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GİRİŞ 

 

rluslararası Çalışma ˆrÖütü’nün EfilF Üer yıl eüâümetI İşçi îe İşîeren 

temsilcilerinin âatılımıyla Öerçeâleştirilen âçnferanslarının NMMK’sü  NJNT 

eaziran OMNN tariÜleri arasınÇa Ceneîre’Çe yapılmıştırK  

 

Açılış ve hçnferans hçmiteleri 

hçnferans eüâümetI İşçi îe İşîeren temsilcilerinin PN jayıs OMNN tariÜinÇe 

yaptıâları Üazırlıâ tçplantısını müteaâiben N eaziran OMNN tariÜinÇe _irleşmiş 

jilletler _inası denel hurul salçnunÇa tçplanaraâ resmen açılmış îe 

hçnferans’ta ele alınacaâ teâniâ âçnuları ÖĞrüşeceâ çlan hçmiteler 

çluşturulmuşturK  

 

_u yılâi hçnferans için belirlenen âçnulara ilişâin âçmiteler aşağıÇaÇırW 

 
J eüâümet TemsilcilerinÇen çluşan _ütçe hçmitesiI 

J pĞzleşme îe Taîsiye hararlarının ryÖulanması EApliâasyçnF hçmitesiI 

J bî İşlerinÇe payÖın İş hçmitesiI 

J İş İÇaresi îe İş Teftişi hçmitesiI  

J pçsyal hçruma Epçsyal düîenliâF hçmitesi  

 
PN jayıs OMNN tariÜinÇe yapılan bilÖilenÇirme amaçlı Üazırlıâ tçplantılarını 

müteaâiben hçnferansI N eaziran OMNN tariÜinÇe _aşâan îe _aşâan 

varÇımcılarını seçereâ çalışmalara başlamıştırK _aşâanlığa hamerun Çalışma îe 

pçsyal düîenliâ _aâanı payın oçbert khfifI _aşâan varÇımcılıâlarına ise 

eüâümet âesiminÇen açminiâ CumÜuriyeti’nÇen payın eernanÇez pAkCebwI  

işîeren âesiminÇen _rezilyalı payın iima dlalv îe işçi âesiminÇen oçmen 

payın _çÖÇan elpprfpb seçilmiştirK 

 



 Q

denel hurul N eaziran’Çaâi tçplantısınÇan sçnra U eaziran OMNN tariÜine âaÇar 

tçplanmamışI ancaâ hçmite çalışmaları Çeîam etmiştirK  

 
 

dbkbi hrori ÇAifŞjAiAof 
 
 

jüsteşarımız payın Birçl Avabjİo ve pçsyal Tarafların denel hurul’a 

eitapları 

 
UJNS eaziran OMNN tariÜleri arasınÇaI fil denel jüÇürü’ nün rapçrunun 

ÖĞrüşülmesi maÜiyetinÇe Üer yıl çlÇuğu Öibi üç âesimin temsilcileri denel 

hurul’a Üitap etmiştirK  

 

jüsteşarımız payın _irçl Avabjİo NQ eaziran OMNN palı Öünü yaptığı 

âçnuşmaÇaI Arap tçpraâlarınÇaâi işçilerin yaşamaâta çlÇuâları zçrluâlara 

Çiââat çeâereâ sayÖın iş bağlamınÇa istiÜÇamI mesleâi eğitimI sçsyal ÇiyalçÖ îe 

sçsyal âçruma Öibi Ğnemli âçnulara îurÖu yapan rapçrunÇan ĞtürüI fil denel 

jüÇürü payın guan pljAsfA’yı tebriâ etmiştirK jüsteşarımızI Ççst Arap 

ülâelerinÇe cereyan eÇen çlayların ÇaÜa fazla âan ÇĞâülmeÇen bir an Ğnce barış 

îe Üuzurla sçnuçlanmasını temenni eÇereâ Türâiye çlaraâ barışın tesisi yĞnünÇe 

büyüâ Öayret ÖĞsterÇiğimiziI insani yarÇımlarÇa îe çalışanların taÜliye 

eÇilmesinÇe Ğnemli rçlümüzün çlÇuğunuI Öeçen yıllarÇa yaşanan âüresel ârizin 

etâileri âarşısınÇa alınan etâin îe acil Ğnlemler sayesinÇe yaşanması muÜtemel 

eâçnçmiâ felaâetin Ğnüne ÖeçilÇiğiniI Çünya ÖenelinÇe Öelir ÇağılımınÇaâi 

ÇenÖesizliğin ÇaÜa büyüâ bir prçblem Üaline ÖelÇiğiniI ülâemizin Çe aralarınÇa 

bulunÇuğu d OM ülâelerinin sayÖın işi îe aÇil âüreselleşmeyi yaşama Öeçireceâ 

çlan hüresel İş maâtı’nı benimsemelerinin memnuniyet îerici çlÇuğunu 

îurÖulamış îe ülâemizÇeâi bazı uyÖulamalarÇan îe yapılan faaliyetlerÇen 

Ğrneâler îermiştirK  



 R

 

hçnuşma metni eâte yer almaâtaÇır EbâJfFK  

 

İşîeren âesimi aÇına Tİph denel _aşâanı payın Tuğrul hrTAadl_İLİh 

yaptığı âçnuşmaÇaI ülâelerin ârize farâlı tepâiler îerÇiğiniI bu Çurumun Ça 

tçparlanma perfçrmanslarınÇa ülâeler nezÇinÇeâi farâlılıâları açıâlaÇığınıI bazı 

ülâeler Üala ârizin etâilerini çrtaÇan âalÇırmaya çalışırâen bazı ülâelerin Üızlı 

bir tçparlanma sürecine ÖirÇiğiniI ülâemizin iâinci Öruba ÇaÜil çlÇuğunuI fjcI 

aünya _anâasıI lbCa Öibi uluslararası âuruluşlar ile Türâiye İstatistiâ 

hurumu îerilerinin bu Öerçeği teyit ettiğiniI aünya büyüme liÖinÇe Çin îe 

einÇistanDÇan sçnra TürâiyeDnin ÖelÇiğiniI TürâiyeDninI bütçe açığıI dpje îe 

âamu bçrcu çranlarınÇa jaastricÜt âriterlerini âarşılaÇığınıI işsizliği bir 

numaralı sçsyçJeâçnçmiâ sçrun çlaraâ ÖĞrÇüâlerini îe sçn raâamlara ÖĞre 

işsizliâ çranının OMMVDÇa B NQDten OMNN yılınÇa B NNIVDa ÖerileÇiğini 

belirtmiştirK  

 

hçnuşma metni eâte yer almaâtaÇır EbâJffFK 

 

İşçi âesimi aÇına T¸ohJİŞ denel _aşâanı payın justafa hrjir ise yaptığı 

âçnuşmaÇaI denel jüÇür payın guan pljAsfADnın rapçrunÇan ĞîÖüyle 

baÜsetmeâle birliâte rapçrÇa yer  alan “sçsyal aÇalet çağının zaten başlamış 

çlÇuğu” ifaÇesine âatılmaÇığınıI tüm ÇünyaÇa işsizliâI yçâsulluâI 

senÇiâasızlaştırmaI âayıt Çışı eâçnçmiI taşerçnlaşmaI âĞtü çalışma âçşulları Öibi 

peâ ççâ çlumsuzluâ ÖiÇereâ artarâen yeni ÇĞnemi sçsyal aÇaletle bir araÇa 

ÇeğerlenÇirmenin Öerçeâçi çlmaÇığınıI ĞrÖütsüz bir tçplum îe çalışan mutsuz 

insanlar yaratılÇığınıI iş sağlığı îe Öüîenliği âçnusunÇa yaşanan sçrunların Üala 

ÖiÇerilemeÇiğiniI iş âazalarınÇa yaşanan Ğlüm îe yaralanmaların Ğnüne 

Öeçilebilmesi için meîzuatın ÖĞzÇen Öeçirilmesi ÖereâtiğiniI ÖiÇereâ 

yayÖınlaşan taşerçnlaşmanın Öüîencesiz îe Çüşüâ ücretle çalıştırmanın aracı 



 S

çlaraâ âullanılÇığınıI âayıt Çışı eâçnçminin fil ile sürÇürülen çalışmalara 

rağmen ciÇÇiyetini âçruÇuğunuI bu Çurumun Ça ülâeÇeâi tüm sçsyal Öüîenliâ 

Üarcamalarının âayıt altınÇa çalışanlara yüâlenmesine neÇen çlÇuğunu ifaÇe 

etmiştirK  

hçnuşma metni eâte yer almaâtaÇır EbâJfffFK  

 

hçnferans esnasınÇa denel hurul’Ça aşağıÇa belirtilen âçnularÇa ÇĞrt panel 

ÇüzenlenmiştirK 

 

manel N - dençlik manelleri:  

_u bĞlümÇe arÇışıâ iâi panel ÇüzenlenmiştirK ?pçsyal AÇaleti Arzulayan Arap 

dençliği? âçnulu birinci panelÇeI Arap ülâelerinÇeâi Öençliâ ĞnÇerleri âçnuşma 

yapmıştırK ?aeğişime ˆnÇerliâJhüresel dençliâ? âçnulu iâinci panelÇe ise bir 

_j Öençliâ ÖĞreîlisi ile hçlçmbiyaI İspanya îe bnÇçnezyaDÇan birer temsilci 

âçnuşma yapmıştırK 

 

manel O - hüreselleşen bkçnçmiÇe İstiÜÇam ve pçsyal AÇalet: 

manelin başlanÖıcınÇa jısır jaliye _aâanı ile vunanistan Çalışma _aâanı’nın  

panele yĞneliâ Üitaplarının arÇınÇanI işçi îe işîeren temsilcileri ile fjc 

temsilcisi îe einÇistanDÇan bir aâaÇemisyen âçnuşmuşturK  

 

manel  P J aaÜa  AÇilI  aaÜa  Çevre  açstu  ve  aaÜa  pürÇürülebilir  

hüreselleşmeÇe payÖın İşin oçlü: 

jçÇeratĞrlüğünü fil denel jüÇürü’nün  yaptığı panelÇe Asya masifiâI açğu 

AsyaI AîrupaI Afriâa îe iatin Ameriâa _ĞlÖeleri bâçnçmiâ hçmisyçnları 

yetâilileri âçnuşma yapmıştırK 
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manel 4 - veni Bir pçsyal AÇalet Çağı İçin İÜtiyaç: 

jaÇriÇ hulübüDnce Çüzenlenen bu Ğzel etâinliâte eçllanÇaI danaI kijeryaI 

vemen îe bâîatçrDun esâi cumÜurbaşâanları îeya başbaâanları yer almış îe 

âçnuşmalar yapmıştırK  

 
 

hljİTb ÇAifŞjAiAof 
 
 

B¸TÇb hljİTbpİ  
 
rluslararası Çalışma ˆrÖütüDnün EfilF Üer iâi yılÇa bir tespit eÇilen bütçesini îe 

prçÖramını belirlemeâle yüâümlü hçmiteI OMNOJOMNP yıllarına ait bütçeyiI 

ÖĞrüşmeler sçnunÇa âabul etmiştirK 

 

ˆnerilen bütçeyeI Öenelliâle Üer bütçe ÖĞrüşmesi ĞncesinÇe çlÇuğu Öibi 

eâçnçmiâ Öüçlüâleri ileri sürereâ A_aI hanaÇaI veni welanÇaI AîustralyaI 

İspanyaI vunanistan âarşı çıâmış îe bütçenin raâam artışı çlmaÇan âabul 

eÇilmesini teâlif etmişlerÇirK denel jüÇür sunmuş çlÇuğu bütçe taslağınÇan B 

MIP çranınÇa bir inÇirim yapmış îe esasen üye ülâelerin ççğunun Çesteğini alan 

bütçe prçÖramı çylamaÇa OVV eîetI NT ret îe NQ çeâimser çyla âabul eÇilmiştirK 

_ütçenin âabulü ile prçÖramÇa yer alan ülâe âatâı payı çranları Ça âabul eÇilmiş 

çlmaâtaÇırK habul eÇilen bütçe USNKSOMKMMM A_a açlarıI İsîiçre cranâı çlaraâ 

ise TOPKTSMKUMM’ÇürK jasraflar için yapılacaâ Üarcamanın birbirine çeîrilmesi 

ÇurumunÇa Üesaplamaya yarayacaâ âur çranı ise N açlar MIUQ İsîiçre cranâı 

çlaraâ belirlenmiştirK 

 



 U

¸lâemizin OMNO îe OMNP yıllarına ait fil _ütçesine âatâı payı çranı B MISNT 

çlupI OMNO yılınÇa ĞÇeyeceği meblağ OKOPOKOST İsîiçre cranâı’ÇırK 

 

pTAkaAoTiAofk rvdriAkjApf EAmiİhApvlkF hljİTbpİ 
 

hçnferansın Çiğer bir ÖünÇem maÇÇesi çerçeîesinÇe çluşturulan ptanÇartların 

ryÖulanması EApliâasyçnF hçmitesi başâanlığına _rezilya eüâümet temsilcisi 

payın pK mK mAoalI başâan yarÇımcılıâlarına işîeren ÖrubunÇan payın bK bK 

mlTTbo EA_aF îe işçi ÖrubunÇan payın iK CloTb_bbCh E_elçiâaF 

seçilmiştirK _aşâan yarÇımcılarıI aynı zamanÇaI hçmiteÇeâi âenÇi Öruplarının 

sĞzcülüğünü Çe yapmıştırK ptanÇartların ryÖulanması hçmitesiI fil sĞzleşme 

îe taîsiye âararlarının uyÖulanması âçnusunÇaâi Çenetim çrÖanlarınÇan biri 

çlan fil rzmanlar hçmitesi’nin hçnferans’a sunÇuğu iâi rapçru ÖĞrüşmüştürK 

fil rzmanlar hçmitesi hçnferans’a Üer yıl iâi rapçr sunmaâta çlupI bu 

rapçrlarÇan birisi belirli bir âçnuÇaâi sĞzleşmelerin îe îarsa ç âçnuya ilişâin 

taîsiye âararlarının Öenel uyÖulanma Çurumuna îe iÜtiyaca ceîap îeren 

Üüâümlere saÜip çlup çlmaÇığına ilişâin Öenel ÇeğerlenÇirmeyi içermeâteÇirK 

_u yılâi hçnferans’a sunulan Öenel ÇeğerlenÇirme rapçru sçsyal Öüîenliğe 

ilişâin çeşitli sĞzleşme îe taîsiye âararları ÜaââınÇaÇır Epçsyal düîenliğin 

AsÖari ptanÇartlarına İlişâin NMO payılı pĞzleşmeI İstiÜÇamın Teşîiâine îe 

İşsizliâten hçrunmaya İlişâin NSU payılı pĞzleşmeI delir düîencesine İlişâin 

ST payılı Taîsiye hararı îe Tıbbi _aâıma İlişâin SV payılı Taîsiye hararıFK 

¸lâemiz bu sĞzleşmelerÇen NMO payılı pĞzleşme’ye taraftırK  

 

ptanÇartların ryÖulanması hçmitesi’nin ÖünÇeminÇeâi iâinci rapçr iseI 

sĞzleşmelerin taraf ülâelerÇe uyÖulanmasına ilişâin çlaraâ fil rzmanlar 

hçmitesi ÖĞzlemlerini içeren rapçrÇurK ptanÇartların ryÖulanması hçmitesi’nin 

ÖĞrüşmeleri esasen bu rapçr üzerinÇe çlmuşturK fil rzmanlar hçmitesi’nin 



 V

rapçrlarınÇa buÖüne âaÇar ülâemizle ilÖili çlaraâ aşağıÇa belirtilen sĞzleşmeler 

ÜaââınÇa ÖĞzlemler yer almıştırW 

 

· OV payılı Cebri îeya jecburi Çalıştırmaya İlişâin pĞzleşme   

· UN payılı panayi îe Ticarette İş Teftişi eaââınÇaâi jilletlerarası 

pĞzleşme 

· UT payılı penÇiâa ˆzÖürlüğü îe ˆrÖütlenme eaââının hçrunması 

eaââınÇa pĞzleşme  

· VU payılı Teşâilatlanma îe hçlleâtif jüzaâere eaââı mrensiplerinin 

ryÖulanmasına jütealliâ pĞzleşme  

· NMM payılı bşit aeğerÇe İş İçin brâeâ îe haÇın İşçiler ArasınÇa ¸cret 

Eşitliği eaââınÇa pĞzleşme  

· NMR payılı wçrla Çalıştırmanın halÇırılması pĞzleşmesi 

· NNN payılı Ayrımcılıâ Eİş îe jesleâF pĞzleşmesi 

· NNV payılı jaâinelerin hçrunma Tertibatı ile TeçÜizi eaââınÇa pĞzleşme 

· NPU payılı İstiÜÇama habulÇe AsÖari vaş eaââınÇa pĞzleşme 

· NRR payılı İş pağlığı îe düîenliği îe Çalışma lrtamı eaââınÇa pĞzleşme 

· NRU payılı eizmet İlişâisine İşîeren TarafınÇan pçn serilmesi eaââınÇa 

pĞzleşme 

· NSN payılı İş pağlığı eizmetlerine İlişâin pĞzleşme 

· NUO payılı hĞtü ŞartlarÇaâi Ççcuâ İşçiliğinin vasaâlanması îe lrtaÇan 

halÇırılmasına İlişâin Acil ˆnlemler eaââınÇa pĞzleşme 

 

ptanÇartların ryÖulanması hçmitesiI fil Anayasası’nın NV îe OOK maÇÇeleri 

uyarınca rapçr îerme yüâümlülüâlerini yerine Öetirmeyen ülâeleri “çtçmatiâ 

îaâalar” aÇı altınÇa ayrıca ÖĞrüşmeâteÇirK ¸lâemiz Öeçtiğimiz yıl âenÇisinÇen 

talep eÇilen rapçrları îermiş çlÇuğu için hçmite’Çe açıâlama yapmaya Çaîet 

eÇilmemiştirK 



 NM

 

ptanÇartların ryÖulanması hçmitesiI aşağıÇa belirtilen OR ülâeyi taraf çlÇuâları 

bir sĞzleşme ile ilÖili çlaraâ sĞzlü bilÖi îermeye Çaîet etmiştirK 

jyanmarL_irmanyaI Çeîam etmeâte çlan Ğzel süreç neÇeniyleI Cebri îe 

jecburi Çalıştırmaya İlişâin OV payılı pĞzleşme baâımınÇan Ğnceâi yıllarÇa 

çlÇuğu Öibi Ğzel bir çturumÇa ÖĞrüşülmüştürK Anılan ülâe UT payılı pĞzleşme 

baâımınÇan Ça hçmite’Çe ÖĞrüşülmüştürK hçmite’ye Çaîet eÇilen ülâelerI 

hçnferans’ın başlamasınÇan iâi Üafta Ğnce işçi îe işîeren Öruplarının belirleÇiği 

QQ ülâeÇen çluşan Öeçici bir listeÇen yine işçi îe işîeren Örupları arasınÇa 

yapılan müzaâereler sçnucunÇa seçilmiş îe hçmite’Çe çnaylanmıştırK hçmite 

ÖünÇemine alınan OR ülâe arasınÇa ülâemiz Çe yer almıştırK  

 

hçmite dünÇemine Alınan ¸lkeler ve pĞzleşmeler:  

 

¸ihbibo pÖZibŞjb kl 

Azerbaycan NPU EİstiÜÇama dirişte AsÖari vaşF 

_eyaz ousya VU ETçplu mazarlıâF 

hambççya UT EpenÇiâal eaâlarF 

hanaÇa NSO EAsbestF 

hçnÖç aemçâratiâ CumÜuriyeti OV Ewçrla ÇalıştırmaF 

ciji NNN Eİş îe jesleâte AyrımcılıâF 

vunanistan VU ETçplu mazarlıâF 

duatemala UT EpenÇiâal eaâlarF 

eçnÇuras NOO EİstiÜÇam mçlitiâasıF 

jalezya NV Eİş hazası TazmininÇe juamele 

EşitliğiF 

jeâsiâa NRR Eİş pağlığı îe düîenliğiF 

jyanmar E_irmanyaL_urmaF OV Ewçrla ÇalıştırmaFEĞzel çturumF 



 NN

UT EpenÇiâal eaâlarF 

kijerya UT EpenÇiâal eaâlarF 

maâistan UT EpenÇiâal eaâlarF 

manama UT EpenÇiâal eaâlarF 

maraÖuay NUO EÇçcuâ İşçiliğiF 

oçmanya VU ETçplu mazarlıâF 

puuÇi Arabistan UN Eİş TeftişiF 

Sırbistan UT EpenÇiâal eaâlarF 

pri ianâa NMP EAnalığın hçrunmasıF 

pwazilanÇ UT EpenÇiâal eaâlarF 

Türkiye UT EpenÇikal eaklarF 

rruÖuay VU ETçplu mazarlıâF 

ˆzbeâistan NUO EÇçcuâ İşçiliğiF 

wimbabîe  UT EpenÇiâal eaâlarF  

 

 

iisteÇe fjbC Epanayileşmiş mazar bâçnçmisi ¸lâeleriF ÖrubunÇanI ülâemizin 

yanı sıraI hanaÇaI vunanistanI oçmanya îe pırbistan yer almıştırK penÇiâal 

Üaâlara ilişâin UT îe VU payılı pĞzleşmeler baâımınÇan tçplam NQ ülâe 

hçmite’Çe ÖĞrüşülmüştürK  

 

ptanÇartların ryÖulanması hçmitesinÇe yapılan ÖĞrüşmeler sçnucunÇa 

duatemalaI jyanmar îe pwazilanÇ UT sayılı pĞzleşmeI ˆzbeâistan NUO sayılı 

pĞzleşmeI hçnÖç aemçâratiâ CumÜuriyeti ise OV sayılı pĞzleşme baâımınÇan 

hçmite rapçrunÇa “Ğzel îaâalar” başlığı altınÇaâi Ğzel paraÖrafa alınmıştırK   

 

 

 



 NO

¸lkemizle ilgili yapılan görüşme:  

 

penÇiâa ˆzÖürlüğüne îe ˆrÖütlenme eaââının hçrunmasına İlişâin UT payılı 

pĞzleşme çerçeîesinÇe eüâümet temsilcimiz aşağıÇaâi âçnuşmayı yapmıştırW 

 

 “marlamentç tarafınÇan T jayıs OMNM tariÜinÇe yasalaştırılan îe Öeçen yıl 

âçnuşmamÇa ÇeğinÇiğim Anayasa ÇeğişiâliğininI NO bylül OMNM tariÜinÇe 

yapılan referanÇumÇa âabul eÇilereâ yürürlüğe ÖirÇiğini ifaÇe eÇereâ sĞzlerime 

başlamaâ istiyçrumK eepinizin bilÇiği Öibi anayasa Çeğişiâliâlerini 

Öerçeâleştirmeâ âçlay ÇeğilÇir îe Ğnemli bir Öelişme çlaraâ ÖĞrülmeliÇirK 

aiââatinizi çeâmeâ isterim âi bu Çeğişiâliâler Türâiye için sçn Çerece Ğnemli 

çlupI sçn PM yılÇa Üüâümetlerin Üiçbiri bu Çenli Ğnemli anayasa Çeğişiâliâlerini 

Öerçeâleştirme cesaretini ÖĞsterememiştirK _u Çeğişiâliâler Türâ Üüâümetinin 

samimiyetini îe Çemçâratiâleşme sürecine îe senÇiâal Üaâların teşîiâine ilişâin 

âararlılığını ÖĞstermeâteÇirK 

penÇiâal Üaâlarla ilÖili çlan anayasa Çeğişiâliâlerinin içeriâ îe âapsamını 

Üatırlatmaâ isterimW 

NK rluslararası çalışma stanÇartlarıyla uyum sağlamaâ amacıylaI siyasî ÖreîI 

Çayanışma ÖreîiI Öenel Öreî îe lçâaîtI işyeri işÖaliI işi yaîaşlatmaI îerim 

Çüşürme îe Çiğer Çirenişler Öibi enÇüstriyel eylem türleri üzerinÇeâi 

yasaâ âalÇırılmıştırK  

OK Aynı zamanÇa îe aynı işâçlunÇa birÇen fazla senÇiâa üyeliği yasağı 

âalÇırılmıştırK _u ÜüâümI ĞzelliâleI aynı işâçlunÇa çlsa bile birÇen fazla 

işîeren yanınÇa çalışanlarınI birÇen fazla senÇiâaya üye çlmasına imâan 

îermeâteÇirK   



 NP

PK Aynı işyerinÇe aynı ÇĞnem için birÇen fazla tçplu iş sĞzleşmesi yapılması 

yasağı âalÇırılmıştırK _u ÜüâümI Türâ enÇüstriyel ilişâilerinÇe ççâ 

âatmanlı tçplu pazarlıâ sisteminin çluşmasına imâan îermeâteÇirK  

QK aeîlet memurları îe Çiğer âamu ÖĞreîlilerine tçplu sĞzleşme Üaââı 

tanınmıştırK aeğişiâliâ hamu dĞreîlileri eaâem hurulu çluşturulmasını 

ĞnÖĞrmeâte îe bu âurula tçplu sĞzleşme yapılamaması ÜalinÇeI tçplu 

sĞzleşme yerine Öeçeceâ şeâilÇeI niÜai âarar yetâisi îermeâteÇirK Ayrıca 

sĞz âçnusu ÇeğişiâliâI _aâanlar hurulu’nun bu Üusustaâi meîcut taâÇir 

yetâisini Çe eş zamanlı çlaraâ âalÇırmaâtaÇırK  

RK hamu ÖĞreîlileri tçplu sĞzleşmesinin âapsamıI mali Üaâlar yanı sıraI 

sçsyal Üaâları Ça içereceâ biçimÇe Öenişletilmiş çlupI ayrıca tçplu 

sĞzleşme Üüâümleri Çe bunÇan sçnra ÇçğruÇan uyÖulanacaâtırK    

SK dreî yapılan işyerinÇe meyÇana Öelen maÇÇi zararla ilÖili senÇiâanın 

sçrumluluğu âalÇırılmıştırK   

TK bâçnçmiâ îe pçsyal hçnsey’e anayasal bir statü tanınmıştırK 

UK hamu Çenetçisine başîuru Üaââı tanınmıştırK _u ÜüâümI âamu iÇaresinin 

işlem îe eylemlerinin ÇaÜa Öüçlü Çenetimini sağlayacaâtırK 

VK aeîlet memurlarıyla ilÖili çlaraâ âamu âurumu yĞneticilerince uyÖulanan 

tüm Çisiplin teÇbirleri yarÖı Çenetimine açılmıştırK 

NMK  Anayasa jaÜâemesi’ne başîuru ÜaââıI senÇiâal Üaâlar ÇaÜil çlmaâ 

üzere temel insan Üaâlarının iÜlali Üalleri için Üerâese tanınmıştırK _u 

ÜüâümI Anayasa Üüâümlerine ayâırılıâ neÇeniyle âanun Üüâümlerinin 

iptali için bireylere yeni bir yarÖı yçlu açmaâtaÇırK  

 

_u anayasal Çeğişiâliâler âamu ÖĞreîlileri senÇiâalarıyla ilÖili meîzuat ÇaÜil 

çlmaâ üzere senÇiâal meîzuatın îe meîcut âanun taslaâlarının âapsamlı bir 



 NQ

biçimÇe uyumlaştırılmasını îe iyileştirilmesini ÖereâtirmeâteÇirK _u neÇenleI 

sçsyal taraflar îe ilÖili âamu âurumları arasınÇa yçğun bir istişare süreci 

anayasa Çeğişiâliâleri çerçeîesinÇe Çeîam etmeâteÇirK _u yeni sürecin bir 

sçnucu çlacaâ çlan ÖĞzÇen Öeçirilmiş yeni taslaâların rzmanlar hçmitesi’nin 

senÇiâal meîzuatla ilÖili beâlentilerini âarşılayacağına emin bulunuyçruzK  

_u nçâtaÇaI Türâ sçsyal taraflarınÇan meîzuatın Çeğiştirilmesi îe taslaâların 

iyileştirilmesi sürecine ÇaÜa fazla Çesteâ îe cesaret îerici çlmalarını istiyçruzK 

