ULUSAL ve ULUSLARARASI
KURULUŞLAR VE SÖZLEŞMELER
Amaç
İSG alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile bu alanı düzenleyen
sözleşmeleri öğrenmek.
Öğrenim hedefleri
9 Ülkemizde İSG alanında sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi
edinmek,
9 ILO, WHO, OSHA AB ve İSG alanında faaliyet gösteren diğer uluslararası kurum ve
kuruluşları tanımak,
9 Uluslararası İSG sözleşmeleri ve ulusal mevzuattaki yeri hakkında bilgi sahibi olmak.
Alt başlıkları
9 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
o
İSGGM, İSGÜM
o
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
o
ÇASGEM
o
SGK
9 Sağlık Bakanlığı
9 İşçi ve işveren kuruluşları
9 Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
9 Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
9 Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
9 AB ve Avrupa İSG Ajansı (OSHA)
9 ILO sözleşmeleri
9 AB direktifleri
ULUSAL KURULUŞLAR
Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği konusunda birçok kurum ve kuruluş vardır:
¾ Kamu: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSB): İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü (İSGGM), İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Eğitim Merkezi (ÇASGEM); Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK); Sağlık Bakanlığı:
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Çevre ve Orman Bakanlığı: Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü.
¾ İşçi ve İşveren Kuruluşları: TÜRK-İŞ, Hak-İş, DİSK, TİSK vb
¾ Üniversiteler
¾ Mesleki Örgütler: Türk Ergonomi Birliği, Türk Tabipler Birliği (TTB), TMMOB, Türk
Hemşireler Derneği
İSG konusunda devleti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bağlı üç ana hizmet
birimiyle ilgili çalışmaları yürütmektedir:
¾ İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) ile bağlı kuruluş İş Sağlığı ve
Güvenliği Merkezi (İSGÜM)
¾ İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTK)
¾ Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM),
1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSGGM)
Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması görevi, 1945 yılında kurulan Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğüne verilmiştir.
Denetim hizmetlerinin bir başka birimde örgütlenmesi nedeniyle Genel Müdürlük, 1983
tarihinde Daire Başkanlığına dönüştürülmüştür. Böylesine önemli bir alanda verilen hizmetin
niteliğinin yükseltilmesi ve etkinliğinin artırılması amacıyla İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı,
04/10/2000 tarihinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) olarak yeniden
teşkilatlandırılmış ve yeni görevlerle güçlendirilmiştir.
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İSGGM’nin görevleri kısaca (3146 sayılı kuruluş kanununca) şunlardır:
¾ İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat
çalışması yapmak,
¾ Ulusal politikaları belirlemek ve bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak,
¾ Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
¾ Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak ve sonuçlarını
izlemek,
¾ Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek, ölçüm değerlendirme,
teknik kontrol, eğitim, danışmanlık, uzmanlık ve bunları yapan kişi ve kuruluşları
inceleyerek değerlendirmek ve yetki vermek,
¾ Kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının imalatını yapacak kişi ve kuruluşlara
yetki vermek, ithal edilecek kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının standartlara
uygunluğunu ve bu hususlarda usul ve esasları belirlemek,
¾ İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında
inceleme ve araştırma çalışmalarını planlayıp programlamak ve uygulanmasını
sağlamak,
¾ Faaliyet konuları ile ilgili yayım ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri
düzenlemek,
¾ Mesleki eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve kamu hizmetlerinde
çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı
korunmaları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak,
¾ İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi ve Bölge Laboratuvarlarının çalışmalarını düzenlemek,
yönetmek ve denetlemek
İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İSGÜM)
İSGGM’ye bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İSGÜM), Türkiye ile Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO) arasında yapılan anlaşmayla Uluslararası Çalışma Koşullarını ve
Çevresini İyileştirme Programı (PIACT) çerçevesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün alt birimi olarak 1968 yılında kurulmuştur.
İSGÜM’ün görev ile amaçları şu şekilde özetlenebilir:
¾ İş Sağlığı ve Güvenliği alanında verilen ölçüm ve analiz hizmetleri sunmak,
¾ Sağlıklı ve güvenli iş ortamında, ulusal mevzuata uygun, ulusal ve uluslararası
standartlarda hizmet vermek,
¾ ISO/IEC 17025 Test ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar
Standardının gerekliliğini karşılayacak düzey ve kalitede hizmet vermektir.
İSGÜM’ün İSG kapsamındaki faaliyetleri şunlardır:
¾ İşyeri ortamının sağlık ve güvenlik açısından taşıdığı riskler konusunda araştırmalar
yapılması, fiziksel maruziyetin ölçülmesi ve bu konuda metot ve stratejiler geliştirilmesi,
¾ Risk değerlendirmesi, ergonomi ve kişisel koruyucu donaımlar konusunda bilgilendirme
ve İSGÜM Müdürlüğü hizmetleri kapsamında, Merkez Laboratuarlarında yapılan gürültü,
titreşim, aydınlatma, termal konfor şartları ve toz ölçümü işlemlerinin düzenli bir şekilde
yapılması faaliyetlerini yürütmek.
¾ Deney Sonuç Raporları’nın teknik yeterliliğini kontrol ederek onaylamak,
¾ Kesinleşen çalışma programında yer alan araştırma, hizmet ve eğitim çalışmalarını
yürütmek, faaliyet raporlarını hazırlamak,
¾ TS EN ISO/IEC 17025:2005’in gereklerine uygun olarak Kalite Yönetim Sisteminin
oluşturulması, belgelendirilmesi, onaylanması, yürürlüğe konulması ve uygulanması
hususlarında Kalite Yönetim Birimi ve Laboratuar Kalite Sorumluları ile işbirliği içerisinde
çalışmak,
¾ Ortam ölçümleri için Deney ve Cihaz Talimatlarını kontrol etmek,
¾ Cihaz ve Donanım Kalibrasyon Planları’nın takip edilmesi,
2. İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI (İTK)
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, 1979 tarihinde çıkarılan “İş Teftiş Tüzüğü” ile kurulmuştur.
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İş Teftiş Kurulu başkanliği’nin görev ve yetkileri kısaca şunlardır:
¾ Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını denetlemek,
¾ İş teftişiyle ilgili mevzuat çalışması yapmak ve mevzuatta görülen boşluk ve
aksaklıkların giderilmesi için alınması gerekli önlemler konusunda görüş bildirmek,
¾ İş Teftişi ile ilgili istatistikleri tutmak, değerlendirmek, yorumlamak ve yayınlamasını
sağlamak,
İş Teftiş Kurulu’daki müfettişlerin görevleri kısaca:
¾ İş Teftiş Kurulu Başkanı veya grup başkanınca kendilerine verilen işleri yapmak,
¾ Çalışmalarının sonuçlarını rapora bağlayarak grup başkanına vermek,

