma kuruluşları ve diğer 
hükümet dışı örgütleri bir araya getirmiştir. Kampanya, Spor Giyim de Dâhil Ol-
mak Üzere Giyim Sanayiinde Çalışma Koşulları Kodu ve Giyim İçin Adil Ticaret 
Şartı isimli iki kod benimsemiştir (Diller, 1999). 

Bir de paydaş kuruluşların hazırladıkları ve çok uluslu şirketlere model teşkil 
edecek kodlar vardır. Örneğin Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu-
nun ve işkolu federasyonlarının 1997’de benimsediği Çalışma Koşullarına İlişkin 
Temel Davranış Kodu, çalışma yaşamına ilişkin bütün kodlara dâhil edilmesi ge-
reken asgari standartları belirlemektedir. Model niteliği taşıyan bu kod, uluslara-
rası sosyal politika alanında anlam ifade edebilecek bir şirket davranış kodunun 
nasıl olması gerektiğinin iyi bir örneğidir. Kodun uygulanması öngörülen alan, 
çok uluslu şirketlerin uluslararası faaliyetleridir. Kodu benimseyen şirket, kendi 
çalışanı olsun veya olmasın, ürettiği, sattığı veya dağıttığı malların veya hizmetle-
rin üretiminde çalışan bütün işçilerin insanca yaşam ve çalışma koşullarına sahip 
olmalarından sorumlu olduğunu kabul etmektedir. Şirket, kendi kabul ettiği so-
rumlulukları, kendisine mal veya hizmet temin eden, taşeron ve alt taşeron olarak 
iş yapan, lisans ilişkisine giren, şirketin mallarını dağıtan tüm alt firmalara da be-
nimseteceğini, işçi temsilcilerinin tüm işyerlerinde gereken temsil faaliyetlerinde 
bulunabileceklerini, ödenen ücretlerin işçilerin aileleri ile birlikte temel ihtiyaçla-
rını karşılayacak ve ek bir gelir bırakacak düzeyde olacağını, disiplin nedenleriyle 
ücretlerden kesinti yapılmayacağını, çalışma saatlerinin haftada 48 saati geçmeye-
ceğini ve en az bir gün hafta tatili olacağını, fazla mesainin haftada 12 saati geçme-
yeceğini ve fazla mesailer için primli ödeme yapılacağını kabul etmektedir. Ulus-
lararası sendikaların model kodunda ayrıca, istihdamın özgürce seçilmiş olacağı 
(29 ve 105 sayılı UÇÖ Sözleşmeleri), ayrımcılık yapılmayacağı (100 ve 111 sayılı 
UÇÖ Sözleşmeleri), çocuk emeği kullanılmayacağı (138 sayılı UÇÖ Sözleşmesi), 
örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkına saygı gösterileceği (87 ve 98 sa-
yılı UÇÖ Sözleşmeleri), işçi temsilcilerinin ayrımcılıkla karşılaşmayacağı (135 sa-
yılı UÇÖ Sözleşmesi), çalışma ortamının güvenli ve sağlıklı olacağı, kiralık işçilik 
yoluna başvurulmayacağı belirtilmektedir. Ana şirketin gönüllü kabulü ve uygu-
lama kararlılığının olduğu varsayımına dayanan Kodun uygulanması için öneri-
len mekanizma, alt firmaların ana firmaya gereken bilgileri vermeleri, işyerlerini 
denetime açık tutmaları, işçi kayıtlarını düzenli ve şeffaf bir biçimde tutmaları, 
işçileri Kodun hükümlerinden haberdar etmeleri, Kodun uygulanmasına ilişkin 
olarak bilgi veren işçilere baskı uygulamamaları hükümlerini içermektedir. Kodu 
uygulamayan alt firmaların ana şirkete yapacakları her türlü iş iptal edilecektir. 
Kodun hükümlerinin yorumu, ana şirketle ilgili sendika arasındaki uygulama an-
laşması hükümlerine göre yapılacaktır (ICFTU, 1997; 2002). 

Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonunun hazırladığı Çalışma Koşullarına 
İlişkin Temel Davranış Kodunda hangi UÇÖ Sözleşmelerine atıfta bulunulmaktadır? 

Sosyal sertifikasyon ve sosyal etiketleme, bir ürüne ya da hizmetin hangi sosyal 
koşullarda üretildiğine ilişkin olarak bir sertifika ya de etiket verilmesi uygulaması-
na denir. Sosyal sertifikasyon ve etiketleme de bir tür davranış kodu mahiyetindedir. 

9
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Sosyal sertifikasyon ve etiket uygulamalarının tümü 90’lı yıllarda ortaya çıkmıştır. 
Sosyal sertifikasyon ve etiket sistemleri, bir şirketin ürettiği mal ve hizmetlere iliş-
kin sosyal koşullar hakkında çok açık bir mesaj verirler. Etiketler, malın üzerinde 
bulunabilirken, sertifikalar satış birimlerinde görülür biçimde sergilenebilir. 

Sosyal sertifikasyon ve etiketleme programları da davranış kodlarına paralel 
olarak, tekstil, giyim, deri, ayakkabı, oyuncak, kimya, ormancılık sektörlerinde 
geliştirilmiştir. Sosyal sertifikasyon veya etiketleme uygulayan şirketlerin bu uy-
gulamaya temel teşkil eden bir davranış kodu belgesi de olmaktadır. UÇÖ tarafın-
dan incelenen 12 sosyal etiket uygulamasına ilişkin araştırma verileri, bu girişim-
lerin, gelişmekte olan ülkelerde üretilen ve sanayileşmiş ülkelere ihraç edilen mal 
ve hizmetleri konu aldığını göstermektedir (Diller, 1999: 114).

SA8000 (Sosyal Sorumluluk 8000)
ABD kökenli bir hükümet dışı örgüt olan ve şirketlerin sosyal sorumluluğu konu-
larında çalışmalar yürüten Ekonomik Öncelikler Konseyi, bir Akreditasyon Ajansı 
kurmuş ve bu Ajans ISO standartlarının benimsenmesine benzer bir yöntemle ulus-
lararası insan hakları ve işçi hakları için SA8000 (Sosyal Sorumluluk 8000) adını 
taşıyan bir sosyal sorumluluk standardı geliştirmiştir. Halen bu girişim Uluslararası 
Sosyal Sorumluluk Örgütü (SAI) tarafından yürütülmektedir. Danışma Kurulunda 
şirket temsilcileri ve hükümet dışı örgütler ve bazı sendika temsilcileri bulunmakta-
dır. SA8000, başlangıçta çok uluslu şirketlere mal veren alt firmaların sosyal sorum-
luluğunun belgelenmesi amacıyla oluşturulmuş, daha sonra çok uluslu şirketlerin 
sosyal sorumluluğu için kullanılmaya başlanmıştır (Brookes, 2001). 

SA8000 dört bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölümde, standardın amacı 
şirketlerin sosyal sorumluluğunun ölçütlerini saptamak olarak belirtilmektedir. 
Şirketler denetleyebildikleri ya da etkileyebildikleri konularda sosyal sorumluluk 
sahibi olmak ve bu konularda politikalar ve yöntemler geliştirmek ve uygulamak-
la yükümlü olacaklardır. Standart yer, işkolu ya da şirket büyüklüğü ayrımı yapıl-
madan tüm şirketlere uygulanacaktır.

Standardın ikinci bölümü, standardın dayanağı olan uluslararası enstrüman-
ları sıralamaktadır. Buna göre şirketler, faaliyet gösterdikleri yerlerin ulusal ya da 
diğer yasaları yanı sıra bu uluslararası enstrümanların gereklerine de uyacaklar-
dır. Ulusal yasalarla uluslararası enstrümanların kesiştiği konularda hangisi daha 
sıkı koşullar içeriyorsa o uygulanacaktır. Sözü edilen uluslararası enstrümanlar 
UÇÖ’nün 29, 105 (zorla çalıştırma ve köle emeği), 87 (örgütlenme özgürlüğü), 98 
(toplu sözleşme hakkı),100 (eşit değerdeki işe eşit ücret) ve 111 (ayrımcılık), 135 
(işçi temsilcileri), 138/146 (asgari yaş sözleşme ve tavsiye), 155/164 (işçi sağlığı ve 
iş güvenliği sözleşme ve tavsiye), 159 (mesleki rehabilitasyon ve istihdam/engel-
liler), 177 (evde çalışma) sayılı sözleşmeleri, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve 
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesidir.

Standardın üçüncü bölümü tanımlara ayrılmıştır. Bu bölümde şirket, mal veya 
hizmet sunucuları, taşeron, telafi edici önlem, düzeltici önlem, ilgili taraf, genç işçi, 
çocuk emeği, zorla çalıştırma, çocuklar için telafi edici destek tanımları verilmiştir.

Dördüncü bölümde, sosyal sorumluluk ölçütleri belirlenmektedir. Şirket, ço-
cuk işçi istihdam etmeyecektir. Bu standarda göre işten çıkartılan çocuk işçilerin 
çocukluktan çıkıncaya kadar okula devam etmelerini sağlayacak destekleri suna-
caktır. Gelişmekte olan ülkelerdeki çocuk istihdamına ilişkin esneklik kapsamında 
çalışmak durumunda olan çocuk işçilerin ve okula devam eden genç işçilerin okul 
saatlerinde çalıştırılmamalarını ve işte, okulda ve yolda geçirdikleri sürenin günde 

ISO, uluslararası alanda 
uygulanan kalite sistem 
standartlarını geliştiren 
Uluslararası Standartlar 
Örgütü’nün kısaltılmışıdır. 
ISO, 23 Şubat 1947 tarihinde 
kurulmuş olup, 135 üye 
ülkeden oluşmaktadır.
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10 saati aşmamasını temin edecektir. Çocuk ve genç işçilerin tehlikeli ve sağlıksız 
ortamlarda çalıştırılmamasını sağlayacaktır. Şirket, zorla çalıştırmaya başvurmaya-
cak, işe başlarken işçilerin belli bir para yatırmaları ya da kimliklerini teslim et-
meleri şartını koşmayacaktır. Şirket, çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı 
sağlayacak ve çalışanları bu konuda eğitecektir. Şirket, sendikal örgütlenme ve toplu 
sözleşme hakkına saygı gösterecek, bu hakların ulusal yasalarla kısıtlandığı haller-
de, kendisi, çalışanlar için örgütlenme ve toplu pazarlık mekanizmaları yaratacaktır. 
Sendika temsilcilerine ayrımcılık uygulanmayacak, temsilcilerin işyerindeki üyele-
rine ulaşması engellenmeyecektir. Şirket, işe almada, ücret vermede, eğitimde, işte 
yükselmede, işten çıkarmada ya da emeklilikte ırk, kast, ulusal köken, din, özürlü-
lük, cinsiyet, cinsel tercih, sendika üyeliği ya da politik görüş nedenleriyle ayrımcılık 
yapmayacaktır. İşyerinde cinsel tacize yer vermeyecektir. Şirket, disiplin uygulama-
ları kapsamında bedeni ceza, zihinsel veya fiziki zorlama kullanmayacaktır. Çalışma 
saatleri ulusal yasalara uygun olacak, haftada 48 saati aşmayacak ve haftada en az bir 
gün tatil yapılacaktır. Fazla çalışma haftada 12 saati aşmayacak, istisnai durumlarda 
ve kısa dönemli olarak yapılacak ve fazla çalışma ücreti zamlı ödenecektir. Yasal 
asgari ücretler uygulanacaktır. Ücretlerin en alt düzeyi temel ihtiyaçları karşılamaya 
ve bir miktar da ek gelir sağlamaya yetecek kadar olacaktır. Disiplin amaçlarıyla üc-
retlerden kesinti yapılmayacak, ücretler ve ek yararlar konusunda işçiler tam olarak 
bilgilendirilecekler ve ücretler nakit ya da çek olarak işçilere uygun gelen biçimde 
ödenecektir. Şirket, iş yasalarının gerekleri ve sosyal güvenlik düzenlemelerinden 
kaçmak amacıyla işçi taşeronluğu, çırak çalıştırma gibi yollara başvurmayacaktır. 

SA8000 sıkı koşulları olan, ana şirketin yanı sıra alt şirketlere ve taşeronlara da 
uygulanması öngörülen bir sistemdir. Sistem, uygulandığı taktirde, üretimlerinde bu 
standartlara uymayan alt şirketlerin ve taşeronların üretim zincirinden dışlanması so-
nucunu getirebilecektir. Çok uluslu şirketler açısından ise standarda uyulmaması ha-
linde yaptırım, diğer sosyal sorumluluk araçlarında olduğu gibi pazarın vereceği işaret 
ile ortaya çıkacaktır. Sosyal sorumluluğa uymayan şirketlerin mal ve hizmetlerinin pi-
yasalarda satın alınmayacağı beklentisi, sistemin yaptırımını teşkil etmektedir. Sistem 
çok uluslu şirketlerdeki şirket içi mal ve hizmet alışverişi konusunu kapsamamaktadır. 

SA8000’in işleyişinde, SAI denetçi olarak işlev yapmamaktadır. SAI, denetim fir-
maları veya denetçilere lisans vermekte, onları eğitmekte ve denetlemektedir. İşyerle-
rinde denetim ise profesyonel denetçi firmalar tarafından yapılmaktadır. Daha sonra 
SAI, denetim sonucuna göre SA8000 belgesini vermektedir. SAI, 64 ülkede 65 sanayi 
dalında faaliyet yürüttüğünü ve 1,7 milyon işçiyi kapsadığını ifade etmektedir.

ISO 26000
ISO 26000, Uluslararası Standartlar Örgütü, ISO tarafından 2010 yılında yayım-
lanmış bir uluslararası sosyal sorumluluk standardıdır. Bu standart, sosyal sorum-
luluk anlayışları ve olası eylemler hakkında yalnızca rehberlik sunmaktadır; bu 
nedenle, ISO yönetim sistemi standartlarının aksine bir sertifikasyon süreci içer-
memektedir. 108 sayfalık kılavuz, sadece özel sektör değil kamu kurumlarından 
sivil toplum kuruluşlarına kadar çeşitli kuruluşlar hedeflenerek hazırlanmıştır. Kı-
lavuz, sosyal sorumluluk ilkesinin sosyal sorumlu olduğunu iddia eden kurumlar 
tarafından içselleştirilmesini ve kurum stratejilerine eklenmesini öngörmektedir. 
Benimsenmesi gönüllü olan ISO 26000, diğer ISO standartlarında olduğu gibi bir 
sertifikasyon ve denetleme sürecine sahip değildir. UÇÖ, BM Küresel İlkeler Söz-
leşmesi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Küresel Raporlama 
Girişimi, ISO 26000 ile ortaklık anlaşması imzalamışlardır.

SA8000 sıkı koşulları olan, ana 
şirketin yanı sıra alt şirketlere 
ve taşeronlara da uygulanması 
öngörülen bir sistemdir.
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ISO 26000 kılavuzu, 7 ana başlık içermektedir: Yönetişim, insan hakları, çalışma 
yaşamı, çevre, etik iş uygulamaları, müşteriler ve yerel halkın kalkınması. Her bir 
başlık altında, ISO 26000’i benimseyen kuruluşun yapması gerekenler anlatılmakta-
dır. Her başlık ilgili kuruluşun niteliğine göre öncelik kazanabilecektir. ISO 26000 kı-
lavuzu, kuruluşları sürdürülebilirlik raporları hazırlama veya sosyal sorumluluk ser-
tifikasyonu alma gibi diğer sosyal sorumluluk süreçlerine hazır hale getirmektedir. 

Küresel Sözleşme
Küresel Sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından 1999 
Davos Dünya Ekonomik Forumunda ilan edilmiş olan BM destekli küresel bir 
diyalog platformudur (Annan, 1999). Diyalogun tarafları, Birleşmiş Milletler, çok 
uluslu şirketler, küresel sendikalar ve sivil toplum örgütleridir. Amaç, görüşmeler 
yoluyla Küresel Sözleşme kapsamındaki ilkeler çerçevesinde şirketlerin sosyal so-
rumluluğunu artırmaktır (Baker, 2002).

Küresel Sözleşme şirketlerin sosyal sorumluluklarını insan hakları, işçi hakları 
ve çevrenin korunması şeklinde üç ana başlık altında toplamaktadır. Buna göre 
şirketler, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine, Uluslararası Çalışma Örgütünün 
Çalışmada Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesine ve Birleşmiş Milletler Çevre ve 
Kalkınma Konferansının Rio Bildirgesine saygı göstermekle yükümlüdür. 

Şirketler,
•	 kendi	 etki	 alanlarında	 uluslararası	 insan	 haklarına	 saygı	 duymalı	 ve	 bu	

hakları desteklemeli, ana ve bağlı firmalarının insan hakları ihlallerine ka-
rışmamasını sağlamalı, 

•	 örgütlenme	özgürlüğü,	toplu	sözleşme	hakkı,	zorla	ve	zorunlu	olarak	çalış-
tırmanın bütün biçimlerinin engellenmesi, çocuk emeğinin ortadan kaldı-
rılması, işte ve meslekte ayrımcılığın engellenmesi ilkelerine uymalı,

•	 karar	alma	süreçlerinde	çevreyi	düşünmeli,	çevresel	sorumluluğun	artırıl-
ması için girişimlerde bulunmalı, çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi 
ve yayılmasını teşvik etmelidir.

Küresel Sözleşme, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri 
Kofi Annan tarafından 1999 
Davos Dünya Ekonomik 
Forumunda ilan edilmiş olan 
BM destekli küresel bir diyalog 
platformudur.

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ’NİN MADDELERİ:
İnsan Hakları:
1. İlke: İş dünyası, uluslararası ilan edilmiş insan haklarına destek olmalı ve saygı 

göstermeli.
2.  İlke: İş dünyası, insan hakları ihlallerine fırsat tanımamalı.
Çalışma Standartları:
3.  İlke: İş dünyası, çalışanların örgütlenme özgürlüğünü desteklemeli ve toplu müza-

kere hakkını etkin biçimde tanımalı.
4.  İlke: İş dünyası, her türlü zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasını engellemeli.
5.  İlke: İş dünyası, çocuk işçi çalıştırılmasının önüne geçmeli.
6.  İlke: İş dünyası, işe alım ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önüne geçmeli.
Çevre:
7.  İlke: İş dünyası, çevre sorunlarını önleyici ve çevreyi koruyucu yaklaşımları desteklemeli
8.  İlke: İş dünyası, çevreye yönelik sorumluluğu artıracak her türlü faaliyeti ve olu-

şumu desteklemeli.
9.  İlke: İş dünyası, çevre dostu teknolojilerin gelişmesi ve yaygınlaşmasını desteklemeli.
Yolsuzlukla Mücadele:
10.  İlke: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla mücadele etmeli.
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2012 yılı itibariyle Küresel Sözleşmeye dünyanın 130 ülkesinden 8700 şirket ve 
diğer paydaşlar katılmaktadır. Bu şirketlerin arasında Daimler Chrysler, Unilever, 
Deutsche Bank, BP, Amoco, Novartis, Ericsson, Nike, Shell, Rio Tinto, Aracruz, 
BASF, Bayer and DuPont gibi dünyanın dev çok ulusluları bulunmaktadır. Ulus-
lararası Ticaret Odası, Sürdürülebilir Kalkınma İçin Dünya İş Konseyi, Pirince of 
Wales İş Liderleri Forumu gibi sermaye örgütleri de Küresel Sözleşmeyi destek-
lemektedirler. Uluslararası sendikalar, Küresel Sözleşmeyi şirketler, sendikalar ve 
hükümet dışı örgütler arasında küresel diyalog için bir fırsat olarak gördüklerini 
ve desteklediklerini açıklamışlardır (ICFTU, 2000). 

Küresel Sözleşmeye katılan şirketlere düşen görev sizce nedir? 

Küresel Sözleşmeye katılan şirketlere düşen görev, Küresel Sözleşmenin 10 il-
kesini şirket stratejilerinin bir parçası olarak kabul ettiğini açıklamak ve karar ver-
me mekanizmalarına dahil etmek; BM’yle işbirliğine girerek yoksulluğun ortadan 
kaldırılması projelerine ya da bu ilkelerin hayata geçmesine yardımcı olacak BM 
projelerine stratejik ortak olarak katkıda bulunmak; her yıl Küresel Sözleşme il-
kelerini nasıl uyguladığına dair bir İlerleme Raporu yayınlamaktır. 2005 yılından 
bu yana 3000’den fazla şirket ilerleme raporlarını yayınlamadıkları için Küresel 
Sözleşmeden atılmışlardır. Bunların çoğu gelişmekte olan ülkelerden ve çok ulus-
lu nitelik taşımayan şirketlerdir. 

Küresel Sözleşme gerek BM’nin içinden gerekse dışından önemli eleştiriler al-
maktadır (Engelberts, 2000; ICEM, 2002). Küresel Sözleşmeye katılacak şirketle-
rin girişte herhangi bir incelemeden geçirilmemesi, Küresel Sözleşme ilkelerine 
ilişkin şirket raporlarının bağımsız denetçilerce denetlenmemesi ve Sözleşme il-
kelerinin ihlali durumunda herhangi bir yaptırım olmaması Küresel Sözleşmenin 
zafiyeti olarak nitelendirilmektedir. İnsan hakları ihlalleri ve çevreye verdikleri 
zararla ünlü bazı çok ulusluların Küresel Sözleşmeye dahil edilmesi de hükümet 
dışı örgütler tarafından eleştirilmektedir. Küresel Sözleşmeye katılan şirketlerin 
şirket raporlarında ve belgelerinde Birleşmiş Milletlerin mavi renkteki logosunu 
kullanmaları, çokuluslu şirketlerin kendilerini “maviyle aklamaları” olarak nite-
lendirilmiştir (Berne Declaration, 2007). 

Küresel Raporlama Girişimi
Küresel Raporlama Girişimi Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve CERES 

tarafından 1997’de çok paydaşlı bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak ABD’de kurul-
muştur. 2002 yılında bugünkü Sekretaryasının bulunduğu yer olan Amsterdam’a 
taşınmıştır. Girişim 30.000 kişiden oluşan küresel bir ağa sahip olmanın yanı sıra 
Avustralya, Brezilya, Çin, Hindistan ve ABD’de bölgesel merkezlere de sahiptir. 

Küresel Raporlama Girişimi, sürdürülebilirlik raporlamasının tüm kurumlar ta-
rafından yapılmasını teşvik etmektedir. Sürdürülebilirlik raporu, şirketlerin, ekono-
mik, çevresel, sosyal ve yönetişim performans bilgilerinin açıklandığı bir rapordur.

Operasyonlarını daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan ve performansı 
ölçen, hedef koyan ve kurumsal değişimi yöneten bir sürdürülebilirlik raporlama-
sı süreci kurmak isteyen şirketlerin sayısı gittikçe artmaktadır. 

Küresel Raporlama Girişiminin hazırlamış olduğu Sürdürülebilirlik Raporla-
ması Çerçevesi, Raporlamanın nasıl yapılacağını ayrıntısı ile belirtmektedir. Ra-
porlama Çerçevesi, dünya çapında pek çok kurum tarafından sürdürülebilirlik 
raporlarını üretirken rehber olarak kullanılmıştır. Çerçeve kapsamındaki İşgücü 

10

Küresel Sözleşme ile ilgili 
daha fazla bilgiyi http://
www.unglobalcompact.org/ 
adresinde bulabilirsiniz.

Sürdürülebilirlik raporu, 
kurumların ekonomik, 
çevresel, sosyal ve yönetişim 
performans bilgilerinin 
açıklandığı bir rapordur.

Küresel Raporlama Girişimi 
hakkında daha fazla bilgiye 
https://www.globalreporting.
org/languages/Turkish/
Pages/default.aspx internet 
kaynağından ulaşılabilir.
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Uygulamaları ve İnsana Yakışır İş başlığı altındaki gösterge protokolleri, çalışma 
yaşamına ilişkindir. 

Küresel Raporlama Girişiminin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 
(OECD), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Birleşmiş Milletler Küresel 
Sözleşmesi (UNGC) ve Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) ile küresel 
stratejik ortaklıkları mevcuttur.

Sonuç
Çok uluslu şirketler tarafından gönüllülük esasına dayalı olarak benimsenen 
sosyal sorumluluk metinlerinin, gevşek, gönüllü kabule bağlı, uygulama ve de-
netleme mekanizmalarını büyük çoğunlukla taşımayan, taşısa bile küresel üre-
tim ve ticaretin parçalanmış niteliği gereği hayata geçirilmesi oldukça zor olan 
belgeler olduğu söylenebilir. Bu tür kodlar, sertifikasyonlar ve raporlama sü-
reçlerinin genel olarak ortak özellikleri, uluslararası hukuk belgeleri statüsünde 
olmamaları, şirketlere yasal değil moral sorumluluk yüklemeleridir. Çok uluslu 
şirketlerin sosyal sorumluluğu kapsamında ele alınan çalışma yaşamına ve sos-
yal politikaya ilişkin küresel sorunların çözümünü, şirketlerin gönüllü sosyal 
sorumluluğundan önce, demokratik sosyal devletlerin, uluslararası düzeyde 
benimseyecekleri ve yaptırımlara bağlayacakları düzenlemelerde aramak daha 
gerçekçi olacaktır. 