_uI Ğzelliâle işyeri îe mesleâ esasına ÖĞre senÇiâa âurmaI feÇerasyçnlar 

çluşturma îe senÇiâaların tçplu pazarlıâ yetâisi ĞnünÇeâi barajların âalÇırılması 

Öibi Üalen tartışmalı çlan ÜususlarÇa ÖereâmeâteÇirK eüâümet senÇiâal meîzuatı 

uluslararası çalışma stanÇartlarıyla tam çlaraâ uyumlu Üale Öetirmeye âararlıdırK 

İnanıyçruz âi çalışma barışını bçzmaÇanI bu amacaI ancaâ sçsyal tarafların ÇaÜa 

fazla Çesteğiyle ulaşabilirizK  

_u çerçeîeÇeI parlamentç Öenel seçimlerinin NO eaziran OMNN tariÜinÇe 

yapılacağını Ça belirtmeâ isterimK peçim âampanyası ÇĞnemi çlması neÇeniyle 

T_jj sçn P ayÇır çalışmamaâtaÇırK Şu Üusus Ça Ğnem taşımaâtaÇır âi yerleşiâ 

enÇüstriyel ilişâilerÇeI âĞâten bir Çeğişim yapacaâ şeâilÇeI meîcut meîzuatın 

Çeğiştirilme süreci Üer Çemçâratiâ ülâeÇe zaman alacaâtırK _u neÇenleI 

meîzuatın Anayasa ile uyumlaştırılması süreci tamamlanamamıştırK penÇiâal 

meîzuatı iyileştirmeye âararlı çlmaâla birliâteI bu pazar ENO eaziran OMNNF 

yapılacaâ Öenel seçim îe aâabinÇe çluşacaâ yeni ÇĞnem T_jj îe Üüâümet 

neÇeniyle muÜtemel meîzuat Çeğişiâliâleri âçnusunÇa taâîim îerme imâanı 

bulunmamaâtaÇırK 

payın _aşâanI âamu ÖĞreîlilerinin senÇiâalaşmasıyla ilÖili çlaraâ Üüâümetin iyi 

niyetini ÖĞsteren bazı aÇımlarÇan sĞz etmeme izin îerinK  



 NR

OMNN Şubat ayınÇa marlamentç tarafınÇan âabul eÇilen yeni bir âanunI âamu 

seâtĞrünÇe senÇiâalaşmayı teşîiâ eÇen Üüâümler îazetmiştirK Anılan âanuna 

ÖĞreI senÇiâa aiÇat ĞÇemelerini âarşılamaâ üzere âamu ÖĞreîlileri senÇiâalarına 

üye Üer memura üç ayÇa bir QR Ti tutarınÇa bir tçplu sĞzleşme primi 

ĞÇeneceâtirK _u primin sıraÇan bir memurun üyeliâ aiÇatına eşit çlÇuğunu 

âayÇetmeâ isterimK AyrıcaI âamu seâtĞrünÇeâi sĞzleşmeli persçneleI ilişâin 

çlaraâ PVV sayılı heh’Ça yer alan sçn âısıtlayıcı ÜüâümlerÇen biri Çe aynı 

âanunla âalÇırılmış çlupI sĞzleşmeli persçnelin senÇiâa âurma Üaââı açıâlığa 

âaîuşturulmuşturK kiÜayetI bu sĞzleşmeli persçneleI isteâleri ÜalinÇeI memur 

statüsüne Öeçme Üaââı tanınmıştırK penÇiâalar tarafınÇan Ça talep eÇilen bu 

Üususta Öeçtiğimiz Üafta içinÇe heh çıâarılmıştırK 

 

düîenliâ Öüçlerince aşırı Öüç âullanımını Ğnleme teÇbirleriyle ilÖili çlaraâ 

işaret etmeâ isterim âi Öeçen yıl atıfta bulunÇuğum teÇbirler beâlenen çlumlu 

sçnuçları îermeye başlamıştırK ˆrneğinI bu yıl N jayıs âutlamalarının barış 

içinÇe çlaysız Öeçtiğini belirtmeâten memnuniyet ÇuyuyçrumK Aşırı Öüç 

âullanımı çlmaÇan îe âanuni sınırlar içinÇe ÖĞsteri îe yürüyüşlerin yĞnetimi 

âçnusunÇa pçlisin eğitimi Çeîam etmeâteÇirK 

 

dĞsteri îe yürüyüşler sırasınÇa bazı senÇiâa yĞnetici îe üyelerinin 

tutuâlanmasıyla ilÖili iÇÇiaların münferit çlÇuğunu belirtmeâ isterimK _unlar 

istisna çlup âural çluşturmamaâtırK İçişleri _aâanlığınca îerilen bilÖilere ÖĞreI 

Öeçen yıl içinÇeI Türâiye’Çe senÇiâalar tarafınÇan yaâlaşıâ UMMKMMM âişinin 

âatılÇığı QKMMM ciîarınÇa tçplantı îe yürüyüş ÇüzenlenmiştirK _u etâinliâler 

sırasınÇa ççâ az sayıÇa âişi ÖĞzaltına alınmıştırK _u âişilerin ÖĞzaltına alınma 

neÇeni Öenelliâle pçlise taş îeya mçlçtçf âçâteyli atmalarıI âamu malına îe 

Ğzel mala zarar îermeleri ya Ça bu amaca taÜsis eÇilmemiş yerlerÇe tçplantı îe 

yürüyüş yapmaâta ısrar etmeleri çlmuşturK  eer ÜalüâarÇa bireyler îe senÇiâalar 

âamu iÇaresine âarşı âĞtü muamele iÇÇiasıyla yarÖı yçluna başîurabilirK 



 NS

 

aerneâler hanunu çerçeîesinÇe senÇiâaların Çenetimi âçnusunÇa Ğnceâi 

açıâlamalarımıza ilaîe çlaraâ işaret etmeliyim âi sĞz âçnusu âanunÇaI 

senÇiâaların Çenetimine atıfta bulunulmaâla birliâte bu Üüâme uyÖulamaÇa 

başîurulmamıştırK İçişleri _aâanlığı’nın âayıtları Ça bu Üüâme Çayanaraâ 

senÇiâa Çenetimi çlmaÇığını ÖĞstermeâteÇirK 

 

pçn çlaraâI yuâarıÇa baÜsettiğim tüm çlumlu Öelişmelere rağmen bireysel 

îaâalar listesine ÇaÜil eÇilmeâten ÇuyÇuğumuz Çerin Üayal âırıâlığını ifaÇe 

etmeâ istiyçrumK dĞrünen ç âi senÇiâal Üaâlara ilişâin âapsamlı anayasa refçrm 

paâetini yasalaştırmaâ îe âanun taslaâlarının uyumlaştırılması îe iyileştirilmesi 

süreci çalışmaları ile sçsyal taraflarla yçğun istişare süreci liste belirlenirâen 

Çiââate alınmamıştırK _u refçrmları Öerçeâleştiren Üüâümet çlaraâI listeye ÇaÜil 

eÇilmeâ yerineI hçmitenizÇen taâÇir îe teşîiâ ÖĞrmeyi beâlerÇiâK _izceI bu 

ÇurumI hçmite’nin çalışma yĞntemlerinin Öüîenilirliğini zeÇeleÇiği Öibi siyasi 

mülaÜazaların âçnunun teâniâ yĞnlerine ağır bastığını Ça aâla ÖetirebileceâtirK” 

 

İşçi drubu aÇına eçllanÇa işçi temsilcisiI ĞzetleI bu îaâanın yeÇi yılÇa 

beşinci âez tartışılÇığınıI OMMT yılınÇaâi hçmite’nin talebi üzerine Öerçeâleşen 

fil üst Çüzey misyçnunun  ziyareti sırasınÇa çĞzümün yaâın çlÇuğunun 

ÖĞzlemlenÇiğiniI ancaâ OMMV yılınÇa hçmite’nin yasa Çeğişiâliği çlmaÇığını 

tespit ettiğiniI mamafiÜ senÇiâal ĞzÖürlüâleri âısıtlaÇığı için eleştirilen bazı 

Anayasa Üüâümlerinin OMNM yılınÇa RVUO sayılı hanunla ÇeğiştirilÇiğiniI ancaâ 

bu Çeğişiâliâlerin senÇiâal Üaâlara etâisinin çlabilmesi için uyum âanunlarına 

iÜtiyaç ÇuyulÇuğunuI bu âanunların teâlif ÇaÜi eÇilmeÇiğiniI QSUU sayılı 

âanunun bu îaâanın tartışılmaya başlanÇığı OMMR yılınÇan beri 

ÇeğiştirilmeÇiğini îe âamu seâtĞrü çalışanlarının OMMT yılınÇan bu yana sçsyal 

ÇiyalçÖ içinÇe çlmaÇıâlarınıI Üüâümet tarafınÇan Üazırlanan senÇiâalara ilişâin 

âanun taslağının parlamentçya sunulmaÇığını îe bu taslağın Ça rzmanlar 



 NT

hçmitesi’nin tüm eleştirilerini âarşılamaÇığınıI rzmanlar hçmitesi’nin 

bağımsız çalışanlarI eîÇe çalışanlarI çıraâlarI âıÇemli âamu ÖĞreîlileri îe 

emeâlilere ĞrÖütlenme Üaââının tanınmasını îe Öreî Üaââı üzerinÇeâi 

kısıtlamaların Çar anlamÇa yaşamsal Üizmetler îe aeîlet aÇına yetâi âullanan 

memurlarla sınırlı çlmasını îe ÖreîÇen Ğnceâi beâleme süresinin âısaltılmasını 

Ğzelliâle isteÇiğini belirtmiştirK 

 

TemsilciI Anayasa ÇeğişiâliğinÇen sçnra ilerleme âayÇeÇilmeÇiğiniI bunun 

Ğzelliâle uyÖulamaÇa artan senÇiâal Üaâ iÜlalleri neÇeniyle âayÖı îerici 

çlÇuğunuI meÇeni Üaâlar îe Öüç âullanımı âçnusunÇa Üüâümetin alÇığı 

teÇbirlerin etâili çlmaÇığını îe Üüâümetten Üer türlü şiÇÇetI basâı îe teÜÇitten 

uzaâ bir çrtam temin etmesinin talep eÇilmesi ÖereâtiğiniI senÇiâacıların açıâ 

çlmayan neÇenlerle tutuâlanÇığınıI yüzÇe elli artı bir çranınÇaâi EBRMHNF işyeri 

barajının ççâ az sayıÇa senÇiâanın tçplu pazarlıâ ÜaââınÇan yararlanmasına 

neÇen çlÇuğunuI senÇiâalı işçilerin ççâ azının tçplu sĞzleşme âapsamınÇa 

çlÇuğunu îe bunun Ça senÇiâa âurma ĞnünÇe büyüâ bir enÖel teşâil ettiğiniI 

ayrıca yasanın PM işçiÇen az işçi çalıştıran işyerlerinÇe işten çıâarmalara âarşı 

âçruma sağlamaÇığınıI bunun Ça âüçüâ işyerlerinÇe ĞrÖütlenme çranının Çüşüâ 

çlmasına yçl açtığınıI işçi Üaâları âçrunmaâsızın Türâ eâçnçmisinin 

büyümesinin ÇenÖesiz bir büyümeye îe Öelirin aÇaletsiz Çağılımına neÇen 

çlacağınıI Üüâümetin îerÇiği sĞzleri tutmamasınÇan işçi Örubunun üzüntü 

ÇuyÇuğunuI OMMV îe OMNM yılınÇa hçmite’nin talep ettiği Öibi taâîim içeren bir 

eylem planının sunulmaÇığını îe âanun Çeğişiâliği için fil’Çan  yarÇım 

alınmaÇığınıI  ancaâ sĞzleşmeyle tam bir uyum ÜeÇefinin erişilebilir çlÇuğunu 

îe meîzuat îe uyÖulamasını pĞzleşmeyle uyumlu Üale Öetirmeâ üzere 

Öeciâmeâsizin Öereâli tüm teÇbirleri almaya eüâümeti Çaîet ettiâlerini ifaÇe 

etmiştirK    

 



 NU

İşveren drubu sĞzcüsü ABa işveren temsilcisiI işîeren Örubu aÇına yaptığı 

âçnuşmaÇa ĞzetleI hçmite’Çe Ğnceâi yıl yapılan ÖĞrüşmenin çlumlu Öeçtiğini 

îe bu yılâi ÖĞrüşme için Çe aynı şeyi umÇuâlarınıI OMNM jart ayınÇaâi fil üst 

Çüzey misyçnuna Üüâümetin yanıtının “NS ÖünÇe Anayasayı Çeğiştirmeâ” 

çlÇuğunu îe Çeğişiâliğin OMNM bylül ayınÇa âamuçyunca çnaylanÇığınıI 

Üüâümetin ÇaÜa Ğnce bazı yasa Çeğişiâliâlerine iÜtiyaç çlÇuğuna işaret ettiğiniI 

bu bağlamÇa sçsyal taraflarla istişare eÇilereâ OUON îe OUOO sayılı âanunların 

Çeğişiâliâlerinin ÜazırlanÇığınıI bunun Ça sçsyal ÇiyalçÖun Çeîam etmeâte 

çlÇuğunu ÖĞsterÇiğiniI rzmanlar hçmitesi’nin âanun taslağının eleştirilen bazı 

Üususlara çĞzüm ÖetirilÇiğini âayÇettiğini îe bunun taâÇir eÇilmesi ÖereâtiğiniI 

ancaâ rzmanlar hçmitesi’nin âanun taslağının tüm eleştirileri âarşılamaÇığını 

îe QSUU sayılı hanunla ilÖili Üer ÜanÖi bir Çeğişiâliâ taslağı bulunmaÇığını Ça 

belirttiğiniI çĞzüm beâleyen âçnularÇa meîzuat Üazırlamanın zçrluâlarının 

işîerenlerce bilinÇiğiniI meÇeni Üaâların senÇiâal Üaâların bir Ğn şartı çlÇuğunuI 

pçlislerin eğitilmesi Öereâtiğini îe Öereâen âültür Çeğişiâliğinin zaman 

alacağınıI senÇiâalara îe pçlise ilişâin bazı sçrunların Üala meîcut çlÇuğunuI 

hçmite’nin âararınÇaI Üer türlü şiÇÇetI basâı îeya teÜÇitten uzaâI işçilerin îe 

işîerenlerin pĞzleşme altınÇaâi Üaâlarını tam îe ĞzÖür bir şeâilÇe icra 

eÇebilÇiâleri bir çrtam sağlamaâ için Öereâli tüm teÇbirleri süratli biçimÇe 

almaya Çeîam etmesinin Üüâümetten talep eÇilmesini isteÇiâleriniI ÜüâümetinI 

sçsyal taraflarla istişare içinÇeI pĞzleşmeye ayâırı bir şeâilÇe uyÖulanabileceâ 

tüm yasaları ÖĞzÇen Öeçirmeye Çaîet eÇilmesiniI Üüâümetin rzmanlar 

hçmitesi’nin Öeleceâ çturumunÇan Ğnce yeterli bilÖi içeren bir rapçr îermesi 

ÖereâtiğiniI sçrunlara yasama süreci çerçeîesinÇe çĞzüm bulmaâ üzere zamana 

iÜtiyaç çlmaâla birliâte bu îaâanın ÖĞrüşülmesinin bu Öelişmeleri 

hızlanÇırabileceğiniI ilerlemenin âayÇeÇilmiş çlÇuğunu îe süreci tamamlamaâ 

üzere ilaîe teÇbirlere iÜtiyaç çlÇuğunu ifaÇe etmiştirK   

 



 NV

Türk işçi temsilcisi ET¸oh-İŞFI Anayasa Çeğişiâliğinin ilerleme çlaraâ 

ÖĞrülmesi ÖereâtiğiniI ancaâ Öreî Üaââı üzerinÇeâi âısıtlamalara îe memur îe 

işçi tanımlarına ilişâin taleplerinin âarşılanmaÇığınıI yapılan Çeğişiâliâlere 

rağmen OUON îe OUOO sayılı âanunların işyerinÇe iş barışını âçrumaâta yetersiz 

âalÇığınıI senÇiâa üyesi çlan işçilerin işten çıâarılması îe esneâ çalışma îe 

taşerçn işçiliği neÇeniyle ĞrÖütlenmenin imâansız Üale ÖelÇiğiniI Üüâümetin bir 

âanun taslağı ÜazırlaÇığınıI ancaâ bu taslağın sçsyal taraflarca âabul 

ÖĞrmeÇiğiniI çünâü taslağın işçilerin iÜtiyacına yeterince ceîap îermeÇiğini îe 

birççâ âısıtlama içerÇiğiniI OMNM îe OMNN yılınÇa yapılan iâi aÇet üçlü Çanışma 

tçplantısınÇan sçnra bazı tartışmalı âçnuların bulunÇuğunuI açıâ bir taâîimi îe 

eylem planını içereceâ biçimÇe Üüâümetin hçmite ĞnünÇe Öüçlü bir taaÜÜütte 

bulunması Öereâtiğini ifaÇe etmiştirK 

 

aiğer bir Türk işçi senÇikası sĞzcüsü EhAjr-pbkFI âamu ÖĞreîlileri 

senÇiâalarına ilişâin bir âanunun  OMMN yılınÇa âabul eÇilÇiğiniI ancaâ 

memurların Öreî îe tçplu pazarlıâ ÜaââınÇan maÜrum bıraâılmaya Çeîam 

eÇilÇiğiniI bazı memur âateÖçrilerinin senÇiâa âurma Üaââına saÜip 

çlmaÇıâlarınıI sçn yeÇi yılÇa Türâiye’nin beş âez niÜai listeye alınÇığını îe Üer 

ÇefasınÇa Üüâümetin refçrm yapma sĞzü îerÇiğiniI OMNM yılınÇa AnayasaÇa 

bazı Çeğişiâliâler için referanÇum yapılÇığınıI ancaâ sçsyal ÇiyalçÖ 

eâsiâliğinÇen Ççlayı âamu ÖĞreîlileri senÇiâalarına ÇanışılmaÇığını îe 

Çeğişiâliâlerin âçnsensüs çlmaÇan ÜazırlanÇığınıI sçsyal ÇiyalçÖ 

meâanizmasının işlemeÇiğiniI QSUU sayılı hanunla ilÖili çlaraâ sĞzleşmeye 

uyumlu Üale Öetirme yĞnünÇe bir aÇım atılmaÇığınıI bu âanunu sĞzleşmeye 

uyÖun Üale Öetirmeâ amacıyla Üüâümetin ÇerÜal âamu ÖĞreîlilerinin 

temsilcileriyle ÖĞrüşmelere başlamasının hçmite tarafınÇan talep eÇilmesi îe 

OMNO yılınÇaâi fil denel hçnferansı’nÇan Ğnce Çeğişiâliâlerin Öerçeâleşmesi 

için âesin taâîim istenmesi Öereâtiğini ifaÇe etmiştirK  

 



 OM

Türk işveren sĞzcüsü ETİphFI  sçn ÖünlerÇe âayÇeÇilen bazı Öelişmelerin 

Tİph’te âayÖı uyanÇırÇığınıI OMNM jayıs ayınÇa üst Çüzey fil misyçnuna 

îerilen taslaâ metnin sçsyal taraflarca ÇaÜa Ğnce tartışılmaÇığını îe üzerinÇe 

anlaşma sağlanmaÇığınıI sçsyal tarafların mutabaâatı çlmaÇığı için bu 

Öelişmeleri iyileşme çlaraâ ÖĞren rzmanlar hçmitesi’nin ÖĞrüşüne 

âatılmaÇıâlarınıI OUON îe OUOO sayılı âanunlar üzerinÇeâi ÖĞrüşmelerin sçsyal 

tarafların ÖünÇeminÇe bulunÇuğunu îe Tİph’in bu âçnuÇa üçlü Çanışma 

tçplantılarına eî saÜipliği yaptığınıI ÖĞrüşmeler sçnucunÇa çluşan metinlerin 

işyeri îe mesleâ esasına ÖĞre senÇiâa îe feÇerasyçn âurmaya imâan îeren 

Üüâümleri ÇışınÇa âabul eÇilebilir çlÇuğunuI zira bunun Türâ enÇüstriyel 

ilişâiler Öeleneğine uyÖun çlmaÇığını îe işyerinÇeâi iş barışının bçzulmasına 

neÇen çlabileceğiniI üç işçi âçnfeÇerasyçnunun Ça bu Üusustaâi çeâincelerini 

ÖĞrüşmeler sırasınÇa Çile ÖetirÇiâleriniI uzlaşmaya îarılıncaya âaÇar sçsyal 

taraflar arasınÇaâi ÖĞrüşmelerin Çeîam eÇeceğiniI işîerenlerinI Öenel seçimÇen 

sçnra ÇaI Üüâümetin meîzuatı iyileştirme çabalarını Çesteâlemeye Çeîam 

eÇeceğini ifaÇe etmiştirK  

   

rluslararası penÇikalar hçnfeÇerasyçnu’nu EfTrCF temsilen kçnuşma 

yapan aİph temsilcisiI PN jayıs OMNN tariÜinÇe yapılan bir ÖĞsteri sırasınÇa 

Ğlen îe emeâli bir Ğğretmen çlan esâi bir  senÇiâacının Üatırası aÇına âçnuşaraâI 

iâi senÇiâacının tutuâlanÇığınıI P eaziran OMNN tariÜinÇe NNN senÇiâacının R yıl 

Üapis cezası istemiyle yarÖılanÇığınıI fTrC’un yıllıâ anâetine ÖĞre senÇiâal 

neÇenle işten çıâarmaların B SS’sının Türâiye’Çe meyÇana ÖelÇiğiniI bu 

âçnferans sırasınÇa meyÇana Öelen çlayların cinayetI yarÖısal tacizI tutuâlama 

îe işten çıâarma Öibi yĞntemlerle senÇiâal faaliyetlerin enÖellenÇiğini 

ÖĞsterÇiğiniI meîzuatın fil sĞzleşmeleriyle uyumlu çlmaÇığını îe işçilerin 

yalnızca B R’inin tçplu pazarlıâtan yararlanabilÇiğiniI işÖücünün yarıya 

yaâınının âayıt Çışı çlÇuğunu îe tçplumun B OR’inin yçâsulluâ sınırı altınÇa 

yaşaÇığınıI bunun temel neÇeninin senÇiâal Üaâların âısıtlanması çlÇuğunuI 



 ON

meîzuatın uluslararası stanÇartlara ayâırı şeâilÇe işâçlu îe işyerinÇe çifte barajI 

üyeliâte nçter şartıI Öreî yasağı îe işe iaÇeÇe uzun yasal süreç içerÇiğiniI ÇĞrt 

senÇiâanın âapatılmasıyla ilÖili Çaîaların Çeîam ettiğiniI Üüâümetin Öereâli 

yasal Çeğişiâliâleri yapmaÇığınıI anayasa Çeğişiâliâlerinin âabul eÇilÇiği âısa 

süreye âarşın işten çıâarma îe tutuâlama sayısının arttığını ifaÇe etmiştirK  

 

fTrC’u temsilen kçnuşma yapan bir başka Türk işçi temsilcisi EhbphFI 

beş yüz bin ERMM binF âamu ÖĞreîlisinin senÇiâalaşma Üaââının çlmaÇığınıI üst 

Çüzey senÇiâa yĞneticilerinin yanı sıra ççğu âaÇın çlmaâ üzere sıraÇan senÇiâa 

üyelerinin Çe senÇiâal faaliyet ÇüzenleÇiâleri ya Ça senÇiâal faaliyete 

âatılÇıâları için yarÖısal tacizI işten çıâarma îe sürÖünle âarşı âarşıya 

âalÇıâlarınıI çlağanÇışı uyÖulamaların çlağanlaşma istiÇaÇı taşıdığınıI 

hçmite’nin bu îaâaya ilişâin âararını rapçrunun Ğzel paraÖrafına alması 

Öereâtiğini ifaÇe etmiştirK  

 

cransa işçi temsilcisiI rluslararası bğitim îe rluslararası hamu dĞreîlileri 

ceÇerasyçnları aÇına yaptığı âçnuşmaÇaI bazı senÇiâacıların Ejetin cınÇıâI 

peÜer TümerI hbph îe bğitimJpen’in PN yĞnetici îe üyesiF ÜaâlarınÇaâi 

suçlamalarÇan Üabersiz çlaraâ tutuâlanÇıâlarınıI bazılarının maaştan âesmeI 

ÖĞreîÇen uzaâlaştırmaI memuriyetten menI yurtÇışına çıkış yasağı îe 

Ççlayısıyla Ça uluslararası senÇiâa tçplantılarına âatılamama Öibi basâıcı 

uyÖulamaların mağÇuru çlÇuâlarınıI Çaîanın başlamasınÇan iâi yıl sçnra bile 

Üala âararın îerilmeÇiğini îe bu Çurumun Ça senÇiâacıların aÇil yarÖılamasına 

ilişâin fil’nun yerleşiâ âurallarına ayâırı çlÇuğunuI sanıâlar üzerinÇeâi 

basâıları sçnlanÇırmaâ üzere maÜâemelerin bir an Ğnce âarar îermeleri 

ÖereâtiğiniI Öüîencesiz sĞzleşmelerin artmasının Ğğretmenlerin iş bulmaâ için 

senÇiâa üyeliğinÇen ayrılmalarına neÇen çlÇuğunuI memurların Öreî Üaââının 

kısıtlı çlÇuğunuI Üatta Üiç bulunmaÇığını îe Öreîe âatılmanın işten çıâarılma 

neÇeni çlÇuğunuI bu âçnuÇa rzmanlar hçmitesi tarafınÇan talep eÇilen 



 OO

meîzuat Çeğişiâliâlerinin Üala âabul eÇilmeÇiğiniI Aîrupa İnsan eaâları 

jaÜâemesi’nin kisan OMMV’Çaâi  bnerji vapıJvçl pen âararının Ça tüm âamu 

ÖĞreîlilerini âapsayan Öreî yasağını Aîrupa İnsan eaâları pĞzleşmesi’ne ayâırı 

bulÇuğunuI Üüâümetin sĞzleşmeyi tam çlaraâ uyÖulaması îe senÇiâalara 

müÇaÜaleÇen îazÖeçmesi Öereâtiğini ifaÇe etmiştirK    

 

cinlanÇiya işçi temsilcisiI meîzuatın uluslararası stanÇartlara uyÖun 

çlmamasının yanı sıra etâin biçimÇe Çe uyÖulanmaÇığınıI yayÖın senÇiâa âarşıtı 

ayrımcılığın îe yarÖı sistemi aâsaâlıâlarının ciÇÇi sçrun çlmaya Çeîam ettiğiniI 

sçn zamanlarÇa yüzlerce işçinin senÇiâal neÇenlerle işten çıâarılÇığınıI Ğrneğin 

OMMU yılınÇaI bir işyerinÇeâi işten çıâarmalar iş müfettişlerince âanuna ayâırı 

bulunÇuğu ÜalÇe ilÖili işîerenin tazminat ĞÇemeyi reÇÇettiğiniI yarÖı sürecinin 

yaîaş işleÇiğiniI işçi leÜine çlan âararın işîerence temyize ÖĞtürülÇüğünüI bu 

Ğrneğin teâ çlmaÇığınıI yalnızca OMNN yılınÇa metal seâtĞrünÇe NSP işçinin 

senÇiâal neÇenlerle işten çıâarılÇığınıI senÇiâa âarşıtı ayrımcılığın îe Üaâsız 

işten çıâarmaların senÇiâaların îarlığını teÜÇit ettiği için ĞrÖütlenme 

ĞzÖürlüğüne ciÇÇi ayâırılıâ çluşturÇuğunuI ilÖili uluslararası sĞzleşmelere taraf 