¾

¾
¾
¾
¾

Görevli oldukları yerlerde, programlarında bulunmayan, fakat iş sağlığı ve iş güvenliği
yönünden kesin ve ciddi zorunluluk bulunan durumlarda, kendilerinden ve derhal işe el
koyarak gereğini yapmak ve durumu grup başkanına bildirmek,
Mevzuatta gördükleri boşluk ve aksaklıkların giderilmesi için önerilerde bulunmak,
İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen anketleri yürütmek ve istenen istatistik
bilgileri derlemek,
Teftiş programı gereğince yapacağı işlerin yer ve gününü belirleyen aylık çalışma
çizelgesini hazırlayarak iki örneğini grup başkanına vermek,
Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak.

3. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇASGEM)
Tarihçesi, 1955 yılında Yakın ve Orta Doğu Çalışma Enstitüsü (YODÇE) ne dayanan,
nihayetinde 2003 tarihinde 4947 sayılı kanun ile 7460 sayılı (YODÇEM Teşkilat Kanunu'nda
yapılan değişiklik sonucu), "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi"
(ÇASGEM) olarak değiştirilmek suretiyle kurulmuştur.
ÇASGEM'in amacı; çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında ulusal ve uluslararası
düzeyde eğitim, araştırma, inceleme, yayın, dokümantasyon ve danışmanlık faaliyetlerinde
bulunmaktır.
ÇASGEM Bakanlık, bağlı kuruluşlar ile ilgili kuruluşların personeli ve özel veya kamu
sektöründe faaliyet gösteren işyerlerindeki işçi, işveren veya yönetici personelin eğitimlerini
sağlamak amacıyla; çalışma hayatı, sosyal güvenlik, işçi-işveren ilişkileri, iş sağlığı ve
güvenliği, toplam kalite yönetimi, iş teftişi, istihdam , verimlilik, iş piyasası etütleri,
ergonomi, çevre, ilk yardım, iş istatistikleri ile İşyeri Hekimliği, İşyeri Hemşiresi ve Sağlık
Memurluğu ile İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika programları düzenlemekte olan bir kamu
kurumudur.
ÇASGEM’in görev ve amaçları aşağıda verilmiştir:
¾ Çalışma hayatı, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, işçi işveren ilişkileri, istihdam,
verimlilik, toplam kalite yönetimi, iş piyasası alomaliye.com etütleri, ergonomi, çevre,
ilk yardım, iş istatistikleri ve benzeri konular ile işyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini
önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilecek işyeri hekimi,
mühendis, teknik eleman, hemşire ve diğer sağlık personeline iş sağlığı ve güvenliği
konusunda gerektiğinde Bakanlık birimleri veya ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte,
eğitim programları hazırlamak, eğitim vermek veya eğitim hizmeti satın almak,
sertifikalandırmak, bu konularla ilgili araştırmalar yapmak veya yaptırmak,
¾ Bakanlık, bağlı kuruluşları ile ilgili kuruluşlarının personeli ile özel veya kamu sektöründe
faaliyet gösteren işyerlerindeki işçi, işveren veya yönetici personel için eğitim, seminer
ve konferanslar tertip etmek veya bu konularda tertiplenmiş eğitim, konferans ve
seminerlere iştirak etmek,
¾ Çalışma mevzuları ile ilgili araştırmalar ve incelemeler yapmak ve bu mevzularda vesaik
(bilgi ve dokuman) toplamak;
¾ Alakalıların talebi veya muvafakati ile işyerlerinin çalışma mevzuları ve iş verimi ile ilgili
meselelerini inceleyerek istişare ve tavsiyelerde bulunmak;
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¾
¾