ULUSLARARASI SENDİKALAR VE SOSYAL POLİTİKA

Uluslararası Sendikalar
Günümüzde uluslararası çalışma normları ve sosyal politika açısından giderek 
daha fazla önem kazanan küresel düzeyde etkili ikinci sivil aktör grubu uluslara-
rası sendikalardır. 

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) dünyanın en büyük ulusla-
rarası işçi örgütüdür. 2006 yılında Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederas-
yonu ve Dünya Emek Konfederasyonunun birleşmesi sonucu doğmuştur. 2018 
yılı itibariyle ITUC 163 ülkeden 331 üye sendikaya bağlı 207 milyon işçiyi temsil 
etmektedir.

ITUC şemsiyesi altındaki uluslararası işkolu federasyonları ise farklı iş-
kollarında örgütlü ulusal sendikaları sektörel bazda bir araya getirmektedir. 
Küresel Sendika da denilen uluslararası işkolu federasyonu sayısı 2018 yılı iti-
bariyle 9’dur. 

Küresel sendikaların listesi
1. İnşaat ve Ağaç İşçileri Enternasyonali 
2. Uluslararası Sanat ve Eğlence İttifakı
3. Eğitim Enternasyonali
4. Küresel Sanayi İşçileri Federasyonu
5. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu 
6. Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu 
7. Uluslararası Gıda, Tarım, Otel, Restoran, Yiyecek İşleri, Tütün ve İlgili İşçi-

ler Sendikalar Birliği
8. Kamu Hizmetleri Enternasyonali 
9. UNI Küresel Sendika.

2006 yılında Uluslararası 
Hür İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu ve Dünya 
Emek Konfederasyonunun 
birleşmesi sonucu doğmuş 
olan Uluslararası Sendikalar 
Konfederasyonu ITUC 163 
ülkeden 331 üye sendikaya 
bağlı 207 milyon işçiyi temsil 
etmektedir.
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Küresel Çerçeve Anlaşmaları
1990’lı yıllarda geliştirilen ve uluslararası sendikal örgütlerin çok uluslu şirket-
lerin küresel değer zincirlerinde temel işçi haklarına riayet edilmesini sağlamak 
için kullandıkları bir araç, uluslararası işkolu federasyonları ile çok uluslu şirket 
merkezleri arasında yapılan çerçeve anlaşmalarıdır. Bir tür küresel toplu sözleş-
menin çekirdeği sayılabilecek çerçeve anlaşmaları esas olarak çok uluslu şirketle-
rin gelişmekte olan ülkelerdeki faaliyetlerini temel almaktadır. Uluslararası Hür 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve onun şemsiyesi altındaki işkolu federasyon-
larının, 1997 yılında ortaklaşa benimsedikleri “Çalışma Koşullarına İlişkin Temel 
Davranış Kodu”, bu çerçeve anlaşmalarının içeriğini belirlemektedir. Bu anlaşma-
ların amacı “yatırımları çekmek amacıyla girişilen uluslararası rekabetin yol açtığı 
emeğin istismarı ve sömürüsünün en kötü biçimlerini sınırlandırmak”tır (ICFTU, 
1997). Çerçeve anlaşmalarının yasal bağlayıcılığı yoktur.

Çerçeve anlaşmalarında referans “sosyal hüküm” olarak da ifade edilen ve 
temel işçi hak ve özgürlüklerini tanımlayan UÇÖ sözleşmeleridir. Çerçeve an-
laşmalarında, zorla çalıştırmanın engellenmesine ilişkin 29 ve 105 sayılı UÇÖ 
Sözleşmeleri, istihdamda ayrımcılık yapılmamasına ilişkin 100 ve 111 sayılı UÇÖ 
Sözleşmeleri, çocuk emeğinin kullanılmamasına ilişkin 138 sayılı UÇÖ Sözleş-
mesi, örgütlenme ve toplu sözleşme haklarına ilişkin 87 ve 98 sayılı UÇÖ Söz-
leşmeleri, işyeri temsilcilerinin haklarına ilişkin 135 sayılı UÇÖ Sözleşmesine 
atıfta bulunulmaktadır. Ayrıca ücretlerin, işçi ve ailelerinin insanca yaşamalarına 
yetecek kadar olması, çalışma saatlerinin haftada en fazla 48 saat, fazla mesainin 
12 saat olması, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının bulunması, işçi taşeron-
luğu gibi yollarla kayıt dışı istihdama başvurulmaması da çerçeve anlaşmalarının 
kapsamına dahil edilebilmektedir. Bu anlaşmaların yalnızca ulus ötesi şirketlerin 
doğrudan doğruya kendilerine bağlı şirketlerinde değil, taşeron şirketleri, mal ve 
hizmet temin ettikleri şirketler ve lisansör şirketlerinde de geçerli olması isten-
mektedir. Çerçeve anlaşmalarının uygulanması ve denetlenmesi için mekanizma-
lar kurulması da talepler arasındadır.

Gıda, inşaat, metal, kimya vb. işkollarında çok uluslu şirketlerle uluslararası 
işkolu sendika federasyonları arasında çok sayıda çerçeve anlaşması imzalanmış 
bulunmaktadır.  

Çerçeve anlaşmalarının genel özelliklerine baktığımız zaman bu anlaşmaların 
çoğunlukla, anavatanı Avrupa olan çok uluslularla imzalandığını, girişimin Av-
rupa sendikaları tarafından başlatıldığını ve anlaşmalarda Avrupa sendikalarının 
önemli rol oynadığını görüyoruz. Anlaşma konularında UÇÖ’nün temel çalışma 
standartlarına, işçi sağlığı iş güvenliği ve çevre konularına atıfta bulunulmaktadır. 
Ücretler, sosyal güvenlik, çalışma saatleri vb. konularda ulusal yasalar temel alın-
maktadır. Anlaşma çoğunlukla ana firmanın çalışanlarını kapsamakta, taşeron-
lar veya satıcı firmalar, lisansörler anlaşma kapsamına girmemektedir. Taşeron-
lar kapsama alınsa da genelde bir yaptırım öngörülmemekte, ender durumlarda 
taşeron sözleşmesinin iptal edilebileceği gündeme getirilmektedir. Anlaşmaların 
uygulanmalarına ve anlaşmaya aykırı hallerin düzeltilmesine ilişkin kararlar şir-
ketler tarafından alınmakta, uygulama için güvenilecek temel husus şirketin iyi 
niyeti olmaktadır. Anlaşmaya uyulmaması halinde, sendikal hareketin elindeki 
tek baskı aracı kamuoyunda durumu açıklayıp şirket aleyhine kampanya yürüte-
rek şirketin imajını sarsmaktır. İmajı sarsılan şirketin, mal ve hizmet satışlarında 
ya da hisse değerinde düşüşle pazarın vereceği işareti alacağı ve çerçeve anlaşma-
sına uymayı tercih edeceği düşünülmektedir. 

Çerçeve anlaşmalarının amacı 
“yatırımları çekmek amacıyla 
girişilen uluslararası rekabetin 
yol açtığı emeğin istismarı 
ve sömürüsünün en kötü 
biçimlerini sınırlandırmak”tır.
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Çerçeve anlaşmaları, şirket davranış kodlarına kıyasla, çalışma ilişkilerine ve 
sendikalara tanıdığı rol açısından, şirketleri sosyal sorumluluğa zorlamakta gö-
reli olarak daha etkin araçlar olsalar da yerel ve ulusal düzeydeki sendikal güç ve 
yasal koruma olmadıkça, çalışma ilişkilerinin iyileştirilmesinde etkin rol oynaya-
mamakta ve kâğıt üzerinde kalmaktadırlar. Çerçeve anlaşmaları, küresel çalışma 
ilişkilerinin işyeri, yerel, ulusal ve küresel düzeyleri kapsayan bir bütünlük arz et-
tiğinin de göstergesidir. Uluslararası işkolu federasyonlarının, uluslararası çerçeve 
anlaşmalarının, ulusal düzeydeki toplu sözleşmelerin yerini alması gibi bir amaç-
ları olmadığı gibi anlaşmaların yapısı ve uygulama sistemi de buna müsait değil-
dir. Küresel çerçeve anlaşmaları UÇÖ’nün temel sözleşmelerinin küresel değer 
zincirlerinde uygulanabilmesi açısından bir fırsat oluştururlar. Küresel sendika-
ların bu konudaki kararlılıkları ve gerektiği durumlarda endüstriyel eyleme baş-
vurmaları, bu bağlamda belirleyici önem taşıyacaktır (Erdoğdu, 2006:428-446). 
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Özet

 Çok uluslu şirketlerin özelliklerini anlatmak.
 Küresel ekonominin itici gücü olan çok ulus-
lu şirketler, faaliyet gösterdikleri ülke sayısı ve 
sahip oldukları yabancı hisse payları ile tanım-
lanmaları yeterli olmayan, üretim zincirini ulus 
ötesi ölçeğe taşımış, ulus ötesi yatırım kararları 
alabilen, küresel bir stratejinin bir parçası olarak 
yabancı ülkelerde bağlı şirketler oluşturan bü-
yük firmalar olarak tanımlanmaktadır. Gerçek 
çok uluslular, karlılık açısından avantajlı, faali-
yetleri oligopolistik piyasalarda yoğunlaşmış ve 
çeşitlenmiş, dünyadaki doğrudan sermaye yatı-
rımlarının büyük bölümünü gerçekleştiren şir-
ketlerdir; bu nedenle de birden fazla, örneğin iki 
ülkede faaliyet gösteren, ama bu sıralanan özel-
likler açısından gerçek çok uluslu sayılamayacak 
diğer büyük şirketlerden farklıdırlar.

 Çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin sosyal açı-
dan düzenlenmesinin anlamını ifade etmek.
 Ekonomik açıdan giderek artan önemlerine 
karşın, çok uluslu şirketlerin yönettiği küresel 
üretim zincirlerinin sosyal politika açısından 
bazı olumsuzluklar yaratabileceği ve istihdamı 
eğretileştirmek ve çalışma standartlarını aşağı 
çekmek gibi negatif etkilerinin olabileceği gö-
rülmektedir Çok uluslu şirketlerin küresel düz-
lemde geniş bir politikalar yelpazesini etkileme 
güçleri ve bu bağlamda çalışma koşulları ve 
sosyal politikalar açısından yarattıkları etkiler, 
ulus ötesi şirket faaliyetlerinin küresel düzeyde 
düzenlenmesi için farklı zamanlarda, çeşitli gi-
rişimlere yol açmıştır. Bu girişimler çok uluslu 
şirket faaliyetlerinin sosyal açıdan düzenlenmesi 
yoluyla uluslararası bir sosyal politika çerçevesi 
yaratmayı hedeflemişlerdir. 

 Çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin sosyal açı-
dan düzenlenmesinde uluslararası girişimleri ve 
metinleri değerlendirmek.

 Birleşmiş Milletler Bünyesindeki İlk Girişim, 
çok uluslu şirketlere ilişkin sürekli bir hükümet-
lerarası forum niteliğini taşıyan BM Ulus Ötesi 
Şirketler Komisyonunun kurulmasıdır. Daha 
sonra 1974’te BM Ulus Ötesi Şirketler Merkezi 
kurulmuş ve Merkez 1974 yılında BM’nin New 
York’taki merkezinde faaliyetlerine başlamıştır. 

Merkezin amacı, ulus ötesi şirketlerin niteliği-
ni, özellikle gelişmekte olan ülkeler üzerinde-
ki ekonomik, yasal, politik ve sosyal etkilerini 
araştırmak, gelişmekte olan ülkelerin ulus ötesi 
şirketlerle olan ilişkilerinde müzakere kapasite-
lerini artırmak ve ulus ötesi şirketlerin, ulusal 
kalkınma amaçlarına ve dünya ekonomisine 
katkılarını artıracak etkin uluslararası düzenle-
meler yapmak olarak belirlenmiştir. Bu kapsam-
da Ulus Ötesi Şirketler Üzerine Birleşmiş Millet-
ler Davranış Kodu Taslağı hazırlanmıştır. Ancak 
BM’nin çok uluslulara ilişkin bir davranış kodu 
benimsemesi girişimleri başarılı olmamıştır. 
Merkezin faaliyetleri 1993 yılında son bulmuş 
ve Çok Uluslulara İlişkin Program Cenevre’de-
ki UNCTAD’a devredilmiştir. 2000’li yıllarda 
ulus ötesi şirketlerin sosyal sorumluluğu konu-
sunun dünya gündeminde yeniden canlanması 
üzerine, Hükümetlere, şirketlere, sivil topluma, 
yatırımcılara ve ilgili pek çok kişi ve gruba da-
nışılarak BM Şirketler ve İnsan Hakları Kılavuz 
İlkeleri hazırlanmıştır. Bu ilkeler, İnsan Hakları 
Konseyinin 16 Haziran 2011 tarihinde onay-
lanmış ve böylece ulus ötesi şirketlerin ve genel 
olarak iş çevrelerinin faaliyetlerinin insan hak-
ları üzerindeki olumsuz etkilerini önlemeye yö-
nelik yol gösterici nitelikte bir küresel standart 
BM bünyesinde benimsenmiştir. 1970’li yıllarda 
çok uluslu şirketlere ilişkin farklı bir düzenle-
me girişimi de OECD bünyesinde yürütülmüş-
tür. OECD Uluslararası Yatırım ve Çok Uluslu 
İşletmeler Bildirgesine ek olarak kabul edilen 
Çok Uluslu İşletmeler İçin Rehber isimli belgede 
OECD üyesi hükümetlerin, kendi topraklarında 
faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerden beklen-
tileri yer almaktadır. İstihdam ve Endüstri İliş-
kileri, Başlığı altında, şirketlerin, örgütlenme ve 
toplu sözleşme hakkı da dahil olmak üzere temel 
işçi haklarına saygı gösterecekleri, işçi temsilci-
lerinin haklarını tanıyacakları, çalışanların da-
nışma ve bilgilenme haklarını geliştirecekleri, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği gereklerine uyacakları, 
yerel işgücü kullanacakları ve eğitim verecekleri, 
özellikle toplu işten çıkarmalarda makul bir süre 
içinde haber verecekleri ve işten çıkarmaların 
olumsuzluklarına karşı sosyal önlem alacakları, 
toplu görüşmeleri ya da örgütlenme girişim-
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lerini etkisiz kılmak amacı ile işletmeleri farklı 
ülkelere kaydırmayacakları, işçi temsilcileri ile 
toplu müzakereler yapacakları belirtilmektedir. 
Çok uluslu şirketlere ilişkin bir diğer uluslarara-
sı belge de 1977 yılında kabul edilen Uluslarara-
sı Çalışma Örgütü (UÇÖ) Çok Uluslu İşletmeler 
ve Sosyal Politikaya İlişkin İlkeler Üçlü Bildir-
gesidir. Genel ilkeler, istihdam, fırsat eşitliği, 
istihdam güvencesi, eğitim, çalışma ve yaşam 
koşulları, işçi sağlığı ve iş güvenliği, endüstriy 
ilişkileri ve anlaşmazlıkların çözümü, toplu söz-
leşme, danışma, şikayetlerin incelenmesi konu-
larında ayrıntılı hükümler içeren bu Bildirgenin 
de bağlayıcılığı ve yaptırımı yoktur. Bildirgede 
çok uluslu şirketlerin faaliyetleri ile ilgili olarak 
hükümetlere, işçi ve işveren örgütlerine ve çok 
uluslu şirketlerin kendilerine rehberlik edecek 
bazı ilkeler yer almakta ve tarafların bu ilkelere 
gönüllü olarak uyacakları beklenmektedir. 

 Çok uluslu şirketlerin sosyal sorumluluğu ve ilgili 
belge ve girişimler konusunu açıklamak.
 Sosyal sorumluluk, şirketlerin ticari faaliyetleri-
ne ve paydaşlarla ilişkilerine gönüllü olarak sos-
yal ve çevresel kaygıları dahil etmeleri demektir. 
Sosyal sorumluluk yaklaşımını benimseyen şir-
ketler, içinde bulundukları ortamlarda yasalarla 
belirlenmiş sosyal yükümlülüklerini yerine ge-
tirmelerinin yanı sıra, bu yükümlülüklerin de 
ötesinde topluma ve çevreye karşı sorumluluklar 
üstlenmeyi kabul etmek durumundadır. Sosyal 
sorumluluk, şirketlerin çalışanlarıyla ilişkileri 
gibi şirket içi alanları kapsayabileceği kadar, şir-
ketlerin insan haklarına, kalkınmaya, çevreye et-
kileri gibi şirket dışı alanları da kapsayabilir. Bu 
anlamda şirketlerin, çalışanlarına, müşterilerine, 
mal ve hizmet satın aldıkları alt firmalara, yerel 
halka ve yerel yönetimlere, ulusa ve ulusal hükü-
metlere, gelecek nesillere ve tüm insanlığa karşı 
sosyal sorumlulukları olduğu ileri sürülmekte-
dir. Çok uluslu şirketler, sosyal sorumlulukları-
nı kabul etmek ve sosyal sorumluluk ilkelerini 
gönüllü olarak benimsemek eğilimindeler ise bu 
eğilimin arkasında işletmenin temel amacı olan 
kar maksimizasyonu ile çelişmeyen, hatta bu 
amaca hizmet eden çeşitli nedenler olsa gerektir. 
Çok uluslu şirketlerin, gönüllü olarak benimse-
dikleri sosyal sorumluluklar, çeşitli biçimlerde 
standartlaştırılmakta ve belgelenmektedir. Gü-

nümüzde bu standartların gerek biçimi gerekse 
sayısı artmış bulunmaktadır. Bu belgelerin bir 
bölümü, çokulusluların kendileri tarafından ya 
da belirli sektörlerdeki çokuluslular tarafından 
yaratılmış olan “Şirket Davranış Kodları”dır. Gi-
yim sanayinde sosyal etiketleme, orman ürün-
lerinde sosyal sertifikasyon da çok kullanılan 
sosyal sorumluluk araçlarındandır. Öte yandan 
SA8000 veya ISO 26000 gibi bazı standartlar, 
farklı paydaşların bir araya gelmesi ile oluştu-
rulan özel girişimler veya standardizasyon ör-
gütleri tarafından yaratılmaktadır. Nihayet çok 
uluslu şirketlerin sosyal sorumluluğunun küre-
sel düzeyde ifadesi olarak, BM öncülüğündeki 
Küresel Sözleşmeye ve Birleşmiş Milletler Çevre 
Programının desteğinde sürdürülen Küresel Ra-
porlama Girişimine de değinmek gerekir. 

 Uluslararası sendikaların çok uluslu şirketlerle 
imzaladığı çerçeve anlaşmalarının küresel sosyal 
politikadaki rolünü değerlendirmek. 

 1990’lı yıllarda geliştirilen ve uluslararası sen-
dikal örgütlerin çok uluslu şirketlerin küresel 
değer zincirlerinde temel işçi haklarına riayet 
edilmesini sağlamak için kullandıkları bir araç, 
uluslararası işkolu federasyonları ile çok uluslu 
şirket merkezleri arasında yapılan çerçeve an-
laşmalarıdır. Bir tür küresel toplu sözleşmenin 
çekirdeği sayılabilecek çerçeve anlaşmaları esas 
olarak çok uluslu şirketlerin gelişmekte olan ül-
kelerdeki faaliyetlerini temel almaktadır. Ulus-
lararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
ve onun şemsiyesi altındaki işkolu federasyon-
larının, 1997 yılında ortaklaşa benimsedikleri 
“Temel Çalışma İlkeleri Metni”, bu çerçeve an-
laşmalarının içeriğini belirlemektedir. Bu an-
laşmaların amacı “yatırımları çekmek amacıyla 
girişilen uluslararası rekabetin yol açtığı emeğin 
istismarı ve sömürüsünün en kötü biçimlerini 
sınırlandırmak”tır. Çerçeve anlaşmalarının yasal 
bağlayıcılığı yoktur. 
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu şirketlerin bir 
özelliği değildir?

a. En az iki ülkede aktif varlıkları kontrol ederler.
b. Bağlı firmalardaki yönetimi kontrol ederler. 
c. Uluslararası doğrudan sermaye yatırımlarının 

büyük bölümünü gerçekleştirirler.
d. Bulundukları ülkenin yasalarına tabi değillerdir. 
e. Ulus ötesi yatırım kararları alabilirler. 

2. UNCTAD’ın, şirketlerin ulus ötesi niteliğini ölç-
mek için geliştirdiği ulus ötesilik indeksi aşağıdakiler-
den hangisini temel alır?

a. Şirketin kuruluşundan itibaren yaptığı ihracat 
değerlerinin yıllık ortalaması

b. Şirketin kontrol ettiği yabancı firmaların sayısı-
nın şirketin fason çalıştığı firmalara oranı 

c. Dış satışların toplam satışlara, dış aktiflerin top-
lam aktiflere ve dış istihdamın toplam istihda-
ma oranının ortalaması

d. Şirketin transfer ettiği karların toplam karla-
ra, şirketin yabancı yöneticisi sayısının toplam 
yöneticilere ve şirketin taşerona verdiği sipariş 
miktarının kendi ürettiği miktara oranının or-
talaması.

e. Değer zincirinin yayıldığı ülke başına düşen iş-
letme sayısının, işletme başına düşen işçi sayısı 
ile çarpımı. 