çlan Türâiye’nin senÇiâa âurma îe üye çlma Üaââını îe tçplu pazarlıâ Üaââını 

âçrumaâla yüâümlü çlÇuğunu ifaÇe etmiştirK 

 

Almanya işçi temsilcisiI Aîusturya işçi temsilcisi aÇına Ça âçnuştuğunuI 

Türâiye’Çe faaliyet ÖĞsteren ççâ sayıÇaâi Alman îe Aîusturya firmaları 

neÇeniyle Alman îe Aîusturya işçi senÇiâaları açısınÇan Türâiye’Çeâi senÇiâal 

Üaâ iÜlallerinin Ğnem taşıdığınıI senÇiâal Üaâların yeterince âçrunmaÇığını îe 

refçrmların ÜızlanÇırılması ÖereâtiğiniI Türâiye’nin A_’ye âatılım 

müzaâerelerinÇe sçsyal îe senÇiâal Üaâların birinci ÇereceÇe Ğnceliâ taşıması 

ÖereâtiğiniI sçrunun yalnızca meîzuatı Çeğiştirmeâ çlmayıp uyÖulamayı îe 

yasal âçrumayı iyileştirmeyi Çe içerÇiğini ifaÇe etmiştirK  

 



 OP

eükümet temsilcimizI ĞzetleI Çeîam eÇen meîzuat taÇil çalışmaları içinÇe 

sçsyal tarafların Ça yer alÇığınıI Ğnceâi âanun taslaâlarının rzmanlar 

hçmitesi’nin eleştirilerini tam çlaraâ âarşılamaması neÇeniyle çalışmaların 

Çeîam ettiğini îe sçsyal taraflarla birççâ tçplantı yapılÇığınıI yalnızca birâaç 

âçnunun tartışmalı âalÇığınıI senÇiâa âarşıtı ayrımcılığı yasaâlayan meîzuat 

Üüâümlerinin meîcut çlÇuğunu îe işçi îe işîerenlerin yarÖıya başîurma 

Üaââına saÜip çlÇuğunuI işîerenin senÇiâa âarşıtı fiillerinin üç yıl Üapis cezası 

Öereâtiren suç çluşturÇuğunu îe işçiye ĞÇeneceâ tazminatın bir yıllıâ ücretine 

eşit çlÇuğunu îe işe iaÇenin Çe mümâün bulunÇuğunuI bu yaptırımların tüm 

işyerlerini îe işçileri âapsaÇığınıI tutuâlu senÇiâacılarla ilÖili çlaraâ ise bunlara 

ilişâin suçlamaların senÇiâal faaliyetleriyle ilÖili çlmaÇığınıI bazı senÇiâacıların 

yasaÇışı ĞrÖütlere üye çlÇuğunuI yarÖının bağımsız çlÇuğunu îe yasaÇışı 

faaliyete ilişâin sçmut âanıtlar çlmaÇan âimsenin yarÖılanmayacağınıI Ğlen  

senÇiâacıyla ilÖili çlaraâ ise çlayın îuâu bulÇuğu ÖĞsterinin siyasi amaçlı 

çlÇuğunu îe senÇiâal faaliyet çlmaÇığınıI çlay ÜaââınÇaâi sçruşturmanın Çeîam 

ettiğini îe ilÖili bmniyet jüÇürü îe ganÇarma hçmutanı’nın ÖĞreîÇen 

alınÇıâlarınıI tutuâlanÇıâları belirtilen iâi senÇiâacının asâeri Çarbe Üazırlığına 

âarıştıâları suçlamasıyla tutuâlanÇıâlarınıI NNN senÇiâa üyesinin 

yarÖılanmalarının ise ÖĞsteri îe yürüyüşlere taÜsis eÇilmemiş yerlerÇe ÖĞsteri 

Çüzenlemelerine ilişâin çlÇuğunuI bazı senÇiâaların âapatılmasıyla ilÖili çlaraâ 

Ça ilÖili meîzuatın işçi îe işîerenlere senÇiâa âurma Üaââı tanıdığını îe 

bunların ÇışınÇaâi âateÖçrilerin Çerneâler âuraraâ üyelerinin Üaâlarını âçrumaâ 

üzere tçplu pazarlıâ Üariç Üer türlü faaliyeti yürütebileceâlerini ifaÇe etmiştirK   

 

İşveren drubu sĞzcüsüI başlanÖıçta belirttiâleri Çüşüncelerini Çeğiştireceâ bir 

Üusus bulunmaÇığını ifaÇe etmiştirK  

 

İşçi drubu sĞzcüsüI açıâlanan ÖĞrüşlerin îe Üüâümetin îerÇiği bilÖilerinI 

meîzuatı pĞzleşmeye uyÖun Üale Öetirmenin Üem mümâün Üem Çe acilen 



 OQ

Öereâli çlÇuğu yĞnünÇeâi ÖĞrüşlerini teyit ettiğiniI Anayasa’Ça birâaç Çeğişiâliâ 

yapılÇığını ama ilÖili meîzuatın OMMR yılınÇaâi meîzuatla aynı çlÇuğunu îe 

hçmite’yeI Üüâümetten ÇaÜa Ğnce istemiş çlÇuğu net bir taâîim içeren eylem 

planı sunulmaÇığınıI Üüâümetin fil’nun teâniâ yarÇımınÇan yararlanmaÇığını 

îe esasa Çair yeni bilÖi sunmaÇığınıI ĞrneâlerÇen Çe anlaşılÇığı üzere 

çalışanların serbestçe senÇiâa âurma Üaââının ÇaÜa büyüâ basâı altınÇa 

çlÇuğunuI Öereâli Çeğişiâliâlerin neler çlÇuğunun belli çlÇuğunu îe bu neÇenle 

kısa zamanÇa Öerçeâleştirmenin mümâün çlÇuğunuI yeni bir üst Çüzey misyçn 

ziyaretinin fayÇalı çlacağınıI Üüâümetin zamana bağlı bir eylem planı sunmasıI 

fil’nun teâniâ yarÇımını âabul etmesi îe rzmanlar hçmitesi’nin Öeleceâ 

tçplantısınÇan Ğnce âabul eÇilen âanun Çeğişiâliâleri ÜaââınÇa rapçr îermesi 

ÖereâtiğiniI âçnunun taşıdığı aciliyetin Üüâümete anlatılabilmesi amacıyla 

hçmite’nin âararının Ğzel paraÖrafa alınmasını isteÇiâlerini ifaÇe etmiştirK    

 

ptanÇartların ryÖulanması hçmitesi’nin UT sayılı pĞzleşme ile ilÖili çlaraâ 

Türâiye’ye ilişâin âararı aşağıÇaâi ÖibiÇirW  

 

“hçmiteI eüâümet temsilcisinin sağlaÇığı bilÖileri îe yapılan tartışmaları 

âayÇetmiştirK  

 

hçmiteI eüâümet temsilcisininI yürürlüğe Öiren îe rzmanlar hçmitesi 

tarafınÇan uzun zamanÇır yapılan taleplere Üitap eÇen Anayasa Çeğişiâliâleri 

âçnusunÇaâi açıâlamasını âayÇetmiştirK TemsilciI Ğzelliâle üzerinÇe 

anlaşmazlıâ çlan âçnulara ilişâin çlmaâ üzere rzmanlar hçmitesi’nin meîcut 

taleplerini âarşılayabilmeâ için yasa Çeğişiâliği sürecinÇe sçsyal taraflarÇan 

ÇaÜa fazla Çesteğe iÜtiyaç ÇuyulÇuğuna işaret etmiştirK TemsilciI Üer ne âaÇar 

eüâümet senÇiâalar âanununu iyileştirme ÜususunÇa âararlı çlsa Ça Çeğişiâliâ 

sürecinin Üer Çemçâratiâ ülâeÇe zaman alÇığını îe T_jj’nin seçim süreci 

neÇeniyle sçn üç ayÇır tçplanamaması neÇeniyle Öeciâmelerin yaşanÇığını 



 OR

belirtmiştirK _u neÇenleI Öerçeâleştirilebileceâ muÜtemel yasa Çeğişiâliâleri için 

bir zaman çizelÖesi sağlayamamaâtaÇırK Şubat OMNN’Çe çıâartılan bir âanunla 

âamu çalışanları senÇiâalarının üyeleri için bir tçplu sĞzleşme primi ĞÇemesi 

ÖetirilÇiğini îe âamu seâtĞrünÇeâi sĞzleşmeli persçnele ilişâin eleştirilen bir 

Üüâmün yürürlüâten âalÇırılÇığını belirtmiştirK düîenliâ Öüçleri tarafınÇan aşırı 

Öüç âullanımının Ğnlenmesi yĞnünÇe çlumlu sçnuçlar alınÇığını ifaÇe eÇereâI 

bu yılâi N jayıs âutlamalarının çlaysız Öeçtiğinin altını çizmiştirK vürüyüşler îe 

ÖĞsteriler sırasınÇa bazı senÇiâa yetâilileri îe üyelerinin ÖĞz altına alınmasıI 

şiÇÇetI mülâiyete zarar îerme îe izinsiz yerÇe ÖĞsteri yapma Öibi Çurumları 

içeren bireysel çlaylarÇırK hçmite Çe aÇı Öeçen Çiğer şaÜısların Ça suç içeren 

eylemler neÇeniyle Üüâüm ÖiyÇiâlerini sĞylemiştirK aerneâler hanunu uyarınca 

senÇiâaların Çenetlenmesine ilişâin çlaraâ ise bu Üüâmün uyÖulamaÇa 

âullanılmaÇığını belirtmiştirK  

 

hçmite bu îaâayı birâaç âez ÖĞrüştüğünü ÜatırlatmıştırK hçmiteI bylül OMNM’Ça 

yapılan referanÇumun arÇınÇanI Anayasa’nın ĞrÖütlenme Üaââını âısıtlayan bir 

ççâ Üüâmünü Çeğiştiren RUVO sayılı Anayasa aeğişiâliği hanunu’nun yürürlüğe 

Öirmesini memnuniyetle âarşılamıştırK Ancaâ hçmiteI ĞrÖütlenme ĞzÖürlüğü îe 

senÇiâacıların tçplantı yapmasına ilişâin yeni âısıtlama iÇÇialarının çlÇuğunu 

âayÇetmiştirK _u bağlamÇa bir âere ÇaÜa siîil ĞzÖürlüâlere sayÖı Çuymanın 

ĞrÖütlenme ĞzÖürlüğünün Ğnemli bir Ğn şartı çlÇuğunu Üatırlatmış îe Üer türlü 

şiÇÇetI basâı îeya teÜÇitten uzaâI işçiler îe işîerenlerin pĞzleşme altınÇaâi 

Üaâlarını tam îe ĞzÖür bir şeâilÇe icra eÇebilÇiâleri bir çrtam sağlamaâ için 

Öereâli tüm teÇbirleri almaya Çeîam etmesini eüâümet’ten talep etmiştirK 

hçmite eüâümetiI sçsyal taraflarla tam bir istişare içinÇeI bu temel ilâeye ayâırı 

bir şeâilÇe uyÖulanabileceâ tüm yasaları ÖĞzÇen Öeçirmeye îe Öereâli tüm 

Çeğişiâliâ îe yürürlüâten âalÇırma âçnularını ÇeğerlenÇirmeye çağırmıştırK 

  



 OS

hçmiteI uzun süreÇir beâlenenI OUON îe OUOO sayılı âanunları Çeğiştireceâ 

senÇiâalar âanunu tasarısı âçnusunÇa sçmut ÜerÜanÖi bir ilerlemenin 

âayÇeÇilmemesini îe bu bağlamÇa ÜerÜanÖi bir taâîimin îerilmemesini 

üzüntüyle âarşılamıştırK hçmite ayrıcaI âamu ÖĞreîlilerinin belli sınıflarınınI 

bağımsız çalışanlarınI eîÇe çalışanlarınI çıraâların îe işsizlerin ĞrÖütlenme 

ÜaââınÇan istisna tutulmasıI temsilcileri tam bir serbestliâle seçme Üaââı ile tam 

bir ĞzÖürlüâ içinÇe faaliyetleri çrÖanize etme Üaââına Öetirilen âısıtlamalar Öibi 

pĞzleşme’ye ayâırı bir ççâ Üüâmün Üalen meîcut çlÇuğunu üzüntüyle 

ÖĞzlemlemiştirK hçmite âamu ÖĞreîlilerine ilişâin QSUU sayılı hanun’Ça 

Çeğişiâliâ yapmaâ için ÜerÜanÖi bir teâlifin çlmamasını Ça üzüntüyle 

âarşılamıştırK  

 

hçmiteI Öeçen sene çlÇuğu Öibi bu yıl Ça eüâümetiI rzmanlar hçmitesi’ne 

izleme için sunulacaâ açıâ tariÜleri içeren bir eylem planı Üazırlamaya îe 

fil’nun Çeîam eÇen teâniâ yarÇımınÇan fayÇalanmaya Çeîam etmeye Çaîet 

etmiştirK hçmite eüâümet’tenI OUONI OUOO îe QSUU sayılı hanunlarÇa Öereâli 

Çeğişiâliâleri Üızlı bir şeâilÇe yapmaâ amacıyla bu teâniâ yarÇımın en etâili 

çlaraâ nasıl sağlanabileceği âçnusunÇa hçnferans’ın âalan ÖünlerinÇe fil ile 

ÖĞrüşme yapmasını talep etmiştirK eüâümettenI bu âçnulara ilişâin âayÇeÇilen 

ilerlemeler âçnusunÇa ayrıntılı îe eâsiâsiz bilÖi sağlamasını îe ilÖili tüm yasa 

metinlerini rzmanlar hçmitesi’ne bir sçnraâi tçplantısınÇan Ğnce ÖĞnÇermesini 

talep etmiştirK” 

 

bs eİZjbTiboİkab pAvdfk İŞ hljİTbpİ 
 

hçnferansın Çiğer bir ÖünÇem maÇÇesi çlan “bî eizmetlerinÇe Çalışanlar İçin 

payÖın İş” âçnusunÇa âabul eÇilmesi ĞnÖĞrülen pĞzleşme îe Taîsiye hararı 

için çluşturulan hçmite çalışmalarıI Üüâümet âesimini temsil eÇen âçmite 

başâanı ile işçi îe işîeren temsilcileri arasınÇan seçilen birer başâan 



 OT

yarÇımcısının belirlenip hçmite’Çe çylamaya sunulması ile başlamıştırK 

hçnferans bçyunca tçplam NU çturum Öerçeâleştiren bî eizmetlerinÇe payÖın 

İş hçmitesi NMO’si ÜüâümetI PR’i işîeren îe TO’si işçi temsilcisi çlmaâ üzere 

tçplam OMV üyeÇen çluşmuşturK cilipinler eüâümeti temsilcisi payın eans ieç 

CAaCAa hçmite _aşâanıI veni welanÇa işîeren temsilcisi payın maul 

jAChAv ile pinÖapur işçi temsilcisi payın ealimaÜ gAhlm ise hçmite 

_aşâan varÇımcıları çlaraâ seçilmiştirK  hçmite çalışmalarının ilâ ÖününÇe eî 

Üizmetlerine Üer Öeçen Öün ÇaÜa fazla iÜtiyaç Çuyulmasına rağmen bu çalışma 

biçiminin ÖĞrünmezliğine Çiââat çeâilmişI bu çalışma biçimi ile iştiÖal eÇenler 

için uluslararası stanÇartların belirlenmesinin Ğnem îe aciliyeti bir âez ÇaÜa 

ÜatırlatılmıştırK  

 

pĞzleşme îe Taîsiye hararı taslaâlarının çluşturulması sürecinÇe rluslararası 

Çalışma _ürçsu tarafınÇan hçnferans’ın Öeçtiğimiz yıl Öerçeâleşen VVK 

lturumu âapsamınÇa yapılan _irinci jüzaâereyi taâiben Üazırlanan taslaâ 

metinlerI üye ülâelerin ÖĞrüşlerine sunulmuşturK hçnferans’ın Çeîam eÇen NMMK 

lturumunÇa ÇaÜa Ğnce taslaâlara Çair ÖĞrüş bilÇirmeâ suretiyle Öeri ÇĞnüş 

yapan ülâelerin sunÇuâları Çeğişiâliâ Ğnerilerinin ÇeğerlenÇirilmesiyle yeniÇen 

Üazırlanan taslaâlar hçmite çalışmalarınÇa teârar ÇeğerlenÇirilmiştirK 

 

hçmite çalışmaları âapsamınÇaI Öenel çturumlar ĞncesinÇe Örup tçplantıları 

EAfriâaI A_I fjbCI doriACI dCCI işçi îe işîerenF Öerçeâleşmiş îe bu 

tçplantılarÇa pĞzleşme îe Taîsiye hararı taslaâlarının Öiriş bĞlümleri îe 

maÇÇeleriyle ayrıntılı incelenereâ bir sçnraâi hçmite tçplantısınÇa ÖĞrüşüleceâ 

çlan maÇÇelerle ilÖili Öruplar aÇına yapılacaâ Çeğişiâliâ Ğnerileri belirlenmiştirK  

 

hçmite tçplantılarınÇa ÖĞrüşülen maÇÇelerle ilÖili ülâe ya Ça Öruplar bazınÇa 

yapılan Çeğişiâliâ Ğnerileri çylamaya sunulmuşI çy ççâluğuyla âabul eÇilen 

Çeğişiâliâler âayÇeÇilereâ sçn ÇeğerlenÇirmelerin yapılması amacıyla Taslaâ 



 OU

eazırlamaâ hçmitesi’ne iletilmeâ üzere pĞzleşme îe Taîsiye hararı 

taslaâlarına sçn Üalleri îerilmiştirK 

 

hçmite çalışmaları sçnucunÇa taslaâ metnine sçn Üali îerilen pĞzleşmeI denel 

hurul’Ça yapılan çylama sçnucu PVS eîetI NS Üayır îe SP çeâimser çylaI 

Taîsiye hararı ise QPQ eîetI U Üayır îe QO çeâimser çyla âabul eÇilmiştirK 

lylamaÇa ülâemiz pĞzleşme îe Taîsiye hararı’nın âabul eÇilmesi yĞnünÇe çy 

âullanmıştırK  

 

denel hurul’Ça âabul eÇilen bî eizmetlerinÇe Çalışanlar eaââınÇa NUV payılı 

pĞzleşmeI  eî ÜizmetlerinÇe çalışanlar için insan Üaâları ÖĞzetilereâ aÇil 

istiÜÇam âçşulları ile sayÖın çalışma îe yaşama âçşullarının sağlanmasıI  eî 

ÜizmetlerinÇe çalışanlarınI Ğzelliâle Çe eî ÜizmetlerinÇe çalışan ÖĞçmenlerin 

suiistimalÇenI şiÇÇettenI âĞtü muameleÇen âçrunmasıI beraber yaşayan eî 

Üizmetleri çalışanlarının âimliâ îe seyaÜat belÖeleri ile Ğzel Üayatlarının 

Öizliliğinin sağlanmasıI  çalışma süresiI asÖari ücret âçnusuI ücretlerin 

âçrunması îe ayni ĞÇeme Öibi âçnuların stanÇartlarının belirlenmesiI bu çalışma 

biçimi için iş sağlığı îe Öüîenliği ile sçsyal Öüîenliâ âçnularının ÖĞz ĞnünÇe 

bulunÇurulması îe eî ÜizmetlerinÇe çalışanların istiÜÇam âurumları tarafınÇan 

suiistimal eÇilmelerinin Ğnlenmesi Öibi âçnularÇa belli stanÇartları sağlayacaâ 

OT maÇÇeÇen çluşmaâtaÇırK  

 

pĞzleşme’yi tamamlayan OMN payılı Taîsiye hararı ise eî ÜizmetlerinÇe 

çalışanlar için ĞrÖütlenme ĞzÖürlüğü îe tçplu pazarlıâ ÜaââıI eî ÜizmetlerinÇe 

çalışanların maruz âalÇıâları ayrımcılıâ îe tıbbi testlerI ççcuâlar için teÜliâeli eî 

Üizmeti işlerinin belirlenmesi îe yasaâlanmasıI Öenç eî Üizmetleri çalışanlarının 

âçrunmasıI çalışma süresiI ücretlerin âçrunması îe ayni ĞÇemeI eî 

ÜizmetlerinÇe çalışan ÖĞçmenler için ilaîe âçrumaI iş sağlığı îe ÖüîenliğiI 

sçsyal Öüîenliâ îe iş aâÇinin  sçnlanÇırılması âçnuları ile çâuryazarlıâ eğitimi 



 OV

Çe ÇaÜil çlmaâ üzere yeterliliâlerin îe îasıfların Öeliştirilmesi ile çalışma îe 

yaşam ÇenÖesi iÜtiyaçları îe istatistiâlerin tçplanması âçnularına Çair 

stanÇartlar sunan OS paraÖraftan çluşmaâtaÇırK  

 

bî eizmetlerinÇe payÖın İş hçmitesi çalışmaları âapsamınÇa pĞzleşme îe 

Taîsiye hararı metinlerini taâiben bir Çe sçnuç metni yayımlanmıştırK pĞz 

âçnusu metinÇe bî eizmetlerinÇe payÖın İş hçmitesi’nin âabul eÇilen 

pĞzleşme îe Taîsiye hararı’nın uyÖulanmasına yĞneliâ taleplerinin altı 

çizilmiştirK  _aÜse âçnu talepler; 

 
EaF ryÖun teşebbüs îe Öirişimlerle pĞzleşmenin çnaylanmasının 

yayÖınlaştırılmasıI pĞzleşme îe Taîsiye hararı’nın etâin biçimÇe 

uyÖulanmasının teşîiâ eÇilmesiI 

EbF eüâümetlerI işçi îe işîeren ĞrÖütlerinin eî Üizmetleri ÜaââınÇa bilÖi îe 

iyi uyÖulama âçnularınÇa paylaşım yapmalarının ÇesteâlenmesiI 

EcF bî ÜizmetlerinÇe çalışanlar için sayÖın iş âçşullarının sağlanabilmesi için 

ÜüâümetlerI işçi îe işîeren ĞrÖütlerinin âapasite Öeliştirmelerinin teşîiâ 

eÇilmesiI 

EÇF bî ÜizmetlerinÇe çalışanlar için sayÖın iş âçşullarının Öeliştirilmesine 

ilişâin çlaraâ rluslararası Çalışma ˆrÖütü îe Çiğer ilÖili uluslararası 

ĞrÖütler arasınÇa işbirliğinin teşîiâ eÇilmesi 

 
çlaraâ belirlenmiş îe sçnuç rapçrunÇa denel hurul’a sunulmuşturK 
 
denel hurul’Ça âabul eÇilen bî eizmetlerinÇe Çalışanlar eaââınÇa NUV payılı 

pĞzleşme îe OMN sayılı Taîsiye hararı eâte yer almaâtaÇır EbâJfsFK 

 
 
 
 
 



 PM

İŞ İaAobpİ sb İŞ TbcTİŞİ hljİTbpİ 
 

hçnferans’ın Çiğer bir ÖünÇem maÇÇesi iş iÇaresi îe iş teftişine ayrılmıştırK 

dĞrüşmeI üye Çeîletlerin işçiI işîeren îe Üüâümet temsilcilerinin âatılÇığı bir 

âçmiteÇe ÖerçeâleştirilmiştirK hçmite’ye NMN ÜüâümetI PO işîeren îe SN işçi 

temsilcisi çlmaâ üzere NVQ temsilci âatılmıştırK hçmite’nin başâanlığını kçrîeç 

eüâümet Temsilcisi payın dunÇla hsAjI başâan yarÇımcılıâlarınıI işîerenler 

aÇına düney Afriâa işîeren temsilcisi payın jtÜunzi jatA_AI işçiler aÇına 

İnÖiltere işçi temsilcisi payın pam drokbv yapmıştırK hçmite’nin 

rapçrtĞrlüğünü ise _rezilya Üüâümet temsilcisi payın sera Ai_rnrbonrb 

yapmıştırK  

  

vapılan Öenel ÖĞrüşmenin amacıI çalışma Üayatının yĞnetiminÇe îe iş teftişinÇe 

meîcut uyÖulamaları ÇeğerlenÇirmeâI fil stanÇartları ışığınÇa üye ülâelerin 

çalışma Üayatının yĞnetimi îe iş teftişi sistemlerinin iyileştirilmesi için Ğneriler 

Öetirmeâ îe fil nezÇinÇe bu bağlamÇa yeni pçlitiâalar çluşturulmasını 

sağlamaâtırK 

 

dĞrüşmeye esas teşâil etmesi için rluslararası Çalışma _ürçsu tarafınÇan bir 

rapçr Üazırlanmış îe üye ülâelere âçmite tçplantısınÇan Ğnce ÇağıtılmıştırK 

dĞrüşmeI Üazırlanan bu rapçr ışığınÇa S ana tartışma nçâtası üzerinÇen 

yürütülmüştürK _unlar ĞzetleW 

 

NK Çalışma Üayatının iÇaresi ne şeâilÇe yapılanÇırılmalıI yĞnetilmeli îe 

âççrÇine eÇilmeliÇir? eüâümetlerI iş iÇaresinin îe iş teftişinin 

ÖüçlenÇirilmesi için neler yapmalıdır? 

OK Çalışma Üayatının yĞnetiminÇe işçi îe işîeren âuruluşlarının rçlü ne 

çlmalıdır? 



 PN

PK Çalışma Üayatının yĞnetiminÇe îe iş teftiş sisteminÇe Ğzel seâtĞrün ne tür 

âatâıları çlabilir? Eˆzelliâle istiÜÇam pçlitiâaları îe iş teftişinÇeF 

QK İş teftiş sistemi cayÇırıcılıâla eğiticiliâ arasınÇaâi ÇenÖeyi nasıl 

âurmalıdır? 

RK Çalışma meîzuatının îe iş teftişinin bütün işçileri âapsaması için neler 

yapılması ÖereâmeâteÇir? 