İmkanları nispetinde istatistikler hazırlamak;
Türkçe ve yabancı dillerde gayesi ile alakalı derleme ve neşriyat yapmak.

ÇASGEM’in idare organları Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı ile Danışma Kurulundan
müteşekkildir.
4. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK)
Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı (SSK), Bağ-Kur Genel
Müdürlüğü ile Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 2006’da yayımlanan 5502 sayılı Sosyal
Güvenlik Kanunu ile birleştirilmesi ile kurulmuştur.
Sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına alacak, sosyal
sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, malî açıdan sürdürülebilir, çağdaş
standartlarda bir sosyal güvenlik sisteminin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulan Sosyal
Güvenlik Kurumunun görevleri şunlardır:
¾ Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık uygulama programlarını dikkate alarak
sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların geliştirilmesine yönelik
çalışmalar yapmak.
¾ Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda
bilgilendirmek, haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini
kolaylaştırmak.
¾ Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; uluslararası gelişmeleri izlemek, Avrupa Birliği ve
uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik
sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek, usulüne göre yürürlüğe konulmuş
uluslararası antlaşmaları uygulamak.
¾ Sosyal güvenlik alanında, kamu idareleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.
¾ Bu Kanun ve diğer kanunlar ile Kuruma verilen görevleri yapmak
ULUSLARARASI KURULUŞLAR
İş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmaları bulunan birçok uluslararası kurum ve kuruluş
bulunmaktadır.
İSG konusunda Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kuruluşlar
¾ Uluslararası Çalışma Örgütü-ILO
¾ Dünya Sağlık Örgütü-WHO
¾ BM Çevre Programı-UNEP
¾ Uluslararsı Atom Enerjisi Ajansı
¾ BM Kalkınma Programı-UNDP
¾ BM Sanayii Geliştirme Örgütü-UNIDO
Uluslararası kuruluşlar arasından en önemlileri aşağıda sunulmuştur:
¾ İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (OSHA-USA ve OSHA-EU)
¾ Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
¾ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AJANSLARI (OSHA-USA ve OSHA-EU)
Amerika Birleşik Devletleri’nde, 1970’de yürürlülüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununca
(Occupational Safety and Health Act, OSHA) ABD’de “Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği
Enstitüsü” The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) ile İş Sağlığı
ve Güvenliği Ajansı (Occupational Safety and Health Administration) kurulmuştur.
OSHA-USA’nın kuruluş amacı, işyeri güvenliği ve işçi sağlığı hakkındaki yasal düzenlemeleri
(mevzuatı) çıkarmaktır. NIOSH ise İSG alanında araştırma, eğitim vb faaliyetlerde bulunarak
çalışma şartlarının iyileştirilmesi için çalışmaktadır.
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Avrupa’da OSHA-EU’nın kuruluş amacı, Avrupa Birliğinde işyerlerinin daha sağlıklı, güvenli
ve üretken olmalarına katkıda bulunmaktır. Bu Ajans, iş sağlığı ve güvenliği konusunda
ülkelerin gelişimi ve konuyla ilgili bilgi paylaşımını sağlamaktadır. Ajans üçlü bir yapıda
organize olup karar verici konumda olan her bir üye devletin devlet, işçi ve işveren