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi “rejim alışverişi”ni 
ifade eder?

a. Çok uluslu şirketlerin gelişmekte olan ülke hü-
kümetlerine rüşvet vermeleri 

b. Sermayesi kıt olan gelişmekte olan ülkelerin, 
ulus ötesi sermayeye, daha ucuz işgücü, planla-
madan ve çevre denetiminden muafiyet, vergi 
teşvikleri vb. sunmakta birbirleriyle rekabete 
sokulmaları

c. Gelişmekte olan ülke hükümetlerinin demokra-
si projelerine yapılan uluslararası yardımlar

d. Farklı ülkelerdeki çalışma rejimlerinin birbirle-
riyle karşılaştırılarak en iyi örneklerin seçilmesi

e. Sahra altı ülkelerdeki açlık çeken halklara yapı-
lan insani yardımlar

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi şirketlerin sosyal so-
rumluluğu kapsamına girmez?

a. Şirketlerin, ticari faaliyetlerine sosyal ve çevre-
sel kaygıları dahil etmeleri

b. Şirketlerin, paydaşlarla ilişkilerine sosyal ve 
çevresel kaygıları dahil etmeleri

c. Şirketlerin, toplum üzerindeki etkilerinden so-
rumlu olmaları

d. Şirketlerin, taşeron firmalarındaki çalışma ko-
şullarının insani olmasından sorumlu olmaları

e. Şirketlerin, işçilerini sendikalarda örgütlemeleri

5. Aşağıdakilerden hangisi şirketlerin sosyal sorumlu-
luk belgeleri kabul etmelerinin nedenlerinden değildir?

a. Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmelerinin ih-
lali karşısında uygulanan yaptırımların ağırlığı

b. Küreselleşme sürecinde özellikle gelişmekte 
olan ülkelerde, çok ulusluların tedarik zincirle-
rinde ağır sömürü koşullarında çalışmanın art-
masının yarattığı imaj bozulması

c. Sendikaların ve hükümet dışı örgütlerin çok 
uluslu şirketlerin tedarik zincirlerindeki çalış-
ma koşullarına ilişkin kampanyaları

d. Şirketlerin sosyal haklar, çalışma koşulları vb. 
açısından kendi kendilerini denetleyebildikleri-
ni ve hükümetlerin müdahalelerine gerek olma-
dığını kanıtlamak istemeleri

e. Sosyal Sorumluluk Belgesine sahip şirketlerde 
verimlilik ve karlılığın artacağı görüşü

6. Şirket Davranış Kodları ile ilgili olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğru değildir?

a. Şirket Davranış kodları, şirket yönetimi tarafından 
benimsenen genel bir etik belgeden, sosyal konu-
larda ve çalışma yaşamına ilişkin konularda kural-
lar içeren, uygulama ve denetleme ilkeleri belirlen-
miş daha sistemli belgelere kadar uzanmaktadır. 

b. Şirket Davranış Kodlarının ihlali durumunda, 
şirketler tüketiciler tarafından Dünya Ticaret 
Örgütüne şikayet edilebilirler. 

c. Şirketlerin benimsediği davranış kodlarının 
yüzde 80’i herhangi bir uygulama yöntemi içer-
meyen genel etik ilkelerden ibarettir.

d. FIFA Kodu, küresel sendika federasyonlarının 
FIFA ile birlikte benimsedikleri bir koddur. 

e. Sosyal sorumluluk belgelerinin benimsenmesi 
şirketlerde stratejik yönetimin bir parçası olarak 
gerçekleşebilir. 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 
7. Aşağıdakilerden hangisi sertifikasyonu olan bir 
sosyal sorumluluk standardıdır?

a. SA8000
b. ISO 26000
c. OECD Çok Uluslu İşletmeler Rehberi
d. Küresel Raporlama Girişimi 
e. Küresel Sözleşme

8. Aşağıdakilerden hangisi Küresel Sözleşmenin ilke-
lerinden biri değildir?

a. İş dünyası, uluslararası ilan edilmiş insan hakla-
rına destek olmalı ve saygı göstermeli.

b. İş dünyası, çalışanların örgütlenme özgürlüğü-
nü desteklemeli ve toplu müzakere hakkını et-
kin biçimde tanımalı.

c. İş dünyası, işe alım ve çalışma süreçlerinde po-
zitif ayrımcılık uygulamalı. 

d. İş dünyası, çocuk işçi çalıştırılmasının önüne 
geçmeli.

e. İş dünyası, çevre dostu teknolojilerin gelişmesi 
ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

9. Tüm dünyada ITUC şemsiyesi altında kaç tane iş-
kolu federasyonu vardır?

a. 5
b. 9
c. 16
d. 22
e. 27

10. Küresel çerçeve anlaşmalarının tarafları aşağıdaki-
lerden hangisidir?

a. UÇÖ ve işveren örgütleri
b. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ve Çok 

Uluslu Şirketler
c. Çok Uluslu Şirket Merkezi ve ulusal sendikalar
d. Birleşmiş Milletler Çok Uluslu Şirketler Merke-

zi ve Ekonomik Sosyal Konsey
e. Çok uluslu şirketler ve uluslararası işkolu fede-

rasyonları

1. d  Yanıtınız yanlış ise “Çok Uluslu Şirketler” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. c  Yanıtınız yanlış ise “Çok Uluslu Şirketler” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz

3. b  Yanıtınız yanlış ise “Çok Uluslu Şirketlerin Fa-
aliyetlerinin Sosyal Açıdan Düzenlenmesi” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. e  Yanıtınız yanlış ise “Çok Uluslu Şirketlerin Sos-
yal Sorumlulukları” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

5. a  Yanıtınız yanlış ise “Çok Uluslu Şirketlerin Sos-
yal Sorumlulukları” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

6. b  Yanıtınız yanlış ise “Şirket Davranış Kodları” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. a  Yanıtınız yanlış ise “SA8000” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

8. c  Yanıtınız yanlış ise “Küresel Sözleşme” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

9. b  Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Sendikalar” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. e  Yanıtınız yanlış ise “Küresel Çerçeve Anlaşma-
ları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Küresel şirketler, dünyayı tek bir varlık olarak kabul 
ederler. Perspektifleri ulusal sınırları aşmıştır. Ticari 
kararlarını alırlarken ana ülkelerindeki koşulları ve ana 
ülkede ürettikleri mal ya da hizmet grubunu değil, şir-
ketin tüm dünyadaki faaliyetlerini ve tüm dünyadaki 
koşulları göz önüne alırlar. Tüm dünya onların pazarla-
rıdır. İçinde bulunulan koşullar elverdiği ölçüde, ulusal 
siyasi sınırları hesaba katmadan, finansman, üretim ve 
satış faaliyetlerini örgütlerler. Ulusal siyasi sınırları aşar 
ve bu sınırların aşılması için gereken ekonomik ve siya-
sal ortamı hazırlarlar. Küresel şirketler, değer zincirinin 
farklı ülkelerdeki aşamalarını koordine ve kontrol eder 
ve doğal kaynaklar, sermaye ve emeğin dağılımındaki 
coğrafi farklılıklardan yararlanırlar. Faaliyetlerini kü-
resel çapta kaydırmakta belirli bir esnekliğe sahiptirler. 
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Sıra Sizde 2
Ticaretin ve sermaye hareketlerinin küresel ölçekte 
serbestleşmesi, dünyayı adeta tek bir pazar haline ge-
tirirken çok uluslu şirketler bu pazarın hâkim gücü 
olarak belirmişlerdir. Çok uluslu şirketlerin bu gücü, 
mevcut ve gelecekteki yatırımları kontrol edebilme-
lerinden kaynaklanmaktadır. Çok uluslu şirketlerin 
yatırım kararları, üretimi, istihdamı ve tüketimi etkile-
meleri nedeniyle, özellikle de sermayenin göreli olarak 
kıt olduğu gelişmekte olan ülkelerdeki hükümetler açı-
sından çok önemlidir. 
 
Sıra Sizde 3
Merkezin amacı, ulus ötesi şirketlerin niteliğini, özel-
likle gelişmekte olan ülkeler üzerindeki ekonomik, ya-
sal, politik ve sosyal etkilerini araştırmak, gelişmekte 
olan ülkelerin ulus ötesi şirketlerle olan ilişkilerinde 
müzakere kapasitelerini artırmak ve ulus ötesi şirketle-
rin, ulusal kalkınma amaçlarına ve dünya ekonomisine 
katkılarını artıracak etkin uluslararası düzenlemeler 
yapmak olarak belirlenmiştir.
  
Sıra Sizde 4
Bu Bildirge, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 
serbestleştirilmesini hedef alan OECD enstrümanla-
rından biridir. Bildirgede, üye ülkelerin, liberal bir ya-
tırım rejiminin temeli olan “ulusal muamele” ilkesini 
benimsedikleri, yani çok uluslu şirketlere, kendi şirket-
lerine tanıdıkları hakların aynısını tanıyacakları ilan 
edilmektedir. Bildirge, çok uluslu şirketlere ev sahipliği 
yapan hükümetlerin, şirketlerden çelişkili taleplerde 
bulunmayacağını ve şirketlerin yatırımlarını olumsuz 
etkilemeyeceğini de ifade etmektedir.

Sıra Sizde 5
Bu Rehber, OECD üyesi hükümetlerin, kendi toprakla-
rında faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerden beklen-
tilerini tanımlamayı amaçlamaktadır.

Sıra Sizde 6
2000 yılındaki değişiklikten on yıl sonra, Çok Uluslu 
Şirketler için OECD Rehberinin güncellenmesi ihti-
yacı tekrar gündeme gelmiş ve 2010 yılında geniş bir 
paydaş yelpazesi ile danışma sürecini de içeren gün-
celleme çalışmaları başlatılmıştır. Pek çok alanda yeni-
lenme getiren güncellenmiş Rehber 2011 Mayıs ayında 
resmen kabul edilmiştir.

Sıra Sizde 7
Avrupa Komisyonu, “Şirketlerin Sosyal Sorumluluğu 
için Yenilenen AB Stratejisi 2011-2014” başlıklı tebli-
ğinde, sosyal sorumluluğu, “şirketlerin toplum üzerin-
deki etkilerinden sorumlu olmaları” olarak en geniş bir 
biçimde tanımlamaktadır.

Sıra Sizde 8
Şirket davranış kodlarının uluslararası sosyal politika 
açısından anlam taşıması için, çokuluslu şirketlerin 
tüm küresel faaliyetlerinde ve değer zincirinin her hal-
kasında geçerli olması, uygulama ve denetleme ilkele-
rinin belirlenmiş olması gerekir.

Sıra Sizde 9
Uluslararası sendikaların model kodunda ilgili UÇÖ 
Sözleşmelerine atıfta bulunularak, istihdamın özgürce 
seçilmiş olacağı (29 ve 105 sayılı UÇÖ Sözleşmeleri), 
ayrımcılık yapılmayacağı (100 ve 111 sayılı UÇÖ Sözleş-
meleri), çocuk emeği kullanılmayacağı (138 sayılı UÇÖ 
Sözleşmesi), örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme 
hakkına saygı gösterileceği (87 ve 98 sayılı UÇÖ Sözleş-
meleri), işçi temsilcilerinin ayrımcılıkla karşılaşmayaca-
ğı (135 sayılı UÇÖ Sözleşmesi) belirtilmektedir.

Sıra Sizde 10
Küresel Sözleşmeye katılan şirketlere düşen işlev, Kü-
resel Sözleşmenin 10 ilkesini şirket stratejilerinin bir 
parçası olarak kabul ettiğini açıklamak ve karar verme 
mekanizmalarına dahil etmek; Birleşmiş Milletlerle iş-
birliğine girerek yoksulluğun ortadan kaldırılması pro-
jelerine ya da bu ilkelerin hayata geçmesine yardımcı 
olacak BM projelerine stratejik ortak olarak katkıda 
bulunmak; her yıl Küresel Sözleşme ilkelerini nasıl uy-
guladığı na dair bir ‹lerleme Raporu yayınlamaktır.
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ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA



GİRİŞ
Bu ünitede Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) ile Türkiye arasındaki ilişkileri 
ele alacağız. Bu bağlamda UÇÖ ve Türkiye arasındaki kurumsal ilişkilere, UÇÖ 
normlarının Türkiye’de çalışma mevzuatı üzerindeki etkilerine ve Türkiye’nin 
UÇÖ ile girdiği teknik işbirliklerine değineceğiz. 

Türkiye ile UÇÖ arasındaki kurumsal ilişkiler, Türkiye’nin Uluslararası Çalışma 
Konferansına gözlemci göndermesi ile 1927 yılında başlar. Türkiye’nin UÇÖ’ye üye-
liği 1932 yılında gerçekleşmiştir. Türkiye’nin UÇÖ’nün üçlü yapısına uygun olarak 
hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan bir delegasyonla UÇÖ faaliyetleri-
ne katılımı ise 1946 tarihinde başlamıştır. Türkiye hükümet temsilcisi olarak UÇÖ 
Yönetim Kurulu’nda 1948-51, 1954-57 ve 1996-99 dönemlerinde “Asıl Üye”, 1975-
78, 1987-90 ve 2002-05 dönemlerinde “Yardımcı Üye”, 2014-2017 döneminde “Asıl 
Üye” sıfatıyla yer almıştır. Üye ülkelerin UÇÖ bütçesine katkı payları, BM’nin bütçe 
değerlendirme esasları çerçevesinde belirlenmekte olup ülkemizin yıllık katkı payı 
UÇÖ bütçesinin binde 3,7’si civarındadır. Türkiye ile UÇÖ’nün kurumsal ilişkile-
rinde önemli bir halka Türkiye’deki UÇÖ ofisleridir. 1952’de “Yakın ve Orta Doğu 
İşgücü Saha Ofisi” olarak İstanbul’da bir UÇÖ Ofisi kurulmuştur. Bu ofis 1975 Aralık 
ayında kapanmış, 1976 yılı başında UÇÖ Ankara Ofisi açılmıştır. Daha sonra Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve sosyal tarafların girişimiyle Türkiye hükümeti-
nin UÇÖ’ye Ankara, Çankaya, Oran’daki diplomatik alanda tahsis ettiği arsada UÇÖ 
Ankara Ofisi ve Enformasyon Merkezi inşa edilmiş ve 2001 yılında hizmete girmiştir. 

Türkiye’nin çalışma mevzuatı, UÇÖ normlarından çok büyük ölçüde etkilen-
miştir. UÇÖ normlarının ülkelerin mevzuatını etkilemesi, her zaman UÇÖ sözleş-
melerinin onaylanmasına bağlı değildir. Ülkeler, çalışma mevzuatını geliştirirlerken 
UÇÖ sözleşmelerinden yararlanırlar ve sözleşmelerin, mevzuatın UÇÖ normlarına 
uygun hale getirilmesinden sonra onaylanmasını yeğleyebilirler. Türkiye açısından 
da böyle olmuş, Türkiye çalışma mevzuatının geliştirilmesinde UÇÖ sözleşmelerin-
den büyük ölçüde ilham almıştır. Öte yandan UÇÖ sözleşmelerinin onaylanması da 
ilgili alandaki mevzuatın eksiklik ve aykırılıklarının giderilmesinin yolunu açmıştır. 
Türkiye, 2017 yılı itibariyle 189 uluslararası çalışma sözleşmesinden, aralarında te-
mel çalışma haklarına ilişkin sekiz sözleşmenin de bulunduğu 60’ını onaylamıştır. 
Bu sözleşmelerden 56’sı halen yürürlükte olan sözleşmelerdir. 

UÇÖ, standart belirleme rolü ile insanlar arasındaki bağlantıları kurabilmek 
amacıyla geniş bir teknik yardım programı yürütmektedir. Bu teknik yardım 
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programları özellikle II. Dünya Savaşından sonra gelişmekte olan ülkelere yönelik 
olarak hızla genişlemiştir. UÇÖ normlarına uygun bir ulusal mevzuatın geliştiril-
mesi ve uygulamanın güçlendirilmesi için teknik yardım yapılması bu program-
ların önemli bir parçasıdır. Ayrıca girişimci ve işçi eğitim programları, sosyal gü-
venlik sistemlerinin güçlendirilmesi, sosyal diyalog tesisi, iş sağlığı ve güvenliği, 
kırsal bölgelerde kooperatifler kurulması konuları da UÇÖ’nün teknik yardımı 
kapsamındadır. UÇÖ bu teknik yardımlar kapsamında üye ülkelerde eğitim prog-
ramları düzenler, faaliyet merkezleri kurar, bu eğitim programlarında ve faaliyet 
merkezlerinde kullanılacak bazı araç ve gereçleri sağlar. Bugün UÇÖ tüm kıtalar-
da ve farklı gelişme aşamalarındaki 80’i aşkın ülkede 700’den fazla teknik yardım 
programı yürütmektedir. Türkiye de UÇÖ’ye 85 yıllık üyeliği sürecinde bu teknik 
yardım programlarından yararlanmıştır. 

Türkiye’nin 1932-2017 tarihleri arasındaki 85 yıllık üyelik ilişkilerini, 
Türkiye’nin çalışma ilişkileri tarihine de denk gelen bir biçimde 1932-1945; 1946-
1959; 1960-1980 ve 1980 sonrası olmak üzere dört farklı dönemde ele alabiliriz. 

Türkiye, bu dönemler boyunca UÇÖ ile kurumsal ilişkilerini geliştirmiş, ça-
lışma mevzuatının benimsenmesinde ve güçlendirilmesinde UÇÖ normlarından 
ilham almış ve UÇÖ’nün teknik yardım programlarından yararlanmıştır. 

ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ - TÜRKİYE  
İLİŞKİLERİNDE 1932-1945 DÖNEMİ 
Türkiye, 1932 tarihine kadar UÇÖ dışında kalmıştır. Ancak 1919-1923 yıllarının 
Türkiye için kurtuluş yılları olduğunu ve genç Cumhuriyetin karşı karşıya oldu-
ğu ekonomik, sosyal ve siyasal sorunların ağırlığını göz önünde bulundurursak, 
Türkiye’nin kurtuluştan dokuz yıl sonra UÇÖ üyeliğinin gerçekleşmesinin, aslın-
da gecikmiş bir üyelik olmadığını görürüz. Gerçekten de Türkiye, Cumhuriyetin 
ilk yıllarında dahi UÇÖ ile ilgilenmiş, hukuki bir anlamı olmasa da, 1927 yılından 
başlayarak UÇÖ yıllık Konferanslarına gözlemci yollamıştır. 

Talas (1990:139), Türkiye’nin 1932 yılına kadar UÇÖ dışında kalmasını başlıca 
iki nedene bağlamaktadır. Birinci neden ekonomiktir. O yıllarda bir tarım ülkesi 
olan ve sanayileşmenin yarattığı sorunların ağırlığını henüz yoğun olarak hisset-
meyen Türkiye için UÇÖ gündemi henüz o kadar önem taşımamaktadır. UÇÖ 
de sınai bir güç olarak görmediği Türkiye’yi bu anlamda potansiyel bir üye olarak 
önemsemiş değildir. İkinci neden siyasaldır. Türkiye siyasal nedenlerle Milletler 
Cemiyetine üye olmayı geciktirmiş ve ancak Milletler Cemiyetinin çağrısı üzeri-
ne 1932’de üyeliğe karar vermiştir. Versay Andlaşması’nın 387. maddesi, Milletler 
Cemiyeti üyesi olan devletlerin otomatik olarak Uluslararası Çalışma Örgütüne 
de üye olacağını hükme bağladığı için Türkiye’nin UÇÖ üyeliği de Milletler Cemi-
yetine üye olduğu tarihte gerçekleşmiştir. 1932 yılında Milletler Cemiyetine üye 
olmak yolundaki siyasi kararının bir sonucu olarak UÇÖ’ye üye olan ve böylece 
örgütün Anayasasından doğan yükümlülükleri kabul eden Türkiye’nin UÇÖ ile 
ilişkisi günümüze kadar 85 yıl aralıksız devam etmiştir.

Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütüne ne zaman üye olmuştur?

1932-1945 döneminde Türkiye’nin UÇÖ ile ilişkileri son derece sınırlı olmuş-
tur. Her şeyden önce 1946 yılına kadar işçi ve işveren örgütlerinin kurulmasının 
hukuki dayanaklarının bulunmayışı nedeniyle Türkiye, üçlü yapıdaki UÇÖ faali-
yetlerine yalnızca hükümet temsilcisi ile sembolik olarak katılmıştır. 1945 yılında 

Türkiye, Cumhuriyetin 
ilk yıllarında dahi UÇÖ 
ile ilgilenmiş, hukuki bir 
anlamı olmasa da, 1927 
yılından başlayarak UÇÖ yıllık 
Konferanslarına gözlemci 
yollamıştır.

Versay Barış Antlaşması: 
I. Dünya Savaşı sonunda 
İtilaf Devletleri ile Almanya 
arasında imzalanan barış 
antlaşması.
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hükümetin, Sümerbank Defterdar Fabrikası formenlerinden Emin İnal’ı hükü-
metin danışmanı sıfatıyla heyete dahil etmesi, hükümetin de bu konuda rahatsız-
lık duyduğunun bir belirtisi sayılabilir. 1938 tarihli Cemiyetler Kanunu ile sınıf 
esasına dayalı cemiyet kurulmasının yasaklanması, 1925 tarihli Takrir-i Sükun 
Kanunundan beri fiilen sürmekte olan sendika yasağını, hukuki alana taşımış 
(Işıklı, 2010: 17); böylece Türkiye’nin UÇÖ’de üçlü delegasyonla temsili hukuken 
de olanaksız hale gelmiştir. UÇÖ’de işçi ve işveren kesiminin temsil edilmemesi 
Türkiye’nin Örgütte etkisiz kalmasına yol açmıştır. İkinci olarak 1936 tarihli İş 
Kanununa kadar Türkiye’de işçileri korumaya yönelik bütüncül bir sosyal politika 
mevzuatının olmayışı, Türkiye’nin UÇÖ sözleşmelerini benimsemesi açısından 
önemli bir engel teşkil etmiştir.  Üçüncü olarak da bu dönemin ekonomik buhran 
ve II. Dünya Savaşı yıllarını kapsaması, gerek dünyada gerekse Türkiye’de sosyal 
politika alanındaki gelişmelere uygun olmayan bir ortam yaratmıştır. Savaş yılla-
rında UÇÖ’nün kendisi de faaliyetlerini en aza indirmek zorunda kalmıştır. 

1932-1946 yılları arası UÇÖ’nün çok sayıda sözleşme benimsediği bir dönem-
dir. Bu dönemde UÇÖ 67 sözleşme onaylamış, 66 Tavsiye kararı almıştır. Türkiye 
bu dönemde 67 UÇÖ sözleşmesi içinden yalnızca bir sözleşmeyi onaylamıştır. Bu 
sözleşme, 45 sayılı Maden Ocaklarında ve Yer altı İşlerinde Kadınların Çalıştırıl-
ması Hakkında Sözleşmedir. Türkiye, 1936 sayılı İş Kanunu ile kadınların ma-
denlerde yer altı çalışmalarını zaten yasaklamış olduğundan, 1938 yılında Sözleş-
menin onaylanması Türkiye açısından bir sorun yaratmamıştır. Bu sözleşmenin 
onaylanması ile de Türkiye’nin UÇÖ sözleşmelerini onay politikasının ilk örneği 
verilmiş, Türkiye uzun yıllar boyunca yalnızca iç mevzuatı ile çelişmeyen UÇÖ 
Sözleşmelerini onaylama yoluna gitmiştir.  

Bütün sınırlılığına rağmen bu dönemde UÇÖ ile olan ilişkilerin Türkiye’de-
ki çalışma mevzuatını ve sosyal politikaları etkilediğini de belirtmek gerekir. 
Türkiye’nin daha örgüte katılmadığı dönemlerdeki çalışma mevzuatı üzerinde bile 
UÇÖ’nün olumlu etkileri olduğu söylenebilir. 1924 tarihli Hafta Tatili Kanunu ile 
1930 tarihli Umumi Hıfzısıhha Kanunu bu etkileşime örnek olarak gösterilmekte-
dir (Saymen, 1954:115). 1936 yılında 3008 sayılı İş Kanununun benimsenmesi sü-
recinde, Türkiye UÇÖ sözleşmelerinden ve yayınlarından yararlanmış, UÇÖ’nün 
Sözleşme ve Tavsiyeleri incelenerek, İş Kanununa, uygun hükümler konmasına ça-
lışılmıştır. Ancak iş hukuku alanında UÇÖ normları ile olan bazı aykırılıklar, özel-
likle de sendika özgürlüğü ilkesine yer veren UÇÖ Anayasası ile uyuşmazlıklar, 
dönemin çalışma mevzuatının UÇÖ ilkeleri ile bağdaştırılmasında yetersiz kalın-
dığını göstermektedir (Güzel, 1997: 37-48; Makal, 1999:371-379; Talas, 1990:140).

ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ - TÜRKİYE  
İLİŞKİLERİNDE 1946-1959 DÖNEMİ 
Bu dönem Türkiye’nin UÇÖ ile üçlü temsile dayalı kurumsal ilişkisinin başlaması 
açısından önem taşır. 1946 yılından itibaren Türkiye’nin UÇÖ ile olan ilişkilerini 
sınırlandıran unsurlarda bazı değişiklikler olduğunu görüyoruz. 

Türkiye hangi yıldan itibaren UÇÖ konferanslarına üçlü temsil ile katılmaya başlamıştır?

Birinci olarak 1946 yılında, 1938 tarihli Cemiyetler Kanununda yapılan de-
ğişiklikle, sınıf esasına dayalı cemiyet kurma yasağı kaldırılmış, böylece sendi-
kaların kurulmasına olanak tanınmıştır. 1947 yılında İşçi ve İşveren Sendikaları 
ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. Türkiye 1946 yılından 

Takrir-i Sükûn Kanunu 
(Günümüz Türkçesi: 
Huzurun Sağlanması 
Yasası):  4 Mart 1925’te 
Türkiye Büyük Millet 
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hükümete olağanüstü yetkiler 
veren bir kanun.

Türkiye, 1932-1946 yılları 
arasında, 67 UÇÖ sözleşmesi 
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Türkiye 1946 yılından itibaren 
UÇÖ Konferanslarına hükümet 
temsilcilerinin yanı sıra işçi 
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itibaren UÇÖ Konferanslarına hükümet temsilcilerinin yanı sıra işçi ve işveren 
temsilcileri ile katılmıştır. Her ne kadar 1946-1952 yılları arasındaki işçi temsil-
cilerinin tam olarak örgütlü işçi hareketini temsil eden bir nitelik taşıdığı söy-
lenemezse de, 1946 yılı öncesinin yalnızca hükümet temsilcisi ile UÇÖ Konfe-
ranslarına katılımından farklı bir durum söz konusudur. 1952 yılında Türkiye İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)’nun kurulmasından sonra ise katılımda-
ki işçi temsili, konfederasyon düzeyinde bir kurumsallık kazanmıştır. İşverenle-
rin konfederasyon düzeyinde temsili ise 1962 yılında Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK)’nun Kurulmasından sonra 1964 yılında gerçekleşmiştir. 
Türkiye 1948-1951 ve 1954-1957 tarihlerinde iki dönem UÇÖ Yönetim Kurulun-
da yer almıştır. 

Yıl İşçi Delegesi İşveren Delegesi

1946 Hüsnü	Merey,	İzmir	Amele	Birliği Hilmi	Naili	Barlo

1947 Süreyya	Birol,	(1952’de	Tütün,	Müskirat	
Send.	Yöneticisi)

Tevfik	İpekman

1948 Burhanettin	Özkaner,	Zonguldak	Maden	
İşçileri	Sendikası

Hilmi	Naili	Barlo,	İstanbul	Sanayi	Birliği	
Bşk.	Yard.