SK AraştırmaI nçrm belirlemeI ilÖili fil pĞzleşmelerini çnaylama îe 

uyÖulamaI teâniâ Çesteâ îe taîsiyelerÇe bulunma âçnularınÇa fil’nun 

Ğnceliâleri neler çlmalıdır? 

vapılan ÖĞrüşmeler sçnucuI aşağıÇa yer alan OO maÇÇeliâ bir sçnuç rapçru 

ÜazırlanmıştırK  

    

NK Çalışma Üayatının yĞnetimi îe iş teftişinin prensiplerinin temeli uluslararası 

çalışma stanÇartlarıyla çluşturulmuşturK _u stanÇartlarÇan UN sayılı panayi îe 

Ticarette İş Teftişi eaââınÇaâi jilletlerarası Çalışma pĞzleşmesi îe NVVR 

tariÜli mrçtçâçlüI UU sayılı İş îe İşçi _ulma perîisi hurulması pĞzleşmesiI NOO 

sayılı  İstiÜÇam mçlitiâası pĞzleşmesiI NOV sayılı TarımÇa İş Teftişi pĞzleşmesiI  

NRM sayılı İş vĞnetimi pĞzleşmesiI NRR sayılı İş pağlığı îe düîenliği 

pĞzleşmesiI NUT sayılı İş pağlığı îe düîenliğini Teşîiâ bÇici Çerçeîe pĞzleşme 

eâçnçmiâ açıÇan Öelişimlerine baâılmaâsızınI tüm ülâeler tarafınÇan 

uyÖulanabilir stanÇartlarÇırK _u sĞzleşmelerin işyerlerinÇeâi temel prensipler îe 

Üaâlar Çiââate alınaraâ çnaylanması îe uyÖulanmasıI çalışma Üayatının 

yĞnetimi îe iş teftişinin ÖüçlenÇirilmesi baâımınÇan ĞnemliÇirK 

 

OK btâin çalışma Üayatı yĞnetim sistemleriI etâin âamu istiÜÇam Üizmetleri îe 

etâin iş teftişiI çalışma Üayatı ile ilÖili âçnularÇa iyi bir yĞnetimI eâçnçmiâ îe 

sçsyal ilerleme için ĞnemliÇirK _u sistemler çalışma stanÇartlarını yürürlüğe 

âçyaraâI çalışma îe istiÜÇam şartlarını Öeliştirereâ îe bĞylece ÇaÜa 



 PO

şeffaflaşaraâI iş sağlığı îe ÖüîenliğiniI reâabeti îe sçsyal eşitliâ ile üretâenliği 

artıraraâ sayÖın işi işyerlerinÇe bir Öerçeâ Üaline ÖetirebilmeâteÇirK Aynı 

zamanÇa çalışma Üayatı yĞnetim sistemleriI yüâseâ istiÜÇam çranlarınıI sçsyal 

uyum îe sayÖın işi üretmeâ için tasarlanan eâçnçmiâ îe sçsyal pçlitiâaları 

Öeliştirip uyÖulayaraâ eâçnçmiâ büyümeyi Üareâete ÖeçireceâtirK   

 

PK Şu anÇaâi finansal îe eâçnçmiâ ârizÇen elÇe eÇilen Çeneyimler 

ÖĞstermeâteÇir âi çalışma Üayatının yĞnetimi âamu âurumlarının işleyişinÇe 

Ğnemli bir rçle saÜiptirK İyi çalışma pçlitiâaları îe etâin âurumlar ile eâçnçmiâ 

ârizin en âĞtü etâilerine âarşı çalışanlar îe işletmeler âçrunmuşI ârizin 

eâçnçmiâ îe sçsyal sçnuçları Üafifletilirâen ârizÇen çıkış îe eâçnçmiâ 

canlanma âçlaylaştırılmıştırK  

 

4K Çalışma îe istiÜÇam baâanlıâları îe bağlı âuruluşları çalışma Üayatı 

yĞnetim sistemlerinin temelini çluşturmaâtaÇırK Çalışma îe istiÜÇam 

baâanlıâları îe bağlı âuruluşlarıI çalışma meîzuatını yürütmeâI işçi îe 

işîerenleri Üaâları îe sçrumluluâları âçnusunÇa bilÖilenÇirmeâI uyuşmazlıâların 

çĞzümü Çe ÇaÜil çlmaâ üzere enÇüstriyel ilişâileri teşîiâ etmeâI  sayÖın işi îe 

iyileştirilmiş işyeri Ğrneâlerini teşîiâ etmeâI çalışma stanÇartları ile uyÖunluğu 

sağlamaâ îe işÖücü piyasasının işleyişini Öeliştirmeâle ÖĞreîliÇirlerK  

 

RK eüâümetlerI aâtif îe Öüçlü üçlü yapılı sçsyal ÇiyalçÖ çerçeîesinÇe çalışma 

Üayatının etâin yĞnetimi îe etâin iş teftişini çluşturmalıdırK btâin üçlü yapı 

ĞrÖütlenme ĞzÖürlüğü sayesinÇe ÖerçeâleşebilirK İşçi îe işîeren ĞrÖütlerinin 

îarlığı iş teftişini âçlaylaştırmaâtaÇırK 

 

SK _irççâ ülâeÇe çalışma Üayatının yĞnetiminÇeâi meîcut ÖüçlüâlerI çalışma 

baâanlıâlarının Üalâa yeterli Üizmeti ulaştırmasını enÖellemeâte îeya pçlitiâa 

çluşturma süreçlerini etâilemeâteÇirK İstiÜÇamLiş Öücü pçlitiâaları ile ulusal 



 PP

âalâınma planlarının âççrÇinasyçnun îe Öelişiminin sağlanması için çalışma 

baâanlıâlarının rçlü ÖüçlenÇirilmeliÇirK 

 

TK _irççâ ülâeÇeI âaynaâların eâsiâliği çalışma Üayatının etâin yĞnetiminÇeâi 

en büyüâ enÖeli çluşturmaâtaÇırK jeîcut âaynaâların Çüşüâ seîiyeÇe çlÇuğu 

ülâelerÇeI temel îe süreâli âaynaâların artırılması ĞnemliÇirK _u ülâelerÇeI tüm 

ülâelerÇe çlÇuğu ÖibiI çalışma Üayatının yĞnetimi âalifiyeI yeterli ÇüzeyÇe 

eğitim almış îe Ççnanım sağlanmış persçnel çlmaÇan yürütülemeyeceğinÇenI 

bu seîiyeÇeâi persçnelin sayısının artırılmasına çÇaâlanılmalıdırK  

 

UK hamu istiÜÇam ÜizmetleriI çalışma Üayatı yĞnetim sisteminin bir parçasını 

çluşturmaâtaÇırK _u Üizmetlerin ulusal ÇüzeyÇe Öüçlü âççrÇinasyçnu îe 

Çüzenlenmesi ÖereâmeâteÇirK _u ÜususI Ğzelliâle eî ÜizmetlerinÇe çalışanlarI 

ÖĞçmen îe Ğzürlü işçiler Öibi saîunmasız işçileri Çe âapsayacaâ şeâilÇe ÇenÖeli 

pçlitiâalar içermeliÇirK 

 

VK _uÖünI çalışma Üayatının yĞnetimi îe iş teftişi; büyüâ çaplı eâçnçmiâI 

âurumsalI ÇemçÖrafiâ îe pçlitiâ Çeğişimlerin çlÇuğu Üızla Çeğişen bir çrtamÇa 

faaliyet ÖĞstermeâteÇirK pĞz âçnusu ÇeğişimlerI iş çrÖanizasyçnuI üretim 

metçtlarınÇaâi ÇeğişimlerI istiÜÇam yapı îe ilişâileriI işÖücü ÖĞçü îe sınır Ğtesi 

istiÜÇamI Çışalım îe Öenişletilmiş âüresel teÇariâ zinciri îe âayıt Çışı 

eâçnçminin büyümesi Öibi unsurları içermeâteÇirK 

 

NMK Hızla Çeğişen iş ÇünyasınÇa zçrluâlarla başa çıâmaâ için çalışma Üayatı 

yĞnetimleri süreâli çlaraâ Çeğişiâliâlere uyum sağlamalı îe âenÇini 

yenilemeliÇirK Ayrıca yĞnetimlerI iÇare îe yĞnetim şeâillerinin yetâin îe etâin 

metçtlarını araştırmalı îe üçlü yapılı çluşumlar yçluyla Çiğer âurum îe 

aâtĞrlerle çrtaâlıâlar çluşturmalıdırK AncaâI tüm yenilenme çabaları Üuâuâun 
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üstünlüğüI üçlü yapıI tüm ÇüzeylerÇeâi sçsyal ÇiyalçÖI âamu yararıI ÇemçârasiI 

eşitliâI iyi yĞnetim îe şeffaflıâ Öibi unsurlarla uyumlu çlmalıdırK 

 

NNK Çalışma Üayatı yĞnetimi îe iş teftişiI uyum îe mçÇernizasyçn çabaları 

içerisinÇeyâen âenÇi çalışma yĞntemlerini iyileştirmeâ îe teftişler ile 

Üizmetlerinin ulaşılabilir çlması için bilÖi îe iletişim teânçlçjilerinin 

aîantajlarınÇan fayÇalanmalıdırK Çeşitli çeîrimiçiI mçbil îe ağ teânçlçjileriI 

îerimliliği artırıcı îe maliyetleri ÇüşürücüI şeffaflığı artırıcıI çalışanlarla ilÖili 

istatistiâlerin tçplanmasına âatâı sağlayıcı îe bunların analizini âçlaylaştırıcıI 

çalışma meîzuatı îe pçlitiâaları âçnusunÇaâi ulaşılabilir bilÖinin Çağılmasına 

yarÇım eÇici etâilere saÜiptirK ¸lâelerin teânçlçjiâ Öelişmişliği aynı seîiyeÇe 

çlmaÇığınÇanI Öelişmeâte çlan ülâelerI teânçlçjiâ seîiyeleriyle çrantılı çlaraâI  

ÇaÜa müteîazı îe uyÖun maliyetli sistemler âullanabilmeâteÇirK 

 

NOK Çalışma Üayatı yĞnetiminin temel bileşeni çlan iş teftişiI yaptırımlar Ça 

ÇâÜil çlmaâ üzere Öeniş yetâi îe fçnâsiyçnlar ile çalışma Üayatının çÇağınÇa yer 

alan îe çalışma Üayatı ile ilÖili meîzuatın uyÖulanmasınÇaâi iÜlalleri 

enÖellemeâ için teÇbirler almayı içeren bir âamu ÖĞreîiÇirK İş teftişiI bu 

teÇbirleri alırâen ÇüzeltmeyiI iyileştirmeyi îe teâniâ taîsiyeleriI reÜberliğiI 

âçruma araçlarını îe en iyi işyeri Ğrneâlerini teşîiâ eÇici bir yaâlaşım 

izlemeâteÇirK _u fçnâsiyçnlarI âapsamlı uyÖunluâ stratejisinin bir parçası çlaraâ 

sayÖın iş şartlarını îe Öüîenli çalışma çrtamını sağlamaâ için ÇenÖelenmeli îe 

ÇüzenlenmeliÇirK 

 

NPK ˆzelliâle Öelişmeâte çlan ülâelerÇeâi iş teftiş ÜizmetleriI çalışma Üayatı 

yĞnetimlerinin tümünÇe çrtaâ çlan çeşitli zçrluâlarla âarşı âarşıyaÇırK _u 

zçrluâlar; finansal âaynaâ iÜtiyacının artmasıI ÇaÜa fazla âalifiye müfettiş 

iÜtiyacıI ÇaÜa iyi Ççnanım îe eğitim iÜtiyacıI Öeliştirilmiş işe alım prçseÇürleri 

Öibi unsurları âapsamaâtaÇırK  
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N4K İş teftişinin bütünlüğünün sağlanması için iş müfettişliğinÇe cinsiyet eşitliği 

çlmalıI mesleâ icrasınÇaI memuriyette istiârarın îe can Öüîenliğinin sağlanması 

temin eÇilmeliI bu Üususlar uyÖun Üuâuâi çerçeîe tarafınÇan ÇesteâlenmeliÇirK        

 

NRK İş jüfettişlerinin teâniâ âçnularÇa yeteneâlerinin ÖeliştirilmesiI etiâ 

Çaîranışlarının âuîîetlenÇirilmesi îe bağımsızlıâlarını temin etmeâ amacıyla 

EUN sayılı fil pĞzleşmesi’nin SK başlığınÇa belirtilÇiği ÖibiFI bütçelenÇirilmiş 

ulusal eğitim prçÖramlarının çluşturulması îe yürürlüğe âçnulması için yeterli 

âaynaâlar üye ülâeler tarafınÇan sağlanmalıdırK 

 

NSK İş teftişi bir âamu ÜizmetiÇir îe uluslararası çalışma stanÇartları ile uyumlu 

çlmalıdırK Ancaâ Öeçmiş yıllarÇaI tçplumsal bilÇirim îe Ğzel taâip sistemleri 

Öibi Ğzel Çenetim yĞntemleri sayısınÇa artış ÖĞrülmüştürK _u yĞntemlerÇen 

bazılarının iş teftişini temelinÇen sarsma risâi meîcutturK _u türÇen Ğzel seâtĞr 

inisiyatifleriI içJÇenetim faaliyetleri îe âamuJĞzel çrtaâlıâlarıI fil’nun Ça 

âatılımıyla îe üçlü yapı şeâlinÇe çluşturulan âurullarÇa etraflıca 

ÇeğerlenÇirilmeyi Üaâ eÇen âçnularÇırK _u bağlamÇa hçmiteI vĞnetim 

hurulu’na bu âçnularÇa üçlü yapı şeâlinÇe tçplantılar Öerçeâleştirmesini 

ĞnermeâteÇirK  

 

NTK payÖın çalışma âçşullarınıI Öüîenliâ îe sağlıâ stanÇartlarını îe çalışma 

Üaâlarına îe temel prensiplerine sayÖıyı teşîiâ etmeâ îe uyÖulatmaâ iş teftiş 

faaliyetlerinin temelini çluştururK _u faaliyetlereI âayıt ÇışılıâI ççcuâ işçiliği îe 

zçrla çalıştırma ile mücaÇele Ğrneâ îerilebilirK İş Üuâuâunun ÜüâümleriI tüm 

çalışanlara îe işyerlerine eşit çlaraâ uyÖulanmalıdırK denel şartları sağlama îe 

Ğnleyici stratejilerI işyerlerinin Üüâümlere uyÖunluğununI Ççlayısıyla 

işletmelerin Çeîamlılığı îe eâçnçmiâ büyüme için ĞnemliÇirK _u stratejilerI 

âamu seâtĞrüI âayıt Çışı eâçnçmiI âırsal eâçnçmi îe tarım ile serbest üretim 
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bĞlÖeleri EbmwF ÇâÜil tüm çalışanları âapsamalıdırK _azı serbest üretim 

bĞlÖelerinin çalışma Üayatıyla ilÖili temel âanunlarÇan ayrı tutulması âabul 

eÇilemezK İş müfettişleriI iş ilişâilerinin taâibinin yapılmasının zçr çlÇuğu 

seâtĞrlerÇe EtarımI inşaatI îbKFI Çeğişiâ iş sĞzleşmesi türlerinÇe EeîÇen çalışmaI 

eî ÜizmetleriI îbKF îe iş ilişâisinin tanımının yapılmasının zçr çlÇuğu alanlarÇa 

Eyeni istiÜÇam biçimleriI Çış âaynaâ âullanmaI âarmaşıâ teÇariâ zinciriF 

meîzuatın uyÖulanmasını sağlamaâta Öüçlüâler çeâmeâteÇirK _u bağlamÇaI 

OMMS tariÜli îe NVU sayılı İş pĞzleşmesi Taîsiye hararı Çiââate alınmalıdırK 

 

NUK eüâümetlerin teftiş faaliyetleri için enteÖre bir strateji belirlemesi îe UN 

sayılı pĞzleşme’Çe tarif eÇilen merâezi çtçritenin âççrÇinasyçn îe ÖĞzetim 

rçllerinin etâinliğini sağlaması sçn Çerece ĞnemliÇirK aeîletler ayrıcaI seâtĞrel 

îe şirâet bazınÇaI iş sağlığı îe Öüîenliği ile ilÖili sçsyal ÇiyalçÖu teşîiâ etmeliI 

Ğzelliâle Ğnleyici faaliyetlere yĞnelmeliÇirK rlusal üçlü ÇiyalçÖ çalışmalarıI 

risâin çlÇuğu seâtĞrlerÇe îeya Öeniş çaplı meîzuat iÜlallerinin yaşanÇığı 

seâtĞrlerÇe Ğnleyici faaliyet âampanyalarının belirlenmesine yçğunlaşmalıdırK 

pağlıâ îe Öüîenliâ Öirişimleri çalışma Üayatına çÇaâlanmış îe etâili bilÖilere îe 

metçtlara ÇayanÇırılmalıdırK 

 

NVK hapsamlı îe etâili bir iş teftiş sistemi için planlamaI prçÖramlama îe 

rapçrlama ÇĞnÖüsüI tutarlı îe ÜeÇef ÖĞzetereâ yapılan îe şu anâi Öeçerli çalışma 

âçşullarına îeya cçğrafiâ alanlara îeya seâtĞrlere yĞneliâ ÜeÇefli müÇaÜalelere 

yanıt îerebilen bir teftiş işleminin Öerçeâleşmesi için temel niteliâteÇirK Ancaâ 

çalışma Üayatının yĞnetimi ile ilÖili peâ ççâ sistemI âarşılaştırılabilir istatistiâler 

îerememeâteÇirK rlusal Ğlçeâte müfettişlerinI teftiş faaliyetlerinin îe ilÖili Çiğer 

istatistiâlerin fil tarafınÇan tçplanmasıI istatistiâler arası âıyaslamaya îe iyi 

uyÖulama Ğrneâlerinin paylaşımına âçlaylıâ ÖetirebilirK 
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OMK ˆnleyici âültürü teşîiâ etmeâ îe uyÖunluğunu Öüîence altına almaâ için iş 

müfettişleriI yaptırım Öücü âaÇar Ğnleyici Öirişimleri Çe içeren ççâ çeşitli 

müÇaÜalelerÇe bulunmaâtaÇırK btâin cayÇırıcı yaptırımlarI tüm iş teftiş 

sistemlerinin zçrunlu bir bileşeniÇirK oisâ ÇeğerlenÇirmesi yapmaâI liÇerliâ 

âültürü îe en iyi uyÖulamaları teşîiâ etmeâI iş sağlığı îe Öüîenliği teÇbirlerini 

uyÖulamaâI yaptırımlar ile bütünleştirilen bilÖi reÜberliği îe bilinçlenÇirme 

âampanyalarıI uyÖun Ğnleyici teÇbirler çlaraâ benimsenmeliÇirK 

 

ONK ˆnleyici teÇbirler îe iÇari yaptırımlarI çalışma Üayatı stanÇartlarının teşîiâ 

eÇilmesinÇeI birbirini tamamlayan unsurlarÇırK İşleyen bir iÇari sistemÇeI 

zamanınÇa îe etâin cezalanÇırma Ğnemli bir ÜususturK Cezaların taâibi îe 

zamanınÇa tatbiâi EinfazıF Çe aynı ÇereceÇe ĞnemliÇirK   

 

OOK rluslararası Çalışma _ürçsuI çalışma Üayatının yĞnetimini îe iş teftişini 

ÖüçlenÇirmeâ için aşağıÇa yer alan Öirişimleri Çe âapsayan tüm uyÖun yçlları 

âullanmalı îe teÇbirleri almalıdırW 

 

ENF ˆzelliâle UN Eîe NVVR tariÜli prçtçâçlüFI UUI NOV îe NRM sayılı 

pĞzleşmeler Öibi Öeçerli uluslararası çalışma Üayatı stanÇartlarının 

çnaylanmasınıI uyarlanmasını îe etâili bir biçimÇe uyÖulamasını teşîiâ etmeâI 

 

EOF Çalışma Üayatının yĞnetimi îe iş teftişi pçlitiâası îe araçları âapsamınÇa 

payÖın İş AjanÇası’nın uyÖulanmasını sağlamaâ amacıyla çalışanlarınI 

işîerenlerin îe bunların ĞrÖütlerinin âapasitelerini artırmaâ îe bunlarla ÖĞrüş 

alış îerişini ÖüçlenÇirmeâI 

 

EPF delişmeâte çlan ülâelerarası işbirliği Öibi uluslararası işbirliğini îe alışJ

îerişini ÖüçlenÇirmeâ îe çalışma Üayatının yĞnetimi îe iş teftişiyle ilÖili en iyi 
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uyÖulamalar âçnusunÇa fil internet sitesinÇen erişilebilir bir îeritabanı 

çluşturmaâI 

 

EQF Şeffaf bir işe alımLseçim süreciI sayÖın çalışma âçşullarıI Öüîenliâ îe 

âçrunmaI uyÖun âariyer Öelişimi îe çalışma Üayatı yĞnetimi îe iş teftişi 

âçnularınÇa eğitimin en iyi uyÖulamalarının âarşılıâlı paylaşımı için 

Çeîletlerarası işbirliğini teşîiâ etmeâI 

 

ERF Çalışma Üayatının yĞnetimi îe iş teftişi için yeterli îe etâili insan îe 

finansal âaynaâların taÜsis eÇilmesini ÇesteâlemeâI 

 

ESF fil üyesi ülâeler tarafınÇan âullanılabilenI cinsiyetlerine ÖĞre ayrılmış 

îerileri Çe içeren îe teftiş Üizmetleri îe faaliyetleri âçnusunÇa uluslararası 

âarşılaştırmalara îe âıyaslamalara imâân sağlayanI temel ulusal istatistiâi  

îerilerin tçplanması îe analizi için bir yĞntem tasarlamaâI 

 

ETF rluslararası Çalışma hçnferansı’nın NMMK lturumuI Çalışma eayatının 

vĞnetimi hçmitesi’nin rapçrunÇa Ça belirtilÇiği üzere çalışma Üayatının 

yĞnetimi îe iş teftişi ile sçsyal taraflarla ilÖili seçilen âçnuları ÜaââınÇa îe 

fil’nun bilÖi yĞnetimi stratejileri ÇâÜilinÇe aşağıÇaâi Üususları Ça âapsayan 

araştırmalar yürütmeâ îe Çanışma serîisleri imâânı sağlamaâW 

 

EaF  Çalışma Üayatı stanÇartlarına uyÖunluğun arttırılması için Çeîlet 

Çesteğinin âullanılması ÜaââınÇa araştırma yapmaâ; 

 

EbF Artan âaynaâ yetersizliğiI alt işîerenliâI muîazaalı îeLîeya Üuâuâa 

ayâırı îe üçlü çalışma ilişâilerinÇen âaynaâlanan îe etâili bir iş teftişine âarşı 

çluşan zçrluâlar ile bir iş ilişâisine bağlı çalışan tüm işçileri âapsayacaâ şeâilÇe 
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meîzuat âapsamını Öenişleteceâ îe uyÖulayacaâ araçları îeya metçtları 

araştırmaâ; 

 

EcF Çalışma Üayatının yĞnetimi îe iş müfettişlerinin iÜtiyaçları îe 

amaçlarına Üitap eÇen eğitim âçnularını belirlemeâI eğitim yĞntemleri ÜaââınÇa 

araştırma yapmaâ îe Öeliştirmeâ; 

 

EÇF Çalışma Üayatını yĞneten çtçrite ile ÖĞçmen işçilerle ilÖili yetâili 

çtçrite arasınÇaâi ilişâiÇen çluşabileceâ risâler îe uyÖulamaları ÜaââınÇa 

araştırma yapmaâK 

 

EUF vĞnetim hurulu’nÇanI ĞnümüzÇe iâi yıl içerisinÇe “uluslararası çalışma 

stanÇartları ışığınÇa Ğzel teşebbüsün çalışma Üayatına âatâıları” âçnusunÇa üçlü 

yapılı bir tçplantı Çüzenlemesi istenmeliÇirI 

 

EVF hamu seâtĞrünÇe çalışanlar ile Ğzelliâle âayıt Çışı îe âırsal eâçnçmilerÇe 

Eeî işlerinÇe îe serbest üretim bĞlÖelerinÇe EbmwF çalışanlar Öibi âanun âapsamı 

dışınÇa çlanlar içinF çalışma Üayatı meîzuatının uyÖulanması îe yürütülmesinin 

teşîiâ eÇilmesi amacıyla stratejiler çluşturmaâI 

 

ENMF OMMV yılı Öenel tartışma âçnusu çlan “sayÖın işin merâezi çlaraâ cinsiyet 

eşitliği” âçnusunÇan çıâan sçnuçları ÖĞzÇen Öeçirmeâ îe çalışma Üayatı 

yĞnetimininI Ğzelliâle iş teftişininI cinsiyet eşitliği ile ilÖili meîzuatın îe 

pçlitiâanın uyÖulanmasınÇa yarÇımcı çlması Öereâtiğini ÜatırlatmaâI 

 

ENNF veni çalışma türlerinin sayısının artması âçnusunÇa çalışma Üayatıyla 

ilÖili meîzuatın uyÖulanması îe iş teftişi ÜaââınÇa çrtaya çıâan prçblemlere ışıâ 

tutmaâ amacıyla ulusal üçlü ÇiyalçÖları teşîiâ etmeâK _u âçnu ÜaââınÇa 
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muîazaalı îeLîeya Üuâuâa ayâırı çalışma ilişâileriyle ilÖili çlan NVU sayılı 

Taîsiye hararı Çiââate alınmalıdırI 

 

ENOF ¸lâe bazınÇa çalışma Üayatının yĞnetimi îe iş teftiş sistemlerinin 

ÖüçlenÇirilmesi îe payÖın İş ¸lâe mrçÖramları ÜaââınÇa üye ülâelere teâniâ 

Çesteâ îermeâ amacıyla teâniâ işbirliği âurulu çluşturma ÜususunÇa _ürç’yu 

ÇesteâlemeâI 

 

ENPF lfis âapsamınÇa îe ÇışınÇa îe fil tarafınÇan Çesteâlenen bĞlÖesel ağlar 

Öibi ççâ taraflı sistemlerÇeI çalışma Üayatının yĞnetimi îe iş teftişi ile ilÖili 

alanlarÇa âççrÇinasyçnu îe bilÖi paylaşımını ÖeliştirmeâK 

 

plpvAi hlorjA EplpvAi d¸sbkiİhF hljİTbpİ 
 
 
pçsyal hçruma hçmitesiI NVU üyeÇen EVS Üüâümet temsilcisiI PP işîeren 

temsilcisi îe SV işçi temsilcisiF çluşmuşturK iüâsemburÖ Üüâümet temsilcisi 

payın gean cbvabo hçmite _aşâanıI İsîiçre işîeren temsilcisi payın jicÜel 

_Aoab îe veni welanÇa işçi temsilcisi payın eelen hbiiv hçmite  _aşâan 

varÇımcıları çlaraâ seçilmiştirK hçmite NO çturum ÖerçeâleştirmiştirK  

 

İlâ Üafta Öerçeâleştirilen çturumlarÇaI fil tarafınÇan Üazırlanan “AÇil _ir 

hüreselleşme İçin  pçsyal düîenliâ” oapçru temelinÇe sçsyal Öüîenliğin sçsyal 

îe eâçnçmiâ âalâınmaÇaâi rçlüI sçsyal Öüîenliâ âapsamını Öenişletmeye 

yĞneliâ pçlitiâalarI sçsyal Öüîenliğin finansmanı îe finansal çlaraâ 

âarşılanabilirliğiI sçsyal Öüîenliğin yĞnetişimiI sçsyal Öüîenliâte stanÇartların 

îe fil’nun rçlü âçnularınÇa işçi îe işîeren temsilcileri îe ülâelerin Üüâümet 

temsilcileri ÖĞrüş beyan etmişlerÇirK AyrıcaI fjcI rkamI aünya _anâasıI 

telI rkfCbcI fppA Öibi uluslararası âuruluşlarI sçsyal âçruma âçnusunÇa 

âenÇi baâış açılarını yansıtan sunumlar yapmıştırK İâinci Üafta Öerçeâleştirilen 
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çturumlarÇaI hçmite’nin rapçru îe sçnuçları ÜazırlanmışI ülâelerin îe sçsyal 

tarafların Çeğişiâliâ Ğnerileri Çe ele alınaraâ rapçra sçn Üali îerilmiş îe rapçrI  

NP eaziran OMNN’Çe hçmite’ÇeI NT eaziran OMNN’Çe ise hçnferans denel 

hurulu’nÇa âabul eÇilmiştirK  

 

hçmite’nin âabul ettiği  sçnuçlar Ğzetle aşağıÇa sunulmaâtaÇırW  

 

pçsyal Öüvenliğin rçlü ve sçsyal Öüvenliğe Çuyulan iÜtiyaç  

EaF pçsyal Öüîenliâ insan ÜaââıdırK  

Tçplumun bir ferÇi çlaraâ Üer insanI bîrensel İnsan eaâları _ilÇirÖesi’nin OOK 

maÇÇesinÇe  belirtilÇiği Öibi sçsyal Öüîenliâ Üaââına saÜiptirK  aünya çapınÇa 

âaÇınlarınI erâeâlerin îe ççcuâların büyüâ ççğunluğu sçsyal Öüîenliğe saÜip 

ÇeğilÇirK  rluslararası Çalışma ˆrÖütü’nünI mÜilaÇelpÜia _ilÇirÖesinÇe “Çünya 

ulusları arasınÇaI âçrunma iÜtiyacı çlanlara temel bir Öelir îe âapsamlı sağlıâ 

Üizmetleri sağlamaâ için sçsyal Öüîenliâ âapsamının Öenişletilmesini sağlamaâ” 