temsilcilerini bir araya getirmektedir.
OSHA-EU kuruluşu ve aktiviteleri üç direktifle düzenlenmiştir: Bütün üye ülkeler devlet, işçi
ve işveren tarafları ile Ajansa üyedirler. Yaklaşık 50 kişinin görev aldığı Ajansın çok sayıda
yayını ve yıllık düzenli aktiviteleri bulunmaktadır. Ayrıca her yıl Ekim ayının ikinci haftasını iş
sağlığı ve güvenliği haftası olarak kutlamakta ve değişik etkinlikler düzenlemektedir.
OSHA-EU bütün üye ve aday ülkelerce aynı formatta düzenlenen bir internet sayfası ve bilgi
ağı mevcut olup bu sayfa aracılığı ile tüm üye ülkelerin konu ile ilgili bilgi alışverişinde
bulunmaları sağlanmaktadır.
Türkiye OSHA-EU’ya aday ülke olarak gözlemci statüsünde katılmaktadır.
2. DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ-WHO
1945 yılında ABD’nin San Francisco kentinde toplanan Birleşmiş Milletler Konferansı, bu
dönemde bütün halkların sağlığının, dünyada barış ve güvenliğin sağlanması açısından temel
önem arz ettiğini kabul ederek Çin ve Brezilya’lı delegelerin bir ‘’Uluslararası Sağlık Örgütü’’
kurulması amacıyla toplantı düzenlenmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir.
19-22 Temmuz 1946 tarihleri arasında New York’ta toplanan Uluslararası Sağlık
Konferansı’nda, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 61 ülkenin temsilcileri tarafından WHO
Anayasası imzalanarak en az 26 üye ülkenin resmi kabulu ile yürürlüğe girmesi için işlem
başlatılmıştır.
Türkiye 2 Ocak 1948 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü’ne üye olmuştur.26 üye ülkenin resmi
kabul işlemi 7 Nisan 1948 tarihinde netleşmiş ve 7 Nisan günü tüm Dünya’da “Dünya Sağlık
Günü” olarak kabul edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti,9 Haziran 1949 tarih ve 5062 sayılı Kanun’la Dünya Sağlık Örgütü
Anayasası’nı onaylayarak WHO’ya resmen üye olmuştur.
İlk Genel Kurul’da bölgesel örgütlenme tartışılmış ve oluşturulan Komisyonun yaptığı çalışma
sonucu Bölge Ofisi kurulması kararlaştırılmıştır. Bölge Ofis’lerinin başlıca amaçlarından biri
de WHO ile Ulusal Hükümetler arasında etkin bir ilişkinin sağlanmasıdır.
WHO’ya, Mayıs 2000 itibariyle 191 ülke üyedir ve 2 ülke de ortak üye statüsündedir.
WHO’nün amaçlarına ulaşmak için yerine getirdiği görevler şunlardır:
¾ Sağlık alanında uluslararası nitelik taşıyan çalışmalarda yönetici ve koordinatör makam
sıfatıyla hareket etmek.
¾ BM, İhtisas Kuruluşları, sağlık idareleri, meslek grupları ve keza uygun görülecek diğer
örgütlerle fiili bir işbirliği kurmak ve sürdürmek.
¾ Devletlere, istek üzerine, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için yardım yapmak.
¾ Uygun teknik yardım yapmak ve acil durumlarda, devletlerin istekleri ya da kabulleri ile
gereken yardımı yapmak.
¾ BM’in isteği üzerine, manda altındaki ülkeler halkı gibi özelliği olan topluluklara sağlık
hizmetleri götürmek ve acil yardımlar yapmak ya da bunların sağlanmasına yardım
etmek.
¾ Epidemiyoloji ve istatistik hizmetleri de dahil olmak üzere gerekli görülecek idari ve
teknik hizmetleri kurmak ve sürdürmek.
¾ Epidemik (bölgesel) ve pandemik (dünya çapında) hastalıkların ortadan kaldırılması
yolundaki çalışmaları teşvik etmek ve geliştirmek.
¾ Gerektiğinde diğer İhtisas Kuruluşları ile işbirliği yaparak kazalardan doğan zararları
önleyebilecek önlemlerin alınmasını teşvik etmek.
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¾