1949 Kemal	Erçetin,	Ustabaşı,	İzmit	Selülöz	
Fabrikası

İ.Nafiz	Pamir,Haznedar	Tuğla	Müdürü	
İstanbul

1950 Kemal	Erçetin,	Selülöz	İşçileri	Sendikası	
Yön.	Kr.	Üyesi

Hilmi	Naili	Barlo	İstanbul	İmalatçılar	
Federasyonu	Başkanı

1951 Mehmet	Arcan,	İşçi	Sendikaları	
Federasyonu	İzmir

Muhittin	Alam,	İzmir	Sanayi	Birliği,	

1952 Recep	Kırım,	Tekstil	İşçileri	Federasyonu,	
Bursa	Sendikalar	Federasyonu	üyesi

Haydar	Dündar,	İzmir	Borsası	ve	İzmir	
Türün	Üreticileri	Derneği	Başkanı

1953 Recep	Kırım,	TÜRK-İŞ	Bşk.	Yard.,	Tekstil	
İşçileri	Federasyonu	Bşk.	Yard.

Haydar	Dündar,	İzmir	Borsası	Başkanı,	
İzmir	Ticaret	Odası	Bşk.	Yard.

 İkinci olarak 3008 sayılı İş Kanununun uygulanması ile Türkiye sosyal politika 
alanında kayda değer adımlar atmıştır. II. Dünya savaşının araya girmesiyle 1945 
yılına kadar sınırlı ölçüde gerçekleşen ilerlemeler, Savaşın sona ermesinin ardın-
dan hız kazanmıştır. 1945 tarihinde Çalışma Bakanlığının kurulması, yine 1946 
yılında İşçi Sigortaları Kurumunun kurulması, 1945 yılından itibaren sosyal gü-
venlik alanındaki yeni düzenlemelerle iş kazaları, meslek hastalıkları, analık, yaş-
lılık, hastalık, maluliyet ve ölüm sigortalarının yasalaşması, 1946 yılında İş ve İşçi 
Bulma Kurumunun kurulması, 1950 yılından itibaren iş mahkemelerinin kurul-
ması ve bireysel iş hukuku alanında getirilen yeni düzenlemeler, çalışma yaşamı 
alanındaki belli başlı gelişmelerdir. Böylece Türkiye uluslararası sosyal politikanın 
normlarını benimseme açısından belirli bir gelişme düzeyi sağlamıştır.

Üçüncü olarak, Savaşın, faşizmin ve nazizmin yenilgisiyle sonuçlanması, savaş 
sonrası yeni dünya düzeninde barışı kalıcı kılmak için sosyal adalete önem verme 
özlemleri, BM’in kuruluşu, UÇÖ’nün Filadelfiya Bildirgesi ile yeniden ve daha 
güçlü bir biçimde sosyal adalet çağrısında bulunması, uluslararası sosyal politi-
kaya yeni bir hız kazandırdığı gibi Türkiye’nin çok partili hayata geçişi ve BM ve 
UÇÖ gibi uluslararası kuruluşlarda saygın bir yere kavuşma isteklerinin güçlen-
mesi, Türkiye-UÇÖ ilişkilerinin gelişmesinin ortamını hazırlamıştır.  

Tablo 8.1
1946-1953 Dönemi 
Uluslararası Çalışma 
Konferansı Türkiye 
İşçi ve İşveren 
Temsilcileri

Kaynak: UÇÖ 
http://www.ilo.org/
global/standards/
information-
resources-and-
publications/lang—
en/index.htm
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Çalışma Bakanlığının Kuruluş Kanununun gerekçesinde (1945) bu ortamın 
izlerini görmek mümkündür. Gerekçede, Bakanlığın amaçları belirtildikten son-
ra “Bu amaçlar Milletlerarası Çalışma Teşkilatının 1944 Filedelfiya Konferansı 
kararıyla teyit edilen gayelerine uymaktadır” denilmektedir. Ayrıca Kanunun 6. 
Maddesinin d bendi Çalışma Bakanlığı bünyesindeki Araştırma Kuruluna UÇÖ 
ile ilişki ve yazışmaları yönetmek, UÇÖ’ye üye olmaktan doğan işlerin yerine geti-
rilmesi ile ilgili incelemeleri yaparak önerilerde bulunmak görevini getirmektedir. 
Buna göre Bakanlık, öncelikle Türkiye’nin UÇÖ normlarına uygun olan yasal dü-
zenlemelerini saptayacak ve ilgili sözleşmelerin onaylanması için gereken süreci 
başlatacaktır. İkinci olarak mevzuatımızda UÇÖ normları açısından eksik veya 
aykırı olan düzenlemeleri saptayarak, UÇÖ sözleşmelerine uygun yeni düzenle-
melerin yapılması için gereken yasa tekliflerini hazırlayacaktır. Ayrıca artık üçlü 
yapıda katılımın sağlandığı UÇÖ Konferansı ile ilgili olarak delegeleri bilgilen-
dirmek, hükümetin Konferansta izleyeceği politikaları belirlemek, varsa talep ve 
yakınmalara yanıt hazırlamak, Uzmanlar Komitesinin istediği bilgileri sunmak ve 
Aplikasyon Komitesinin sorularına yanıt vermek gibi işlemleri de yürütecektir. 

1946-1959 Döneminde Onaylanan UÇÖ Sözleşmeleri
Türkiye 1946-1959 döneminde 11 UÇÖ sözleşmesini onaylamıştır. Bunlardan 80 
sayılı sözleşmenin Örgütün statüsüne ilişkin olduğu göz önüne alınırsa, çalışma 
normlarına ilişkin toplam 10 sözleşme onaylandığı söylenebilir. Öncelikle belirt-
mek gerekir ki bir ülkenin onayladığı Sözleşme sayısı o ülkedeki çalışma koşulları-
nın uluslararası normlar karşısındaki konumu açısından kesin bir fikir vermeyebi-
lir. Örneğin ülkenin devlet biçiminin federal yapıda olması UÇÖ sözleşmelerinin 
onayını geciktirici ve kısıtlayıcı rol oynayabilmektedir (Işık, 1968: 169). Ancak ge-
nel olarak bakıldığında UÇÖ sözleşmelerinin onaylanması işçi hakları ve sosyal 
haklardaki ilerleme ile elele gitmektedir. Bu bakımdan onaylanan sözleşme sayısı 
çalışma mevzuatındaki gelişmeler açısından anlamlı kabul edilmelidir. 

1946-1959 döneminde Türkiye’nin onayladığı sözleşmelerin sayıca az olduğu 
söylenebilir. 1960 yılı başında UÇÖ’nün 114 sözleşmesi bulunmaktadır ve Türkiye 
toplam 11 onayla bunlardan ancak yüzde 10 kadarını onaylamıştır. Dönem içinde 
yılda ortalama 0.7 sözleşme imzalanmış olmaktadır. Türkiye’nin, UÇÖ sözleşme-
lerini oldukça gecikmeli olarak onayladığı görülmektedir. 1946-1959 döneminde 
onaylanan sözleşmelerin UÇÖ tarafından kabul tarihleriyle onay tarihleri arasın-
da, ortalama 13 yıllık bir süre bulunmaktadır.

Bu dönemde onaylanan 11 sözleşmenin konularına göre dağılımı aşağıdadır:
•  Örgütlenme özgürlüğü, toplu pazarlık ve endüstri ilişkileri alanı: 1 adet (98 

sayılı Sözleşme)
•  Deniz işlerinde çocuk işçiliğin ortadan kaldırılması: 2 adet (15 ve 58 sayılı 

Sözleşmeler)
•  Çalışma yönetimi ve iş teftişi: 1 adet (81 sayılı Sözleşme)
•  İstihdam politikası: 4 adet (2, 34, 88 ve 96 sayılı Sözleşmeler)
•  Çalışma süreleri: 1 adet (14 sayılı Sözleşme) 
•  Sosyal güvenlik: 1 adet (42 sayılı Sözleşme)
•  Nihai Maddeler: 1 adet (80 sayılı Sözleşme)
Dönemin ulusal mevzuatının onaylanan sözleşmelerle çelişmediği ve ulusal 

mevzuatın benimsenmesinin ardından ilgili alandaki UÇÖ sözleşmesinin onaylan-
dığı görülmektedir. Zaten düzenlenmiş konulara ilişkin sözleşmelerin onaylanması, 
bu sözleşmelerin Türk çalışma mevzuatına etkilerinin sınırlı olmasına yol açmıştır. 

Türkiye 1946-1959 döneminde 
11 UÇÖ sözleşmesini 
onaylamıştır.
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Mevzuata uygun sözleşmeleri onaylama politikasının bilinçli bir seçim olduğu, Ça-
lışma Bakanlığı belgelerinde ve sözleşmelerin onay gerekçelerinde açıkça ifade edil-
miştir. Onaylanan sözleşmelerdeki iç mevzuatla olan kimi aykırılıklar ise göz ardı 
edilmiş ve çeşitli gerekçelerle yok sayılmıştır (Makal, 2002: 407-408).  

Yıllar içindeki dağılımına bakıldığında 1946 yılında 3 adet, 1949 yılında 2 adet, 
1950 yılında 2 adet, 1951 yılında 2 adet ve 1959 yılında 2 adet sözleşmenin onay-
landığı görülür. 1952-1958 döneminde 7 yıl boyunca hiçbir Sözleşmenin onay-
lanmamış olması dikkat çekicidir. Oysaki bu yıllar Türkiye’de çalışma mevzuatı 
alanında önemli adımların atıldığı yıllardır. 1951 yılında asgari ücret yönetmeliği-
nin çıkarılmasından sonra il esasına göre asgari ücret uygulamasının başlatılması 
ve kapsama alınan il sayısının 1956’da 11 ile çıkarılması, 1952’de basın mesleğin-
de çalışanlarla, 1953’te garson ve benzeri işçilerin hizmet karşılıklarıyla, 1954’te 
gemi adamlarıyla ilgili kanunların kabulü, sosyal sigortalar mevzuatı ve uygula-
malarının genişletilmesi, 1951 yılında hafta tatili ve genel tatil günlerinde ücret 
ödenmesine dair kanunun, 1954 yılında öğle dinlenmesi kanununun çıkartılması 
bu gelişmelere örnektir. Bu gelişmeler temelinde daha fazla UÇÖ sözleşmesinin 
onaylanması olanağı varken 1952-1958 döneminde hiçbir sözleşmenin onaylan-
mamasında aynı yıllarda T.C. aleyhine sendika özgürlüğüne ilişkin şikayetlerin 
etkili olduğu ve Türkiye’nin bu şikayetlere tepkisini yeni sözleşme onaylamayarak 
gelebilecek yükümlülüklerden kaçınmak biçiminde koyduğu ileri sürülmektedir 
(Kutal, 1970: 187). 

Bu dönemde sendikal haklara ilişkin olarak Türk hükümetine yöneltilen ilk ya-
kınmayı, Dünya Sendikalar Federasyonu 4 Aralık 1951 tarihinde BM Ekonomik ve 
Sosyal Konseyine sunmuş, Konsey de yakınmayı UÇÖ’ye iletmiştir. İkinci yakınma 
29 Ağustos 1957 tarihinde Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu tara-
fından Sendika Özgürlüğü Komitesine iletilmiştir (Gülmez, 1988: 421-422). 

Saymen (1961: 131), 1946-1959 döneminde onaylanan sözleşmelerin sayıca 
azlığını ve aynı zamanda da iç mevzuatla büyük ölçüde uyumlu olduğu halde 
onaylanmayan sözleşmelerin bulunmasını, UÇÖ ile ilişkileri yürütmekle görevli 
olan Çalışma Bakanlığı Araştırma Kurulu’nun görevlerini yeterli ciddiyet ve titiz-
likle yapmamasına bağlamaktadır. 

UÇÖ’nün 1998 tarihli Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler Bildirgesinde 
temel bir insan hakkı olarak tanımladığı örgütlenme ve toplu pazarlık hakkına 
ilişkin 98 sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi, dönem içinde 
onaylanan sözleşmeler arasında özel bir yer işgal eder. 98 sayılı sözleşme UÇÖ’de 
18 Haziran 1949’da kabul edilmiş, 18 Temmuz 1951’de yürürlüğe girmiştir. Tür-
kiye ise sözleşmenin onayına ilişkin kanunu, yürürlüğe girmesinden yirmi gün 
sonra 8 Ağustos 1951 tarihinde kabul etmiştir. Sendika özgürlüğüne ilişkin 87 
sayılı sözleşmenin onaylanmamış olmasına karşın, bu sözleşmedeki özgürlükleri 
garanti altına almaya çalışan 98 sayılı sözleşmenin onaylanmış olması farklı ge-
rekçelere bağlanmıştır. Saymen (1961: 131), bu durumu dönemin yetkililerinin 
yetersiz ve titiz olmayan yaklaşımlarına bağlarken, sözleşmenin onaylanmasında 
önemli bir rol üstlenen Prof. Dr. Cahit Talas bu durumu Demokrat Parti iktidarı-
nın ilk yıllarında özgürlükçü görünme isteği, sözleşme ile iç hukukumuzun çelişki 
içinde olmadığı kanısı, memurların sözleşme kapsamı dışında tutulduğu kanısı, 
1954 öncesi dönemde Türkiye - UÇÖ ilişkilerinin olumlu bir gelişme içinde ol-
ması, çelişkilerin farkına varmış olabilecek bazı bürokratların ise pürüz yarata-
bilecek bazı durumlar üzerinde durmaması gibi çeşitli nedenlere bağlamaktadır 
(Gülmez, 1990a: 61-67). 

98 sayılı sözleşme UÇÖ’de 
18 Haziran 1949’da kabul 
edilmiş, 18 Temmuz 1951’de 
yürürlüğe girmiştir. Türkiye 
ise sözleşmenin onayına 
ilişkin kanunu, yürürlüğe 
girmesinden yirmi gün sonra 8 
Ağustos 1951 tarihinde kabul 
etmiştir.
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Türkiye 98 sayılı Sözleşmeyi ne zaman onaylamıştır?

98 sayılı Sözleşmenin onaylanması ile Türkiye, Sözleşme açısından UÇÖ’nün 
raporlara dayalı denetim sürecine dahil olmuştur. Türkiye 98 sayılı Sözleşme ile 
ilgili olarak ilk kez 1955 yılında Uzmanlar Komitesinin raporunda özel gözlemler 
bölümünde ele alınmıştır. Bu durum 1956, 1957 ve 1958 yıllarında tekrarlanmış-
tır. Ayrıca Aplikasyon (uygulama) Komitesinin 1956, 1957 ve 1958 tarihlerindeki 
toplantılarında Türkiye, 98 açısından tartışılmak üzere gündeme alınmıştır (Gül-
mez, 1990b).

1946-1959 Döneminde UÇÖ Teknik Yardımları
1946-1959 döneminde Türkiye UÇÖ teknik yardımlarından yararlanmıştır. Bu 
bağlamda öncelikle 1949 yılında bir UÇÖ heyeti tarafından hazırlanan “Türkiye’de 
Çalışma Sorunları” başlıklı Rapora değinmek gerekir (ILO, 1950; Türkiye Ekono-
mik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1998: 425; Weigert, 1952). Bu Rapor, 1948 yılında 
Çalışma Bakanlığının UÇÖ’den, uzman gözü ile, Türkiye’deki çalışma mevzuatı, 
iş sağlığı ve güvenliği, sosyal sigortalar, iş bulma hizmetleri ve iş veriminin ar-
tırılması konularında alınacak önlemleri ve yapılması gereken değişiklikleri be-
lirlemek üzere bir rapor hazırlanmasını talep etmesi sonucunda hazırlanmıştır. 
Türkiye’ye gelen 5 kişilik UÇÖ heyeti Mart-Mayıs 1949 tarihlerinde çeşitli illerde 
yaptığı incelemelerden sonra, Rapor taslağını 20 Mayıs 1949’da Çalışma Bakan-
lığına sunmuştur. Türkiye’nin esas olarak bir tarım ülkesi olduğunu vurgulayan, 
eğitim ve sağlık alanındaki yetersizliklere dikkat çeken 282 sayfalık nihai Raporda 
ise dönemin çalışma yaşamının ve sosyal politikalarının ayrıntılı bir analizi yapı-
larak, çalışma mevzuatının iyileştirilmesi için çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 
Türkiye’de sosyal sigorta kollarının kademeli olarak geliştirilmesinde ve İş ve İşçi 
Bulma Kurumunun örgütlenmesinde de, UÇÖ’nün teknik yardım ve işbirliğin-
den yararlanılmıştır (Makal 2002: 401). 

UÇÖ 1947 yılında Yakın ve Orta Doğu Bölgesel Konferansını İstanbul’da 
toplamıştır. Mısır, İran, Irak, Lübnan, Suriye ve Türkiye hükümetleri delegas-
yonlarının çağrılı olduğu Konferansta ulaşılan sonuçlar ayrıca Suudi Arabis-
tan ve Yemen’e de iletilmiştir. Türkiye’nin talebi üzerine UÇÖ, 1952 yılında 
İstanbul’da Yakın ve Orta Doğu İşgücü Saha Ofisini açmıştır. Ofisin ağırlıklı gö-
revi, işgücünün yetiştirilmesi, eğitimi, işgücü piyasası kurumlarının ve yöneti-
minin geliştirilmesi için Türkiye’ye ve bölge ülkelerine teknik yardım sağlamak 
olmuştur. Bu teknik yardımlar çerçevesinde, Türkiye’den değişik işkollarında 
çalışan mühendisler ve ustabaşılar Avrupa ülkelerindeki fabrikalarda işbaşı eği-
timi görmüşlerdir. 1955 yılında ise gene İstanbul’da Birleşmiş Milletler Kuru-
luşları ve UÇÖ işbirliği ile Yakın ve Orta Doğu Çalışma Enstitüsü kurulmuştur. 
1955-1959 yılları arasında Enstitü bünyesinde sürdürülen eğitimlerle, Yakın ve 
Orta Doğu ülkelerinden gelenler de dahil olmak üzere, 490 kişiye başta iş teftişi 
ve işgücü alanlarında olmak üzere yabancı ve Türk uzmanlar tarafından eğitim-
ler verilmiştir. Enstitü 1960 yılında Çalışma Bakanlığına devredilmiştir (Cam, 
2008; Jain, 1961; UÇÖ,1963). 

3

1955 yılında, İstanbul’da 
Birleşmiş Milletler Kuruluşları 
ve UÇÖ işbirliği ile Yakın ve 
Orta Doğu Çalışma Enstitüsü 
kurulmuştur.
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ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ - TÜRKİYE  
İLİŞKİLERİNDE 1960-1980 DÖNEMİ
1960-1980 döneminde Türkiye-UÇÖ ilişkileri genellikle karşılıklı işbirliği ve 
yardımlaşma anlayışı çerçevesinde yürümüştür. 1961 Anayasası temelinde ge-
liştirilen demokratikleşme ve sosyal devlet anlayışı, çalışma mevzuatı açısından 
önemli kazanımlar getirmiştir. Bu dönem bir yönüyle bireysel iş hukukundan 
toplu iş hukukuna geçiş dönemi olarak da nitelenebilir (Işıklı, 2010). 1963 tarihli 
274 sayılı Sendikalar Kanunu ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 
Kanunu, Türkiye’de toplu iş ilişkilerinin kurulmasında temel kaynaklar olmuşlar-
dır. Gene bu dönemde 1965 tarihli 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile sigorta 
kanunlarının tek bir metin içinde birleştirilmesi, 1965 tarihli ve 624 sayılı Devlet 
Personel Sendikaları Kanunu doğrultusunda toplu sözleşme ve grev hakkı olma-
sa da memur sendikalarının kurulması, 1967 tarihli yeni Deniz İş Kanunu, 1971 
tarihli ve 1475 sayılı yeni İş Kanunu, çalışma mevzuatı alanında önemli noktalar 
olmuşlardır. 15-16 Haziran olaylarına yol açan 1970 tarihli ve 1317 sayılı Kanun-
la sendikal haklara getirilmek istenen kısıtlama ve 12 Mart 1971 Muhtırası ile 
başlayan askeri müdahale sürecinde yapılan Anayasa değişiklikleri çerçevesinde 
memurların sendikal haklarının yasaklanması gibi sendikal hak ve özgürlükler 
açısından sorunlu dönemler ve geriye gidişlerin yaşandığı da görülmüştür. 1961 
anayasası temelinde geliştirilen sosyal kazanımların, 1971 anayasa değişiklikleri 
ile geri alınması çabaları, dönemin çalışma ilişkilerinde de önemli gerginliklere 
neden olmuş ve bu gerginlikler yakınmalarla UÇÖ Sendika Özgürlüğü Komite-
sinin de gündemine taşınmıştır. 

1975 yılında UÇÖ’nün İstanbul’daki Yakın ve Orta Doğu İşgücü Saha Ofisi 
kapatılmıştır. 1976 yılı başında UÇÖ Ankara Ofisi açılmıştır.

1946-1959 Türkiye-UÇÖ İlişkileri Üzerine bir Değerlendirme
Dönem içerisinde Türkiye - Uluslararası Çalışma Örgütü ilişkileri değişik boyutlarda 
gelişmiştir. Kuşkusuz, bu ilişkilerin yeterli olduğu savunulamaz. Bunda, Türkiye’nin 
Örgütle sağlıklı ve geniş ilişkiler kurmak ve bu ilişkiler doğrultusunda iç mevzuatını 
geliştirmek yerine; palyatif, durumu idare etmeye yönelik tavırlar içerisinde olması 
belirleyici olmuştur. Kuşkusuz, Türkiye’nin reel koşulları da bu süreç üzerinde etken 
olmuştur. Ülkenin sanayileşme sürecinin başlarında olması, çalışma yaşamının he-
nüz gelişmemiş olması, örgütlenme hakkının yeni tanınmış olması, mevzuatın yeni ve 
sınırlı olması, ülkenin maddi kaynaklarının ve insan gücü olanaklarının yetersizliği 
bunlar arasındadır. Ancak, Türkiye’nin bu olumsuz koşullara rağmen gösterebileceği 
işbirliğini dahi yapmadığı söylenebilir. Bu olumsuzluklara karşın, dönem içerisinde 
Uluslararası Çalışma Örgütü, değişik yollarla Türkiye’de çalışma ilişkileri alanındaki 
gelişmeler ve mevzuat üzerinde olumlu etkiler yapmıştır. Çıkarılan birçok yasanın 
gerekçesinde yapılan atıflar, bunun açık bir göstergesidir. Türkiye’nin UÇÖ’ye, onay-
ladığı sözleşmelerin uygulanma durumuna ilişkin olarak verdiği raporların incelen-
mesi, gerekleri tümüyle yerine getirilmiyor da olsa, Örgüt normlarının Türk çalışma 
mevzuatı ve uygulama üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır. 

Kaynak: (Makal, 2002: 418-419)

1960-1980 döneminde 
Türkiye -UÇÖ ilişkileri 
genellikle karşılıklı işbirliği 
ve yardımlaşma anlayışı 
çerçevesinde yürümüştür.

15-16 Haziran olayları: 15-
16 Haziran 1970 tarihlerinde 
Türkiye’de İstanbul merkezli 
olarak başlayan ve yayılan, 
Türkiye tarihindeki en büyük 
işçi eylemlerinden biri.

12 Mart Muhtırası: 12 Mart 
1971 tarihinde Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin Genelkurmay 
Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava 
Kuvvetleri komutanlarının 
hükûmeti istifaya zorlamak 
amacıyla Cumhurbaşkanı’na 
verdikleri muhtıra
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1960-1980 Döneminde Onaylanan UÇÖ Sözleşmeleri
1960-1980 döneminde toplam 15 sözleşme onaylanmıştır. Çalışma normları ile 
ilgili olmayan 116 sayılı Son Maddelerin Revizyonu sözleşmesini hariç tutarsak, 
yılda 0,7 sözleşme onayı ile bu dönemin bir önceki 1946-1959 döneminden onay 
oranı açısından farklı olmadığını görürüz. Türkiye’nin onayladığı toplam 27 söz-
leşmenin 1980 tarihine kadar onaylanan 153 UÇÖ sözleşmesine oranı ise yüzde 
17,6’dır. Türkiye’nin bir önceki dönemde yüzde 10 olan onay oranının yükseldiği 
görülmektedir. 

Bu sözleşmelerin yıllar içindeki dağılımı da bir önceki dönemdeki gibi istikrar-
sızdır. 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinin ardından hükümet, bir yıl içinde 4 söz-
leşmeyi birden imzalamıştır. Ancak 1961-1965 döneminde beş yıl boyunca hiçbir 
onay işlemi gerçekleştirmemiştir. 1966-1976 arasında ise 10 sözleşme onaylamıştır.  