şeâlinÇe belirtilen yüâümlülüğün altını çizen üye ÇeîletlerI fil’nun Üerâes için 

yeterli sçsyal Öüîenliğe ulaşma yĞnünÇeâi âararlılığını teyit etmeâteÇirK  

EbF pçsyal Öüîenliâ sçsyal ÖereâliliâtirK  

btâili ulusal sçsyal Öüîenliâ sistemleriI Öelir Öüîencesi sağlamaâI yçâsulluâ îe 

eşitsizliği Ğnlemeâ îe azaltmaâ îe sçsyal içerme îe sayÖınlığı Çesteâlemeâ için 

Öüçlü araçlarÇırK  pçsyal Öüîenliâ  sağlıâ Üizmetlerine erişimi artıraraâI Öelir 

Öüîencesi sağlayaraâI eğitime erişimi âçlaylaştıraraâI ççcuâ işçiliğinin en âĞtü 

biçimlerini Ğnleyereâ çalışanların îe Öeniş anlamÇa nüfusun refaÜına yapılan 

Ğnemli bir yatırımÇırK  pçsyal Öüîenliâ sçsyal Çayanışmayı ÖüçlenÇirir îe 

bĞyleliâle sçsyal barışınI Çışlamanın çlmaÇığı tçplumların îe Üerâes için sayÖın 

yaşam stanÇartlarıyla aÇil bir âüreselleşmenin sağlanmasına âatâıÇa bulunurK  
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EcF pçsyal Öüîenliâ eâçnçmiâ ÖereâliliâtirK  

 

TamI îerimli îe sayÖın istiÜÇamI Öelir Öüîencesinin en Ğnemli âaynağıdırK  

pçsyal âçrumaI Üerâes için âalâınmanın meyîelerinin aÇil bir şeâilÇe 

paylaştırılmasını sağlama âçnusunÇa âilit rçl üstlenirK  pürÇürülebilir büyümeI 

Çüşüâ îerimliliâ îe saÇece Öeçim sağlayan faaliyetlerÇenI yüâseâ ÇüzeyÇe 

îerimli sayÖın işlereI âayıt Çışı eâçnçmiÇen âayıtlı eâçnçmiye Öeçişi 

Çesteâleyebileceâ ÇüzeyÇe sağlıâI beslenme îe eğitimi Öereâli âılmaâtaÇırK  İyi 

tasarlanan îe Çiğer pçlitiâalarla bağlantısı âurulan sçsyal ÖüîenliâI îerimliliği 

îe istiÜÇam eÇilebilirliği Öeliştirir îe eâçnçmiâ âalâınmayı ÇesteâlerK  veterli 

sçsyal ÖüîenliâI Üem çalışanlar Üem Çe işîerenler için insan sermayesine 

yatırımı teşîiâ eÇerI çalışanların Çeğişime uyum sağlamasını temin eÇer îe 

âüreselleşme ile ilişâili aÇil îe âapsayıcı yapısal Çeğişiâliâleri âçlaylaştırırK  

hriz zamanlarınÇa etâili bir çtçmatiâ istiârar unsuru çlaraâ sçsyal ÖüîenliâI 

eâçnçmiâ ârizlerin eâçnçmiâ îe sçsyal etâisinin ÜafifletilmesineI istiârarın 

ÖüçlenÇirilmesine îe âapsayıcı büyümeye Ççğru ÇaÜa Üızlı tçparlamanın 

sağlanmasına âatâı sağlarK  

 

pçsyal Öüvenliği Öenişletme stratejileri   

· delişmeâte çlan bir ççâ ülâe sçn çn yılÇa sçsyal Öüîenliâ âapsamının 

ÖenişletilmesinÇe Ğnemli ilerlemeler âayÇetmiştirK  _u ĞrneâlerI sçsyal 

Öüîenliğin âapsamının Öenişletilmesinin mümâün çlÇuğu yĞnünÇe en iyi âanıtı 

sunmaâtaÇırK  _u ilerlemelere rağmenI Çünyanın bir ççâ ülâesinÇe sçsyal 

Öüîenliâ âapsamınÇa büyüâ bçşluâlar bulunmaâtaÇırK  _azı bĞlÖelerÇe nüfusun 

büyüâ ççğunluğu sçsyal Öüîenliâ âapsamı ÇışınÇaÇırK  

· pçsyal Öüîenliâ âapsamınÇan maÜrum âalma risâiI Ğzelliâle âayıt Çışı 

eâçnçmiÇe îe atipiâ istiÜÇam biçimlerinÇe çalışanlarI âırsal îe âentsel 



 QP

alanlarÇaâi Üassas ÇurumÇa çalışanlarI eî ÜizmetlerinÇe çalışanlarI ÖĞçmen 

işçilerI îasıfsız çalışanlarI enÖelliler îe ârçniâ Üastalığı çlan âişiler Öibi belli 

Öruplar için Ğzelliâle yüâseâtirK  vaşam bçyu yaşaÇıâları ayrımcılıâ îe aile 

sçrumluluâları neÇeniyle âaÇınlarI erâeâlere ÖĞreI ÇaÜa fazla âapsam Çışı 

âalmaâtaÇırK  pçsyal Öüîenliâ âapsamı ÇışınÇaâi nüfusun ççcuâlarıI ççğunluâla 

sağlıâsız îe âĞtü beslenmeyle büyümeâte îe bu Öeleceâleri îe tçplumları için 

çlumsuz bir Çurum çluşturmaâtaÇırK  

· pçsyal Öüîenliâ âapsamınÇaâi bçşluâların âapatılmasıI aÇil eâçnçmiâ 

büyümeI sçsyal Çayanışma îe tüm erâeâler îe âaÇınlar için sayÖın iş 

baâımınÇan birinci ĞnceliâtirK  rlusal pçlitiâalara paralel çlaraâ sçsyal 

Öüîenliğin âapsamının Öenişletilmesine yĞneliâ etâili ulusal stratejiler îe iÇari 

fizibilite îe finansal anlamÇa âarşılanabilirliâ bu ÜeÇeflere ulaşmaya âatâı 

sağlamaâtaÇırK  _u ulusal stratejilerI tçplum için en azınÇan asÖari ÇüzeyÇe bir 

âçruma Eyatay bçyutF sağlamayı îe âaÇemeli çlaraâ fil’nun sçsyal Öüîenliâ 

stanÇartlarının reÜberliği altınÇa ÇaÜa yüâseâ âçruma Çüzeylerine EÇiâey bçyutF 

ulaşmayı ÜeÇef eÇinmeliÇirK  hapsamın Öenişletilmesine yĞneliâ bu iâi bçyutI 

fil’nun NMO sayılı pçsyal düîenliâ EAsÖari ptanÇartlarF pĞzleşmesi’nin 

Öereâliliâlerine uyma yĞnünÇeâi ilerlemeye paralel çlupI Üer iâisi Çe eşit 

ĞnemÇeÇir îe mümâün çlÇuğunÇa bunlar eşzamanlı çlaraâ ÖerçeâleştirilmeliÇirK 

· vatay bçyutI iÜtiyaç ÇurumunÇa çlan Üerâesin yaşam bçyu finansal 

anlamÇa Öüç yetirebileceği temel sçsyal Öüîenliâ unsurlarını içeren îe ÜerâesinI 

en azınÇan ulusal çlaraâ tanımlanan asÖari ÇüzeyÇe temel sağlıâ Üizmetleri îe 

Öelir Öüîencesine saÜip çlmasını sağlayan ulusal pçsyal düîenliâ weminlerinin 

hızlı bir şeâilÇe uyÖulanmasını amaçlamalıdırK  pçsyal hçruma wemini 

pçlitiâalarıI temel mal îe Üizmetlere etâin erişimi âçlaylaştırmayıI îerimli 

eâçnçmiâ faaliyeti Çesteâlemeyi amaçlamalıI istiÜÇam eÇilebilirliği artıranI 



 QQ

âayıt Çışılığı azaltanI sayÖın işler yaratan îe Öirişimciliği Çesteâleyen Çiğer 

pçlitiâalarla yaâın işbirliği içinÇe uyÖulanmalıdırK  

· Tüm ülâelere uyan bir mçÇel uyÖun çlmayacağı için Üer bir üye 

ÇeîletI sçsyal tarafların âatılımı ile tanımlanan âenÇi ulusal âçşullarına îe 

Ğnceliâlerine ÖĞre âenÇi pçsyal hçruma wemini Öüîencelerini tasarlamalı îe 

uyÖulamalıdırK  eer ne âaÇar bu Öüîencelerin beâlenen sçnuçları eîrensel bir 

niteliği Üaiz çlsa Ça üye Çeîletler pçsyal hçruma wemini pçlitiâalarını 

uyÖulamaâ için Öenel yarÇım prçÖramlarıI sçsyal siÖçrtaI âamu istiÜÇamı 

prçÖramları îe istiÜÇam Çesteâ planlarıI saÇece Çüşüâ Öelirli âişilere yarÇım 

sağlayan sçsyal yarÇım prçÖramları îeya bunların uyÖun bileşimleri Öibi farâlı 

yçllar benimseyebilirK  _u pçlitiâaların etâili çlması için Ğnleyici teÇbirlerI 

yarÇımlar îe sçsyal Üizmetlerin uyÖun bir âarışımının sağlanması 

ÖereâmeâteÇirK  

· hapsamlı sçsyal Öüîenliâ sistemlerini inşa etme süreci saÇece sçsyal 

âçruma aşamasınÇa âalamazK  _u neÇenleI Üer bir üye Çeîletteâi sçsyal 

Öüîenliâ âapsamını Öenişletme stratejisinin Çiâey bçyutuI ÇaÜa yüâseâ ÇüzeyÇe 

Öelir Öüîencesi îe mümâün çlÇuğu âaÇar fazla âişiye îe mümâün çlÇuğu âaÇar 

kısa süre içinÇe sağlıâ Üizmetlerine erişim imâanı sağlamayı amaçlamalıI bunu 

yaparâen âayıt Çışı eâçnçmiÇe çalışanların âapsama âatılımını îe âayıt Çışının 

âayıtlı eâçnçmiye ÇĞnüştürülmesini amaçlayan pçlitiâalar izlenmeliÇirK  

bâçnçmiler Öeliştiâçe îe ÇaÜa sağlamlaştıâçaI insanların Öelir Öüîencesi îe 

sağlıâ Üizmetlerine erişimleri Çe ÖüçlenÇirilmeliÇirK  

· pçsyal Öüîenliâ âapsamının Öenişletilmesine yĞneliâ ulusal stratejilerI 

ülâenin âaynaâlarının yanınÇaI eîrensel âapsamI ayrımcılığa âarşı acil âçruma 

sağlarâen âaÇemeli çlaraâ âapsamın ÖenişletilmesiI cinsiyet eşitliğinin 

ÇesteâlenmesiI sçsyal îe eâçnçmiâ yeterliliâI Üaâ temelli yarÇımlarI finansal  

sürÇürülebilirliâ îe Çeîletin Öenel sçrumluluğu üstlenÇiği îe sçsyal tarafların 



 QR

süreâli âatılım sağlaÇığı iyi yĞnetim Öibi bir Çizi ilâeye ÇayanmalıdırK  _u 

ilâelerI ulusal pçlitiâalara îe stratejiâ âararlara âılaîuzluâ etmeliÇirK 

· pçsyal Öüîenliâ âapsamını Öenişletmeye yĞneliâ stratejilerI istiÜÇam 

pçlitiâaları ile yaâınÇan ilişâiliÇirK  _u neÇenle üye ÇeîletlerI sürÇürülebilir 

işletmelerin âurulması îe sayÖın îe îerimli istiÜÇamın Öeliştirilmesine âatâı 

sağlayabileceâ eâçnçmiâ îe sçsyal bir çerçeîenin inşa eÇilmesine Ğzel Ğnem 

îermeliÇirK  hayıt Çışı eâçnçmiI sçsyal Öüîenliâ âapsamının Öenişletilmesinin 

ĞnünÇeI Ğnemli bir enÖel çlaraâ ÇurmaâtaÇırK  eer ne âaÇar sçsyal siÖçrta bir 

ççâ üye Çeîlette sçsyal Öüîenliâ sisteminin temel Çireği çlaraâ âalmaya Çeîam 

etse Çe ÇaÜa ççâ âayıtlı çalışanları âapsamaâtaÇırK  AncaâI ÖiÇereâ artan sayıÇa 

Öelişmeâte çlan ülâeI sçsyal siÖçrta âapsamını serbest çalışanlarI eî 

ÜizmetlerinÇe çalışanlarI âırsal âesimÇe çalışanlar îe âüçüâ îe miârç Ğlçeâli 

işletmelerÇe çalışanlar Öibi Çiğer çalışanları Ça âapsayacaâ şeâilÇe âaÇemeli 

çlaraâ ÖenişletmiştirK  _u Örupların sçsyal siÖçrtaya ÇaÜil eÇilmesiI istiÜÇamın 

âayıt altına alınmasının Ğnemli bir bileşeniÇir îe aynı zamanÇa âayıt Çışı 

eâçnçmiÇeâi yçâsul çalışanlar için îerÖi ile finanse eÇilen yarÇım sistemlerinin 

maliyetlerini azaltabilirK  

· ¸ye ÇeîletlerI âayıt Çışı eâçnçmiÇen âayıtlı eâçnçmiye Öeçmeye 

yĞneliâ çabaları sürÇürmeye teşîiâ eÇilmeâteÇirK  eer ne âaÇar sçsyal Öüîenliâ 

pçlitiâaları bu ÜeÇefe ulaşma âçnusunÇa Ğnemli bir rçl üstlense Çe bu pçlitiâalar 

finansal îe istiÜÇam pçlitiâaları ile Çesteâlenmeli îe âayıtlı eâçnçmiye 

âatılmaya yĞneliâ uyÖun teşîiâlerin sağlanması îe âayıtlı Üale Öeçiş 

maliyetlerinin azaltılmasına yĞneliâ iÇari prçseÇürler ÖeliştirilmeliÇirK   
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pçsyal Öüvenliğin finansal anlamÇa karşılanabilirliğinin ve 

finansmanının sağlanması   

 

· pçsyal Öüîenliâ sistemlerini finanse etmeâ için Öereâli Üarcama 

insanlara yapılan uzun îaÇeli bir yatırımÇırK  pçsyal Öüîenliğe yatırım 

yapmayan tçplumlarI sağlıâlı îe îerimli bir işÖücünün bulunmamasıI 

eâçnçmiâ Öüîensizliâ îe sçsyal Çışlama ile ilişâili maliyetler Öibi Ğnemli 

maliyetlerle yüz yüze ÖelmeâteÇirK  aiğer taraftanI sçsyal Öüîenliâ sistemleri 

aracılığıyla insanlara yatırım yapmaâI âatâı sağlayıcılar îe îerÖi ĞÇeyenler 

sıfatıyla işletmelerI çalışanlarI Üane Üalâları îe Çiğerleri tarafınÇan 

âaynaâların sağlanmasını zçrunlu âılmaâtaÇırK   _u neÇenle tçplumI farâlı 

finansĞr îe fayÇalanıcı Öruplar için sçsyal Öüîenliğin âısa îe uzun îaÇeli 

maliyetleri îe fayÇaları arasınÇa rasyçnel bir ÇenÖenin sağlanması ĞnemliÇirK  

 

· pçsyal Öüîenliâ müÇaÜalelerininI etâin îe maliyet etâili bir şeâilÇe 

Üem sçsyal Üem Çe eâçnçmiâ anlamÇa âarşılanabilirliâ baâımınÇan 

ÜeÇeflerine ulaşması ÖereâmeâteÇirK  pçsyal taraflarınI aâtüeryal çalışmalar 

Ça ÇaÜil çlmaâ üzere bireysel prçÖramların îe sçsyal Öüîenliâ sistemlerinin 

kısa îe uzun îaÇeli etâinliği îe etâililiğini süreâli izlemesi îe 

ÇeğerlenÇirmesi Ğnemli bir meâanizmaÇır îe ÖereâtiğinÇe refçrm îe 

Çüzenlemelere âapı açabilirK  aeîletin yĞnettiği sçsyal Öüîenliâ sistemleri 

için şeffaflıâI Çanışma îe sçsyal ÇiyalçÖ ĞnemliÇirK  

 

· carâlı Öelişmişliâ Çüzeyine saÜip bir ççâ üye ÇeîletI ÜaliÜazırÇa 

âapsamlı sçsyal Öüîenliâ sistemleri inşa etme yĞnünÇeâi çabalarının bir 

parçası çlaraâ ulusal pçsyal hçruma wemini unsurlarını uyÖulamaâtaÇırK  

¸ye ÇeîletlerI Öereâli mali çlanaâ sağlamaâ için  Üarcamaların yeniÇen 

ĞnceliâlenÇirilmesi îe Öelir tabanının Öenişletilmesi Öibi farâlı seçeneâleri 



 QT

terciÜ etmeâteÇirK  pürÇürülebilir büyümeI eâçnçminin âaÇemeli çlaraâ 

âayıtlı Üale Öelmesi îe üst ÇüzeyÇe îerimli istiÜÇam îe sçsyal Öüîenliğin 

Üerâese teşmil eÇilmesi için Öereâli mali âaynaâların sağlanmasınÇa 

ĞnemliÇirK 

 

· eer ne âaÇar pçsyal hçruma weminlerinin uzun îaÇeli 

sürÇürülebilirliğini sağlamaâ için ülâe içinÇeâi Öelir âaynaâlarınÇan finanse 

eÇilmesi Öereâirse Çe  âısa süre zarfınÇa pçsyal hçruma wemininin Üerâesi 

âapsayacaâ şeâilÇe Öenişletilmesi için bu âaynaâlar yetersiz âalabilmeâteÇirK  

rluslararası işbirliğiI üye Çeîletlere süreci başlatma îe sürÇürülebilir 

finansman meâanizmaları sağlamaâ amacıyla ulusal âaynaâ tabanı çluşturma 

âçnusunÇa yarÇımcı çlma baâımınÇan Ğnemli bir rçl çynayabilirK  

 

· ˆnümüzÇeâi yıllarÇa eâçnçmiâ bağımlılıâ çranlarınÇa beâlenen artışI 

sçsyal Öüîenliâ sistemlerinin sürÇürülebilirliği âçnusunÇa enÇişelere neÇen 

çlmaâtaÇırK  küfusun yaşlanmasıI ĞnümüzÇeâi yıllarÇa emeâli maaşlarıI 

sağlıâ îe uzun süreli baâıma yapılan Üarcamaları artıracaâtırK  AncaâI âanıtlar 

ÖĞstermeâteÇir âi bu sçrunI uyÖun şeâilÇe çrÖanize eÇilen sistemlerle 

yĞnetilebilmeâteÇirK  pağlam bilÖilere Çayalı bir sçsyal ÇiyalçÖ sürecine 

çturtulursaI Öereâli refçrm süreçleri sçsyal iÜtiyaçları îe finansal 

Öereâliliâleri ÇenÖeleyereâ başarılı bir şeâilÇe yĞnetilebilirK  

 

· pürÇürülebilir büyüme îe sayÖın istiÜÇamın Öeliştirilmesi için sçsyal 

âçrumaI finansal îe eâçnçmiâ pçlitiâalar arasınÇa pçzitif sinerjilerin tesis 

eÇilmesi âaçınılmazÇırK  pürÇürülebilir finansmanı sağlamaâI çlası beceri 

eâsiâliâlerini ÖiÇermeâI îerimliliği ÇesteâlemeâI cinsiyetI yaşI milliyet îe 

etniâ âĞâen baâımınÇan ÇaÜa Öeniş bir işÖücü çeşitliğinÇen fayÇalanmaâ îe 

erâeâ îe âaÇınlar için iş îe aile sçrumluluâları arasınÇa ÇaÜa iyi bir ÇenÖe 
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âurmaâ için  îerimli istiÜÇamı Çesteâleyen bütünleşiâ ulusal pçlitiâalar 

ÖereâliÇirK  _azı pçlitiâa seçeneâleri sçsyal Öüîenliâ pçlitiâaları âapsamınÇa 

iâen Çiğerleri başâa alanlara ÖirebilmeâteÇirK  _u seçeneâler şunları içerebilirW  

 

EaF payÖın işe Ğnceliâ îerereâ maârçeâçnçmiâI istiÜÇam îe sçsyal 

pçlitiâaların bütünleştirilmesi;  

EbF pçsyal Öüîenliâ rezerîleriyle  basiretli bir şeâilÇe yatırım yapılması;  

EcF btâili sçsyal Öüîenliâ sistemlerini Öeliştiren âaliteli âamu Üizmetlerinin 

tesis  eÇilmesi;  

EÇF pçsyal ÇiyalçÖun ÇesteâlenmesiI tçplu pazarlıâ îe ĞrÖütlenme ĞzÖürlüğü 

Üaââının etâin bir şeâilÇe tanınması; 

EeF İstiÜÇam artışını îe sayÖın işi yansıtan sürÇürülebilir âurumlar için 

âçlaylaştırıcı çrtamın Çesteâlenmesi îe ÖüçlenÇirilmesi;  

EfF EğitimI mesleâi beceriler îe yaşam bçyu Ğğrenmeye yatırım yapılması;  

EÖF İş ÖĞçünün iyi bir şeâilÇe yĞnetilmesinin Çesteâlenmesi;  

EÜF brâeâler îe âaÇınlar için iş îe aile ÇenÖesinin âurulmasına yarÇımcı çlaraâ 

 ççcuâlarI   yaşlılar îe enÖelliler için  baâım iÜtiyaçlarına Üitap eÇeceâ 

 âapsamlı sçsyal Üizmetlere etâin erişimin sağlanması; 

EiF  atipiâ istiÜÇamÇa çalışanlar Ça ÇaÜil çlmaâ üzere tüm çalışanların sçsyal 

 Öüîenliâten   fayÇalanmasının sağlanması;  

EjF ÇaÜa iyi istiÜÇam fırsatları yaratan eşit muameleI erâeâler îe âaÇınlar 

 arasınÇa iş piyasası ayrımının azaltılmasıI maaşlarÇaâi cinsiyet farâının 
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 ÖiÇerilmesi îe eşit mesleâi Öelişim fırsatlarının sağlanması yçluyla 

 âaÇınların iş Öücüne âatılımının Çesteâlenmesi; 

EâF çâulÇan işe etâin bir şeâilÇe Öeçişin âçlaylaştırılması;  

ElF çalışma âapasitesi Çüşüâ çlan çalışanlarınI uyÖun çlÇuğunÇa âişisel 

 Çesteâ îe eğitimle iş Öücü piyasasına âatılımlarını Çesteâlemeâ  amacıyla 

 reÜabilitasyçnunun iyileştirilmesi;  

EmF sçsyal Öüîenliğin Öelir iâamesi işleîininI aâtif iş piyasası pçlitiâaları ile 

 îe resmi iş piyasasına Öerçeâ âatılımı Çesteâleyen yarÇım îe  teşîiâlerle 

 birleştirilmesiK 

 

· vaşlı erâeâ îe âaÇınların işÖücüne yeterli ÇüzeyÇe âatılımının 

sağlanmasıI sçsyal Öüîenliâ sistemlerinin ÇemçÖrafiâ Çeğişiâliâlere ÖĞre 

uyarlanması baâımınÇan ĞnemliÇirK  Tam istiÜÇamı Çesteâleme yĞnünÇeâi 

pçlitiâalara eâ çlaraâI yaşlı çalışanların istiÜÇamını Çesteâlemeye yĞneliâ 

teÇbirler şunları içerebilirW  

EaF vaşlıların îe sağlıâ sçrunları îe enÖelleri bulunan âişilerin îerimli bir 

şeâilÇe istiÜÇamına izin îeren teânçlçjilere îe iş sağlığı îe Öüîenliği 

teÇbirlerine yatırım yapılması;  

EbF vaş ayrımcılığının çrtaÇan âalÇırılması yçluyla yaşlı çalışanların 

işÖücüne âatılım çranlarının yüâseltilmesi îe yeniliâçi iş Çüzenlemeleri yçluyla 

âurumsal yeniÇen yapılanmaya yĞneliâ çlaraâ işçi îe işîerenlere teşîiâlerin 

sağlanması;  

EcF Çalışanların işÖücü piyasasınÇan çeâileceâleri yaşa ilişâin çlaraâI sçsyal 

ÇiyalçÖ îe üçlü Çanışmanın Ça ÇaÜil çlÇuğu şeffaf bir süreç yçluylaI çalışma 

yaşamının süresi îe talepleri ile emeâliliâ arasınÇaâi ilişâiyi yansıtanI çalışma 

âçşullarıI Üizmet yılı îe emeâliliğin yaşam ÇĞnÖüsünün meşru bir bĞlümü 



 RM

çlÇuğu Öerçeğini ÖĞz ĞnünÇe bulunÇuranI sçsyal çlaraâ âabul eÇilebilir âurallar 

ÖetirilmesiK  

 

pçsyal düvenliğin vĞnetimi  

 

· ¸zerinÇe anlaşılmış ÜeÇeflere ulaşmaÇa etâinliğin sağlanmasıI 

âaynaâların etâili bir şeâilÇe âullanılması îe sistemi finanse eÇenler îe 

sistemÇen fayÇalananların Öüîenini âazanmaâ için şeffaflığın sağlanması 

amacıyla sçsyal Öüîenliâ sistemlerinin iyi yĞnetilmesi ÖereâmeâteÇirK   

 

· btâili îe etâin bir sçsyal Öüîenliâ sistemi âçnusunÇa Öenel sçrumluluâ 

Çeîlete aittir îe Çeîlet siyasi âararlılıâ ÖĞsterereâI uyÖun pçlitiâalar 

belirleyereâI yasal  çerçeîelerini çizereâ îe ÖĞzetim sağlayaraâ bu sçrumluluğu 

yerine ÖetirmeliÇirK  

 

· Tçplu pazarlıâ îe ĞrÖütlenme ĞzÖürlüğüI işçi îe işîerenlerin sçsyal 

Öüîenliâ âatâıları âçnusunÇa mutabıâ âalmalarınÇa Ğnemli bir rçl 

üstlenmeâteÇirK   

 

· ˆnceliâli pçlitiâa ÜeÇeflerinin belirlenmesinÇe yarÇımlarınI Üaâ 

saÜipliâlerinin îe yarÇımların aâtarılma yĞntemlerinin tasarlanmasınÇaI mali 

yüâün nesillerI âatâı sağlayanlar îe îerÖi ĞÇeyenler arasınÇa paylaştırılmasınÇa 

îe sçsyal beâlentiler îe mali âısıtlamalar arasınÇa aÇil bir ÇenÖenin 

bulunmasınÇa sçsyal ÇiyalçÖ ĞnemliÇirK 

 

· pçsyal ÇiyalçÖI sçsyal Öüîenliâ sistemlerinin mali çlaraâ 

sürÇürülebilirliğiI yĞnetiminin etâin îe etâililiğinin süreâli çlaraâ izlenmesine 

âatâı sağlamaâ için Ğnemli bir araçtırK  jeîcut sçsyal Öüîenliâ 
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ÇüzenlemelerininI ĞÇenmesi Öereâen âatâıların ĞÇeme yüâümlülüğünÇe bulunan 

âişiler tarafınÇan ĞÇenmesi îe fayÇaların yeterliliğe saÜip âişiler tarafınÇan 

alınmasını sağlayacaâ şeâilÇe uyÖulanması ĞnemliÇirK   

 