¾
¾

¾

¾
¾
¾
¾

¾
¾
¾
¾
¾
¾

Gerektiğinde diğer İhtisas Kuruluşları ile işbirliği yaparak, beslenme, mesken, ekonomik
ve çalışma koşullarının ve çevre sağlığı ile ilgili diğer bütün unsurların iyileştirilmesini
kolaylaştırmak.
Sağlığın geliştirilmesine katkıda bulunan bilim ve meslek grupları arasında işbirliğini
kolaylaştırmak.
Uluslararası sağlık sorunlarına ilişkin sözleşmeler, anlaşmalar ve tüzükler teklif etmek,
tavsiyelerde bulunmak ve bunlardan dolayı WHO’ya düşebilecek ve amacına uygun
görevleri yerine getirmek.
Ana ve çocuk sağlığı ve refahı lehindeki hareketleri geliştirmek, ana ve çocuğun tam bir
değişme halinde bulunan bir çevre ile uyumlu halde yaşamaya olan kabiliyetlerini
arttırmak.
Ruh sağlığı alanında özellikle insanlar arasında uyumlu ilişkilerin kurulmasına ilişkin her
türlü faaliyetleri kolaylaştırmak.
Sağlık alanında araştırmaları teşvik ve rehberlik etmek.
Sağlık, tıp ve yardımcı personelin öğretim ve yetiştirilme normlarının iyileştirilmesini
kolaylaştırmak.
Gerekirse diğer ihtisas kuruluşları ile işbirliği yaparak kamu sağlığı, hastane
hizmetleriyle sosyal güvenlik de dahil, koruyucu ve tedavi edici tıbbi bakıma ilişkin idari
ve sosyal teknikleri incelemek ve tanıtmak.
Sağlık alanında her türlü bilgi sağlamak, tavsiyelerde bulunmak ve yardımlar yapmak.
Sağlık bakımından aydınlatılmış bir kamuoyu oluşumuna yardım etmek.
Hastalıkların, ölüm nedenlerinin kamu sağlığı uygulama metodlarının uluslararası
nomanklatürlerini tayin etmek ve ihtiyaca göre yeniden gözden geçirmek.
Teşhis yöntemlerini gerektiği kadar standart hale getirmek.
Yiyeceklere, biyolojik, farmasötik ve benzeri ürünlere ilişkin uluslararası normlar
geliştirmek, kurmak ve bunların kabülünü teşvik etmek.
Genel olarak Örgüt’ün amacına ulaşmak için gereken her önlemi almak.

3. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (International Labour Organisation, ILO)
Uluslararası Çalışma Örgütü, 1919’da imzalanan Versay Anlaşmasında öngörülen Milletler
Cemiyeti ile ortaya çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşından sonra, ILO'nun temel amaç ve ilkeleri
yeniden oluşum ve genişleme sürecine girmiştir.
Birleşmiş Milletler üyeleri içinde ILO üçlü bir yapıya sahip bulunmaktadır: işveren
temsilcileri, işçi temsilcileri (ekonominin "sosyal tarafları" politika ve programların
şekillendirilmektedir) ile hükümet temsilcileridir.
ILO, sosyal ve ekonomik konularda ve başka alanlarda geçerli ulusal politikaların
geliştirilmesinde ve duruma göre uygulanmasında sendikalar ile işverenler arasındaki
“sosyal diyalogu” geliştirerek aynı üçlü yapılanmayı üye ülkelerde de teşvik etmektedir.
ILO sekreteryası, merkez büroları, araştırma merkezi ve basımevi Cenevre’deki Uluslararası
Çalışma Ofisi’nde faaliyet göstermektedir. 40'ı aşkın ülkede ILO'nun bölge, alan ve ülke
ofisleri bulunmaktadır ve yerinden yönetim ilkesine göre çalışmaktadır.
Uluslararası asgari çalışma standartları ve ILO’nun genişletilmiş politikaları, her yıl toplanan
Uluslararası Çalışma Konferansı’nda belirlenmektedir. Her üye ülkenin, iki hükümet
temsilcisi, bir işveren ile konferansa katılma hakkı vardır. Bu delegeler, bağımsız olarak söz
alabilirler ve oy verebilirler. Konferansın yıllık oturumları arasındaki ILO çalışmaları ise, 28
Hükümet temsilcisi ile 14 işçi ve 14 işveren temsilcisinden oluşan Yönetim Kurulu tarafından
sürdürülür.
Yönetim Kurulu ve Ofisin çalışmalarına, temel sanayi kollarında oluşturulan gene üçlü
yapıdaki komiteler yardımcı olmaktadır. Bunların yanısıra, mesleki eğitim, yönetim
geliştirme, iş güvenliği ve sağlığı, endüstriyel ilişkiler, çalışanların eğitimi ve kadın ve genç
işçilerin özel sorunları konularında uzman kişilerden oluşan komiteler de bu çalışmaları
desteklemektedir.
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ILO
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Anayasası’nda aşağıdaki hedefler belirlenmiştir:
İstihdam ve işsizliğin önlenmesi
Çalışma saatlerinin düzenlenmesi
Uygun asgari ücret
İş dışındaki hastalık ve kazalardan korunma
Çocukların, gençlerin ve kadınların korunması
Yaşlılıkta ve maluliyette koruma
Göçmen işçilerin haklarını korunması
Eşit işe eşit ücret
Örgütlenme özgürlüğü
Mesleki eğitim ve sürekli eğitim