Sözleşmelerin içeriğine baktığımızda UÇÖ’nün 8 temel sözleşmesinden üçü-
nün, yani 100 sayılı Eşit Ücret Sözleşmesi, 105 sayılı Zorla Çalıştırılmanın Kaldı-
rılması Sözleşmesi, 111 sayılı Ayrımcılık (iş ve meslek) Sözleşmesinin bu dönem-
de onaylandığını görürüz. Ayrıca UÇÖ’nün öncelikli 4 sözleşmesinden biri olan 
122 sayılı İstihdam Politikası Sözleşmesi de bu dönemde imzalanmıştır. Böyle-
ce 1980 yılına gelindiğinde Türkiye’nin 27 sözleşme onayladığını, bu kapsamda 
8 temel sözleşmeden 4’ünü, 4 öncelikli sözleşmeden 2’sini onaylamış olduğunu 
görüyoruz.

1960-1980 döneminde UÇÖ’nün 8 temel sözleşmesinden hangileri onaylanmıştır.

Bu dönemde onaylanan 15 sözleşmenin konularına göre dağılımı aşağıdadır:
•  Örgütlenme özgürlüğü, toplu pazarlık ve endüstri ilişkileri: 1 adet (11 sayılı 

Sözleşme)
•  Zorla çalışma: 1 adet (105 sayılı Sözleşme)
•  Fırsat ve muamele eşitliği: 2 adet (100 ve 111 sayılı Sözleşmeler)
•  İstihdam politikası: 1 adet (122 sayılı Sözleşme)
•  Ücretler: 4 adet (26, 94, 95 ve 99 sayılı Sözleşmeler)
•  İş sağlığı ve güvenliği: 3 adet (115, 119, 127 sayılı Sözleşmeler) 
•  Sosyal güvenlik: 2 adet (102 ve 118 sayılı Sözleşmeler)
•  Nihai Maddeler: 1 adet (116 sayılı Sözleşme)
Bu dönemde benimsenen sözleşmelerin önemli bir bölümü, 1475 sayılı İş Ka-

nununun maddelerinin biçimlendirilmesine ilham kaynağı olmuşlardır. 

1960-1980 Döneminde Aplikasyon Komitesinde Türkiye
Onayladığı sözleşmelerin sayısı göreli olarak artan Türkiye’nin bu dönemde, Ap-
likasyon Komitesinde, çeşitli sözleşmelerin iç mevzuata yansıtılması ve uygulan-
masında ki sorunlarla ilgili olarak veya denetim prosedürleri vermesi gereken 
Raporları UÇÖ’ye veya sosyal taraflara iletmemesi ile ilgili olarak incelemeye 
alındığını görüyoruz. Türkiye, bu süre içerisinde yalnızca 1960 ve 1973 yıllarında 
Aplikasyon Komitesinin gündemine girmemiştir. Diğer yıllarda, onaylamış oldu-
ğu 27 sözleşmeden 8’i için iç mevzuatın ve uygulamaların sözleşmeye aykırılıkları 
nedeniyle Aplikasyon Komitesinde tartışılmıştır. 

Türkiye’nin 1960-1980 döneminde Aplikasyon Komitesinde incelemeye alın-
dığı sözleşmeler şunlardır:

UÇÖ’nün 8 temel 
sözleşmesinden üçü, yani 100 
sayılı Eşit Ücret Sözleşmesi, 
105 sayılı Zorla Çalıştırılmanın 
Kaldırılması Sözleşmesi, 111 
sayılı Ayrımcılık (iş ve meslek) 
Sözleşmesi 1960-1980 
döneminde onaylanmıştır.

4

UÇÖ’nün temel sözleşmeleri, 
29 sayılı Zorla Çalıştırma, 
87 sayılı Sendika Özgürlüğü 
ve Sendikalaşma Hakkının 
Korunması, 98 sayılı 
Örgütlenme ve Toplu Pazarlık 
Hakkı, 100 sayılı Eşit Ücret, 
105 sayılı Zorla Çalıştırılmanın 
Kaldırılması, 111 sayılı 
Ayrımcılık (iş ve meslek), 
138 sayılı Asgari Yaş ve 182 
sayılı En Kötü Biçimlerdeki 
Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması 
ve Ortadan Kaldırılması 
Sözleşmeleridir.

UÇÖ’nün öncelikli 
sözleşmeleri: 81 sayılı İş Teftişi, 
122 sayılı İstihdam Politikası, 
129 sayılı İş Teftişi, (Tarım), 
144 sayılı Üçlü Danışma 
Sözleşmeleridir.

Bu dönemde benimsenen 
sözleşmelerin önemli bir 
bölümü, 1475 sayılı İş 
Kanununun maddelerinin 
biçimlendirilmesine ilham 
kaynağı olmuşlardır.
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Yıl/Sözleşme 14 42 81 94 95 96 105 119

1960

1961 X

1962 X

1963 X

1964 X

1965 X

1966 X

1967 X X

1968 X

1969 X

1970 X X

1971 X X X

1972 X X X X

1973

1974 X X

1975 X X

1976 X X X X

1977 X X X X

1978 X X X

1979 X X X

1980 X X X

Türkiye Hükümeti, 1974 yılında, Zorla Çalıştırmanın Sona Erdirilmesi Hak-
kındaki 105 sayılı Sözleşmeyi ihlal ettiği için bir sonraki yıl özel paragrafa alın-
mak ihtimali ile karşı karşıya kalmış; 1975 yılında gerekli değişikliği yaptığı için 
özel paragrafa alınmamıştır. Türkiye 1978 yılında ise, 94 sayılı Çalışma Şartları 
(Kamu Sözleşmeleri), 95 sayılı Ücretlerin Korunması ve 119 sayılı Makinele-
rin Korunma Tertibatı ile Teçhizi Sözleşmelerini ihlal ettiği için, işçi ve işveren 
gruplarının ortak kararıyla, özel paragrafa alınmıştır. Türkiye 1979 yılında da 
94, 95 ve 119 sayılı Sözleşmelerde gerekli değişiklikleri yapmaması nedeniyle, 
işçi ve işveren gruplarının ortak kararıyla, özel paragrafa alınmıştır. Ancak bu 
kararın alınmasından sonra, İngiltere hükümet temsilcisinin verdiği önerge ka-
bul edilince, özel paragraf kaldırılmıştır. Türkiye, 1980 yılında, 94 ve 95 sayılı 
Sözleşmeleri ihlal ettiği için, işçi ve işveren gruplarının ortak kararıyla yeniden 
özel paragrafa alınmıştır.

Türkiye 1960-1980 döneminde ne zaman ve hangi gerekçelerle özel paragrafa alınmıştır? 

1960-1980 Döneminde Sendika Özgürlüğü Komitesinde 
Türkiye 
Türkiye, 1957 yılında Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonunun yap-
tığı yakınmadan sonra 10 yıl boyunca Sendika Özgürlüğü Komitesinin gündemi-
ne girmemiştir. 

1959-1980 döneminde ise yedi ayrı vaka ile Sendika Özgürlüğü Komitesinin 
gündemine girmiştir. Bunlar; 1967 tarihinde Sosyal-İş Sendikası’nın, greve katılan 

Tablo 8.2
1960-1980 
Döneminde 
Aplikasyon 
Komitesinde 
İncelemeye Alınan 
Sözleşmeler 

Kaynak: UÇÖ http://
www.ilo.org/public/
libdoc/ilo/P/09616/

5

Türkiye, 1959-1980 
döneminde yedi ayrı vaka 
ile Örgütlenme Özgürlüğü 
Komitesinin gündemine 
girmiştir.
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işçilere yönelik baskıları şikayet etmesi; 1971 tarihinde DİSK’in, 1317 sayılı Yasa ile 
Sendikalar Kanununda yapılan değişikliklerin sendikal hakları ihlal ettiği gerekçesiyle 
yaptığı başvuru; 1974 tarihinde Kıbrıs İşçi Konfederasyonu’nun UÇÖ’ye yaptığı şika-
yet başvurusunda Türk’lerin elindeki bölgelerde sendikal hakların ihlal edildiği iddi-
ası ve buna karşılık TÜRK-İŞ ve Türk-Sen’in Rumların Türk sendikacıları Limasol ve 
Larnaka’da tutukladıkları konusundaki başvuruları; 1976 yılında Dünya Emek Kon-
federasyonunun, DİSK’in Devlet Güvenlik Mahkemelerine karşı gerçekleştirdiği ey-
lemin ardından DİSK yöneticileri ve bazı işçilerin tutuklanması ve çok sayıda işçinin 
işten atılmasına dair başvurusu; 1979 tarihinde Dünya Emek Konfederasyonu, Dün-
ya Sendikalar Federasyonu ve diğer bazı uluslararası işçi örgütlerinin, bir toplantıda 
Enternasyonal’in söylenmesi nedeniyle bazı sendikaların aranması ve sendikacıların 
tutuklanması ile ilgili başvuruları; aynı örgütlerin 1980 yılında 1 Mayıs 1980 sonra-
sında DİSK’e yönelik baskıları ele alan başvuruları; ve son olarak Uluslararası Metal 
Federasyonu ile Dünya Emek Konfederasyonunun Maden-İş Genel Başkanı Kemal 
Türkler’in 22 Temmuz 1980 tarihinde öldürülmesi sonrasındaki başvurularıdır. 

1960-1980 Döneminin Değerlendirmesi  
Türkiye-UÇÖ ilişkilerinde 1960-1980 dönemi, ilişkilerin geliştiği bir dönem ola-
rak görülebilir. Yeterli olmamakla birlikte bu dönemde sözleşmelerin onaylan-
ması açısından daha fazla gayret gösterilmiştir. Temel ve öncelikli sözleşmelerin 
bir kısmının onaylanması bu açıdan kayda değerdir. Ancak 1961 Anayasasının 
demokratik ve sosyal temeli ve bu temel üzerinde Türkiye’de çalışma mevzuatın-
daki gelişmeler ve özellikle toplu iş hukukunun gelişmesi, daha fazla UÇÖ sözleş-
mesinin onaylanabileceğini de düşündürmektedir. Türkiye’nin iç mevzuata uyan 
UÇÖ sözleşmelerini onaylama eğilimi, bu dönemde de devam etmiştir. Bireysel 
ve toplu iş hukukunun gelişmesinde ve 1475 sayılı İş Kanununun hazırlanmasın-
da UÇÖ sözleşmelerinden geniş ölçüde yararlanılmıştır. Türkiye iç mevzuatına 
uyan sözleşmeleri onaylama eğiliminde olsa da mevzuata uygunluk konusundaki 
yorumları her zaman UÇÖ’nün denetim organlarının görüşleri ile uyuşmamıştır. 
Bu nedenle Uzmanlar Komitesi Raporlarında bu aykırılıklara ilişkin gözlemler 
geniş bir biçimde yer almış, Türkiye, Aplikasyon Komitesinde inceleme konusu 
olmuş, ve dönem boyunca iki kez özel paragrafa alınmıştır. Ayrıca Sendika Öz-
gürlüğü Komitesine yapılan şikayetlerin sayısı da artmıştır. 

ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ - TÜRKİYE  
İLİŞKİLERİNDE 1980 SONRASI DÖNEM
Türkiye’de 12 Eylül 1980 askeri darbesi ile demokrasinin askıya alınması Tür-
kiye-UÇÖ ilişkilerinde önemli bir kırılma noktası teşkil etmiştir. Türkiye’nin 
demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkelerinden uzaklaşması, askeri yönetimin 
son derece ağır insan hakları ve sendikal hak ihlalleri, Türkiye’nin, UÇÖ’nün 
yalnızca sözleşmeleri ile değil Anayasal ilkeleri ile de ters düşmesine yol açmıştır. 
1980 yıllarının hukuk dışı uygulamaları ile 1982 Anayasası ve bu Anayasaya da-
yanılarak çıkarılan birçok yasa, demokrasinin temel ilkeleri ile çatışmıştır (Talas, 
1990: 146). Bu dönemde parlamento ve hükümet feshedilmiş, siyasi parti lider-
leri ve çok sayıda parlamenter tutuklanmış, tüm siyasi partiler yasaklanmıştır. 
Grevler yasaklanmış, DİSK’in faaliyetleri askıya alınmış, mallarına el konulmuş 
ve faaliyetine son verilen sendikaların yönetimleri kayyıma devredilmiştir (Işık-
lı, 2010:166). 1981 tarihinde DİSK yöneticileri ve sorumluları hakkında ölüm 
cezası ve başka ağır cezalar istemiyle dava açılmıştır. DİSK, 1991 yılında, davanın 

Türkiye’de 12 Eylül 1980 askeri 
müdahalesi ile demokrasinin 
askıya alınması Türkiye-UÇÖ 
ilişkilerinde önemli bir kırılma 
noktası teşkil etmiştir.
  
12 Eylül 1980 Askeri Darbesi: 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 12 
Eylül 1980 günü emir-komuta 
zinciri içinde gerçekleştirdiği 
askerî müdahale.
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beraatle sonuçlanması ve 1992 yılında faaliyetlerine yeniden başlamasına kadar 
sendikal dünyanın dışında bırakılmıştır. Aynı yıllarda TÜRK-İŞ’e bağlı YOL-İŞ 
ve Petrol-İş’in de bazı şubelerinin faaliyetleri durdurulmuştur. 1980-1983 döne-
minde işçi işveren ilişkilerinde zorunlu tahkim sistemi getirilmiştir. Siyasal ve 
sendikal demokrasinin olmadığı bir ortamda hazırlanan 1982 Anayasası ve bu 
Anayasa temelinde çıkarılan bireysel ve toplu çalışma mevzuatı da demokrasi 
ve sosyal hukuk devleti ilkelerinden uzak kalmıştır. Askeri yönetim tarafından 
kabul edilerek yürürlüğe sokulan 5.5.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Ka-
nunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, UÇÖ denetim 
organlarında sendikal haklarla ilgili UÇÖ sözleşmelerine aykırılık açısından 
sürekli eleştirilmiştir. Bu dönemde dikkate değer bir gelişme, başta öğretmen-
ler olmak üzere memurların Türkiye’nin onaylamış bulunduğu 98 sayılı UÇÖ 
Sözleşmesini temel alarak, sendikal örgütlenme yoluna gitmeleridir. 98 sayılı 
Sözleşme ve daha sonra da 1992 yılında onaylanan 87 sayılı UÇÖ Sözleşmesi 
Türkiye’de kamu çalışanlarının sendikalaşma girişimlerinin başarıya ulaşmasın-
da önemli bir rol oynamışlardır.

  
1980 Sonrası Dönemde Onaylanan UÇÖ Sözleşmeleri
1981-2017 tarihleri arasında toplam 33 sözleşme onaylanmıştır. Yılda 0,9 sözleş-
me onayı ile bu dönemde yıllık onay oranının önceki dönemlere göre yükseldiğini 
görüyoruz.  Türkiye’nin onayladığı toplam 60 sözleşmenin 189 UÇÖ sözleşmesine 
oranı ise yüzde 31,7’dir. Türkiye’nin 85 yıllık UÇÖ üyeliği sürecinde onay oranının 
yükseldiği görülmekteyse de, aday ülke olarak Avrupa Birliği’ne katılım müzake-
resi sürecinde olan Türkiye için bu oranın düşük olduğu söylenebilir. Türkiye’nin 
8 temel UÇÖ sözleşmesini ve 3 öncelikli sözleşmeyi onaylamış olması ise olumlu 
bir gelişmedir. 

Bu sözleşmelerin yıllar içindeki dağılımı da daha önceki dönemlerdeki gibi 
istikrarsızdır 1981-1990 yılları arasında 10 yıl boyunca yalnızca 1 sözleşme onay-
lanmışken, 1992 yılında 6 sözleşme; 2005 yılında ise 16 sözleşme onaylanmıştır.

Sözleşmelerin içeriğine baktığımızda, bu dönemde temel haklara ilişkin 4 söz-
leşmenin yani 29 sayılı Zorla Çalıştırma, 87 sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendi-
kalaşma Hakkının Korunması, 138 sayılı Asgari Yaş ve 182 sayılı En Kötü Biçim-
lerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılması Sözleşmelerinin 
onaylanması ile UÇÖ’nün 8 temel sözleşmesinin tamamının onaylandığını görü-
rüz. Ayrıca UÇÖ’nün öncelikli dört sözleşmesinden biri olan 144 sayılı Üçlü Da-
nışma Sözleşmesi de bu dönemde onaylanmıştır. Böylece 2017 yılına gelindiğinde 
Türkiye’nin 189 UÇÖ sözleşmesinden 60 sözleşmeyi onayladığını, bu kapsamda 8 
temel sözleşmenin tamamını, 4 öncelikli sözleşmeden üçünü onaylamış olduğunu 
görüyoruz.

2017 yılı itibariyle UÇÖ’nün kaç sözleşmesi vardır ve Türkiye UÇÖ sözleşmelerin-
den kaçını onaylamıştır?

Bu dönemde onaylanan 29 sözleşmenin konularına göre dağılımı aşağıdadır:
•  Örgütlenme özgürlüğü, toplu pazarlık ve endüstri ilişkileri: 3 adet (87,135,151 

sayılı Sözleşmeler)
•  Zorla çalışma: 1 adet (29 sayılı Sözleşme)

2017 yılı itibariyle Türkiye’nin 
60 sözleşme onayladığını, 
bu kapsamda 8 temel 
sözleşmenin tamamını, 
4 öncelikli sözleşmeden 
üçünü onaylamış olduğunu 
görüyoruz.

6



8. Ünite - Uluslararası Sosyal Politika ve Türkiye 215

•  Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması ve çocukların ve gençlerin korun-
ması: 5 adet (59, 77, 123, 138, 182 sayılı Sözleşmeler)

•  Üçlü danışma: 1 adet (144 sayılı Sözleşme)
•  İstihdam politikası: 1 adet (159 sayılı Sözleşme)
•  Mesleki rehberlik ve eğitim: 1 adet (142 sayılı Sözleşme)
•  İş güvencesi: 1 adet (158 sayılı Sözleşme)
•  Çalışma süreleri: 1 adet (153 sayılı Sözleşme)
•  İş sağlığı ve güvenliği: 5 adet (155, 161, 167, 176, 187 sayılı Sözleşmeler)
•  Gemi adamları: 12 adet (53, 55, 68, 69, 73, 92, 108, 133, 134, 146, 164, 166 

sayılı Sözleşmeler)
•  Liman işçileri: 1 adet (152 sayılı Sözleşme)
•  Denizcilik: 1 adet (Denizcilik Çalışma Sözleşmesi)
Bu dönemde onaylanan Sözleşmeler listesinde dikkati çeken bir husus, 1992 ve 

1994 yıllarında onaylanan sendikal haklara ve iş güvencesine ilişkin sözleşmelerin 
(87, 151, 158) Türkiye’nin UÇÖ ile üyelik sürecinin başından beri uyguladığı iç 
hukuka uygun sözleşmelerin onaylanması politikasının dışına çıkılarak onaylan-
masıdır (Gülmez, 2000). Hemen bütün sözleşmelerin onay gerekçelerinde, söz 
konusu sözleşmenin mevzuatımıza uygunluğu nedeni ile onaylandığı belirtilmek-
tedir. Ancak 87 ve 151 sayılı sözleşmelerin onay gerekçelerinde Türkiye’nin daha 
önce kabul ettiği UÇÖ sözleşmeleri, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Avrupa 
Sosyal Şartı gibi uluslararası belgelere atıf vardır. Bu sözleşmeler 2821 ve 2822 sa-
yılı Sendikalar Yasasında ve iş kanununda kapsamlı değişiklikler yapılmasını ge-
rektiren sözleşmeler oldukları halde mevzuat değişikliğinden önce onaylanmaları 
yoluna gidilmiştir. Ancak daha sonraki onaylarda, yeniden geleneksel politikaya 
dönülmüş ve iç hukuka uygun olduğu düşünülen sözleşmelerin onaylanmasına 
devam edilmiştir (Gülmez, 2000).

 
87 ve 151 sayılı sözleşmelerin onay gerekçelerinin içeriğinin diğer çoğu sözleşmenin 
onay gerekçesinden farkı nedir?

Onaylanan sözleşmelerde dikkati çeken bir başka husus, 2005 yılında onayla-
nan 16 sözleşmenin 12’sinin çoğunun, 1940’lı yıllarda kabul edilmiş gemi adam-
larına ilişkin sözleşmeler olmasıdır. Geri kalan 4 sözleşmenin ikisi liman işçile-
rine ve karayolu işçilerine ait konuları kapsamaktadır. 2 sözleşme ise iş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgilidir. Türkiye’nin 2002 yılından bu yana belirli meslek grupları ve 
iş sağlığı güvenliği dışında, çalışma yaşamının diğer alanlarında sözleşme benim-
semediği görülmektedir. 

1980 sonrasında onaylanan 
sözleşmeler listesinde dikkati 
çeken bir husus, 1992 ve 1994 
yıllarında onaylanan sendikal 
haklara ve iş güvencesine 
ilişkin sözleşmelerin (87, 
151, 158) Türkiye’nin UÇÖ ile 
üyelik sürecinin başından beri 
uyguladığı iç hukuka uygun 
sözleşmelerin onaylanması 
politikasının dışına çıkılarak 
onaylanmasıdır.
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yaşamının diğer alanlarında 
sözleşme benimsemediği 
görülmektedir. 
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1980 Sonrasında Aplikasyon Komitesinde Türkiye

Yıl/Sözleşme 26 87 94 95 98 111 119 158 122

1981 X X X

1982 X X

1983 X X X X

1984 X X

1985 X X X

1986 X

1987 X X

1988 X

1989 X X

1990 X

1991 X X

1992

1993 X

1994 X

1995 X X

1996 X

1997 X

1998 X

1999

2000 X

2001 X

2002 X

2003

2004

2005 X

2006

2007 X

2008

2009 X

2010 X

2011 X

Tablodan görüleceği üzere Türkiye 1980’lerin başından itibaren 98 sayılı Söz-
leşme ile 111 sayılı Sözleşme açısından Aplikasyon Komitesinin gündeminde ol-
muştur. Bunun nedeni yukarıda da belirtildiği gibi dönemin ağır insan hakları ve 
sendikal hak ihlalleridir. 1980-1988 arasındaki dönem, Türkiye-UÇÖ ilişkilerin-
de çok yüksek gerginliğin olduğu bir dönemdir. Bu dönemde 5.5.1983 tarihli ve 
2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanunu, UÇÖ denetim organlarında sendikal haklarla ilgili UÇÖ sözleşmelerine 
aykırılık açısından sürekli eleştirilmiştir. Türkiye UÇÖ’nün Sendika Özgürlüğüne 

Tablo 8.3
1980 Sonrası 
Dönemde Aplikasyon 
Komitesinde 
İncelemeye Alınan 
Sözleşmeler 

Kaynak: UÇÖ, 
1987’ye kadar: 
http://www.ilo.
org/public/libdoc/
ilo/P/09616/1987den 
sonra: http://www.
ilo.org/dyn/normlex/
en/f?p=1000:11110:0
::NO:11110:P11110_
COUNTRY_
ID:102893

1980-1988 arasındaki dönem, 
Türkiye-UÇÖ ilişkilerinde çok 
yüksek gerginliğin olduğu bir 
dönemdir. 

87 sayılı Sendika Özgürlüğü 
ve Sendikalaşma Hakkının 
Korunması Sözleşmesinin 
onaylanmamış olduğu 
tarihlerde, Türkiye’nin 
87 sayılı Sözleşmenin 
öngördüğü sendikal hak ve 
özgürlüklere saygı gösterme 
yükümlülüğünden azade 
olduğu düşünülmemelidir.
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ilişkin 87 sayılı Sözleşmesini 1992 yılında onaylamıştır. Ancak 87 sayılı Sözleşme-
nin onaylanmamış olduğu tarihlerde, Türkiye’nin 87 sayılı Sözleşmenin öngördü-
ğü sendikal hak ve özgürlüklere saygı gösterme yükümlülüğünden azade olduğu 
düşünülmemelidir. 

 
Türkiye 1980’li ve 90’lı yıllarda Aplikasyon Komitesinde en çok hangi sözleşmelere 
aykırılıklar nedeniyle incelemeye alınmıştır?