· pçsyal Öüîenliğin iyi yĞnetiminÇe âenÇilerine Çüşen rçlü aâtif bir şeâilÇe 

çynamaları için tüm çalışanların îe işîerenlerin meîcut sçsyal Öüîenliâ 

Üüâümleri îe çrtaya çıâan sçrunları bilmesi îe anlaması ĞnemliÇirK  ¸ye 

ÇeîletlerI sçsyal Öüîenliâ âçnusunÇa temel bilÖilerinI milli eğitim sisteminin 

farâlı ÇüzeylerinÇe eğitim îe Ğğretim müfreÇatına ÇaÜil eÇilmesi âçnusunu 

ÇeğerlenÇirmeliÇirK  İşîeren îe işçi ĞrÖütleriI sçsyal Öüîenliâ bilÖilerini âenÇi 

üyeleri ile paylaşmalıI sçsyal Öüîenliâ pçlitiâasına ilişâin sçsyal ÇiyalçÖa îe 

sçsyal Öüîenliâ prçÖramlarının izleme îe Çenetimine aâtif bir şeâilÇe 

âatılmalıdırK  

 

fil stanÇartlarının oçlü  

 

· düncel fil sçsyal Öüîenliâ stanÇartlarıI Ğzelliâle Çe NMO sayılı pĞzleşmeI 

ulusal sçsyal Öüîenliâ sistemleri için uluslararası ÇüzeyÇe âabul ÖĞren asÖari 

stanÇartları sunmaâtaÇırK  _unlarI ulusal sçsyal Öüîenliâ sistemlerinin tasarımıI 

finansmanıI yĞnetimi îe izlemesine reÜberliâ eÇen ilâeleri çrtaya âçymaâtaÇırK  

NMO sayılı pĞzleşmeI ulusal ÇüzeyÇe Öeniş sçsyal Öüîenliâ âapsamının âaÇemeli 

çlaraâ Öeliştirilmesi için bir referans îe âıyas nçâtası işleîini ÖĞrmeâteÇirK    

 

· NMO sayılı pĞzleşme îe Çiğer sçsyal Öüîenliâ sĞzleşmelerinin çnay 

sayısının artırılması îe etâili bir şeâilÇe uyÖulanması Üalen üye Çeîletler için 

Ğnemli bir ĞnceliâtirK  _u yüzÇenI sçsyal Öüîenliâ stanÇartları âçnusunÇa 

farâınÇalığı artırmaâI çnay ĞnünÇeâi enÖelleri belirlemeâ îe bu enÖelleri 

aşmaya yĞneliâ pçlitiâalar tasarlamaâ ĞnemliÇirK  _u belÖelerin uyÖulanışına 
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ilişâin bilÖilerin paylaşılmasıI âapasite çluşturmaI sçsyal tarafların eğitilmesi îe 

stanÇartların uyÖulanışınÇa sçsyal ÇiyalçÖun rçlünün ÖüçlenÇirilmesi âçnularına 

ağırlıâ îerilmeliÇirK  

 

· pçsyal hçruma weminleri tesis eÇereâ sçsyal Öüîenliğin en azınÇan temel 

ÇüzeyÇe sağlanması âçnusunÇa ülâelerin Çesteği ÖĞz Ğnüne alınÇığınÇaI ulusal 

âçşullar îe Öelişmişliâ Çüzeylerine ÖĞre yapılanÇırılmış pçsyal hçruma 

weminleri tesis etmeâ için esneâI uyÖulanabilir îe meîcut stanÇartları 

tamamlayıcı bir Taîsiye hararının âabul eÇilmesine iÜtiyaç ÇuyulmaâtaÇırK  

 

eükümetlerin ve sçsyal tarafların rçlü 

 

· eüâümetlerI Üerâesin sçsyal Öüîenliğe etâili bir şeâilÇe erişimini sağlama 

âçnusunÇa temel sçrumluluğa saÜiptirK  btâili sçsyal ÇiyalçÖ süreçleriI sçsyal 

Öüîenliâ pçlitiâalarının fçrmülasyçnuI uyÖulanması îe izlenmesine âatâı yapar 

îe ulusal sçsyal Öüîenliâ sistemlerinin iyi yĞnetimini sağlarK 

 

· ¸ye Çeîletlerin Üüâümetleri aşağıÇaâi nçâtaları ÖĞz ĞnünÇe bulunÇurmalı 

îe bu yĞnÇe Üareâet etmeyi taaÜÜüt etmeliÇirW  

aF ryÖun pçlitiâaI Üuâuâi îe âurumsal çerçeîeI etâili yĞnetişim îe yĞnetim 

meâanizmaları sağlayaraâ sçsyal Öüîenliâ sçrumluluâlarını yerine ÖetirmeâI 

sçsyal Öüîenliâ îeri sistemlerinÇe yer alan Ğzel bireysel bilÖileri âçrumaâ için 

Üuâuâi bir çerçeîe sağlamaâ;  

bF payÖın iş çerçeîesinÇe sçsyal Öüîenliğin istiÜÇamI maârçeâçnçmiâ îe 

sçsyal pçlitiâalarla uyumunu ÇesteâlemeâI Ğzelliâle istiÜÇamın âaÇemeli çlaraâ 

âayıtlı Üale Öelmesini sağlamaâ;  
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cF rlusal pçsyal hçruma weminleri Öeliştirme îe âapsamlı sçsyal Öüîenliâ 

sistemleri inşa etme ÜeÇefine yĞneliâ çlaraâI arzu eÇilen sçsyal Öüîenliâ 

ÇüzeylerinÇeâi bçşluâları belirleyen îe bu bçşluâları zaman içinÇe âççrÇineli îe 

planlı bir şeâilÇe âapatmayı amaçlayan sçsyal ÇiyalçÖ temelli Çanışma 

süreciyleI ulusal iâi bçyutlu sçsyal Öüîenliâ âapsam Öenişletme stratejisi 

Öeliştirmeâ;  

ÇF pçsyal Öüîenliâ pçlitiâalarınınI istiÜÇam îe baâım sçrumluluâlarına ilişâin 

çlaraâ âaÇın îe erâeâlerin Çeğişen rçllerini ÖĞz Ğnüne almasınıI cinsiyet 

eşitliğini ÇesteâlemesiniI annenin âçrunmasını sağlamasınıI âaÇınlar için aÇil 

sçnuçlar sağlamaya yĞneliâ teÇbirlerle âaÇınların ÖüçlenÇirilmesini 

Çesteâlemesini temin etmeâ;  

eF pçsyal Öüîenliâ pçlitiâalarınınI yaşamın tüm aşamalarınÇaI âırsal îe âentsel 

âesimlerÇe âaÇınlarınI erâeâlerin îe ççcuâların iÜtiyaçlarına îe yerli ÜalâlarI 

azınlıâlarI ÖĞçmen işçilerI enÖellilerI efsLAfap’le yaşayan âişiler îe âçrumaya 

muÜtaç ççcuâlar Öibi Üassas Örupların Ğzel iÜtiyaçlarına Üitap etmesini 

sağlamaâ;  

fF pçsyal ÖüîenliâI iş sağlığı îe Öüîenliği Çüzenlemelerine uyumluluğu 

Öeliştirmeâ için iş îe sçsyal Öüîenliâ teftiş sistemlerini ÖüçlenÇirmeâ; 

ÖF dĞçmen işçiler için sçsyal Öüîenliğe ilişâin muamele eşitliği  îe bu âişilerin 

sçsyal Üaâlarının âçrunması îeLîeya taşınabilirliğini sağlamaya ilişâin çlaraâ  

iâiliI bĞlÖesel îeya ççâ taraflı anlaşmalar imzalamaâ;  

ÜF pçsyal taraflara Çanışılaraâ Öeliştirilen uyÖun pçlitiâalar îe farâlı finansman 

meâanizmalarıyla sçsyal Öüîenliâ sistemlerinin mali îe eâçnçmiâ 

sürÇürülebilirliğini sağlamaâ;  

iF pçsyal tarafların âatılımı ile  âamu îe Ğzel sçsyal Öüîenliâ prçÖramlarınÇa 

uzun îaÇeÇe eâçnçmiâ îe sçsyal yeterliliği ÇenÖelemeâ;  
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jF pçsyal taraflarla birliâte en uyÖun ulusal sçsyal Öüîenliâ pçlitiâaları îe 

bunların uyÖulanışına ilişâin taâîimi belirlemeâ;  

âF NMO sayılı pĞzleşme’nin sçsyal Öüîenliâle ilÖili Çiğer fil sçsyal Öüîenliâ 

pĞzleşmelerinin Üüâümlerini uyÖulamaâ;  

lF ¸ye Çeîletler arasınÇa îe fil ile sçsyal Öüîenliâ pçlitiâaları îe 

uyÖulamaları âçnusunÇa bilÖiI Çeneyim îe uzmanlıâ Çeğişimine âatâı sağlamaâ.  

 

· İşçi îe işîeren ĞrÖütleri aşağıÇaâi nçâtaları ÖĞz ĞnünÇe bulunÇurmalı îe 

bu yĞnÇe Üareâet etmeyi taaÜÜüt etmeliÇirW  

 

aF penÇiâa üyeleri îe Öenel çlaraâ Üalâ arasınÇaI fil sçsyal Öüîenliâ 

stanÇartları Ça ÇaÜil çlmaâ üzere  sçsyal Öüîenliâ âçnusunÇa farâınÇalıâ 

yaratmaâ îe Üalâ Çesteği sağlamaâK  

 

bF İşçilerin îe işletmelerin Çeğişen iÜtiyaçlarına îe âapasitelerine ceîap 

îermeâ amacıyla ulusal sçsyal Öüîenliâ stratejilerinin tasarlanmasıI 

uyÖulanması îe izlenmesini amaçlayan sçsyal ÇiyalçÖ süreçlerine aâtif bir 

şeâilÇe âatılmaâ;  

 

cF bâçnçmiâ ârizlerI yapısal Çeğişiâliâler îe sürÇürülebilirliâ âçnularını 

içereceâ şeâilÇe yeniliâçi çĞzümlerin Öeliştirilmesine âatâı sağlamaâ;  

 

ÇF rlusal pçsyal hçruma weminlerinin tesis eÇilmesini amaçlayan pçlitiâa 

çluşturma ÇiyalçÖlarına âatılmaâ;  
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eF hayıtlı eâçnçmiye îe âayıtlı işletmelere Öeçişi Çesteâleyeceâ ÖirişimlerÇe 

bulunmaâ;  

 

fF denel ulusal sçsyal Öüîenliâ sistemlerinin etâinI etâili îe sürÇürülebilir bir 

şeâilÇe uyÖulanması için iyi uyÖulama îe Üesap îerme sçrumluluğu 

stanÇartlarının Öeliştirilmesini Çesteâlemeâ;  

 

ÖF hçrunan âişilerinI îerÖi ĞÇeyenlerin îe âatâı sağlayanların etâili bir şeâilÇe 

temsil eÇilmesini sağlamaâ için sçsyal Öüîenliâ âurumlarının yĞnetimine aâtif 

bir şeâilÇe âatılmaâ;  

 

ÜF İşçi îe işîerenlere sçsyal Öüîenliâ âurumları ile çlan işlemlerinÇe yarÇımcı 

çlmaâI primlerin uyÖun şeâilÇe taÜsili îe fayÇaların usulünce sunulmasını 

sağlamaâ;  

 

iF NMO sayılı pĞzleşme’nin çnaylanması îe etâili bir şeâilÇe uyÖulanmasını 

Çesteâlemeâ için Üüâümet îe fil ile işbirliği yapmaâK  

fil’nun rçlü  

 

· hçnferansI sçsyal Öüîenliâ âapsamının Öenişletilmesi bağlamınÇa 

rluslararası Çalışma ˆrÖütü’nÇen aşağıÇaâileri Öerçeâleştirmesini talep 

etmeâteÇirW  

 

aF ¸ye ÇeîletlereI  ulusal pçsyal hçruma weminleri Çe ÇaÜil çlmaâ üzere 

sçsyal Öüîenliâ âapsamının Öenişletilmesine yĞneliâ ulusal iâi bçyutlu 

stratejilerin tasarlanmasınÇa îe uyÖulanmasınÇa Çesteâ sağlamaâ; 
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bF ¸ye ÇeîletlereI sçsyal Öüîenliâ prçÖramlarının yĞnetimiI iÇaresi îe etâin 

bir şeâilÇe sunumunun tasarlanması îe iyileştirilmesine yarÇım sağlamaâ îe 

sçsyal Öüîenliâ pçlitiâalarının etâisiniI uyÖulanabilirliğini îe 

sürÇürülebilirliğini Çüzenli çlaraâ ÇeğerlenÇirmeâ;  

 

cF ¸ye ÇeîletlerinI Çeğişen ÇemçÖrafiâ trenÇler îe ÖĞç ile ilÖili âçnular Ça 

ÇaÜil çlmaâ üzere  sçsyal Öüîenliâ sistemlerini tasarlamaI uyÖulama îe izleme 

âapasitelerini ÖüçlenÇirmeâI  

 

ÇF dĞçmen işçiler îe ailelerine sçsyal Öüîenliâ sağlayacaâ şeâilÇe iâili îe 

ççâ taraflı anlaşmaların imzalanmasını Çesteâlemeâ; 

 

eF rlusal îe uluslararası ÇüzeyÇe pçsyal hçruma wemininin Çesteâlenmesi 

âçnusunÇa fil’nun Ğncü rçlünü ÖüçlenÇirmeâ;  

 

fF haliteli istiÜÇamI sürÇürülebilir îe etâili sçsyal Öüîenliâ sistemlerinin 

çluşturulmasınÇa Ğnemli çlan maârçeâçnçmiâ çerçeîe îe pçlitiâaların 

Öeliştirilmesini Çesteâlemeâ;  

 

ÖF ¸ye ÇeîletleriI işçi îe işîeren ĞrÖütleri ile birliâteI âayıt Çışı eâçnçmiÇen 

âayıtlı eâçnçmiye âaÇemeli çlaraâ Öeçişi âçlaylaştırmaya yĞneliâ ulusal 

pçlitiâaların Öeliştirilmesi îe uyÖulanmasınÇa Çesteâlemeâ;  

 

ÜF rlusal îe uluslararası ÇüzeyÇeI Üerâes için âapsamlı îe sürÇürülebilir 

sçsyal Öüîenliğin tasarlanmasıI yĞnetilmesi îe uyÖulanmasınÇa sçsyal ÇiyalçÖu 

îe sçsyal tarafların rçlünü Çesteâlemeâ;  
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iF pçsyal taraflarınI fil sçsyal Öüîenliâ stanÇartları âçnusunÇaI 

âapasitelerinin ÖüçlenÇirilmesi îe eğitilmesine Ğzel çaba Üarcamaâ  îe bu 

şeâilÇe sçsyal ÇiyalçÖun rçlünü ÖüçlenÇirmeâ;  

 

jF ryÖun eğitim prçÖramlarıI teâniâ yarÇım îe Çiğer araçları Öeliştirmeâ 

suretiyle ulusal ÇüzeyÇe sçsyal tarafların pçlitiâa ÇiyalçÖu îe sçsyal Öüîenliğin 

yĞnetimine âatılma âapasitelerini ÖüçlenÇirmeâ;  

 

âF eüâümetI işçi îe işîeren âesiminin fil sçsyal Öüîenliâ stanÇartları 

âçnusunÇa farâınÇalığı artırmaI sĞzleşmelerin çnaylanmasının ĞnünÇeâi 

enÖellerin üstesinÇen Öelme îe Ğzelliâle NMO sayılı pĞzleşme çlmaâ üzere fil 

pĞzleşmelerinin Çesteâlenmesi için yeni ÖirişimlerÇe bulunma yĞnünÇeâi 

faaliyetlerine Çesteâ çlmaâ; 

 

lF ¸lâelere âılaîuzluâ sağlaması için sçsyal Öüîenliâ iyi uyÖulama Ğrneâleri 

reÜberini Öeliştirmeâ;  

 

mF rluslararası Çalışma _ürçsu’nun ulusal sçsyal Öüîenliâ pçlitiâaları îe 

uyÖulamalarını analiz etmeI perfçrmans ÇeğerlenÇirmesi için araçlar ÖeliştirmeI 

Öüîenilir istatistiâler çluşturma Öibi âçnularÇa araştırma âapasitelerini 

ÖüçlenÇirmeâ; 

 

nF ¸ye Çeîletler arasınÇa Çeneyim îe iyi uyÖulamaların paylaşımınıI 

âarşılıâlı anlaşmalarla bilÖi îe teânçlçji transferini âçlaylaştırmaâ; 

 

çF _j sistemiI fjcI aünya _anâasıI bĞlÖesel âalâınma banâalarıI lbCaI 

Aîrupa hçmisyçnu îe Çiğer bĞlÖesel âuruluşlarI fppA îe siîil tçplum ĞrÖütleri 
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ile ilişâilerini ÖüçlenÇirereâ îe çrtaâ prçÖram îe faaliyetler Çüzenleyereâ 

uluslararası ÇüzeyÇe sçsyal âçrumaya ilişâin pçlitiâaların uyumuna Çesteâ 

îermeâK   

 

· hçnferansI denel jüÇürÇenI Öeleceâteâi prçÖram îe bütçe Ğnerilerini 

Üazırlarâen bu sçnuçları ÖĞz Ğnüne almasını talep etmeâteÇirK 

 

hçnferansI vĞnetim hurulunuI aşağıÇa âapsamı belirtilen pçsyal hçruma 

weminleri hçnusunÇaâi juÜtemel Taîsiye hararını OMNO’Çe yapılacaâ 

rluslararası Çalışma hçnferansı’nın NMNK çturumunun ÖünÇemine almaya 

Çaîet etmeâteÇir. 

 

1. denel bağlam  

Tçplumun bir ferÇi çlaraâ Üer bir insanI bîrensel İnsan eaâları 

_ilÇirÖesi’nin OOKmaÇÇesinÇe belirtilÇiği Öibi sçsyal Öüîenliâ Üaââına 

saÜiptirK  pçsyal Öüîenliâ bir sçsyal îe eâçnçmiâ ÖereâliliâtirI sçsyal îe 

eâçnçmiâ âalâınmanın bir Ğn şartıdır îe tüm erâeâ îe âaÇınlar için 

sayÖın işin bir unsuruÇurK  pçsyal ÖüîenliâI _in vılıâ halâınma 

eeÇeflerine ulaşmaÇa Ğnemli bir âatâı sağlayabilirK  

2. Amaç  

Taîsiye hararıI sçsyal Öüîenliâ âapsamının nüfusun ÇaÜa fazlasını 

içereceâ şeâilÇe Öenişletilmesine Eâapsamın yatay ÖenişletilmesiF îe 

bĞyleliâle ulusal pçsyal hçruma weminlerinin uyÖulanışının 

Çesteâlenmesine çÇaâlanacaâtırK  haÇemeli çlaraâ ÇaÜa yüâseâ âçruma 

Çüzeylerinin Eâapsamın Çiâey ÖenişletilmesiF sağlanmasına ilişâin çlaraâ 

Taîsiye hararıI üye ÇeîletleriI NMO sayılı pçsyal düîenliâ pĞzleşmesi îe 
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Çiğer ilÖili fil sçsyal Öüîenliâ sĞzleşmelerini çnaylamaya îe çnaylamış 

çlanları etâin bir şeâilÇe uyÖulamaya teşîiâ eÇeceâtirK 

 

Taîsiye hararının amacı  üye Çeîletlere ÇaÜa Öeniş ÇüzeyÇeâi ulusal 

sçsyalI eâçnçmiâ îe istiÜÇam pçlitiâa stratejileri ile uyumlu îe bunları 

Çesteâleyen bir sçsyal Öüîenliâ Öenişletme stratejisi Öeliştirme  îe 

Ğzelliâle yçâsulluğu azaltma îe âayıt Çışı eâçnçmiyi âayıtlı Üale Öetirme 

âçnusunÇa reÜberliâ sağlamaâ çlacaâtırK  

3. rygulama İçin İlkeler  

pçsyal Öüîenliğin âapsamının Öenişletilmesi ülâelerin ĞncülüğünÇe 

Öerçeâleştirilmeli îe ulusal iÜtiyaçlaraI Ğnceliâlere îe âaynaâlara ceîap 

îermeliÇirK  ¸ye Çeîletlere bu ÖĞreîÇe Çesteâ çlabilmeâ için Taîsiye 

hararıI bu hçmite çalışmalarının sçnuçları ile paralel çlaraâ ulusal sçsyal 

Öüîenliâ âapsam Öenişletme stratejilerinin tasarlanması îe uyÖulanması 

için bir Çizi ilâe belirteceâtirK  

4. Tavsiye Kararının Kapsamı  

Taîsiye hararıI üye Çeîletleri etâili ulusal sçsyal ÇiyalçÖ süreciyleI ulusal 

çlaraâ amaçlanan âçruma Çüzeylerine ulaşmanın ĞnünÇeâi bçşluâları 

belirleyenI bu bçşluâları âapatmayı îe âayıt Çışı eâçnçmiÇe çalışanlar Ça 

ÖĞz Ğnüne alınaraâ belli bir süre içinÇe âççrÇineli îe planlı bir şeâilÇe 

âapsamlı bir sçsyal Öüîenliâ sistemi inşa etmeyi amaçlayan bir sçsyal 

Öüîenliâ stratejisi çluşturmaya teşîiâ etmeliÇirK  

 

pçsyal Öüîenliâ âapsamının Öenişletilmesi stratejisinin yatay bçyutuI ÇĞrt 

temel ÖüîenceÇenI yani ççcuâluâI çalışma yaşıI yaşlılıâ bçyunca ulusal 

çlaraâ tanımlanan asÖari ÇüzeyÇe Öelir îe temel sağlıâ Üizmetlerine 
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finansal çlaraâ âarşılanabilir erişimÇen çluşan bir ulusal pçsyal düîenliâ 

wemininin uyÖulanışına Ğnceliâ îermeliÇirK  _u ÖüîencelerI bir tçplumun 

tüm üyelerinin iÜtiyaç ÜalinÇe Üaâ âazanacağı asÖari âçruma Çüzeylerini 

çluşturmaâtaÇırK   

 

Taîsiye hararı  üye ÇeîletleriI prim ĞÇeme prçÖramları yçluyla prim 

ĞÇeme âapasitesine saÜip nüfustaâi sçsyal Öüîenliâ bçşluğunu âapamaya 

teşîiâ eÇeceâtirK  Ayrıca üye ÇeîletleriI ulusal sçsyal îe eâçnçmiâ 

âalâınma süreçlerinÇe mümâün çlÇuğu âaÇar âısa süreÇe fil’nun sçsyal 

Öüîenliâ sĞzleşmelerini çnaylamaya îe bunları etâili bir şeâilÇe 

uyÖulamaya teşîiâ eÇeceâtirK  

 

Taîsiye hararı üye ÇeîletleriI sçsyal Öüîenliâ âapsamının 

Öenişletilmesini  îe ulusal temel sçsyal Öüîenliâ Öüîencelerinin 

uyÖulanmasını izlemeâ için uyÖun meâanizmalar âurmaya teşîiâ 

etmeliÇirK  Ayrıca üye ÇeîletleriI etâili ulusal sçsyal ÇiyalçÖa Çayalı 

çlaraâI NMO sayılı pĞzleşme îe Çiğer ilÖili sĞzleşmeler temelinÇe sçsyal 

Öüîenliâ âapsamını ÇaÜa Ça Öenişletmeâ üzere meâanizmalar âurmaya îe 

ulusal sçsyal iÜtiyaçlarıI eâçnçmiâ îe mali âapasiteleri ile paralel çlaraâ 

âapsamlı sçsyal Öüîenliâ sistemleri tesis etmeye Çaîet eÇebilirK 
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bh-f 
j¸pTbŞAofjfZ pAvfk Bİoli Avabjİo’İk NMMK fil 

hlkcboAkpf dbkbi hrorirkaA vAmTfhiAof hlkrŞjA 
jbTkİ 
 

payın _aşâanI aeğerli hatılımcılarI 

 

payın _aşâanI Ğnceliâle sizi îe yarÇımcılarınızı meîcut ÖĞreîlerinize seçilmiş 

çlmanızÇan Ççlayı tebriâ eÇerI başâanlığınızÇa âçnferans çalışmalarının sçn 

Çerece başarılı Öeçeceğine çlan inancımı ifaÇe etmeâ isterimK 

 

eer hçnferans’a _aâan ÇüzeyinÇe âatılan ülâemizI iâi Öün Ğnce  Öerçeâleşen 

Öenel seçimler Ççlayısıyla bu yıl bunu maalesef ÖerçeâleştirememiştirK _u 

îesileyle eüâümetimin îe payın _aâan’ın iyi Çileâlerini sizlere sunmaâ isterimK 

  

hçnuşmama başlarâenI işÖal altınÇa bulunan Arap tçpraâlarınÇaâi işçilerin 

yaşamaâta çlÇuâları  zçrluâlara Çiââat çeâen îe sayÖın iş bağlamınÇa istiÜÇamI 

mesleâi eğitimI sçsyal ÇiyalçÖ îe sçsyal âçruma Öibi Ğnemli âçnulara îurÖu 

yapan oapçrunÇan Ğtürü fil denel jüÇürü payın guan pçmaîia’yı tebriâ 

eÇiyçrumK _ĞlÖeÇe yaşanan abluâanın sçna ermesi îe çalışma Üayatını Ça 

çlumlu etâileyeceâ bir barış sürecine Öeçilmesi Üerâesin talebi çlmalıdırK  

 
AyrıcaI Ççst îe âarÇeşimiz çlan bazı Arap ülâelerinÇe meyÇana ÖelenI Üer 

yĞnüyle insan yaşamını bu araÇa eâçnçmiâ yaşam îe çalışma Üayatını Ça ciÇÇi 

şeâilÇe etâileyen çlayların ÇaÜa fazla âan ÇĞâülmeÇen bir an Ğnce barış îe 

Üuzurla sçnuçlanması îe bu ülâelerÇe çalışma barışı Ça ÇaÜil tam bir Çemçâratiâ 

sistem îe barış çrtamının tesis eÇilmesi en büyüâ ÇileğimizÇirK Türâiye bu 

bĞlÖeÇe bir yanÇan barışın tesisi için büyüâ bir Öayret ÖĞsterirâenI Çiğer yanÇan 

tüm imâanlarını seferber eÇereâ Üer türlü insani yarÇımaI bu araÇa iibya’Ça 
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çlÇuğu Öibi bu bĞlÖelere işçi çlaraâ ÖiÇen tüm Çünya îatanÇaşlarının çatışma 

bĞlÖelerinÇen uzaâlaşmasına Üiçbir ayrım yapmaÇan yarÇım etmeâteÇirK  

 

vine gapçnya’Ça meyÇana Öelen Çeprem îe tsunami sebebiyle yaşamını 

yitirenleri sayÖı ile anıyçrI gapçn Üalâının Çerin üzüntüsünü yüreâten 

paylaşıyçruzK gapçnya’nın bu felaâetin altınÇan ççâ âısa süreÇe âalâacağına 

çlan inancımızı ifaÇe etmeâ isterimK 
 

payın _aşâanI aeğerli hatılımcılarI 
 

deçen yıllarÇa yaşanan âüresel ârizin etâileri âarşısınÇa alınan çabuâ îe Öüçlü 

Ğnlemler sayesinÇeI uluslararası eâçnçmiÇe yaşanması muÜtemel büyüâ bir 

felaâetin Ğnüne ÖeçilebilmiştirK Ancaâ âüresel çapta tçparlanma Üenüz 

tamamlanmaÇığı Öibi Öeleceâte Çe bu tür ârizlerÇen âaçınılması yçlunÇa 

alınması Öereâen birççâ teÇbir bulunmaâtaÇırK meâ ççâ ülâeÇe Öelir eşitsizliği îe 

işsizliâ Ğnemli bir sçrun çlmaya Çeîam etmeâteÇirK ˆzelliâle NVVM’lı yıllarÇan 

itibaren Öelir ÇağılımınÇaâi eşitsizliâ îe yçâsulluâ ÇaÜa büyüâ bir prçblem 

Üaline ÖelmiştirK rkfCbc’in OMNN yılı pçsyal îe bâçnçmiâ mçlitiâa Çalışma 

_elÖesi’ne ÖĞreI NVVMJOMMT yılları arasınÇa Çünya nüfusunun en zenÖin BOM’si 

Çünya Öelirinin çrtalama BUR’ini paylaşırâen en yçâsul BOM’si BN’ini 

paylaşmaâtaÇırK aünya nüfusunun BTR ila BUM’inin temel sçsyal âçrumaya 

erişimi çlmaÇığıI aynı zamanÇa ÇünyaÇaâi üç milyar çalışanın yarısının 

Öüîencesiz işlerÇe istiÜÇam eÇilÇiği fil tarafınÇan taÜmin eÇilmeâteÇirK _uÖün 

yaşanmaâta çlan bu aÇaletsizliğin çrtaÇan âalÇırılması için sçsyal âçrumaya 

Ğnceliâli Ğnemin îerilmesi şarttırK pçsyal âçrumaI tüm tçplumu âapsamalı buna 

âarşın çalışma Üayatına âatılımı enÖellememeliI âayıtÇışı istiÜÇamı teşîiâ 

etmemeliÇirK    
 

AralarınÇa Türâiye’nin Çe bulunÇuğu dOM ülâelerinin sayÖın işi îe aÇil 

âüreselleşmenin ülâelerce yaşama yansıtılmasının araçlarını sağlayan hüresel İş 
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maâtı’nı benimsemeleri îe Çesteâlemeleri memnuniyet îericiÇirK ˆzelliâle 