Türkiye tarafından onaylanan ILO Sözleşmeleri şunlardır:
¾ 2 No’lu İşsizlik Sözleşmesi
¾ 11 No’lu Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi
¾ 14 No’lu Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi
¾ 15 Nol’lu Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi26 No’lu Asgari Ücret Belirleme
Yöntemi Sözleşmesi
¾ 29 No’lu Zorla Çalıştırma Sözleşmesi
¾ 34 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi
¾ 42 No’lu İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize)
¾ 45 No’lu Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi
¾ 53 No'lu Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Meslekî
Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme
¾ 55 No'lu Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün
Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme
¾ 58 No’lu Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize)
¾ 59 No’lu Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize)
¾ 68 No'lu Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
¾ 69 No'lu Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme
¾ 73 No'lu Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme
¾ 77 No’lu Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi
¾ 80 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi
¾ 81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi
¾ 87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi
¾ 88 No’lu İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi
¾ 92 No'lu Mürettebatin Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme
¾ 94 No’lu Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi
¾ 95 No’lu Ücretlerin Korunması Sözleşmesi
¾ 96 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize)
¾ 98 No’lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi
¾ 99 No’lu Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi
¾ 100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi
¾ 102 No’lu Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi
¾ 105 No’lu Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi
¾ 108 No'lu Gemiadamları Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme
¾ 111 No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi
¾ 115 No’lu Radyasyondan Korunma Sözleşmesi
¾ 116 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi
¾ 118 No’lu Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi
¾ 119 No’lu Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi
¾ 122 No’lu İstihdam Politikası Sözleşmesi
¾ 123 No’lu Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi
¾ 127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi
¾ 133 No'lu Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme (İlave Hükümler)
¾ 134 No'lu İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme
¾ 135 No’lu İşçi Temsilcileri Sözleşmesi
¾ 138 No’lu Asgari Yaş Sözleşmesi
¾ 142 No’lu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
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144 No’lu Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi
146 No'lu Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme
151 No’lu Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi
152 No'lu Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme
153 No'lu Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin
Sözleşme
155 No'lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme
158 No’lu Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi
159 No’lu Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi
161 No'lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
164 No'lu Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme
166 No'lu Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme
182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına
İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi

ILO nun sözleşmeleri (önemlileri) şunladır:
No. 29: Zorla Çalıştırma Sözleşmesi (1930)
Sözleşme zorla ya da zorunlu çalıştırmanın her tür biçimine son verilmesini öngörür. Ancak,
askerlik hizmeti, mahkumların belirli bir denetime göre çalıştırılmaları, bu arada savaş,
yangın ve deprem gibi olağanüstü durumlarda gerek duyulan çalıştırma biçimleri için istisna
tanınır.
No. 87: Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması Sözleşmesi
(1948)
Bütün işçi ve işverenlerin, önceden izin almaksızın ve serbestçe kendi örgütlerini kurma ve
bu örgütlene katılma haklarını güvence altına almakta ve bu örgütlerin resmi görevlilerin
müdahalelerinden bağımsız serbestçe işlev görebilmelerini sağlayacak güvenceler getirir.
No.98: Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi (1949)
Sendika ayrımcılığı gözetilmesine, farklı kesimlerin örgütlerinin birbirlerinin çalışmalarına
müdahale etmelerine karşı ve toplu sözleşme düzeninin geliştirilmesine yönelik önlemler
getirmektedir.
No.100: Eşit Ücret Sözleşmesi (1951)
Erkek ve kadınların, eşit işlerde eşit ücret ve sosyal haklara sahip olmalarını öngörmektedir.
No. 105: Zorla Çalıştırmanın Yasaklanması Sözleşmesi (1957)
Zorla ya da zorunlu çalıştırmanın herhangi bir biçiminin siyasal zorlama ve eğitme, siyasal
ya da ideolojik görüşlerin açıklanması nedeniyle cezalandırma, işgücünü harekete geçirme,
çalışma disiplinini sağlama, ayrımcılık ve grevi katılanları cezalandırma aracı olarak
kullanılmasını yasaklamaktadır.
No. 111: Ayrımcılık (İstihdam ve Meslek) Sözleşmesi (1958)
İş verme, eğitim ve çalışma koşullarının düzenlenmesinde ırk, renk, cinsiyet,din, siyasal
görüş, ulusal kimlik ve sosyal köken temelinde ayrımcılık yapılmasının ulusal politikalarla
önlenmesi, fırsat ve uygulama alanında eşitliği geliştirme çağrısında bulunmaktadır.
No. 138: Asgari Yaş Sözleşmesi (1973)
İşe kabulde asgari yaşın zorunlu temel eğitimin tamamlandığı yaştan daha düşük
olamayacağını öngörerek çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır.
No. 182: Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri Sözleşmesi (1999)
Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin acilen ve etkili biçimde ortadan kaldırılmasını
sağlayacak önlemlerin alınmasını öngörmektedir. Çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri arasında
kölelik ve benzeri koşullarda çalıştırılma, silahlı çatışmalarda kullanılmak üzere zorla askere
alınma, fuhuş ve pornografi amaçlarıyla ve yasa dışı işlerde kullanılma ve bu arada
çocukların sağlığına, güvenliğine ve ahlaki değerlerine zarar verecek işler yer almaktadır.
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ILO’nun dört temel stratejik hedefi vardır:
¾ Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek.
¾ Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat
yaratmak,
¾ Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak.
¾ Üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmek.
Bu hedefler ise gerçekleştirilmektedir:
¾ Temel insan haklarını geliştirmek, çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek, istihdam
olanakları oluşturmak üzere uluslararası politika ve programların oluşturulması.
¾