UÇÖ’ nün Anayasasını benimseyen her ülke, temel bir insan hakkı olan sendika 
hakkı ve özgürlüğüne uymayı kabul etmiş olmaktadır. Bu nedenle UÇÖ’nün Sen-
dika Özgürlüğü Komitesi, 1980 sonrasında Türkiye aleyhine yapılan sendikal hak 
ihlalleri yakınmalarını kabul etmiş ve işleme koymuştur. Bu dönemde Türkiye’nin 
UÇÖ denetim organlarında ağır bir biçimde eleştirildiği bir başka uygulama da 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa dayanılarak, 1980 sonrasında düşüncelerinden 
ötürü başta üniversite öğretim üyeleri olmak üzere pek çok kamu görevlisinin işine 
son verilmesi olmuştur. Bu durum, Türkiye’nin 1967 tarihinde onaylamış olduğu 
111 sayılı İş ve Meslekte Ayrımcılık Sözleşmesinin açık bir ihlali olarak UÇÖ dene-
tim organlarının gündeminde olmuştur. UÇÖ Uzmanlar Komitesi ve Sendika Öz-
gürlüğü Komitesinin olumsuz Raporları, Türkiye’nin 1983’ten itibaren hemen her 
yıl Aplikasyon Komitesinde incelenmesine yol açmıştır.  Türkiye 12 Eylül sonrası 
UÇÖ ile işbirliği yapmaktan kaçınmıştır. 2821 ve 2822 sayılı yasaların hazırlanma 
sürecinde, yasa taslaklarını, UÇÖ’nün ısrarlı taleplerine rağmen yasalaşmalarından 
yalnızca birkaç ay önce UÇÖ’ye iletmiş, ve UÇÖ’nün görüş ve önerilerini dikkate 
almamıştır. Temmuz 1982, Eylül 1983 ve Eylül-Ekim 1984 tarihlerinde gerçekleş-
tirilen ve sorunların daha yakından incelenmesine ve hükümetle daha verimli bir 
diyalog kurulmasına imkan vereceği umulan Doğrudan İlişki Misyonları diyalog 
açısından başarısız kalmıştır (Gülmez, 1990c:14). Hükümet sonraki yıllarda vaat-
lere dayanan bir oyalama politikası izlemiş, Türkiye’ye gelen Danışsal Teknik Mis-
yonlarla yapılan görüşmelerde sendikal hak ve özgürlüklerde iyileşme sözü vermiş, 
ancak bu sözleri yerine getirmemiştir. 1988 yılında sendikalar ve toplu iş sözleş-
mesi mevzuatında yapılan kimi değişiklikler de yüzeysel olmuş ve UÇÖ’ye verilen 
taahhütlerin karşılandığı izlenimini verme amacına hizmet etmekten öteye gitme-
miştir. Türkiye 1983 yılında 98 ve 111 sayılı Sözleşmelere aykırılıklar nedeniyle, 
1989 yılında da 111 sayılı Sözleşmeye aykırılık nedeni ile Aplikasyon Komitesinde 
işçi ve işveren gruplarının ortak kararıyla özel paragrafa alınmıştır. 

Türkiye 1980 sonrasında hangi yıllarda ve hangi sözleşmelere aykırılıklar nedeniyle 
özel paragrafa alınmıştır?

1987 yılından itibaren aralıklı olarak gerçekleştirilen Anayasa değişiklikleri ve 
2821 ve 2822 sayılı kanunlarda yapılan değişliklerle, Türkiye’de gerek siyasal gerek-
se sendikal anlamda 12 Eylül hukukunun anti demokratik cenderesinin kırılması 
yolunda adımlar atılmıştır. 1990 sonrasındaki Anayasa değişiklikleri ve 2821 ve 
2822 sayılı yasalarda yapılan değişikliklerle yaratılan olumlu ortam Türkiye UÇÖ 
ilişkilerine de yansımıştır. Ancak bu değişiklikler, Türkiye’de çalışma mevzuatının 
özellikle de sendikal mevzuatın demokratikleşmesine yetmemiştir. Türkiye, ge-
rek işçi gerekse kamu görevlileri sendikalarına ilişkin mevzuat ve uygulamaların 
UÇÖ’nün örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkı normlarına aykırılıkları 
nedeniyle, UÇÖ denetim organlarının gündeminde olmaya devam etmiş; 2005 
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yılından sonra da Aplikasyon Komitesi Türkiye’yi 87 sayılı Sözleşme kapsamın-
da incelemeye almıştır. 2007 yılında Komite, iç mevzuatın 87 sayılı Sözleşme ile 
uyumlu hale getirilmesinin bir an önce sağlanması amacıyla Türkiye’ye üst dü-
zey bir heyet gönderilmesini önermiş ve bu heyet 28-30 Nisan 2008 tarihlerinde 
Türkiye’yi ziyaret etmiştir. 2821 sayılı Sendikalar, 2822 sayılı Toplu Sözleşme, Grev 
ve Lokavt Kanunlarının ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun, 
87 sayılı UÇÖ Sözleşmesine uygun hale getirilmediğini saptayan Aplikasyon 
Komitesi, 2009 yılındaki toplantısında, işveren ve işçi temsilcilerinden oluşacak 
üst düzey ikili bir Heyetin Türkiye’ye gönderilmesini tekrar önermiştir. Heyetin 
amacı, uzun süredir sürüncemede kalan, sendikal mevzuatın, UÇÖ denetim or-
ganlarının önerileri doğrultusunda 87 sayılı Sözleşmeye uygun hale getirilmesi 
için Hükümete yardımcı olmaktır. 3-5 Mart 2010 tarihlerinde Ankara’ya gelen 
heyet, işçi ve kamu görevlileri sendikaları konfederasyonları ve işveren sendikala-
rı konfederasyonu ile görüşmeler yapmıştır. Meclis Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu ile de görüşen heyet yetkilileri, hükümet yetkilileri ile görüşme 
olanağı bulamamıştır. Heyet, ziyaretin sonunda yaptığı açıklamada Hükümetin 
sendikal mevzuatı 87 ve 98 sayılı Sözleşmelerle uyumlu hale getirmek için bir 
eylem planı hazırlaması ve 2010 UÇÖ Konferansından önce gereken yasal deği-
şiklikleri yapması çağrısında bulunmuştur. 2010 yılında 5982 sayılı Kanunla 1982 
Anayasası’nda sendikal hak ve özgürlükler alanında değişiklikler yapılarak, yeni 
bir yasal düzenleme yapmanın önü açılmışsa da Türkiye, 2011 UÇÖ Konferansı-
na, istenen düzenlemeleri yapamadan katılmıştır. 2012 yılında ise AB ve ILO’nun 
2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanunu’na yönelttiği eleştiriler dikkate alınarak hazırlanan 6356 sayılı Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu  kabul edilmiş ve 7 Kasım 2012 tarihli Resmi Ga-
zetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  Aynı yıl  4688 sayılı Kamu Görevlileri 
Sendikaları Kanununun bir çok maddesi de, Anayasa değişiklikleri paralelinde 
yeniden düzenlenmiş, Kanunun adı da  Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu 
Sözleşme Kanunu olarak değiştirilmiştir. Ancak bu değişiklikler sendikal hak ve 
özgürlükler açısından yeterli olmamış ve Türkiye 2013 yılında 98 sayılı Sözleşme 
bağlamında Aplikasyon Komitesinin gündemine alınmıştır.  Türkiye 2015 yılında 
155 Sayılı sözleşme, 2017 yılında ise 135 sayılı sözleşme nedeniyle Aplikasyon 
Komitesinin gündeminde olmuştur.

2012 yılında ise AB ve ILO’nun 
2821 sayılı Sendikalar 
Kanunu ile 2822 sayılı Toplu 
İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanunu’na yönelttiği eleştiriler 
dikkate alınarak hazırlanan 
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Kanunu  kabul 
edilmiş ve 7 Kasım 2012 tarihli 
Resmi Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir.  Aynı yıl  
4688 sayılı Kamu Görevlileri
Sendikaları Kanununun bir 
çok maddesi de, Anayasa 
değişiklikleri paralelinde 
yeniden düzenlenmiş, 
Kanunun adı da  Kamu 
Görevlileri Sendikaları ve 
Toplu Sözleşme Kanunu olarak 
değiştirilmiştir.

83 Maddeden oluşan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 
Genel Gerekçesinde şöyle denilmektedir: 
“Türkiye’nin ILO’ya üye olduğu 1932 yılından günümüze değin, sendikal hak ve 
özgürlükler ile serbest toplu pazarlık ve toplu iş
uyuşmazlıklarının çözüm yolları, Türkiye-ILO ilişkilerinde belirgin rol oynamıştır. 
Mevcut düzenlemeler nedeniyle, özellikle 1980 sonrası
ülkemiz, ILO’nun denetim mekanizmasının etkisiyle uluslararası alanda hak etme-
diği muameleye maruz kalmıştır. Bu durumun farkında olarak, Kanunda sendikal 
hak ve özgürlükler ile serbest toplu pazarlık
süreçleri, 87 ve 98 No.lu ILO Sözleşmeleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir.” 

Kaynak: https://www.csgb.gov.tr/media/2057/sendika_yonetmelik.pdf
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1980 Sonrası Dönemde Sendika Özgürlüğü Komitesinde 
Türkiye
Türkiye 1980-2017 döneminde 29 vaka ile Sendika Özgürlüğü Komitesinin gün-
demine girmiştir. Bunlardan, 997, 999 ve 1029 sayılı vakalar 12 Eylül 1980 sonra-
sının sendikal hak ve özgürlükleri ihlal eden uygulamalarına ve düzenlemelerine 
ilişkin olarak Dünya Sendikalar Federasyonu, Dünya Emek Konfederasyonu ve 
Uluslararası Kamu Görevlileri Federasyonunun yaptıkları başvurulardır. 1990 
tarihi ve 1521 sayılı vakanın özelliği TÜRK-İŞ’in ve TÜRK-İŞ’e bağlı Demiryol-
İş’in, 1980 sonrasında sendikal hak ihlallerine karşı yaptıkları ek başvuru olma-
sıdır. Diğer başvurular farklı uluslararası ve ulusal sendikalar tarafından çeşitli 
sendikal hak ihlallerine ilişkin olarak yapılmıştır. 

UÇÖ Ankara Ofisi
UÇÖ’ nün 1976 yılında Ankara’da faaliyet geçen ofisi 2001 yılında yeni merkezi-
ne kavuşmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve sosyal tarafların giri-
şimiyle Türkiye hükümetinin UÇÖ’ya Oran’daki diplomatik alanda tahsis ettiği 
arsada UÇÖ Ankara Ofisi ve Enformasyon Merkezi inşa edilmiş ve 2001 yılında 
hizmete girmiştir.

 
UÇÖ Ankara Ofisinin görevleri nelerdir?

UÇÖ Ankara Ofisi UÇÖ’yü Türkiye’de temsil 
etmeyi, Türkiye’de uluslararası çalışma standart-
larının uygulanmasını izlemeyi, teknik işbirliği 
program ve projelerini uygulamayı, Türkiye hak-
kında veri toplamayı ve toplanan verileri değer-
lendirmeyi ve Enformasyon Merkezi aracılığıyla 
kamuoyuna UÇÖ yayın, belge ve dokümanları 
sunmayı, yayın satış programını yürütmeyi he-
deflemektedir. UÇÖ Ankara, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ile 10.02.2009 tarihinde imzalanan mutabakat zaptı çerçe-
vesinde, önümüzdeki yıllarda çocuk işçiliği ile mücadeleyi, genç ve kadın istih-
damını artırmayı, sosyal diyalogu güçlendirmeyi ve kayıtdışı istihdamı engelle-
meyi öncelikli hedefleri arasına almıştır.

UÇÖ Ankara Ofisi hakkında daha fazla bilgi için https://www.ilo.org/ankara/about-
us/lang--tr/index.htm

UÇÖ’nün 1976 yılında 
Ankara’da faaliyete geçen ofisi 
2001 yılında yeni merkezine 
kavuşmuştur.
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UÇÖ Ankara Ofisi

Kaynak: 
http://www.ilo.
org/public/turkish/
region/eurpro/
ankara/about/ UÇÖ 
Ankara Ofisi
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1980 Sonrası Dönemin Değerlendirmesi 
Türkiye’de 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinin yarattığı anti-demokratik ortam, 
1980-1988 yılları arasında Türkiye-UÇÖ ilişkilerinde 80 yıllık üyelik serüveni-
nin en gergin döneminin yaşanmasına neden olmuştur. 1990’lı yıllardan itibaren 
Anayasa ve yasalarda yapılan değişikliklerle, genel olarak çalışma yaşamına, özel 
olarak da sendikal hak ve özgürlüklere ilişkin olarak iyileşmeler sağlanmıştır. Bu 
iyileşmelerin sağlanmasında UÇÖ denetim organlarının katkısı olmuştur. Ulus-
lararası çalışma normları Türk mevzuatı için kaynak görevi yapmakla birlikte, 
Türkiye’de çalışma mevzuatının UÇÖ normları ile uyum içinde olduğu söyle-
nemez. Özellikle sendikal hak ve özgürlükler açısından yıllar süren iyileştirme 
çabalarının tam bir sonuca ulaşamaması, UÇÖ ve Türkiye ilişkilerinde gergin-
liğin devam etmesine neden olmaktadır. Türkiye UÇÖ sözleşmelerini geç onay-
lamakta ve onaylayacağı sözleşmeleri bazı istisnalar dışında iç mevzuata uygun 
olacağını düşündüğü sözleşmeler arasından seçmektedir. Türkiye, üyeliğinin ilk 
yıllarından beri UÇÖ sözleşmelerini onaylayarak yükümlülük altına girmekten 
kaçınmaktadır. Ayrıca onaylanan sözleşmelere işlerlik kazandırmakta da zorluk 
çekmektedir. UÇÖ, onaylanan sözleşmelerin uygulanmasını da talep ettiğin-
den, çalışma yaşamını etkin olarak denetleyemeyen Türkiye, bu açıdan da UÇÖ 
sözleşmelerini onaylamaktan kaçınmaktadır. Türkiye’nin UÇÖ’ye karşı olan 
yükümlülüklerini yerine getirmesi, UÇÖ sözleşmelerini onaylayıp uygulama-
sı, uluslararası alanda saygınlığı açısından önemli olduğu kadar ulusal düzeyde 
çalışma yaşamına ilişkin mevzuatın ve uygulamaların iyileştirilmesine yapacağı 
katkı açısından da önemlidir.

ILO Türkiye Ofisi’nin misyonu, ILO’nun temel önceliklerinin, standartlarının, ilgi 
alanlarının ve politikalarının gözetildiği, deneyimlerinin yaygınlaştırıldığı koşullar-
da hükümetle, işçi ve işveren kuruluşlarıyla aktif ilişki içinde yer alarak, herkes için 
insana yakışır işler sağlanması çabalarında Türkiye’de güçlü, görünür ve proaktif bir 
konuma sahip olmaktır. 
Türkiye’deki ILO Ofisi, ILO’nun Türkiye’de hükümet, sosyal ortaklar, paydaşlar, ulus-
lararası topluluk ve genel kamuoyu nezdindeki diplomatik temsilcisi olarak işlev gör-
mektedir. 
ILO Türkiye Ofisi Uluslararası Çalışma Standartlarını Türkiye’de yerleştirmek için 
çalışmakta, herkes için insana yakışır iş fırsatlarını yaygınlaştırmaya yönelik teknik 
işbirliği programları ve projeleri, geliştirmekte, uygulamakta ve izlemektedir. 
Ofis ayrıca Türkiye’deki sosyal ve ekonomik gelişmeleri, yasal düzenleme süreçlerini 
ve politika alanındaki girişimleri izleyip analiz etmekte, tanıtım-savunu çalışmaları 
yürütmektedir.

Kaynak: https://www.ilo.org/ankara/about-us/lang--tr/index.htm
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Özet
 Uluslararası Çalışma Örgütü - Türkiye ilişkilerin-

de 1932-1945 dönemini açıklamak.
 1932-1945 döneminde Türkiye’nin UÇÖ ile iliş-
kileri son derece sınırlı olmuştur. Her şeyden 
önce 1946 yılına kadar işçi ve işveren örgüt-
lerinin kurulmasının hukuki dayanaklarının 
bulunmayışı nedeniyle Türkiye, üçlü yapıdaki 
UÇÖ faaliyetlerine yalnızca hükümet temsil-
cisi ile sembolik olarak katılmıştır. 1938 tarihli 
Cemiyetler Kanunu ile sınıf esasına dayalı ce-
miyet kurulmasının yasaklanması, 1925 tarihli 
Takrir-i Sükun Kanunundan beri fiilen sürmek-
te olan sendika yasağını, hukuki alana taşımış; 
böylece Türkiye’nin UÇÖ’de üçlü delegasyonla 
temsili hukuken de olanaksız hale gelmiştir. 
UÇÖ’de işçi ve işveren kesiminin temsil edilme-
mesi Türkiye’nin Örgütte etkisiz kalmasına yol 
açmıştır. İkinci olarak 1936 tarihli İş Kanununa 
kadar Türkiye’de işçileri korumaya yönelik bü-
tüncül bir sosyal politika mevzuatının olmayışı, 
Türkiye’nin UÇÖ sözleşmelerini benimsemesi 
açısından önemli bir engel teşkil etmiştir.  Üçün-
cü olarak da bu dönemin ekonomik buhran ve 
II. Dünya Savaşı yıllarını kapsaması, gerek dün-
yada gerekse Türkiye’de sosyal politika alanın-
daki gelişmelere uygun olmayan bir ortam ya-
ratmıştır. Savaş yıllarında UÇÖ’nün kendisi de 
faaliyetlerini en aza indirmek zorunda kalmıştır.

 Uluslararası Çalışma Örgütü - Türkiye ilişkilerin-
de 1946-1959 dönemini açıklamak.
 Dönem içerisinde Türkiye - UÇÖ ilişkileri de-
ğişik boyutlarda gelişmiştir. Kuşkusuz, bu iliş-
kilerin yeterli olduğu savunulamaz. Bunda, 
Türkiye’nin Örgütle sağlıklı ve geniş ilişkiler kur-
mak ve bu ilişkiler doğrultusunda iç mevzuatını 
geliştirmek yerine; palyatif, durumu idare etme-
ye yönelik tavırlar içerisinde olması belirleyici 
olmuştur. Kuşkusuz, Türkiye’nin reel koşulları 
da bu süreç üzerinde etken olmuştur. Ülkenin 
sanayileşme sürecinin başlarında olması, çalışma 
yaşamının henüz gelişmemiş olması, örgütlenme 
hakkının yeni tanınmış olması, mevzuatın yeni 
ve sınırlı olması, ülkenin maddi kaynaklarının ve 
insan gücü olanaklarının yetersizliği bunlar ara-
sındadır. Ancak, Türkiye’nin bu olumsuz koşul-
lara rağmen gösterebileceği işbirliğini dahi yap-
madığı söylenebilir. Bu olumsuzluklara karşın, 
dönem içerisinde Uluslararası Çalışma Örgütü, 
değişik yollarla Türkiye’de çalışma ilişkileri ala-
nındaki gelişmeler ve mevzuat üzerinde olumlu 
etkiler yapmıştır. Çıkarılan birçok yasanın gerek-
çesinde yapılan atıflar, bunun açık bir göstergesi-
dir. Türkiye’nin UÇÖ’ye, onayladığı sözleşmele-
rin uygulanma durumuna ilişkin olarak verdiği 
raporların incelenmesi, gerekleri tümüyle yerine 
getirilmiyor da olsa, Örgüt normlarının Türk ça-
lışma mevzuatı ve uygulama üzerinde etkili ol-
duğunu ortaya koymaktadır.

1 2
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 Uluslararası Çalışma Örgütü - Türkiye ilişkilerin-
de 1960-1980 dönemini açıklamak.
 Türkiye-UÇÖ ilişkilerinde 1960-1980 dönemi, 
ilişkilerin geliştiği bir dönem olarak görülebilir. 
Yeterli olmamakla birlikte bu dönemde sözleş-
melerin onaylanması açısından daha fazla gayret 
gösterilmiştir. Temel ve öncelikli sözleşmelerin 
bir kısmının onaylanması bu açıdan kayda de-
ğerdir. Ancak 1961 Anayasasının demokratik 
ve sosyal temeli ve bu temel üzerinde Türkiye’de 
çalışma mevzuatındaki gelişmeler ve özellikle 
toplu iş hukukunun gelişmesi, daha fazla UÇÖ 
sözleşmesinin onaylanabileceğini de düşündür-
mektedir. Türkiye’nin iç mevzuata uyan UÇÖ 
sözleşmelerini onaylama eğilimi, bu dönemde 
de devam etmiştir. Bireysel ve toplu iş hukuku-
nun gelişmesinde ve 1475 sayılı İş Kanununun 
hazırlanmasında UÇÖ sözleşmelerinden geniş 
ölçüde yararlanılmıştır. Türkiye iç mevzuatına 
uyan sözleşmeleri onaylama eğiliminde olsa da 
mevzuata uygunluk konusundaki yorumları her 
zaman UÇÖ’nün denetim organlarının görüşleri 
ile uyuşmamıştır. Bu nedenle Uzmanlar Komite-
si Raporlarında bu aykırılıklara ilişkin gözlemler 
geniş bir biçimde yer almış, Türkiye, Aplikasyon 
Komitesinde inceleme konusu olmuş, ve dönem 
boyunca iki kez özel paragrafa alınmıştır. Ayrıca 
Sendika Özgürlüğü Komitesine yapılan şikayet-
lerin sayısı da artmıştır.

 

 Uluslararası Çalışma Örgütü - Türkiye ilişkilerin-
de 1980 sonrası dönemi açıklamak.
 Türkiye’de 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinin 
yarattığı anti-demokratik ortam, 1980-1988 yıl-
ları arasında Türkiye-UÇÖ ilişkilerinde 85 yıllık 
üyelik serüveninin en gergin döneminin yaşan-
masına neden olmuştur. 1990’lı yıllardan itibaren 
Anayasa ve yasalarda yapılan değişikliklerle, ge-
nel olarak çalışma yaşamına, özel olarak da sen-
dikal hak ve özgürlüklere ilişkin olarak iyileşme-
ler sağlanmıştır. Bu iyileşmelerin sağlanmasında 
UÇÖ denetim organlarının katkısı olmuştur. 
Uluslararası çalışma normları Türk mevzuatı için 
kaynak görevi yapmakla birlikte, Türkiye’de çalış-
ma mevzuatının UÇÖ normları ile uyum içinde 
olduğu söylenemez. Özellikle sendikal hak ve 
özgürlükler açısından yıllar süren iyileştirme ça-
balarının tam bir sonuca ulaşamaması, UÇÖ ve 
Türkiye ilişkilerinde gerginliğin devam etmesine 
neden olmaktadır. Türkiye UÇÖ sözleşmelerini 
geç onaylamakta ve onaylayacağı sözleşmeleri 
bazı istisnalar dışında iç mevzuata uygun ola-
cağını düşündüğü sözleşmeler arasından seç-
mektedir. Türkiye, üyeliğinin ilk yıllarından beri 
UÇÖ sözleşmelerini onaylayarak yükümlülük 
altına girmekten kaçınmaktadır. Ayrıca onay-
lanan sözleşmelere işlerlik kazandırmakta da 
zorluk çekmektedir. UÇÖ, onaylanan sözleşme-
lerin uygulanmasını da talep ettiğinden, çalışma 
yaşamını etkin olarak denetleyemeyen Türkiye, 
bu açıdan da UÇÖ sözleşmelerini onaylamaktan 
kaçınmaktadır. Türkiye’nin UÇÖ’ne karşı olan 
yükümlülüklerini yerine getirmesi, UÇÖ söz-
leşmelerini onaylayıp uygulaması, uluslararası 
alanda saygınlığı açısından önemli olduğu kadar 
ulusal düzeyde çalışma yaşamına ilişkin mevzu-
atın ve uygulamaların iyileştirilmesine yapacağı 
katkı açısından da önemlidir.