çalışma Üaâlarına sayÖı âçnusunÇa tüm ülâelerin aynı Üassasiyet içerisinÇe 

çlmalarını beâliyçruzK  
 

payın hatılımcılarI 
 

rluslararası Çalışma _ürçsu denel jüÇürü’nün hçnferans’a sunÇuğu “pçsyal 

AÇalette veni _ir Çağ” başlıâlı rapçrunÇan ÇuyÇuğumuz memnuniyeti 

belirtmeâ isterimK oapçrun îerimli istiÜÇamI cinsiyet eşitliğiI sçsyal uyum îe 

Öüçlü eâçnçmiâ büyüme içerisinÇe sçsyal aÇaletin ÖüçlenÇirilmesine âatâı 

sağlayacağı inancını taşımaâtayızK AncaâI bu rapçrun Üayata Öeçirilmesi için 

Öereâli aÇımların atılması yĞnünÇe fil’nun ÇaÜa aâtif bir rçl çynamasını 

beâlemeâteyizK 

 

Şunu memnuniyetle belirtmeâ isterim âiI ülâemizÇe bu rapçrun Üayata 

Öeçirilmesine yĞneliâ pçlitiâaları uyÖulamaâtayızK _u bağlamÇa ülâemizÇe 

işsizliâ îe âayıtÇışı istiÜÇam ile mücaÇeleI sçsyal Öüîenliâ îe sçsyal âçruma 

alanlarınÇa Ğnemli aÇımlar attıâK İstiÜÇamı artırmaâ için âapsamlı bir rlusal 

İstiÜÇam ptratejisi ÜazırlaÇıâK Aâtif istiÜÇam pçlitiâalarına ağırlıâ îeripI bu 

alanlara ciÇÇi mali âaynaâlar ayırÇıâK hayıtÇışı istiÜÇam ile mücaÇele 

âapsamınÇa rlusal bylem mlanı uyÖulamaâtayızK _u bağlamÇa sçn S yılÇa 

âayıtÇışı istiÜÇamÇa T puanlıâ bir Çüşüş âayÇeÇilmiştirK _ir yanÇan âayıtlı 

istiÜÇamı teşîiâ eÇerâen Ğbür yanÇan teânçlçjinin tüm imâanlarını âullanaraâ 

âayıtÇışı istiÜÇam üzerinÇeâi âçntrçl îe Çenetimleri arttırmaâtayızK pçsyal 

Öüîenliâ sistemimizi yeniÇen yapılanÇırıpI sçsyal âçruma alanınÇa tçplumun 

tümünü âapsayacaâ pçlitiâalar uyÖulamaya âçyÇuâK _u çerçeîeÇe Türâiye 

nüfusunun BNMM’ü Öenel sağlıâ siÖçrtası âapsamınÇaI nüfusun BUP’ü ise sçsyal 

siÖçrtalar âapsamınÇaÇırK 
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¸lâemizÇe çalışanların ĞrÖütlenme ĞzÖürlüğünü Çe âapsayacaâ şeâilÇe temel 

Üaâ îe ĞzÖürlüâlerin Öenişletilmesini içeren Anayasa Çeğişiâliğini 

ÖerçeâleştirÇiâK Çalışma ÜayatınÇaâi tüm çağÇaş nçrmların îe fil 

stanÇartlarının tamamını âarşılayacaâ yasal Çüzenlemelerin yeni Üüâümetin 

Ğnceliâleri arasınÇa çlacağını belirtmeâ isterimK 
 

payın _aşâanI aeğerli hatılımcılarI 

 

TürâiyeI Üer alanÇa uluslararası işbirliğinin ÖüçlenÇirilmesine büyüâ Ğnem 

atfetmeâteÇirK  _unun  Çünya âamuçyu tarafınÇan Ça âabul ÖĞrmesi ülâemiz 

için seîinÇiriciÇirK ¸lâemiz VJNP jayıs OMNN tariÜlerinÇe “bn Az delişmiş 

¸lâelerle İlÖili aĞrÇüncü _irleşmiş jilletler hçnferansı”na eî saÜipliği 

yapmıştırK RM ülâeÇen ççâ sayıÇa Çeîlet îe Üüâümet başâanlarının yanısıra NM 

bine yaâın âatılımcının yer alÇığı hçnferans’taI en az Öelişmiş ülâelerin 

âalâınmasına yĞneliâ stratejiler masaya yatırılmışI meîcut sçrunlarına sçmut 

çĞzümler aranmıştırK  

 

pĞzlerime sçn îermeÇen ĞnceI _aâanlığımın fil îe fppA ile birliâte NNJNR 

bylül OMNN tariÜlerinÇe İstanbulDÇa NVK aünya İş pağlığı îe düîenliği 

hçnÖresi’ne eî saÜipliği yapacağını ÇuyururI bu sçn Çerece Ğnemli etâinliğe 

tüm payÇaşları Çaîet etmeâten büyüâ memnuniyet ÇuyÇuğumu ifaÇe etmeâ 

isterimK payın _aâanlarıI işîerenleri îe işçi âesimi temsilcilerini bu hçnÖre için 

İstanbul’a Çaîet eÇiyçrumK 
 

 

payın _aşâanI 

 

eer zaman ülâe çlaraâ büyüâ Ğnem îerÇiğimiz rluslararası Çalışma 

hçnferansı’nın Öereâ fil Öereâ üye ülâeler baâımınÇan îerimli îe yararlı 

Öeçmesini temenni eÇer; Üepinize sayÖılar sunarımK  Teşeââür eÇerimK     



bh-ff 
Tİph dbkbi BAŞhAkf pAvfk TrĞori hrTAadlBİLİh’İk  

dbkbi hrori’aA vAmTfĞf hlkrŞjAkfk jbTkİ 
 

payın _aşâanI payÖıÇeğer aeleÖelerI 

 

eem şaÜsen Üem Çe Türâ İşîerenleri aÇınaI başarılı îe yapıcı bir âçnferans için 

en iyi Çileâlerimi sumaâtan büyüâ mutluluâ ÇuymaâtayımK 

 

rluslararası Çalışma hçnferansı’nın bu çturumuna seçilmesinÇen Ğtürü payın 

_aşâanı Ça tebriâ etmeâ isterimK 

 

_uI ççâ anlamlı bir buluşmaÇır çünâü filI rluslararası Çalışma hçnferansının 

NMMK çturumunu âutlamaâtaÇırK _unun Öibi anlar Üer ulus îeya uluslararası ĞrÖüt 

için çlÇuğu âaÇar âuşâusuz _irleşmiş jilletler ailesinin en âıÇemli eâçnçmiâ îe 

sçsyal ĞrÖütü çlan fil için Çe ççâ ĞnemliÇirK vıllar Öeçtiâçe neler elÇe eÇilÇiği 

îe ÇaÜa Ça Ğnemlisi ileriÇe yüz yüze Öeleceğimiz Öüçlüâlere baâma îe bunlarla 

nasıl baş eÇebileceğimiz üzerine Çüşünmeâ için bir fırsat yaratmaâtaÇırlarK 

 

payın _aşâanI payÖıÇeğer aeleÖelerI 

 

bâçnçmiâ tçparlanmaI Üer ne âaÇarI NVOVDun _üyüâ _unalımınÇan buÖüne 

âaÇarâi en ciÇÇi âçnjçnâtürel Çüşüş çlan âüresel âriz sçnrasınÇa Çünyanın 

Üemen Üer yerinÇe âenÇini Üissettirse ÇeI buÖün Üala bir çifte Çibe îurma 

çlasılığı îeya işaretleri ÜaââınÇa âçnuşmaâtayızK Teâil ülâeler îe uluslararası 

ĞrÖütlerce yayımlanan çeşitli eâçnçmiâ rapçr îe istatistiâler Çünya 

eâçnçmisinin Öeleceği ÜaââınÇa iyimser îeya âĞtümser yçrumlara yçl 

açmaâtaÇırK carâlı âreÇiJÇeğerlenÇirme âurumlarınca yapılan açıâlamalar ÇaI 

Ççğru resmi yansıtsın îeya yansıtmasınI Üepimizi etâilemeâteÇirK 



 SS 

 

payın _aşâanI  

 

hriz sçnrası Çünyaya ilişâin yapabileceğimiz en Ççğru ÖĞzlemI farâlı ülâelerin 

ârize farâlı tepâiler îerÇiğiÇir âi bu Ça tçparlanma perfçrmanslarınÇaâi 

farâlılığı açıâlamaâtaÇırK _azı ülâeler Üala ârizin etâilerini çrtaÇan âalÇırmaya 

çalışırâen Çiğerleri şimÇiÇen Üızlı bir tçparlanma yçluna ÖirmişlerÇirK 

 

eanımefenÇiler îe _eyefenÇilerI 

 

hesinliâle eâçnçminin âalbinÇe yer alan îe bu sebeple çıplaâ Öerçeği 

sĞyleyebileceâ âçnumÇa çlan Türâ İşîerenlerini temsilenI sizi temin eÇerim âi 

ülâemiz iâinci ÖruptaÇırK _u beyanı teyit etmeâ için fjcI aünya _anâasıI lbCa 

Öibi uluslararası ĞrÖütler îe ayrıca Türâiye İstatistiâ hurumunca yayınlanan 

temel istatistiâi îerilerÇen âısaca baÜseÇeceğimW 

• OMMN yılınÇa BQIU liâ bir âüçülme sçnrasınÇaI Türâiye eâçnçmisiI OMNMDÇa 

B UIV’luâ bir büyüme ÖĞstermiştirK _uI Türâiye’yeI Çünya büyüme liÖinÇe 

Çin îe einÇistanDÇan sçnra üçüncülüğü ÖetirmiştirK _u perfçrmansla 

Türâiye aynı zamanÇa Öeçen yıl lbCa ülâelerinin Çe en üstünÇe yer 

almıştırK fjcDye ÖĞreI ülâemizI bu yıl BQKS büyüme yaâalayacaâtırK _u Üer 

ne âaÇar TürâiyeDyi yine peâ ççâ Aîrupa ülâesinin üzerine yerleştireceâse 

ÇeI bizI Türâ işîeren îe iş aÇamları çlaraâI bu yılın ilâ yarısınÇa ülâemizin 

perfçrmansına baâaraâ nispeten ÇaÜa yüâseâ bir büyüme Üızı 

beâlemeâteyizK 

• İstatistiâlerI sçn NO ay içinÇe jart OMNN ÇĞneminÇe sanayi üretimimizin 

BNMIS çranınÇa arttığını ÖĞstermeâteÇirK 



 ST 

• _uÖün TürâiyeI Aîrupa tanımlarına ÖĞre Üem bütçe açığı L dpje îe âamu 

bçrcu L dpje çranlarınÇa jaastricÜt âriterlerini âarşılamaâtaÇırK 

• İşsizliği bir numaralı sçsyçJeâçnçmiâ sçrunumuz çlaraâ ÇeğerlenÇirseâ Çe 

sçn ÇĞnemÇe T¸İh tarafınÇan yapılan işÖücü piyasası araştırmalarıI yalnız 

ulusal Çeğil uluslararası çlan bu sçruna âarşı iÜtiyatlı bir iyimserliâ içinÇe 

çlmamıza imâan tanımaâtaÇırK pçn raâamlara ÖĞreI TürâiyeDÇeâi işsizliâ 

çranı OMMVDÇa BNQ’ten bu yıl BNNKVDa ÇüşmüştürK _u bağlamÇaI ücret 

âarşılığı çalışanların sayısınÇa OMMVDÇan OMNMDa yaâlaşıâ N milyçn âişiliâ bir 

artış çlması Ğzelliâle cesaret îericiÇirK 

 

payın _aşâanI  

 

İzninizleI tartışılmaz biçimÇe TürâiyeDyi âüresel âriz çrtamınÇan çabuâ 

tçparlanma yçluna Öiren ülâeler arasına âçyan bu sçnuçların alınmasınÇa sçsyal 

çrtaâlar tarafınÇan çynanan rçlü îurÖulamaâ için bu fırsattan yararlanmaâ 

istiyçrumK derçeâten Çe işîeren îe işçi tarafları arasınÇaâi uyumlu ilişâi îe 

Üüâümetimizin sçsyal ÇiyalçÖa Çayalı yaâlaşım îe pçlitiâaları ülâemizÇe Üuzurlu 

bir çalışma çrtamının yaratılmasına âatâı sağlamıştırK 

 

_u bağlamÇaI ârizle çrtaya çıâan işsizliğe âarşıI Üüâümetimizin alÇığı âısa 

çalışma süresi Çüzenlemesi Öibi teÇbirlerÇen Çe taâÇirle sĞz etmeâ isterimK 

 

¸lâemizÇe sçsyal barış îe ÇiyalçÖÇan baÜseÇerâenI ççâ âısacaI sçn NM yılÇa 

OUON sayılı penÇiâalar îe OUOO sayılı Tçplu İş pĞzleşmesi hanunlarına İlişâin 

Çeğişiâliâlerin bu yılın başınÇa sçsyal taraflar arasınÇa Öerçeâleştirilen 

tçplantılarla büyüâ ĞlçüÇe tamamlanÇığını îe penÇiâalar hanunu’nun niÜai 

metninin tüm ilÖili taraflara iletilÇiğini belirtmeâ yerinÇe çlacaâtırK 

 



 SU 

pçsyal taraflar arasınÇaâi müzaâereler sçnucunÇa niÜai şeâli îerilen Taslaâta 

hçnfeÇerasyçnumuzun mutabıâ çlmaÇığı teâ maÇÇe Eişyeri îe mesleâ 

senÇiâalarının îe feÇerasyçnların âurulmasıF âalmış bulunmaâtaÇırK _u itiraz Ça 

sĞz âçnusu maÇÇeninI ülâemizin enÇüstriyel ilişâiler Öeleneği ile bağÇaşmaÇığı 

îe meîcut yasal çerçeîenin bu tür senÇiâal yapı iÜtiyaçlarına ceîap îerÇiğiI 

ayrıca bu yapıların işyerlerinÇe çalışma barışını bçzabileceği inancımızÇan 

ÇçğmuşturK _ununla birliâteI üçlü ÇiyalçÖ meâanizması yçluyla bu Öüçlüğü 

aşacağımıza îe yeni âanunlarımızın yaâınÇa marlamentç’Çan Öeçeceğine 

inanıyçruzK 

 

payın _aşâanI payÖıÇeğer aeleÖelerI 

 

hçnuşmama sçn îermeÇen ĞnceI denel jüÇürünI bu sene yeni bir ?etâin 

büyüme stratejisi? îe ?sçsyal aÇalete Çayalı âüreselleşme? yi saîunan rapçrunu 

taâÇirle âarşılaÇığımızı belirtmeâ isterimK Türâ işîerenleri çlaraâ bizler zatenI iş 

yaratmaI teânçlçjiI etâinliâI îerimliliâ îe reâabete Çayalı yeni bir büyüme 

stratejisi üzerine çalışmaâtayÇıâK _u ilâeler üzerinÇe bir büyüme mçÇeli 

Öeliştirmeleri için sayÖın aâaÇemisyen îe prçfesyçnellerimizÇen çluşan bir aÇ 

Üçc âçmite çluşturÇuâK _u Öibi strateji îe pçlitiâalarınI buÖünün ÇünyasınÇa 

başarılı biçimÇe uyÖulanabilmeleri için uluslararası âççrÇinasyçna iÜtiyaç 

çlÇuğunun tam bilincinÇeyizK _u nçâtaÇaI Öeleceğin âamu îe Ğzel pçlitiâaları 

üzerine tartışmaların şeâillenÇirilmesinÇe fil’nun bir liÇerliâ rçlü üstlenmesi 

zamanı ÖelÇiği ÖĞrüşünÇe denel jüÇüre tüm âalbimizle âatılıyçruzK  

Teşeââürler  

 

 

 



 SV 

bh-fff 
T¸oh-İŞ dbkbi BAŞhAkf pAvfk jrpTAcA hrjir’krk 

dbkbi hrori’aA vAmTfĞf hlkrŞjAkfk jbTkİ 
 

payın _aşâanI payın aeleÖeler îe hatılımcılarI 

 

hçnuşmama başlamaÇan Ğnce başta gapçnyaDÇa yaşanan yıkıcı ÇepremI tsunami 

îe nüâleer felaâet çlmaâ üzere Çünya üzerinÇe sçn bir yıl içinÇe meyÇana Öelen 

birççâ felaâet neÇeniyle yaşanan acıları yüreğimizÇe Üissettiğimizi ifaÇe etmeâ 

istiyçrumK 

 

aünyanın içinÇe bulunÇuğu eâçnçmiâ îe sçsyal yapıyı anlamaâ îe insanların 

yaşaÇığı sıkıntılara çĞzüm bulmaâ arzusunÇa çlan Üerâesin denel jüÇür guan 

pçmaîiaDnın NMMK rluslararası Çalışma hçnferansı için ÜazırlaÇığı rapçrları 

çâuması îe fayÇalanması Öereâtiğini ÇüşünüyçrumK 

 

vaşanan eâçnçmiâ îe sçsyal ârizin neÇenlerini en Ççğru îe ayrıntılı şeâilÇe 

tespit eÇen îe çĞzüm yçllarını ÖĞsteren bu rapçrlar için âenÇisine îe tüm Nil 

çalışanlarına teşeââür eÇiyçrumK 

 

aeğerli aeleÖelerI 

 

denel aireâtĞrün ?veni _ir pçsyal AÇalet Çağı? başlıâlı rapçrunÇa tasîir ettiği 

?Öeleceâ? zanneÇiyçrum âiI senÇiâal Üareâetin çlÇuğu âaÇar tüm insanlığın Ça 

çrtaâ Üayali îe arzusuÇurK waten senÇiâal Üareâet çlaraâ bizim îerÇiğimiz 

mücaÇelenin temel amacı Ça sçsyal aÇaletin tüm ÇünyaÇa eÖemen çlmasını 

sağlamaâ îe rapçrÇa baÜseÇilen sçsyal aÇalet çağını başta çalışanlar çlmaâ 

üzere tüm insanlığa yaşatmaâtırK 

 



 TM 

oapçrÇa yer alan âriz sçnrası peâ ççâ yapının îe anlayışın ÇeğiştiğiI eâçnçmiâ 

ÇenÖelerin Çeğişmeye başlaÇığıI dOMDnin etâinliâ âazanÇığı îe yĞnlenÇirici 

çlÇuğu ifaÇelerine tamamen âatılıyçrumK AncaâI biraz Ğnce amacımız îe 

arzumuz çlaraâ ifaÇe ettiğim sçsyal aÇalet çağının zaten başlamış çlÇuğunu 

âayÇeÇen ifaÇelere âatılmıyçrumK 

 

Tüm ÇünyaÇa işsizliâI yçâsulluâI senÇiâasızlaştırmaI âayıt Çışı eâçnçmiI 

taşerçnlaşmaI âĞtü çalışma âçşulları Öibi peâ ççâ çlumsuzluâ ÖiÇereâ artarâenI 

yeni ÇĞnemi sçsyal aÇaletle bir araÇa âurÖulamaâ Öerçeâçi ÇeğilÇirK 

 

rluslararası senÇiâal Üareâet çlaraâ bizlerI âriz sçnrası yapılanma âçnusunÇa 

ÖĞrüş îe taleplerimizi Üer ne âaÇar yüâseâ sesle Çile Öetirmiş çlsaâ Ça ÖiÇişatı 

Çeğiştirmemiz mümâün çlmamıştırK İş yapma âültürü îe âĞtü çalışma âçşulları 

âalÇığı yerÇenI ÇaÜa Ça âĞtüleşereâ Çeîam etmişI eşitsizliâ artmış; sçnuç çlaraâI 

ĞrÖütsüz bir tçplum îe çalışan mutsuz insanlar yaratılmıştırK 

 

_u neÇenleI ĞnümüzÇeâi ÇĞnem Üüâümetlerin teâ ÜeÇefi iş îe istiÜÇam yaratacaâ 

yatırımlar yapmaâI yçâsulluğu ÖiÇermeâI sürÇürülebilir âalâınma îe insan 

çnuruna yaâışır iş âçşullarını tesis etmeâ çlmalıdırK 

 

eemen ifaÇe etmeliyim âiI eüâümetleri bu ÜeÇeflere yĞnlenÇirmeÇe âatâıÇa 

bulunabileceâ teâ yapı rluslararası Çalışma ˆrÖütü’Çür îe denel aireâtĞr’ün 

rapçrunÇa belirttiği Öibi üç taraflı yapısı ile fil başarılı çlmaâ için yeterli 

âapasiteye saÜiptirK 

 

 

 

 



 TN 

aeğerli aeleÖelerI 

 

denel jüÇür’ün ?İşyerinÇe bşitliâ? başlıâlı iâinci rapçru cinsiyetten ırâaI 

inançtan siyasi Çüşünceye âaÇar Üemen Üer âçnuÇa ÇünyaÇa uyÖulanan 

ayrımcılığı îe eğilimleri; iyi yĞnÇe âayÇeÇilen Öelişmelere Çe yer îerereâI 

ayrıntıları ile çrtaya âçymaâtaÇırK 

 

TürâiyeI laiâI sçsyal bir Üuâuâ ÇeîletiÇirK T¸ohJİŞI Üer zaman çlÇuğu Öibi 

Öeleceâte Çe ülâemizin bu Çeğerlerinin âçruyucusu çlacaâtırK T¸ohJİŞ Üiç 

âuşâusuz ĞzÖürlüâlerÇen îe Çeîletin tüm îatanÇaşlara eşil Üizmet 

ÖĞtürmesinÇen yana çlacaâtırK 

 

aeğerli aeleÖelerI 

TürâiyeDÇe VVK rluslararası Çalışma hçnferansınÇa Ça ÇeğinÇiğim birççâ sçrun 

îarlığını sürÇürmeâteÇirK 

 

ˆrneğin iş sağlığı îe Öüîenliği âçnusunÇa yaşanan sçrunlar Üala 

ÖiÇerilememiştirK İş âazalarınÇa yaşanan Ğlüm îe yaralanmaların Ğnüne 

Öeçilebilmesi için meîzuatın ÖĞzÇen Öeçirilmesi îe yeni Çüzenlemeler yapılması 

ÖereâmeâteÇirK 

 

diÇereâ tüm ülâeyi âuşatan Çüzensiz îe âuralsız taşerçnlaşma Öüîencesiz îe 

Çüşüâ ücretle çalıştırmanın aracı çlaraâ âullanılmaâta îe senÇiâalaşmanın 

ĞnünÇe ciÇÇi bir enÖel teşâil etmeâteÇirK 

 

hayıt Çışı eâçnçmiI fil ile sürÇürülen çeşitli çalışmalara rağmen ciÇÇiyetini 

âçrumaâtaÇırK hayıtsız çalışan îatanÇaşlarımızı âçruma âapsamına almaâI 

senÇiâalı çlmalarını sağlamaâI insan çnuruna yaâışır âçşullarÇa çalışmalarını îe 



 TO 

yaşamalarını sağlamaâ amacıyla TürâiyeDÇe âayıt Çışı ile mücaÇele stratejisi 

Üazırlanmalı îe izlenmeliÇirK hayıt Çışı eâçnçminin büyüâlüğü îe etâin bir 

mücaÇele yürütülmemesi ülâeÇe tüm sçsyal Öüîenliâ Üarcamalarının âayıt altınÇa 

çalışanlara yüâlenmesine neÇen çlmaâtaÇırK  

 

Türâiye UT sayılı pĞzleşme’nin iÜlali neÇeniyle yıllarÇır Apliâasyçn 

hçmitesi’nin ÖünÇemine ÖelmeâteÇirK Türâiye’Çe yeni işyerlerinÇe ĞrÖütlenmeâ 

çlanaâsız Üale ÖelmiştirK  

 

deçtiğimiz yıl içerisinÇe Anayasa’Ça çeşitli Çeğişiâliâler yapılmış çlmasına 

rağmen Ğzelliâle senÇiâal Üaâ îe ĞzÖürlüâleri Çüzenleyen OUON îe OUOO sayılı 

hanunların UT îe VU sayılı pĞzleşmeler ile uyumlu Üale Öetirilmesi âçnusunÇa 

Üenüz bir Öelişme sağlanamamıştırK AncaâI iâi Öün Ğnce yapılan Öenel seçimlerin 

arÇınÇan Türâiye’nin bu Çeğişiâliâleri iîeÇiliâle Öerçeâleştireceğine çlan 

inancımı âçruÇuğumu Ça ifaÇe etmeâ istiyçrumK  

 

aeğerli aeleÖelerI 

 

Türâiye’Çe âamu çalışanlarının senÇiâal Üaâlar âçnusunÇa âarşılaştıâları 

sıkıntılar Ça Çeîam etmeâteÇirK NO bylül OMNM’Ça referanÇum ile âabul eÇilen 

Anayasa Çeğişiâliâleri sçnucunÇa âamu çalışanlarına Tçplu pĞzleşme eaââı 

tanınmışI ancaâ Öreî Üaââı tanınmamıştırK AyrıcaI QSUU payılı hanun’un yapılan 

Çeğişiâliâler sçnrası Anayasa’ya uyumu için Öereâli Çüzenlemeler Üenüz 

yapılmaÇığı ÖibiI UT îe VU sayılı fil sĞzleşmelerine uyumu Ça sağlanamamıştırK  

 

_eni ÇinleÇiğiniz için teşeââür eÇiyçrI sayÖılarımı sunuyçrumK  

 

 



 TP 

bh- fs 
fil NMMK hlkcboAkpfkaA hABri baİibk bs 

HİZjbTiboİkab pAvdfk İŞ hlkrprkaAhİ pÖZibŞjb sb 
TAspİvb hAoAof jbTkİG 

 

NUV pAvfif bs eİZjbTiboİkab ÇAifŞAkiAo  pÖZibŞjbpİI OMNN 
 

rluslararası Çalışma _ürçsu vĞnetim hurulu tarafınÇan CeneîreDÇe tçplantıya 

çağrılan rluslararası Çalışma ˆrÖütü denel hçnferansıI N eaziran OMNN tariÜinÇe 

yaptığı NMM’ncü lturumunÇa; 

 

rluslararası Çalışma ˆrÖütü’nünI Çalışmaya İlişâin Temel eaâlar îe İlâeler ile 

AÇil _ir hüreselleşme İçin pçsyal AÇalet ÜaââınÇaâi fil _ilÇirÖelerinin 

ÜeÇeflerini Öerçeâleştirmeâ için Üerâese sayÖın iş sağlamaâ âçnusunÇa îerÇiği 

taaÜÜüÇün bilinciyle; 