Uluslararası çalışma standartlarının oluşturulması; bu standartların uygulanmasının
izlenmesi için uygun mekanizmanın oluşturulması, standartların ulusal merciilere, söz
konusu
politikaların
hayata
geçirilmesinde,
yol
gösterici
olmaktadır.

¾

Devletlerin söz konusu politikaları pratikte fiilen gerçekleştirmelerine yardımcı olmak
için, kapsamlı bir uluslararası teknik işbirliği programının, sosyal tarafların aktif ortaklığı
ile oluşturulması ve uygulanması.
Bu çabaların tümünün geliştirilmesi için eğitim, öğretim, araştırma ve yayın
faaliyetlerinde bulunulması.

¾

ILO’ya üye ülke sayısı 200’ün üzerinde olup Türkiye 1939 yılında üye olmuştur.
AB DİREKTİFLERİ
İSG ile ilgili Avrupa Birliği tarafından çıkarılan direktiflerin önemlileri şunlardır:
¾ İşçilerin çalışırken sağlık ve güvenliğine iyileştirilmiş tedbirlerin alınmasının teşvikine
ilişkin 12 Haziran 1989 tarih ve 89/391/EEC sayılı Konsey Direktifi
¾ İş araç ve gereçlerinin işyerinde çalışanlar tarafından kullanılması için asgari güvenlik ve
sağlık gerekleri hakkında 30 Kasım 1989 tarih ve 89/655 sayılı Konsey Direktifi
(89/391/EEC sayılı Direktifin 16. maddesi 1 . Paragrafı kapsamında 2. direktif)
(95/63/EC ve 2001/41/EC ile değiştirildi.)
¾ Kişisel Koruyucu Donanımların işyerinde çalışanlar tarafından kullanılması için asgari
güvenlik ve sağlık gerekleri hakkında 30 Kasım 1989 tarih ve 89/656/EEC sayılı Konsey
Direktifi (89/391/EEC sayılı Direktifin 16. maddesi 1. paragrafı kapsamında 3. Direktif)
¾ İşçilerin işyerinde kanser yapıcı maddelere maruziyet riskinden korunması hakkındaki
90/394/EEC sayılı Konsey Direktifine mutajenlerin de eklenmesine dair 29 Nisan 1999
tarih ve 99/38/EC sayılı Konsey Direktifi
¾ İşyerinde asbeste maruz kalmaktan ortaya çıkabilecek risklerden çalışanların korunması
hakkında 19 Eylül 1983 tarih ve 83/477/EEC sayılı Konsey Direktifi (80/1107/EEC sayılı
Konsey Direktifinin 8. maddesi kapsamında çıkarılan 2. Direktif) (91/382/EEC ve
2003/18/EC ile değiştirildi)
¾ İşçilerin fiziksel ajanlardan kaynaklanan risklere maruziyeti ile ilgili asgari sağlık ve
güvenlik şartları hakkında 25 Haziran 2002 tarih ve 2002/44/EC sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Direktifi
¾ İşyerinde biyolojik ajanlara maruz kalma ile ilgili risklerden, çalışanların korunması
hakkında 90/679/EEC sayılı Direktifi teknik ilerlemelere uyarlayan 7 Ekim 1997 tarih ve
97/59/EC sayılı Komisyon Direktifi
¾ Yer üstü ve yer altı madenciliğinde çalışanların güvenlik ve sağlık korumalarının
iyileştirilmesi ile ilgili asgari gereksinmeler hakkında 3 Aralık 1992 tarih ve 92/104/EEC
sayılı Konsey Direktifi (89/391/EEC sayılı Direktifin 16. maddesi 1. paragrafı
kapsamında 12. Direktif)
¾ Çalışanların özellikle sırt incinmelerine neden olabilecek el ile yükleme ve boşaltma
işlerinde asgari sağlık ve güvenlik koşulları hakkında 29 Mayıs 1990 tarih ve
90/269/EEC sayılı Konsey Direktifi (89/391/EEC sayılı Direktifin 16. maddesi 1.
paragrafı kapsamında 4. direktif)
¾ İşyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin kimyasallarla ilgili risklerden korunmasına
ilişkin 98/24/EC sayılı Konsey Direktifinin uygulanmasında mesleki maruziyet sınır