3 4
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin UÇÖ’ye göz-
lemci göndermeye başladığı yıldır?

a.  1919
b.  1923
c.  1927
d.  1932
e.  1946

2. Türkiye hangi örgüte üye olurken otomatik olarak 
UÇÖ’ye de üye olmuştur?

a.  Birleşmiş Milletler
b.  ILO
c.  Milletler Cemiyeti
d.  Avrupa Konseyi
e.  Enternasyonal Çalışma Derneği

3. Türkiye’nin onayladığı ilk UÇÖ sözleşmesi aşağı-
dakilerden hangisidir?

a.  Yer altı İşleri (kadınlar) Sözleşmesi
b.  İşsizlik Sözleşmesi
c.  Beyaz Fosfor Sözleşmesi
d.  Madenlerde Çalışma Yaşı Sözleşmesi
e.  Azami Ağırlık Sözleşmesi

4. Türkiye UÇÖ’ye üçlü delegasyonla katılmaya hangi 
tarihte başlamıştır?

a.  1921
b.  1932
c.  1936
d.  1946
e.  1960

5. Yakın ve Orta Doğu Enstitüsü hangi tarihte kurul-
muştur?

a.  1980
b.  1955
c.  1947
d.  1960
e.  1959

6. 1960-1980 döneminde Türkiye kaç kez özel parag-
rafa alınmıştır?

a.  Türkiye özel paragrafa 2 kez alınmıştır
b.  Türkiye özel paragrafa 1 kez alınmıştır
c.  Türkiye özel paragrafa hiç alınmamıştır
d.  Türkiye özel paragrafa 3 kez alınmıştır
e.  Türkiye özel paragrafa 4 kez alınmıştır

7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin onayladığı ön-
celikli sözleşmelerden biridir?

a.  144 sayılı Üçlü Danışma Sözleşmesi
b.  95 sayılı Ücretlerin Korunması Sözleşmesi
c.  88 sayılı İstihdam Hizmetleri Sözleşmesi,
d.  29 sayılı Zorla Çalışma Sözleşmesi 
e.  14 sayılı Hafta Tatili Sözleşmesi

8. Türkiye UÇÖ temel sözleşmelerinden kaç tanesini 
onaylamıştır?

a.  8 tanesini
b.  7 tanesini
c.  2 tanesini 
d.  1 tanesini 
e.  4 tanesini

9. Türkiye 2017 tarihi itibariyle kaç UÇÖ sözleşmesi-
ni onaylamıştır

a.  123
b.  18
c.  60
d.  35
e.  7

10.  Türkiye-UÇÖ ilişkilerinde en sorunlu yıllar aşağı-
dakilerden hangisidir?

a.  1920’li yıllar
b.  1930’lu yıllar
c.  1950’li yıllar
d.  1960’lı yıllar
e.  1980’li yıllar



Uluslararası Sosyal Politika224

Okuma Parçası
Türkiye’nin Onayladığı UÇÖ Sözleşmeleri

UÇÖ Sözleşmesi (Sayı, Ad, Kabul Tarihi) UÇÖ Genel Müdürlüğüne Tescil İşlemi

1 2	sayılı	İşsizlikSözleşmesi,	1919 14.07.1950

2
11	sayılı	Örgütlenme	Özgürlüğü	(Tarım)	
Sözleşmesi,	1921

29.03.1961

3
14	sayılı	Haftalık	Dinlenme	(Sanayi)	Sözleşmesi,	
1921

27.12.1946

4
15	sayılı	Asgari	Yaş	(Trimciler	ve	Ateşçiler)	
Sözleşmesi,	1921

29.09.1959	Aynı	konudaki	138	sayılı	Sözleşmenin	
Türkiye	tarafından	onaylanması	nedeniyle	

30.10.1998	tarihinde	fesholmuştur.

5
26	sayılı	Asgari	Ücret	Belirleme	Yöntemi	
Sözleşmesi,	1928

29.01.1975

6 29	sayılı	Zorla	Çalıştırma	Sözleşmesi,	1930 30.10.1998

7 34	sayılı	Ücretli	İş	Bulma	Büroları	Sözleşmesi,	1933
27.12.1946	Aynı	konudaki	96	sayılı	Sözleşmenin	

Türkiye	tarafından	onaylanması	nedeniyle	
23.01.1952	tarihinde	fesholmuştur.

8
42	sayılı	İşçinin	Tazmini	(Meslek	Hastalıkları)	
Sözleşmesi	(Revize),	1934

27.12.1946

9 45	sayılı	Yeraltı	İşleri	(Kadınlar)	Sözleşmesi,	1935 21.04.1938

10
53	sayılı	Ticaret	Gemilerinde	Çalışan	Kaptanlar	Ve	
Gemi	Zabitlerinin	Meslekî	Yeterliliklerinin	Asgari	
İcaplarına	İlişkin	Sözleşme.	1936

22.04.2005

11
55	sayılı	Gemi	adamlarının	Hastalanması,	
Yaralanması	ya	da	Ölümü	Halinde	Armatörün	
Sorumluluğuna	İlişkin	Sözleşme,	1936

17.03.2005

12
58	sayılı	Asgari	Yaş	(Deniz)	Sözleşmesi	(Revize),	
1936

29.09.1959	Aynı	konudaki	138	sayılı	Sözleşmenin	
Türkiye	tarafından	onaylanması	nedeniyle	

30.10.1998	tarihinde	fesholmuştur.

13
59	sayılı	Asgari	Yaş	(Sanayi)	Sözleşmesi	(Revize),	
1937

12.07.1993	Aynı	konudaki	138	sayılı	Sözleşmenin	
Türkiye	tarafından	onaylanması	nedeniyle	

30.10.1998	tarihinde	fesholmuştur.
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14 68 sayılı Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Ye-
mek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme, 1946 17.03.2005

15 69 sayılı Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Dip-
lomalarına İlişkin Sözleşme, 1946 17.03.2005

16 73 sayılı Gemi Adamlarının Sağlık Muayenesine 
İlişkin Sözleşme, 1946 17.03.2005

17 77 sayılı Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) 
Sözleşmesi, 1946 02.11.1984

18 80 sayılı Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi, 
1946 13.07.1949

19 81 sayılı İş Teftişi Sözleşmesi, 1947 04.03.1951

20 87 sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma 
Hakkının Korunması Sözleşmesi, 1948 12.07.1993

21 88 sayılı İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması 
Sözleşmesi, 1948 14.07.1950

22 92 sayılı Mürettebatın Gemide Barınmasına 
İlişkin Sözleşme (Revize), 1949 17.03.2005

23 94 sayılı Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) 
Sözleşmesi, 1949 29.03.1961

24 95 sayılı Ücretlerin Korunması Sözleşmesi, 1949 29.03.1961

25 96 sayılı Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi 
(Revize), 1949 23.01.1952

26 98 sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı 
Sözleşmesi, 1949 23.01.1952

27 99 sayılı Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Ta-
rım) Sözleşmesi, 1951 23.01.1970

28 100 sayılı Eşit Ücret Sözleşmesi, 1951 19.07.1967

29 102 sayılı Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) 
Sözleşmesi, 1952 29.01.1975

30 105 sayılı Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması 
Sözleşmesi, 1957 29.03.1961
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31
108	sayılı	Gemi	adamları	Ulusal	Kimlik	Kartlarına	İlişkin	
Sözleşme,	1958

07.02.2005

32 111	sayılı	Ayırımcılık	(İş	ve	Meslek)	Sözleşmesi,	1958 19.07.1967

33 115	sayılı	Radyasyondan	Korunma	Sözleşmesi,	1960 15.11.1968

34 116	sayılı	Son	Maddelerin	Revizyonu	Sözleşmesi,	1961 02.09.1968

35
118	sayılı	Muamele	Eşitliği	(Sosyal	Güvenlik)	Sözleşmesi,	
1962

25.06.1974

36
119	sayılı	Makinelerin	Korunma	Tertibatı	ile	Teçhizi	
Sözleşmesi,	1963

13.11.1967

37 122	sayılı	İstihdam	Politikası	Sözleşmesi,	1964 13.12.1977

38 123	sayılı	Asgari	Yaş	(Yeraltı	İşleri)	Sözleşmesi,	1965 08.12.1992

39 127	sayılı	Azami	Ağırlık	Sözleşmesi,	1967 13.11.1975

40
133	sayılı	Mürettebatın	Gemide	Barındırılmasına	İlişkin	
Sözleşme	(İlave	Hükümler),	1970

17.03.2005

41
134	sayılı	İş	kazalarının	Önlenmesine	(Gemi	adamları)	
İlişkin	Sözleşme,	1970

17.03.2005

42 135	sayılı	İşçi	Temsilcileri	Sözleşmesi,	1971 12.07.1993

43 138	sayılı	Asgari	Yaş	Sözleşmesi,	1973 30.10.1998

44
142	sayılı	İnsan	Kaynaklarının	Geliştirilmesi	Sözleşmesi,	
1975

12.07.1993

45
144	sayılı	Üçlü	Danışma	(Uluslararası	Çalışma	Standartları)	
Sözleşmesi,	1976

12.07.1993

46
146	sayılı	Gemi	adamlarının	Yıllık	Ücretli	İznine	İlişkin	
Sözleşme,	1976

28.07.2005

47
151	sayılı	Çalışma	İlişkileri	(Kamu	Hizmeti)	Sözleşmesi,	
1978

12.07.1993

48
152	sayılı	Liman	İşlerinde	Sağlık	ve	Güvenliğe	İlişkin	
Sözleşme,	1979

17.03.2005
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49
153	sayılı	Karayolları	Taşımacılığında	Çalışma	Saatleri	ve	
Dinlenme	Sürelerine	İlişkin	Sözleşme,	1979

17.03.2005

50
155	sayılı	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	ve	Çalışma	Ortamına	
İlişkin	Sözleşme,	1981

12.04.2005

51 158	sayılı	Hizmet	İlişkisine	Son	Verilmesi	Sözleşmesi,	1982 04.01.1995

52
159	sayılı	Mesleki	Rehabilitasyon	ve	İstihdam	(Sakatlar)	
Sözleşmesi,	1983

26.06.2000

53 161	sayılı	Sağlık	Hizmetlerine	İlişkin	Sözleşme,	1985 22.04.2005

54
164	sayılı	Gemi	adamlarının	Sağlığının	Korunması	ve	
Tıbbi	Bakımına	İlişkin	Sözleşme,	1987

17.03.2005

55
166	sayılı	Geni	adamlarının	Ülkelerine	Geri	
Gönderilmesine	İlişkin	Sözleşme	(revize),	1987

17.03.2005

56
167	sayılı	İnşaat	İşlerinde	Güvenlik	ve	Sağlık	Sözleşmesi,	
1988

23.03.2015

57 176	sayılı	Madenlerde	Güvenlik	ve	Sağlık	Sözleşmesi	1995 23.03.2015

58
182	sayılı	En	Kötü	Biçimlerdeki	Çocuk	İşçiliğinin	
Yasaklanması	ve	Ortadan	Kaldırılmasına	İlişkin	Acil	Eylem	
Sözleşmesi,	1999

02.08.2001

59 Denizcilik	Çalışma	Sözleşmesi		MLC	2006
Resmi	Gazete	Yayım	Tarihi	ve	Sayısı:	

25.03.2017/30018

60
187	Sayılı		İş	Sağlığı	ve	Güvenliğini	Geliştirme	Çerçeve	
Sözleşmesi,	2006

16.01.2014
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c  Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Çalışma Ör-

gütü - Türkiye İlişkilerinde 1932-1945 Döne-
mi” konusunu yeniden gözden geçiriniz..

2. c  Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Çalışma Ör-
gütü - Türkiye İlişkilerinde 1932-1945 Döne-
mi” konusunu yeniden gözden geçiriniz

3. a  Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Çalışma Ör-
gütü - Türkiye İlişkilerinde 1932-1945 Döne-
mi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. d  Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Çalışma Ör-
gütü - Türkiye İlişkilerinde 1946-1959 Döne-
mi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. b  Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Çalışma Ör-
gütü - Türkiye İlişkilerinde 1946-1959 Döne-
mi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. a  Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Çalışma Ör-
gütü - Türkiye İlişkilerinde 1960-1980 Döne-
mi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. a  Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Çalışma Ör-
gütü - Türkiye İlişkilerinde 1980 Sonrası Döne-
mi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Çalışma Ör-
gütü - Türkiye İlişkilerinde 1980 Sonrası Dö-
nem” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. c  Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Çalışma Ör-
gütü - Türkiye İlişkilerinde 1980 Sonrası Dö-
nem” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. e  Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Çalışma Ör-
gütü - Türkiye İlişkilerinde 1980 Sonrası Dö-
nem” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütüne 1932 yılında 
Milletler Cemiyetine üye olurken otomatik olarak üye 
olmuştur.

Sıra Sizde 2
Türkiye 1946 yılından itibaren UÇÖ Konferanslarına 
hükümet temsilcilerinin yanı sıra işçi ve işveren tem-
silcileri ile de katılmıştır.

Sıra Sizde 3
98 sayılı Sözleşme UÇÖ’de 18 Haziran 1949’da kabul 
edilmiş, 18 Temmuz 1951’de yürürlüğe girmiştir. Tür-
kiye ise sözleşmenin onayına ilişkin kanunu, yürürlüğe 
girmesinden yirmi gün sonra 8 Ağustos 1951 tarihinde 
kabul etmiştir.

Sıra Sizde 4
UÇÖ’nün 8 temel sözleşmesinden üçü, yani 100 sayılı 
Eşit Ücret Sözleşmesi, 105 sayılı Zorla Çalıştırılmanın 
Kaldırılması Sözleşmesi, 111 sayılı Ayrımcılık (iş ve mes-
lek) Sözleşmesi 1960-1980 döneminde onaylanmıştır.

Sıra Sizde 5 
Türkiye 1978 yılında, 94 sayılı Çalışma Şartları (Kamu 
Sözleşmeleri), 95 sayılı Ücretlerin Korunması ve 119 sayılı 
Makinelerin Korunma Tertibatı ile Teçhizi Sözleşmelerini 
ihlal ettiği için, işçi ve işveren gruplarının ortak kararıyla, 
özel paragrafa alınmıştır. Ayrıca 1980 yılında, 94 ve 95 sa-
yılı Sözleşmeleri ihlal ettiği için, işçi ve işveren gruplarının 
ortak kararıyla yeniden özel paragrafa alınmıştır.

Sıra Sizde 6 
2017 yılı itibariyle UÇÖ’nün 189 sözleşmesi vardır ve 
Türkiye 189 UÇÖ sözleşmesinden 60 sözleşmeyi onay-
lamıştır.

Sıra Sizde 7 
Hemen bütün sözleşmelerin onay gerekçelerinde söz 
konusu sözleşmenin mevzuatımıza uygunluğu nedeni 
ile onaylandığı belirtilmektedir. Ancak 87 ve 151 sayı-
lı Sözleşmelerin onay gerekçelerinde Türkiye’nin daha 
önce kabul ettiği UÇÖ sözleşmeleri, İnsan Hakları Ev-
rensel Bildirgesi ve Avrupa Sosyal Şartı gibi uluslarara-
sı belgelere atıf vardır. 

Sıra Sizde 8 
Türkiye, 1980’li ve 1990’lı yıllarda, Aplikasyon Komi-
tesinde en çok 98 sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık 
Hakkı ve 111 sayılı İş ve Meslekte Ayrımcılık Sözleş-
melerine aykırılıklar nedeniyle incelemeye alınmıştır.

Sıra Sizde 9 
Türkiye 1983 yılında 98 ve 111 sayılı Sözleşmelere aykı-
rılıklar nedeniyle, 1989 yılında da 111 sayılı Sözleşmeye 
aykırılık nedeni ile Aplikasyon Komitesinde işçi ve işve-
ren gruplarının ortak kararıyla özel paragrafa alınmıştır. 

Sıra Sizde 10
UÇÖ Ankara Ofisinin görevleri, UÇÖ’yü Türkiye’de tem-
sil etmek, Türkiye’de uluslararası çalışma standartlarının 
uygulanmasını izlemek, teknik işbirliği program ve pro-
jelerini uygulamak, Türkiye hakkında veri toplamak ve 
toplanan verileri değerlendirmek ve Enformasyon Mer-
kezi aracılığıyla kamuoyuna UÇÖ yayın, belge ve dokü-
manları sunmak, yayın satış programını yürütmektir.
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231Sözlük

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi: Türk Silahlı Kuvvet-
lerinin 12 Eylül 1980 günü emir-komuta zinciri 
içinde gerçekleştirdiği askerî müdahale. 

12 Mart Muhtırası: 12 Mart 1971 tarihinde Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin Genelkurmay Başkanı 
ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutan-
larının hükûmeti istifaya zorlamak amacıyla 
Cumhurbaşkanı’na verdikleri muhtıra. 

15-16 Haziran Olayları: 15-16 Haziran 1970 tarih-
lerinde Türkiye’de İstanbul merkezli olarak başla-
yan ve yayılan, Türkiye tarihindeki en büyük işçi 
eylemlerinden biri. Eylemler, 1970 tarihli ve 1317 
sayılı Kanunla sendikal hakların kısıtlanmak isten-
mesi üzerine başlamıştır. 

77’ler grubu: Birleşmiş Milletler bünyesindeki 77 
üçüncü dünya ülkesinin 1964 yılında oluşturduğu 
ülkeler grubu. Günümüzde 77’ler grubunun 131 
üyesi vardır, ancak tarihsel anlamı nedeniyle 77’ler 
adını korumaktadır.

A
Aktif işgücü piyasası politikaları: İşsizlerin iş bulma-

larını sağlamak amacıyla hükümetlerin kamu istih-
dam hizmetleri, mesleki eğitim programları ve istih-
dam destekleri alanlarında geliştirdikleri politikalar.

Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi: Amerika’daki 
on üç Koloninin Büyük Britanya Krallığı’na kar-
şı bağımsızlıklarını ilan ettikleri belge. Amerikan 
Kongresi tarafından 2 Temmuz 1776 tarihinde 
onaylanmış 4 Temmuz’da ilan edilmiştir. Bildirge, 
ayrıca bütün insanların özgür ve eşit olduğunu, 
insanların doğuştan gelen ve kaybetme ihtima-
li olmayan, hükümetler veya devletler tarafından 
bağışlanmamış ve onların keyfine tabii olmayan 
haklara sahip olduğunu ilan etmiştir. 

Anayasal organlar: Yapısı ve görevleri Uluslararası 
Çalışma Örgütü Anayasası’nda düzenlenen üç or-
gandır: Uluslararası Çalışma Konferansı, Yönetim 
Konseyi ve Uluslararası Çalışma Bürosu.

Avrupa Birliği (AB): Yirmiyedi üye ülkeden oluşan 
ve toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulu-
nan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi: Avrupa Konseyi-
nin 1950 tarihinde insan hakları alanında benimse-
diği temel sözleşme. Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesi, yaklaşık 800 milyon Avrupa vatandaşının hak 
ve özgürlüğünü koruyacak bir sistem kurmuştur. 

Avrupa Konseyi: 5 Mayıs 1949 yılında insan hakla-
rı, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak 
amacıyla Avrupa çapında kurulmuş hükümetler 
arası bir kuruluş. 

Avrupa Sosyal Şartı: Avrupa Konseyi tarafından 
1961 tarihinde kabul edilen ve temel sosyal ve eko-
nomik hakları güvence altına alan metin. Avrupa 
Sosyal Şartı, bildirge niteliğinde olmayıp uluslara-
rası sözleşme niteliği taşıyan ve onaylayan ülkeler 
açısından bağlayıcılığı olan bir belgedir. Sosyal 
Şart, çalışma hakkı, meslek eğitimi hakkı, uygun 
maaş ve çalışma ortamı, sendika üyeliği, sosyal ve 
tıbbi yardım ve sosyal güvenlik gibi bir dizi hakkı 
güvence altına alır. 

B
Birinci kuşak insan hakları: Özgürlük isteminin ya-

rattığı kişisel haklar (örneğin kişi güvenliği, ko-
nut dokunulmazlığı, düşünce hürriyeti) ile siyasal 
haklar (örneğin seçme ve seçilme, siyasal faaliyette 
bulunma).

Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri: Bir-
leşmiş Milletlere üye olan 192 ülke tarafından 
2015’e kadar yerine getirilmesi planlanan hedefler. 
Eylül 2000’de Birleşmiş Milletlerin New York Binyıl 
Zirvesi’nde resmileştirildi.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP): Birleş-
miş Milletlerin çevrenin korunması alanında lider 
bir rol oynayarak çevrenin korunmasını ve çev-
reyle ilgili konuların gözlemlenmesini destekleyen 
programı.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi: 20 
Kasım 1989’da kabul edilen bu sözleşme 18 yaş al-
tındaki herkesin istismar, şiddet ve açlıktan uzak 
bir ortamda kendisini geliştirmeye hakkı olduğu-
nu belirtmektedir. 

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNI-
CEF): Birleşmiş Milletlerin çocuk haklarını koru-
yan ve savunan kuruluşu. Aynı zamanda, dünya-
da en zor koşullarda yaşayan çocukları korumayı 
misyon edinmiştir.

Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 
Haklar Uluslararası Sözleşmesi: 16 Aralık 1966’da 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul 
edilen ve 3 Ocak 1976 itibariyle yürürlüğe giren çok 
taraflı bir anlaşma. Sözleşme, taraf devletlerin, bi-
reylere çalışma hakları, sağlık hakkı, eğitim hakkı ve 
yeterli bir yaşam standardı hakkı dahil olmak üzere 
çeşitli ekonomik, sosyal ve kültürel haklar verilme-
sine yönelik çalışmalarını taahhüt eder.

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı 
(UNHABITAT): Birleşmiş Milletlerin herkes için 
uygun bir barınma olanağının sağlanmasına ve 
sosyal ve çevresel olarak güçlü şehir ve kasabaların 
gelişmesine destek olan programı. 

Sözlük
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Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın 
Tüm Biçimlerinin Önlenmesi Sözleşmesi: 1979 
yılında yürürlüğe giren bu Sözleşme, kadın hakları 
için uluslararası bir bildirge olarak tanımlanır. Ka-
dına karşı ayrımcılığı, cinsiyete dayalı dışlama ve 
yasaklamalar olarak tanımlayan sözleşme, bu ayrım-
cılığın sona ermesi için ülkeleri teşvik etmektedir. 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP): 
Birleşmiş Milletlerin kalkınmaya ilişkin uluslara-
rası programı. Daha iyi bir yaşam ortamının ku-
rulmasını destekleyen bu program, ülkeleri bilgi, 
deneyim ve kaynaklara eriştirerek birbirlerine 
bağlar ve birbirleri ile iletişim kurmalarını sağlar. 

Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Ulus-
lararası Sözleşmesi: 16 Aralık 1966’da Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve 
23 Mart 1976 itibariyle yürürlüğe giren çok taraflı 
bir antlaşma. Sözleşme, taraf devletlerin, bireyle-
rin yaşama hakkı, din özgürlüğü, ifade özgürlüğü, 
toplantı özgürlüğü, seçim hakları ve adil yargılan-
ma hakları dahil, medeni ve siyasi haklarına saygı 
göstermelerini taahhüt eder. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
(UNHCR): Birleşmiş Milletlerin mültecilerin ko-
runmasını sağlayan ve başka bir ülkeye yerleştiril-
melerine ya da gönüllü olarak yurtlarına dönme-
lerine yardımcı olarak, sorunlarına kalıcı çözüm 
bulma arayışına giren organı.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA): Birleşmiş 
Milletlerin gelişmekte olan ve geçiş ekonomisine 
sahip ülkelere nüfus ile ilgili konularda destek sağ-
layan uluslararası fonu. Kadın, erkek ve çocukların 
sağlıklı bir yaşam sürme haklarını savunur. 

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferan-
sı (UNCTAD): Birleşmiş Milletlerin 1964 yılında 
kurulmuş olan hükümetler arası daimi bir organı. 
UNCTAD, Birleşmiş Milletlerin gelişmekte olan 
ülkelerin ticaret, yatırım ve kalkınma konuları ile 
ilgili temel organıdır. 

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve 
Kadınların Güçlendirilmesi Kuruluşu (UN-
Women): Ocak 2011 yılında Birleşmiş Milletlerin 
kadınla ilgili dört ayrı programının birleştirilmesi 
ile oluşturulan ve kadınların ve kız çocuklarının 
güçlendirilmesini amaç edinen yeni birimi. 

Birleşmiş Milletler Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile 
Fertlerinin Haklarının Korunması Sözleşmesi: 
1990 yılında kabul edilen bu Sözleşmenin amacı 
göçmenlerin insan haklarına saygı gösterilmesinin 
sağlanmasıdır. Sözleşme yeni haklar yaratmamak-
ta, göçmenlerle ülke vatandaşlarına eşit muamele 
yapılmasını ve aynı çalışma koşullarının sağlan-
masını istemektedir. 

Birleşmiş Milletler Ulus Ötesi Şirketler Merkezi: 
1974 yılında Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan 
ve amacı, ulus ötesi şirketlerin niteliğini, özellikle 
gelişmekte olan ülkeler üzerindeki ekonomik, yasal, 
politik ve sosyal etkilerini araştırmak, gelişmekte 
olan ülkelerin ulus ötesi şirketlerle olan ilişkilerinde 
müzakere kapasitelerini artırmak ve ulus ötesi şir-
ketlerin, ulusal kalkınma amaçlarına ve dünya eko-
nomisine katkılarını artıracak etkin uluslararası dü-
zenlemeler yapmak olarak belirlenmiş olan Merkez.

Birleşmiş Milletler: 24 Ekim 1945 tarihinde dünya 
barışını, güvenliğini korumak ve uluslar arasında 
ekonomik, toplumsal ve kültürel işbirliği oluştur-
mak için kurulan uluslararası bir örgüttür.

Bölgesel toplantı: Uluslararası Çalışma Konferansı 
gibi sözleşme ve tavsiyeler kabul etme yetkisi ol-
maksızın, dört coğrafi bölgeye özgü sorunları in-
celemek amacıyla, üçlü temsil ilkesine göre düzenli 
aralıklarla yapılan toplantılar/konferanslardır. 

Bretton Woods Kuruluşları: Uluslararası Para Fonu 
(IMF) ve Dünya Bankasının kurulmasına, Tem-
muz 1944’de Amerika Birleşik Devletleri’nin New 
Hampshire eyaletinde küçük bir kasaba olan Bret-
ton Woods’da toplanan Birleşmiş Milletler Para ve 
Finans Konferansında karar verilmiştir. Bu neden-
le bu kuruluşlara Bretton Woods kuruluşları da 
denmektedir. 

C-Ç
Çift tartışma: Uluslararası Çalışma Konferansı’nın, 

sözleşme ve/ya da tavsiye kabul edilmesine yönelik 
olarak gündemine yazılan sorunu (konuyu), üst 
üste iki yıl tartışarak karar vermesidir. 

Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası 
Programı (IPEC): Uluslararası Çalışma Örgütü-
nün 1992 yılında Brezilya, Hindistan, Endonezya, 
Kenya, Tayland ve Türkiye’de başlattığı daha son-
ra başka ülkelerin de katıldığı, çalışan çocukları 
korumayı, çocuk işçiliği sorunuyla mücadeleyi ve 
bu soruna son vermeyi amaçlayan uluslararası bir 
program.

D
Değer zinciri: Tüketiciye satılan bir ürün veya hizme-

tin üretimiyle ilişkili aşamalar serisi; her aşamada 
ürün veya hizmete bir değer eklenir. 

Denetim: Uluslararası Çalışma Örgütü’nün, oluştur-
duğu kurallar düzeninin uygulamaya aktarılması 
için öngördüğü koruma sistemleridir.

Dünya Gıda Programı (WFP): Birleşmiş Milletlerin 
insan kaynaklı afet ve doğal afet mağduru olan in-
sanlara gıda sağlayan programı. 
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO): Birleşmiş Milletlerin 
sağlık alanında uluslararası nitelik taşıyan çalışma-
larda yönetici ve koordinatör sıfatıyla hareket eden 
kuruluşu hastalıkları önleyici araştırmaların yapıl-
masını koordine eder ve destekler.

F
Fesih: Onaylanmış bir sözleşmeden doğan hukuksal 

ve anayasal yükümlükleri sona erdirmek üzere, bir 
devlet yetkilisinin imzasıyla Uluslararası Çalışma 
Bürosu Genel Müdürü’ne gönderilen yazılı bildi-
rimle gerçekleşen bir işlemdir.

Filadelfiya Bildirgesi: Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün amaç ve hedeflerini belirlemek üzere 
10 Mayıs 1944 tarihinde kabul edilen ve 1946’dan 
beri Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası’nın 
eki olan “anayasal” bir belgedir.

G 
Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı: Avrupa 

Konseyinin, Avrupa Sosyal Şartının sosyal haklar 
yönünden eksik ve yetersiz olan maddi içeriğinin 
gözden geçirilmesi sonucunda 2 Nisan 1996 tari-
hinde kabul ettiği belge. Eklenen yeni hak alanları 
ile Avrupa Sosyal Şartının içeriği genişletilmiştir. 

Gümrük Birliği: Bir grup ülkenin, kendi aralarındaki 
serbest ticaret alanına ek olarak üçüncü ülkelere 
karşı ortak dış gümrük tarifesi ve ortak dış ticaret 
politikası uygulamaları. 

I-İ
İkinci kuşak insan hakları: Eşitlik isteminin yarattığı 

ekonomik, sosyal ve kültürel haklar (örneğin çalış-
ma hakkı, sosyal güvenlik hakkı). 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi: Birleşmiş Millet-
ler İnsan Hakları Komisyonu’nun Haziran 1948’de 
hazırladığı ve birkaç değişiklik yapıldıktan son-
ra 10 Aralık 1948’de, Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nun Paris’te yapılan oturumunda kabul 
edilen 30 maddelik bildirge. Bildirgede medeni ve 
siyasi hakların yanı sıra, ekonomik sosyal ve kültü-
rel haklara da yer verilmiştir. 

İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi: 26 Ağustos 
1789’da yayımlanan, Fransız Devrimi’nin temel 
felsefesini yansıtan ve 1791’de kabul edilen Fransız 
Anayasası’na ön söz olarak eklenen bildiri. Bildiri; 
insanların özgür doğduğunu ve eşit yaşamaları ge-
rektiğini, zulme karşı direnme hakları olduğunu, 
mutlak egemenliğin bir kişi ya da grubun elinde 
bulunamayacağını, devleti idare edenlerin esas 
olarak halka karşı sorumlu olduğunu, hiç kimse-
nin dini ve sosyal inançları yüzünden kınanama-
yacağını ilan ediyordu.

İnsana yakışır iş: Tüm kadın ve erkekler için, özgür-
lük, eşitlik, güvenlik ve insan onuru koşullarında 
iyi ve üretken iş. Bu yaklaşım, UÇÖ Genel Müdü-
rü Somavia’nın 1999 UÇÖ Konferansına sunduğu 
“İnsana Yakışır İş” başlıklı Raporda geliştirilmiştir. 
Raporda İnsana Yakışır İş’in UÇÖ’nün 21. Yüzyıl-
daki misyonunun temeli olacağına işaret edilmiştir. 

İnsanca (uygun) çalışma: Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün küreselleşme dönemindeki temel 
amacını ortaya koyan ve ilk kez Genel Müdür J. 
Somavia’nın 1999 raporunda açıklayıp tanımladığı 
yeni paradigmasıdır.

ISO 26000: Uluslararası Standartlar Örgütü, (ISO) ta-
rafından 2010 yılında yayımlanmış bir uluslararası 
sosyal sorumluluk standardı. Bu standart, sosyal 
sorumluluk anlayışları ve olası eylemler hakkında 
yalnızca rehberlik sunmakta; bu nedenle, ISO yö-
netim sistemi standartlarının aksine bir sertifikas-
yon süreci içermemektedir.

İzleme: 1998 UÇÖ Bildirgesi’nin, uygulama alanları 
kişiler ve haklar yönlerinden sınırlı olan onay ko-
şullu genel denetim ile onay koşulsuz özel dene-
tim sistemlerini tamamlamak üzere öngördüğü, 
iki ayrı yoldan gerçekleştirilen bir sistemdir (bkz. 
Temel insan hakları sözleşmeleri). 

J
John Maynard Keynes (1883–1946): Fikirleri mo-

dern makro iktisat teorisini ve pratiğini olduğu 
kadar hükümetlerin ekonomik politikalarını da 
derin bir biçimde etkileyen İngiliz iktisatçı. 

K
Koşulluluk: Uluslararası kalkınma, ekonomi politik 

ve uluslararası ilişkiler yazınında, verilecek krediye, 
borç yardımına, karşılıklı yardıma ya da bir ulusla-
rarası kuruluşa üyeliğe, uluslararası mali kuruluşlar, 
bölgesel örgütler veya yardımı yapan ülkeler tarafın-
dan koşullar getirilmesi anlamında kullanılan deyim. 

Küresel Çerçeve Anlaşmaları: 1990’lı yıllarda geliştiri-
len ve uluslararası işkolu sendika federasyonlarının, 
çok uluslu şirketlerin küresel değer zincirlerinde te-
mel işçi haklarına riayet edilmesini sağlamak ama-
cıyla çok uluslu şirketlerle imzaladıkları anlaşma. 

Küresel izleme: İzleme sisteminin, “onaylanan” ve 
“onaylanmayan” ayrımı yapılmaksızın tüm temel in-
san hakları sözleşmelerini ve üye devletleri kapsamak 
üzere, 1998 UÇÖ Bildirgesi’ndeki sıraya göre temel 
hakların her biri için dört yılda bir yapılan iki türün-
den biridir (bkz. Temel insan hakları sözleşmeleri). 

Küresel rapor: UÇÖ Genel Müdür’nün, küresel izle-
me çerçevesinde hazırladığı rapordur (bkz. Temel 
insan hakları sözleşmeleri).
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Küresel Raporlama Girişimi: Birleşmiş Milletler Çev-
re Programı (UNEP) ve Birleşmiş Milletler Küresel 
Sözleşmesi gibi Birleşmiş Milletler programları ile 
yakın işbirliği içinde çalışan, dünya çapında faaliyet 
gösteren, kar amacı gütmeyen ve çoklu paydaşa sa-
hip bir kuruluş. Girişim, şirketlerin ve kurumların, 
ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişim performans 
bilgilerinin açıklandığı sürdürülebilirlik raporlama-
sı yapmalarını teşvik eden girişim. 

Küresel Sözleşme: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
Kofi Annan tarafından 1999 Davos Dünya Ekono-
mik Forumunda ilan edilmiş olan Birleşmiş Mil-
letler destekli küresel bir diyalog platformu.

Küreselleşme: 1980 sonrası küresel çapta yaşanan 
ekonomik ve toplumsal dönüşümün tümünü an-
latmak için yaygın bir biçimde kullanılan deyim. 

L
Lizbon stratejisi: 23 - 24 Mart 2000 tarihinde Lizbon’da 

yapılan Avrupa Birliği zirvesinde benimsenen; daha 
fazla büyüme ve istihdam yaratmak ve Avrupa’yı 
sürdürülebilir ekonomik büyüme kapasitesine sa-
hip, bilgiye dayalı, rekabetçi ve dinamik bir ekono-
mi yapmak amacını güden 2000-2010 yılları arasın-
da uygulanmış bir eylem ve gelişme planı. 

M
Milletler Cemiyeti: Birleşmiş Milletlerin temeli sa-

yılabilecek bu örgüt, I. Dünya Savaşı’nın ardından 
İsviçre’de 10 Ocak 1920’de kuruldu. Amacı, ülkeler 
arasında yaşanabilecek sorunları barışçı yollarla 
çözmekti. Ancak Milletler Cemiyetinin varlığı II. 
Dünya Savaşının çıkmasını engelleyemedi; Millet-
ler Cemiyetinin kendisi de II. Dünya Savaşı (1939-
1945) ardından yapılan Cenevre Konferansı ile 
1946 yılında feshedildi. 

Müttefik Devletler: II. Dünya Savaşı sırasında Mih-
ver Devletlere karşı, İngiltere, Sovyetler Birliği ve 
ABD başta olmak üzere oluşturulan blok.

N
Negatif haklar: Kişinin devlet tarafından dokunula-

mayacak hakları (inanç, fikir, ifade özgürlükleri, 
özel mülkiyet hakkı gibi). Bu haklar vatandaşlık 
sıfatı aranmaksızın, bütün kişilere tanınmıştır. 

O-Ö
OECD Çok Uluslu İşletmeler için Rehber: OECD 

Uluslararası Yatırım ve Çok Uluslu İşletmeler Bil-
dirgesinin eki olarak kabul edilen ve Bildirgeyi 
benimseyen devletlerin kendi topraklarında faali-
yet gösteren çok uluslu şirketlerden beklentilerini 
içeren belge. 

OECD Sendika Danışma Komitesi (TUAC): OECD 
ülkelerindeki sendikaların oluşturduğu ve OECD 
bünyesinde danışma statüsüne sahip olan ulusla-
rarası sendikal komite. TUAC’a, OECD üyesi ül-
kelerdeki 66 milyon işçiyi temsil eden 58 sendikal 
örgüt üyedir.

OECD Uluslararası Yatırım ve Çok Uluslu İşlet-
meler Bildirgesi: OECD bünyesinde 1976 tari-
hinde kabul edilen ve doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarının serbestleştirilmesini hedef alan bir 
OECD enstrümanı. 

Oligopolistik piyasa: Az sayıda büyük firmanın gö-
reli olarak büyük bir paya sahip olduğu piyasalar. 

Onay: Uluslararası hukukta, devletin bir sözleşme/
antlaşma ile hukuksal olarak bağlı olma iradesini 
açıkladığı; her üye devletin, kendi anayasasındaki 
işlemlerin tamamlanmasından sonra sözleşmeye 
“taraf devlet” niteliği kazanarak onayladığı söz-
leşme/antlaşma kurallarına uyma ve uygulamaya 
koyma yükümlülüğü üstlendiği bir işlemdir. 

Ortak Pazar: Bir ekonomik bütünleşme şekli. Ortak 
Pazar aşamasında, işbirliği içine giren ülkeler ara-
sında malların, hizmetlerin, emeğin ve sermaye-
nin serbest dolaşımı esastır. Bu niteliği ile Ortak 
Pazar, sadece malların serbest dolaşımını öngören 
serbest ticaret bölgesinden ve üçüncü ülkelere kar-
şı ortak ticaret politikaları uygulanmasını öngören 
gümrük birliğinden daha ileri düzeyde bir bütün-
leşmeyi ifade etmektedir.

Özel liste: Onay koşullu ve raporlara dayalı ge-
nel denetimin ikinci aşamasında; Konferans 
Komisyonu’nun, Uzmanlar Komisyonu’nun hazır-
layıp Uluslararası Çalışma Konferansı’na sunduğu 
ayrıntılı rapordan en ivedi, ağır ve ciddi ihlalleri 
sürdüren devletlerin durumunu tartışmak üzere 
oluşturduğu listedir. 

Özel paragraf: İncelemesini ve tartışmalarını en ivedi 
ve ciddi, ağır ve önemli durumlar üzerinde yoğun-
laştıran Konferans Komisyonu’nun, bu durumları 
raporunun ayrı bir paragrafında belirterek Genel 
Konferans’ın dikkatini çekmesidir. 

P
Paydaş (Şirketler için): Şirketin bir bütün olarak iş-

lerini etkileyebilen veya bu işlerden etkilenebilen 
taraflar. 

Politika transferi: Belirli bir bağlamda geliştirilen poli-
tikaların/fikirlerin bir başka zamanda veya yerdeki 
politikaların/fikirlerin geliştirilmesinde kullanılması. 

Pozitif haklar: Bireylere devletten olumlu bir davra-
nış, bir hizmet, bir yardım isteme olanağını tanı-
yan (çalışma hakkı, sağlık hakkı, konut hakkı, sos-
yal güvenlik hakkı gibi) haklar.
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Prof. Dr. Cahit Talas (1917-2006): Türkiye’de sosyal 
politika disiplininin gelişmesinde büyük emeği olan 
Mülkiyeli sosyal bilimci. 1960-1961 yılları arasında 
Çalışma Bakanlığı, iki dönem de Ankara Üniversite-
si Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı yapan Talas’ın 
sosyal politika alanında çok sayıda eseri vardır. 

Protokol: Temel antlaşmayı/sözleşmeyi gözden ge-
çiren, tamamlayan ya da değiştiren bir hukuksal 
metindir. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün çok 
seyrek başvurduğu bir uluslararası sosyal politika 
kaynağıdır. 

S-Ş
SA8000-Sosyal Sorumluluk 8000: Uluslararası Sos-

yal Sorumluluk Örgütü (SAI) tarafından yürü-
tülen ve şirketlerin sosyal alandaki performans 
koşulları kadar prosedür ve sistem koşullarını da 
önemseyen, yönetim sistemi ile davranış kodunun 
bileşimi bir standart.

Serbest ticaret bölgesi: Bir grup ülkenin kendi arala-
rındaki ticarette gümrük vergileri ile miktar kısıt-
lamalarını kaldırmaları ile oluşturdukları serbest 
ticaret alanı. Buna karşılık her ülke bölge dışındaki 
ülkelere karşı kendi politikasını uygulayabilir. 

Sosyal güvenlik ağları: Yoksulların veya ekonomik 
şoklar ve yoksulluk karşısında korunmasız olan 
kesimlerin belirli bir yoksulluk düzeyinin altına 
düşmemelerini sağlamaya yönelik sosyal transfer 
programlarına verilen ad. 

Sözleşme: Uluslararası sosyal politikanın ve uluslara-
rası iş (çalışma) hukukunun, Uluslararası Çalışma 
Örgütü Anayasası’ndan sonra ikinci sırada gelen 
ve üye devletlerin onaylayarak hukuksal yükümlü-
lük üstlenmesine yönelik olan kaynağıdır.

Şirket Davranış Kodları: Şirketin belirli bir konuda 
nasıl davranacağı konusunda taahhütlerini içeren 
yazılı politika belgesi.

Şirketlerin Sosyal Sorumluluğu: Şirketlerin, çalışan-
larına, müşterilerine, mal ve hizmet satın aldıkla-
rı alt firmalara, yerel halka ve yerel yönetimlere, 
uluslara ve ulusal hükümetlere, gelecek nesillere ve 
tüm insanlığa karşı sosyal sorumlulukları.

T
Takrir-i Sükûn Kanunu: 4 Mart 1925’te Türkiye Bü-

yük Millet Meclisinde kabul edilen ve hükümete 
olağanüstü yetkiler veren bir kanun.

Tarım ve Gıda Örgütü (FAO): Birleşmiş Milletlerin 
açlık ve kötü beslenmenin azaltılması ve beslenme 
kalitesinin yükseltilmesi üzerine çalışmalar yapan 
örgütü. FAO ülkelerin tarım sektörlerindeki sürdü-
rülebilir kalkınma çabalarına destek sağlamaktadır. 

Tavsiye: UÇÖ sözleşmeleri tamamlamak üzere kabul 
edilen ve devletlerin onaylamasının söz konusu ol-
madığı bir kaynaktır.

Tek tartışma: Yönetim Konseyi’nin, özel bir ivedi du-
rum olması ya da yapılmasını haklı gösteren koşul-
lar bulunması durumunda verdiği karar üzerine, 
Uluslararası Çalışma Konferansı’nda yalnızca bir 
kez tartışma yapılarak karar verilmesi yöntemidir. 

Teknik toplantı: Belirli teknik konularda Yönetim 
Konseyi’ne kılavuzluk yapmak için ya da bir so-
runun sözleşme ve/ya da tavsiye ile düzenlenmesi 
amacıyla Uluslararası Çalışma Konferansı günde-
mine yazılmasından önce düzenlenen toplantılar/
konferanslardır.

Temel insan hakları sözleşmeleri: 1998 UÇÖ 
Bildirgesi’nin dört temel ilke ve hak konusunda 
düzenlemeler yapan sekiz sözleşme için yaptığı 
nitelemedir/sınıflandırmadır (bkz.: izleme, küresel 
izleme, yıllık izleme).

Toplumsal cinsiyet: Biyolojik cinsiyet kavramının 
ötesinde cinsiyet algılarının toplum tarafından be-
lirlendiğini öne süren kavram.

U-Ü
UÇÖ Çok Uluslu İşletmeler ve Sosyal Politikaya 

İlişkin İlkeler Üçlü Bildirgesi: 1977 yılında UÇÖ 
tarafından benimsenen ve çok uluslu şirketlerin 
faaliyetleri ile ilgili olarak hükümetlere, işçi ve iş-
veren örgütlerine ve çok uluslu şirketlerin kendile-
rine rehberlik edecek ilkeleri içeren belge. 

Ulus ötesilik indeksi: Çok uluslu şirketlerin ulus öte-
liğini ölçmek için UNCTAD tarafından geliştirilen 
ve dış satışların toplam satışlara, dış aktiflerin top-
lam aktiflere ve dış istihdamın toplam istihdama 
oranının ortalaması olarak hesaplanan indeks. 

Uluslararası Çalışma Konferansı: Uluslararası Çalış-
ma Örgütü’nün, her yıl Haziran ayında toplanan, 
en yüksek karar organıdır. Üye devletlerin her biri-
nin hükümet kanadından 2, işçi ve işveren kanatla-
rından 1’er olmak üzere katıldığı anayasal organdır 
(bkz.: Anayasal organlar).

Uluslararası Çalışma Mevzuatı Komisyonu: Barış 
Antlaşması Hazırlık Konferansı’nın, Uluslararası 
Çalışma Örgütü’nün kuruluş sürecinde, 25 Ocak 
1919’da Paris’te yaptığı ilk toplantıda kurulması-
na karar verdiği, 15 üyeden oluşan ve Uluslararası 
Çalışma Örgütü’nün Anayasası’nı hazırlamakla 
görevli komisyondur.

Uluslararası Çalışma Normları: Uluslararası çalış-
ma standartlarının oluşturulmasında etkili olan 
ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından kabul 
edilen sözleşme ve tavsiye kararlarıdır.
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Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ): Ülkelerdeki 
çalışma yasalarında ve bu alana ilişkin uygulama-
larda standartları geliştirerek ve ileriye götürmek 
gibi bir amaçla kurulan ve merkezi İsviçre’nin Ce-
nevre kentinde bulunan BM’e bağlı uzmanlık ku-
ruluşudur.

Uluslararası İnsan Hakları Kanunu: Birleşmiş Mil-
letler Evrensel Bildirgesi, Medeni ve Siyasi Haklar 
Uluslararası Sözleşmesi, Ekonomik, Sosyal ve Kül-
türel Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve Ek Proto-
kollerin tümü. 

Uluslararası Sosyal Politika: Uluslararası Sosyal Po-
litika, ekonomik ve sosyal yönden güçsüz olan kişi 
ve kesimleri korumak, ekonomi yasalarının yarat-
tığı ve küreselleşmenin derinleştirdiği uluslararası 
barışı tehdit eden sosyal adaletsizlik ve eşitsizlik-
leri azaltmak ve giderek kaldırmak amacıyla ulus-
lararası ya da bölgesel düzeylerde sosyal haklar 
temelinde izlenmesi gereken politikaları, alınma-
sı gereken önlemleri, yapılması gereken hukuksal 
düzenleme ve değişiklikleri, sosyal politikanın 
uluslararası kaynaklarını, ortaklarını ve kuruluşla-
rını inceleyen disiplinlerarası bir sosyal adalet ve 
sosyal barış bilimidir.

Uluslararasılaşma: İnsan haklarının, egemen ulus 
devlet ile bireyler arasındaki ilişkileri ilgilendiren 
ve her devletin iç/ulusal yargı yetkisine giren bir 
konu olmaktan çıkmasıdır.

Üçlü Yapı/Üçlülük: Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 
kurumsal yapısında geçerli olan “anayasal” bir il-
kedir. Anayasal organlardan Uluslararası Çalışma 
Konferansı ile Yönetim Konseyi’nde ve başka bazı 
organlarda, hükümet kanadından gelen delegele-
rin/temsilcilerin yanı sıra, işçi (çalışan) ve işveren 
kanatlarının delegelerinin/temsilcilerinin de yer 
almasıdır.

Üçüncü kuşak insan hakları: Dayanışma isteminin 
yarattığı topluluk hakları (örneğin çevre hakkı, ba-
rış hakkı, gelişme hakkı)

V
Versay Barış Antlaşması: I. Dünya Savaşı sonunda 

İtilaf Devletleri ile Almanya arasında imzalanan 
barış antlaşması.

W
Washington Konsensüsü: 1980’lerde ve 1990’lar-

da Bretton Woods kuruluşlarının benimsedi-
ği, enflasyonun kontrol altına alınması ve kamu 
açıklarının azaltılması yoluyla makro ekonomik 
istikrarın sağlanacağını; ticaret ve sermaye ha-
reketlerinin serbestleştirilmesi yoluyla ülkelerin 
ekonomilerinin dış dünyaya açılacağını; özelleştir-
me ve kuralsızlaştırma yoluyla da piyasaların ser-
bestleştirileceğini savunan ekonomik politikalar 
setine verilen ad. 

Winston Churchill (1874-1965): Savaş yıllarını da 
kapsayan 1940-1955 döneminde başbakanlık yap-
mış olan ünlü muhafazakar İngiliz devlet adamı.

Y
Yıllık izleme: 1998 UÇÖ Bildirgesi’nin öngördüğü, 

yalnızca onaylanmayan temel insan hakları sözleş-
meleriyle ilgili olarak, dört temel ilke ve hak kate-
gorisinin tümünü kapsayan izleme sistemidir (bkz. 
Temel insan hakları sözleşmeleri). 

Yoksulluğun Azaltılması Stratejisi Belgesi: Ulusla-
rarası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının 1999 
yılında yoksulluğun azaltılması için geliştirdiği 
strateji kapsamında, borçlu ülkelere yeni borç ve-
rilmesi ya da borç indirimine gidilmesinden önce 
IMF ve Dünya Bankası yönetimlerince onaylan-
ması gereken stratejik belge.

Yönetim Konseyi: Uluslararası Çalışma Örgütü’nün; 
yılda üç kez toplanan ve üçlü yapı ilkesi uyarınca, 
hükümet kanadından -10’u “seçimsiz” olmak üze-
re- 28, işçi ve işveren kanatlarından da 14’er olmak 
üzere toplam 56 üyesi bulunan anayasal yürütme/
icra organıdır (bkz.: Anayasal organlar). 
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