9

¾

¾
¾

¾

¾

¾
¾

¾

¾

¾
¾
¾
¾

¾

¾

değerlerinin ilk listesinin oluşturulmasıyla ilgili 8 Haziran 2000 tarih ve 2000/39/EC
sayılı Komisyon Direktifi
İşyerinde biyolojik maddelere maruz kalma ile ilgili risklerden çalışanların korunması
hakkında 90/679/EEC sayılı Direktifi teknik ilerlemelere uyarlayan 26 Kasım 1997 tarih
ve 97/65 sayılı Komisyon Direktifi
Gemilerde daha iyi tedavi geliştirilmesi için asgari güvenlik ve sağlık gereksinmeleri
hakkında 31 Mart 1992 tarih ve 92/29/EEC sayılı Konsey Direktifi
Ekranlı araçlar ile çalışmalarda asgari sağlık ve güvenlik koşullarına ilişkin 29 Mayıs
1990 tarih ve 90/270/EEC sayılı Konsey Direktifi (89/391/EEC sayılı Direktifin 16.
maddesi 1. paragrafı kapsamında 5. direktif)
Çalışanların işyerinde kanserojenlere maruziyet risklerinden korunmasına ilişkin 28
Haziran 1990 tarih ve 90/394/EEC sayılı Konsey Direktifi (89/391/EEC sayılı Direktifin
16. maddesi 1. paragrafı kapsamında 6. Direktif)
Çalışanların işyerinde kanserojenlere maruz kalmaları ile ilgili risklerde korunmasına
ilişkin Direktifi (89/391/CEE sayılı Direktifin 16. maddesi 1. paragrafı kapsamında 6.
Direktif) değiştiren 27 Haziran 1997 tarih ve 97/42/EC sayılı Konsey Direktifi
Çalışma esnasında gürültüye maruz kalmaya bağlı risklere karşı, çalışanların korunması
hakkında 12 Mayıs 1986 tarih ve 86/188/EEC sayılı Konsey Direktifi
İşyerinde biyolojik ajanlara maruz kalma ile ilgili risklerden çalışanların korunması
hakkında 90/679/EEC sayılı Direktifi değiştiren 12 Ekim 1993 tarih ve 93/88/EEC sayılı
Konsey Direktifi
Kıyılarda ve açık denizlerde sondaj yoluyla maden çıkaran endüstrilerde çalışanların
güvenlik ve sağlık korumalarının iyileştirilmesi ile ilgili asgari gereksinmeler hakkında 3
Kasım 1992 tarih ve 92/91/EEC sayılı Konsey Direktifi (89/391/EEC sayılı Direktifin 16.
maddesi 1. paragrafı kapsamında 11. Direktif)
Balıkçı gemilerinde çalışanların asgari güvenlik ve sağlık gereksinmelerine ilişkin 23
Kasım 1993 tarih ve 93/103/EC sayılı Konsey Direktifi (89/391/EEC sayılı Direktifin 16.
maddesi 1. paragrafı kapsamında 13. Direktif)
İşçilerin sağlık ve güvenliğini işyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden korumaya
ilişkin 7 Nisan 1998 tarih ve 98/24/ec sayılı Konsey Direktifi
Geçici veya hareketli inşaat sitelerinde asgari güvenlik ve sağlık koşullarının
uygulanması hakkında 24 Haziran 1992 tarih ve 92/57/EEC Konsey Direktifi
Endüstriyel kazaların kontrolüne ilişkin 9 Aralık 1996 tarih ve 96/82/EC sayılı Konsey
Direktifi
Hamile, loğusa veya emzikli kadın çalışanların işyerinde sağlık ve güvenliklerinin
iyileştirilmesine ilişkin asgari önlemlerin belirlenmesi konusundaki 19 Ekim 1992 tarih
ve 92/85/EEC sayılı Konsey Direktifi (89/391/CEE sayılı Direktifin 16. maddesi 1.
paragrafı kapsamında 10. Direktif)
İyonize radyasyondan doğan zararlara karşı çalışanları ve toplumun korunması için
temel güvenlik standartların oluşturulmasına ilişkin 13 Mayıs 1996 tarih ve
96/29/Euratom sayılı Konsey Direktifi
Kontrollü alanlarda çalışmaları sırasında iyonizan radyasyona maruz kalan işçilerin
dışarıda korunmasına ilişkin 4 Aralık 1990 tarih ve 90/641/Euratom sayılı Konsey
Direktifi
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