 

Aileîi sçrumluluâları çlan çalışanlara ücretli iş imâânlarının artırılmasıI yaşlanan 

nüfusaI ççcuâlara îe enÖelli âişilere yĞneliâ baâım Üizmetlerinin âapsamının 

ÖenişletilmesiI ülâe içerisinÇe îe ülâeler arasınÇa Ğnemli Öelir transferleri Çe 

ÇâÜil çlmaâ üzere eî ÜizmetlerinÇe çalışanların âüresel eâçnçmiye çlan Ğnemli 

âatâısını âabul eÇereâ; 

bî Üizmetlerine Üaâ ettiği  Çeğerin Üalen îerilmeÇiğini îe bu Üizmetlerin 

ÖĞrünmez niteliâte çlÇuğunuI eî ÜizmetlerininI ĞzelliâleI istiÜÇam îe çalışma 

şartlarına îe Çiğer insan Üaâları iÜlallerine bağlı ayrımcılığa maruz âalan îe 

ççğunluğu ÖĞçmen îeya Çezaîantajlı Öruplara mensup âaÇın îe Öenç âızlar 

tarafınÇan ÖerçeâleştirilÇiğini Çiââate alaraâ; 

 

                                                
G _aâanlığımızca yapılan resmi çlmayan çeîiriÇirK  



 TQ 

hayıtlı istiÜÇam çlanaâlarının ĞteÇen beri az çlÇuğu Öelişmeâte çlan ülâelerÇeI 

eî ÜizmetlerinÇe çalışanlarınI bu ülâelerin aâtif nüfusunun Ğnemli bir çranını 

temsil ettiğini îe bunların en fazla âenara itilmiş ÇurumÇa âalÇıâlarını Ça Çiââate 

alaraâ; 

Aâsine bir Üüâüm bulunmaÇıâçaI uluslararası çalışma pĞzleşmeleri îe Taîsiye 

hararlarınınI eî ÜizmetlerinÇe çalışanlar ÇâÜilI bütün çalışanlara uyÖulanÇığını 

Üatırlataraâ; 

fil’nun dĞçmen İşÖücüne İlişâin Ççâ Taraflı ÇerçeîesiW İş dĞçüne eaâ Temelli 

_ir vaâlaşım İçin _ağlayıcı llmayan İlâeler îe oeÜberler EOMMSF’e ilaîetenI  

NVQV tariÜli Ereîize eÇilmişF dĞçmen İşçiler pĞzleşmesi EVT sayılıFI NVTR tariÜli 

Eeâ ÜüâümlerF dĞçmen İşçiler pĞzleşmesi ENQP sayılıFI NVUN tariÜli Aileîi 

pçrumluluâları çlan Çalışanlar pĞzleşmesi ENRS sayılıFI NVVT tariÜli ˆzel 

İstiÜÇam _ürçları pĞzleşmesi ENUN sayılıFI OMMS tariÜli Çalışma İlişâileri Taîsiye 

hararı’nın ENVU sayılıF eî ÜizmetlerinÇe çalışanlar için Ğzelliâle ilÖili çlÇuğunu  

âayÇeÇereâ; 

eaâlarınÇan bütünüyle fayÇalanmalarına imâan tanımaâ amacıylaI eî 

Üizmetlerinin ÖerçeâleştirilÇiği çrtam îe Öenel stanÇartlarıI eî ÜizmetlerinÇe 

çalışanlara Ğzel stanÇartlarla Çesteâlemeyi Öereâli âılan Ğzel Çurumların 

bilincinÇe çlaraâ; 

İnsan eaâları bîrensel _ilÇirÖesiI hişisel îe piyasal eaâlar rluslararası 

pĞzleşmesiI bâçnçmiâI pçsyal îe hültürel eaâlar rluslararası pĞzleşmesiI eer 

Türlü frâ Ayrımcılığının Tasfiye bÇilmesine aair rluslararası pĞzleşmeI 

haÇınlara harşı eer Türlü Ayrımcılığın Tasfiye bÇilmesine aair pĞzleşmeI 

Sınıraşan ˆrÖütlü puçlara harşı _irleşmiş jilletler pĞzleşmesiI îe bilÜassa bu  

pĞzleşmeye eâ İnsan TicaretininI ˆzelliâle haÇın îe Ççcuâ Ticaretinin 

ˆnlenmesineI aurÇurulmasına îe CezalanÇırılmasına ilişâin mrçtçâçl ile haraI 

aeniz îe eaîa vçluyla dĞçmen haçaâçılığına harşı mrçtçâçlI Ççcuâ eaâlarına 



 TR 

aair pĞzleşmeI Tüm dĞçmen İşçilerin îe Aile certlerinin eaâlarının 

hçrunmasına  aair rluslararası pĞzleşme Öibi ilÖili Çiğer uluslararası belÖeleri 

Çe Üatırlataraâ; 

lturumun ÇĞrÇüncü ÖünÇem maÇÇesini çluşturan eî ÜizmetlerinÇe çalışanlar için 

sayÖın işe ilişâin belirli Ğnerileri âabul etmeyi âararlaştırÇıâtan sçnra; 

_u Ğnerilerin uluslararası bir sĞzleşme biçimini alacağını âararlaştırÇıâtan sçnra; 

NS eaziran OMNN tariÜinÇe bî eizmetlerinÇe Çalışanlara İlişâin pĞzleşme EOMNNF 

çlaraâ aÇlanÇırılacaâ aşağıÇaâi sĞzleşmeyi âabul etmiştirK 

 

  

Madde 1 

pĞzleşmenin amacına uyÖun çlaraâW 

 

EaF “eî ÜizmetlerinÇe çalışma” tabiriI bir îeya birâaç eîÇe I îeyaÜut bir îeya 

 birâaç eî için Öerçeâleştirilen çalışmayı; 

 

EbF “eî ÜizmetlerinÇe çalışan” tabiriI istiÜÇam ilişâisi çerçeîesinÇe eî Üizmeti 

 ile iştiÖal eÇen ÜerÜanÖi bir âişiyi  

 

 ifaÇe etmeâteÇirK 

 

EcF eî ÜizmetinÇe çalışmayı âenÇisine mesleâ eÇinmeâsizinI saÇece ara sıra 

 îeya Çüzensiz çlaraâ eî ÜizmetlerinÇe çalışan âişi eî ÜizmetlerinÇe çalışan 

 ÇeğilÇirK                    

 

 

 



 TS 

Madde 2 

NK pĞzleşmeI eî ÜizmetlerinÇe çalışanların tümüne uyÖulanırK 

 

OK _u pĞzleşmeyi çnaylayan bir ¸yeI en yetâili işçi îe işîeren ĞrÖütlerine îe 

îarsa Ğzelliâle eî ÜizmetlerinÇe çalışanların işçi îe işîeren ĞrÖütlerine 

Çanıştıâtan sçnraI aşağıÇaâi çalışan âateÖçrilerini pĞzleşmenin âapsamınÇan 

tamamen îeya âısmen çıâarabilirW  

 

aF en azınÇan eş ÇeğerÇeâi bir ÖüîenceÇen başâa bir şeâilÇe fayÇalanan 

çalışan âateÖçrileri;   

 

bF âayÇa Çeğer niteliâte Ğzel sçrunların çrtaya çıâtığı sınırlı çalışan 

âateÖçrileriK 

 

PK vuâarıÇaâi fıâraÇa belirtilen çlanaâtan  yararlanmaâ isteyen Üer ¸yeI fil 

Anayasasının OOK maÇÇesi uyarıncaI pĞzleşmenin uyÖulanmasına ilişâin birinci 

ulusal rapçrunÇaI âapsam ÇışınÇa tutmanın neÇenlerini Çe belirtereâ bu şeâilÇe 

âapsam ÇışınÇa tutulan Üer bir Ğzel çalışan âateÖçrisini belirtmeli îe ÇaÜa sçnraâi 

rapçrlarınÇaI pĞzleşmenin âapsamını sĞzü eÇilen çalışanlara Öenişletmeâ 

baâımınÇan alınabileceâ bütün teÇbirleri açıâlamalıdırK 

 

Madde 3 

NK  eer ¸yeI eî ÜizmetlerinÇe çalışanların insan ÜaâlarınınI etâili bir şeâilÇe 

iyileştirilmesini îe âçrunmasınıI bu sĞzleşmeÇe ĞnÖĞrülÇüğü üzereI sağlamaâ 

için teÇbirler almalıdırK 

 

OK eer ¸yeI eî ÜizmetlerinÇe çalışanlar baâımınÇanI aşağıÇa belirtilen iş 

yerinÇeâi temel ilâeler îe Üaâlara sayÖı ÇuymaâI bu Üaâları Öerçeâleştirmeâ îe 

Öeliştirmeâ için bu pĞzleşmeÇe ĞnÖĞrülen teÇbirleri almalıdırW 



 TT 

 

EaF ĞrÖütlenme ĞzÖürlüğü îe etâin bir tçplu pazarlıâ Üaââının tanınması;        

EbF zçrla îeya zçrunlu çalıştırmanın Üer türlü şeâlinin çrtaÇan âalÇırılması; 

EcF ççcuâ işçiliğinin etâin bir şeâilÇe çrtaÇan âalÇırılması; 

EÇF iş îe mesleâte ayrımcılığın çrtaÇan âalÇırılmasıK 

 

PK ¸yelerI eî ÜizmetlerinÇe çalışanların îe çnların işîerenlerinin senÇiâal 

ĞzÖürlüâlerÇen îe tçplu sĞzleşme Üaââının etâin çlaraâ tanınmasınÇan 

yararlanmalarını sağlamaâ için teÇbirler alırâenI eî ÜizmetlerinÇe çalışanlara îe 

çnların işîerenlerineI âurallarına uymaâ şartıylaI âenÇilerine ait ĞrÖütI feÇerasyçn 

îe âçnfeÇerasyçnlar âurma  îe âenÇi isteâleriyle ĞrÖütI feÇerasyçn îe 

âçnfeÇerasyçnlara üye çlma Üaââını âçrumalıdırK 

 

Madde 4 

NK eer ¸yeI eî ÜizmetlerinÇe çalışanlar içinI NVTQ tariÜli AsÖari vaş 

pĞzleşmesi’nin ENPU sayılıF îe NVVV tariÜli hĞtü ŞartlarÇaâi Ççcuâ İşçiliğinin 

vasaâlanması îe lrtaÇan halÇırılmasına  İlişâin Acil ˆnlemler pĞzleşmesi’nin 

ENUO sayılıF Üüâümleri ile uyumlu çlan asÖari bir işe Öirme yaşı belirlemeli îe bu 

yaşI ulusal meîzuat ile Çiğer çalışanlara uyÖulanan yaşın altınÇa çlmamalıdırK 

 

OK  eer ¸yeI NU yaş altınÇa îe asÖari çalışma yaşının üzerinÇeâi eî ÜizmetlerinÇe 

çalışanlar tarafınÇan Öerçeâleştirilen işinI çalışan âişinin zçrunlu eğitimÇen 

yçâsun bıraâılmamasını îe eğitimini sürÇürme imâânınÇan îeya mesleâi eğitim 

almaâtan maÜrum çlmamasını sağlamaâ için teÇbirler almalıdırK 

 

 

Madde 5 

eer ¸yeI eî ÜizmetlerinÇe çalışanların Üer türlü istismarI taciz îe şiÇÇete âarşı 

etâin âçrunmalarını sağlamaâ için teÇbirler almalıdırK 



 TU 

 

Madde 6 

eer ¸yeI eî ÜizmetlerinÇe çalışanlarınI Çiğer çalışanlar ÖibiI aÇil istiÜÇam îe 

sayÖın iş şartlarınÇan îe aile ile birliâte iâamet etmeleri ÜalinÇe Çe çnların Ğzel 

Üayatlarını âçruyan sayÖın yaşam şartlarınÇan yararlanmalarını sağlamaâ için 

teÇbirler almalıdırK 

 

Madde T 

eer ¸yeI eî ÜizmetlerinÇe çalışanlarınI çalışma şartları ile ilÖili çlaraâI uyÖunI 

Ççğrulanabilir îe âçlay anlayabileceâleri şeâilÇe îe terciÜenI mümâünseI ulusal 

meîzuata uyÖun yazılı bir  aâitle îeya tçplu sĞzleşmeye uyÖun çlaraâ 

bilÖilenÇirilmelerini sağlamaâ için Ğzelliâle aşağıÇaâi ÜususlarÇa çlmaâ üzere 

teÇbirler almalıdırW 

  

 EaF işîerenin îe çalışanın aÇı îe aÇresi; 

 EbF mutat işyeri îeya işyerlerinin aÇresi; 

     EcF işe başlama tariÜi ile iş sĞzleşmenin belirli bir zaman Çilimi için Öeçerli 

çlması ÇurumunÇaI işin süresi; 

 EÇF yapılacaâ işin türü; 

     EeF ücretI ücretin Üesaplanma şeâli îe ĞÇeme aralıâları; 

EfF nçrmal çalışma saatleri; 

EÖF yıllıâ ücretli izin îe Öünlüâ îe Üaftalıâ Çinleme süreleri;   

EÜF ÖereâiyçrsaI yemeâ îe yatacaâ yer temini; 

EiF ÖereâiyçrsaI Çeneme süresi;  

EjF ÖereâiyçrsaI ülâesine Öeri ÇĞnüşe ilişâin şartlar; 

EâF işîeren îeya çalışan tarafınÇan yapılacaâ iÜbarların süreleri Çe 

     ÇâÜilI iş ilişâisinin sçnlanÇırılmasına ilişâin şartlarK  

 

 



 TV 

 

Madde U 

NK rlusal meîzuatI  eî ÜizmetlerinÇe çalıştırılmaâ üzere başâa bir ülâeÇen 

Öetirilen ÖĞçmen işçilerinI TK maÇÇeÇe belirtilen istiÜÇam şartlarına uyÖun çlaraâI 

işin yapılacağı ülâeÇe Öeçerli yazılı iş teâlifini îeya iş âçntratınıI teâlif îeya iş 

âçntratının ilÖili çlÇuğu eî Üizmetini Öerçeâleştirmeâ için ülâe sınırlarını 

ÖeçmeÇen Ğnce almalarını zçrunlu âılmalıdırK 

  

OK vuâarıÇaâi paraÖrafI bĞlÖeselI iâili îeya ççâ taraflı anlaşmalar Öereğince ya Ça 

bĞlÖesel eâçnçmiâ enteÖrasyçn alanları çerçeîesinÇe istiÜÇam amacıyla serbest 

ÇçlaşımÇan fayÇalanan çalışanlar için uyÖulanmazK  

 

PK ¸yelerI pĞzleşme Üüâümlerinin eî ÜizmetinÇe çalışan ÖĞçmenlere etâili bir 

şeâilÇe uyÖulanmasını sağlamaâ için âenÇi aralarınÇa işbirliği teÇbirleri 

almalıdırK 

 

QK eer ¸yeI meîzuat îeya Çiğer teÇbirler yçluylaI eî ÜizmetlerinÇe çalışan 

ÖĞçmen işçilerinI işe alınÇıâları iş âçntratının süresinin sçna ermesi îeya 

fesÜeÇilmesi ÇurumunÇaI saÜip çlÇuâları ülâelerine Öeri ÇĞnüş Üaâlarının Öereği 

çlan âçşulları belirlemeliÇirK   

 

Madde 9 

NK eer ¸yeI eî ÜizmetlerinÇe çalışanların aşağıÇaâilerÇen yararlanmaları için 

teÇbirler almalıdırW 

 

EaF aile yanınÇa iâamet eÇip etmeyeceği ÜususunÇa işîereni îeya muÜtemel 

işîereni ile serbestçe bir anlaşma yapabilme; 

 



 UM 

EbF aile yanınÇa iâamet eÇenlerin Öünlüâ istiraÜatI Üaftalıâ Çinlenme îeya yıllıâ 

izin sürelerinÇe aile yanınÇa îeya aile fertleri ile birliâte âalma âçnusunÇa 

zçrlanmama;  

 

EcF seyaÜat îe âimliâ belÖelerini yanınÇa muÜafaza etme ÜaââıK 

 

Madde 1M 

NK eer ¸yeI eî ÜizmetlerinÇe çalışmanın Ğzel niteliâlerini Çe Çiââate alaraâI 

ulusal meîzuata îeya tçplu sĞzleşmelere uyÖun çlaraâI nçrmal çalışma süresiI 

fazla mesai ücretiI Öünlüâ îe  Üaftalıâ Çinlenme süreleri ile yıllıâ ücretli izin 

baâımınÇan çalışanların tamamı ile eî ÜizmetlerinÇe çalışanlar arasınÇa eşit 

muameleyi sağlamaâ için teÇbirler almalıdırK 

 

OK eaftalıâ Çinlenme süresiI aralıâsız en az OQ saat çlmalıdırK 

 

PK bî ÜizmetlerinÇe çalışanlarınI işîerenin çlası çağrılarına ceîap îermeleri îe 

işîerenin emrinÇe çlmaları neÇeniyle isteÇiâleri Öibi ÇeğerlenÇiremeÇiâleri mesai 

Üarici süreleriI ulusal meîzuattaI tçplu sĞzleşmelerÇe ya Ça ulusal uyÖulamalara 

uyÖun Çiğer yĞntemlerle belirlenÇiği ĞlçüÇeI çalışılan sürelerÇen sayılırK  

 

Madde 11 

eer ¸yeI asÖari ücret uyÖulamasının meîcut çlÇuğu ÇurumÇaI eî ÜizmetlerinÇe 

çalışanların bu uyÖulamaÇan istifaÇe etmeleri îe ücretinI cinsiyete Çayalı 

ayrımcılıâ yapılmaâsızınI tespit eÇilmesi için teÇbirler almalıdırK 

 

Madde 12 

NK bî ÜizmetlerinÇe çalışanların ücretleriI ÇçğruÇan âenÇilerineI naâÇi çlaraâ îe 

en fazla bir ay süreli aralıâlarla ĞÇenmeliÇirK rlusal meîzuatta îeya tçplu 

sĞzleşmelerÇe aâsi ĞnÖĞrülmeÇiâçeI ĞÇemeI ilÖili işçinin rızası çlursaI banâa 



 UN 

transferiI banâa îeya pçsta çeâiI ĞÇeme emri îeya yasal bir başâa ĞÇeme 

îasıtasıyla yapılabilirK  

 

OK rlusal meîzuatI tçplu sĞzleşmeler îeya Üaâem âararları; eî ÜizmetlerinÇe 

çalışanların ücretlerinin sınırlı bir âısmınınI Çiğer çalışan âateÖçrilerine Öenel 

çlaraâ uyÖulanan şartlarÇan Çüşüâ çlmayacaâ şeâilÇeI ayni ĞÇeme şeâlinÇe 

yapılmasınaI sĞz âçnusu ayni ĞÇemelerin işçi tarafınÇan âabul eÇilmesi îe işçinin 

âişisel âullanım îe menfaatine uyÖun çlmasını sağlamaya îe ayni ĞÇemenin 

parasal Çeğerinin aÇil îe maâul çlmasını temin etmeye yĞneliâ teÇbirler alınmaâ 

âayÇıyla izin îerebilirK  

 

Madde 13 

NK eer eî Üizmetleri çalışanıI Öüîenli îe sağlıâlı bir çalışma çrtamı Üaââına 

saÜiptirK eer ¸yeI eî ÜizmetlerinÇe çalışmanın Ğzel niteliâlerini Çe usulüne ÖĞre 

Çiââate alaraâI ulusal meîzuat îe uyÖulamaya uyÖun bir şeâilÇeI eî 

ÜizmetlerinÇe çalışanların iş sağlığı îe Öüîenliğini sağlamaâ için etâin teÇbirler 

almalıdırK 

 

OK vuâarıÇaâi fıâraÇa belirtilen teÇbirlerI en yetâili işçi îe işîeren ĞrÖütlerine îe 

îarsa eî ÜizmetlerinÇe çalışanların işçi îe işîeren ĞrÖütlerine Çanışılaraâ teÇricen 

uyÖulanabilirK  

 

Madde 14 

NK eer ¸yeI ulusal meîzuata uyÖun çlaraâ îe eî ÜizmetlerinÇe çalışmanın Ğzel 

niteliâlerini Çe usulünce Çiââate alaraâI eî ÜizmetlerinÇe çalışanlarınI analıâ 

siÖçrtası Ça ÇâÜilI sçsyal Öüîenliâ ÜaâlarınÇanI Çiğer çalışanlara uyÖulanan 

şartlarÇan aşağı çlmayacaâ şeâilÇe yararlanmalarını sağlamaâ için teÇbirler 

almalıdırK  

 



 UO 

OK vuâarıÇaâi fıâraÇa belirtilen teÇbirlerI en yetâili işçi îe işîeren ĞrÖütlerine îe 

îarsa eî ÜizmetlerinÇe çalışanların işçi îe işîeren ĞrÖütlerine Çanışılaraâ teÇricen 

uyÖulanabilirK  

 

Madde 15 

NK eer ¸yeI eî ÜizmetlerinÇe çalışan ÖĞçmen işçiler Çe ÇâÜilI Ğzel istiÜÇam 

bürçları tarafınÇan işe alınan îeya işe yerleştirilen eî Üizmeti çalışanlarının âĞtü 

muameleye âarşı etâili bir şeâilÇe âçrunmalarını sağlamaâ için aşağıÇaâi 

teÇbirleri almalıdırW 

 

EaF  ulusal meîzuat îe uyÖulamalara uyÖun çlaraâI eî ÜizmetlerinÇe çalışanları 

işe alan îeya işe yerleştiren Ğzel istiÜÇam bürçlarının faaliyetlerini belirleyen 

âçşulları tespit etmeâ; 

 

EbF Ğzel istiÜÇam bürçlarının eî ÜizmetlerinÇe çalışanlara ilişâin faaliyetleri ile 

ilÖili çlaraâI şiâayetleri sçruşturmaâ îe suiistimal iÇÇialarını îe Üileli 

uyÖulamaları incelemeâ amacıyla uyÖun usul îe meâanizmaların meîcuÇiyetini 

sağlamaâ; 

 

EcF yarÖılama yetâisinin sınırları ÇaÜilinÇe îe ÖereâtiğinÇe Çiğer ¸yelerle 

işbirliği içerisinÇeI Ğzel istiÜÇam bürçları tarafınÇan âenÇi ülâesinÇe işe alınan 

îeya yerleştirilen eî Üizmeti çalışanlarının uyÖun bir âçrumaÇan yararlanmaları 

îe ÜaâlarınÇa suiistimallerin çlmamasına Öayret ÖĞstermeâ için Öereâli îe uyÖun 

tüm teÇbirleri almalıdırK _u teÇbirlerI eî ÜizmetinÇe çalışana âarşı Ğzel istiÜÇam 

bürçsunun îe ailenin yüâümlülüâlerini belirteceâ îe suiistimallere îe Üileli 

uyÖulamalara başîuran Ğzel istiÜÇam bürçlarının yasaâlanmasını Ça içereceâ 

müeyyiÇeler ĞnÖĞren âanun îeya yĞnetmenliâleri âapsamaâ; 

 



 UP 

EÇF eî ÜizmetlerinÇe çalışanlarI başâa bir ülâeÇe çalışmaâ üzere bir ülâeÇe işe 

alınÇıâlarınÇaI işe alınmaI yerleştirilme îe istiÜÇam âçnularınÇa suiistimalleri îe 

Üileli uyÖulamaları ĞnleyeceâI iâiliI bĞlÖesel îeya ççâ taraflı anlaşmalar yapmayı 

ÇeğerlenÇirmeâ;   

 

EeF  Ğzel istiÜÇam bürçları tarafınÇan taÜsil eÇileceâ beÇelinI eî ÜizmetlerinÇe 

çalışanların ücretlerinÇen âesilmemesini sağlamaâ için teÇbirler almaâK 

 

OK eer üyeI bu maÇÇeÇeâi Üüâümlerin Üer birinin uyÖulanmasını sağlamaâ için en 

yetâili işçi îe işîeren ĞrÖütlerine îe îarsa eî ÜizmetlerinÇe çalışanların işçi îe 

işîeren ĞrÖütlerine ÇanışmalıdırK 

 

Madde 16 

eer ¸yeI ulusal meîzuata îe uyÖulamalara uyÖun çlaraâI eî ÜizmetlerinÇe 

çalışanların tamamınınI Çiğer çalışanlarla eşit şartlarÇa çlmaâ üzereI aÇli 

maâamlara îeya anlaşmazlığın çĞzümüne ilişâin çeşitli meâanizmalara bizzat 

îeya bir temsilci aracılığıyla etâin erişimini  sağlamaâ için teÇbirler almalıdırK  

 

Madde 1T 

NK eer ¸yeI eî ÜizmetlerinÇe çalışanların âçrunmasına ilişâin ulusal meîzuata 

riayet eÇilmesi için şiââyet meâanizmalarını îe  etâin îe erişilebilir yĞntemleri  

çluşturmalıdırK  

 

OK eer ¸yeI eî ÜizmetlerinÇe çalışmanın Ğzel niteliâlerini Çe Çiââate alaraâI 

ulusal meîzuata uyÖun çlaraâ iş teftişiI uyÖulamalar îe müeyyiÇeler âçnusunÇa 

teÇbirler Öeliştirmeli îe bunları uyÖulamaya âçymalıdırK 

 



 UQ 

PK _u teÇbirlerI ulusal meîzuatla bağÇaştığı ĞlçüÇeI Ğzel Üayata sayÖıyı Öereğince 

Çiââate alaraâI ailenin iâametÖaÜına ÖirişJçıkışa izin îerilme âçşullarını 

ĞnÖĞrmeliÇirK     

Madde 1U 

eer ¸yeI en yetâili işçi îe işîeren ĞrÖütlerine ÇanışaraâI meîzuatI tçplu iş 

sĞzleşmeleri îeya ulusal uyÖulamaya uyÖun ilaîe teÇbirler yçluyla eî 

ÜizmetlerinÇe çalışanları âçrumaya yĞneliâ meîcut teÇbirleri Öenişletereâ îeya 

uyarlayaraâ ya Ça çnların çalıştıâları işyerlerinÇe Öereâirse Ğzel teÇbirler 

Öeliştirereâ pĞzleşme Üüâümlerini uyÖulamaya âçymalıdırK   

 

Madde 19 

_u pĞzleşmeI eî ÜizmetlerinÇe çalışanlara Çiğer uluslararası çalışma 

sĞzleşmeleriyle sağlanan ÇaÜa leÜteâi Üüâümleri etâilemezK 

 

Madde 2M 

_u pĞzleşmenin resmi çnay belÖeleriI tescil eÇilmeâ üzereI rluslararası Çalışma 

_ürçsu denel jüÇürüne iletilirK  

 

Madde 21 

NK _u pĞzleşmeI saÇece çnay belÖeleri rluslararası Çalışma _ürçsu denel 

jüÇürü tarafınÇan tescil eÇilmiş çlan rluslararası Çalışma ˆrÖütü ¸yeleri 

baâımınÇan bağlayıcıdırK  

 

OK _u pĞzleşmeI iâi üyenin çnama belÖesi denel jüÇür tarafınÇan tescil eÇilÇiği 

tariÜten itibaren çn iâi ay sçnra yürürlüğe ÖirerK  

 

PK _u pĞzleşmeI ÇaÜa sçnraI çnu çnaylayan Üer ¸ye için çnama belÖesinin tescil 

eÇilÇiği tariÜten itibaren çn iâi ay sçnra yürürlüğe ÖirerK  

 



 UR 

Madde 22 

NK _u pĞzleşmeyi çnaylayan Üer ¸yeI pĞzleşmenin ilâ yürürlüğe ÖirÇiği tariÜten 

itibaren çn yıllıâ bir süre Öeçtiâten sçnraI rluslararası Çalışma _ürçsu denel 

jüÇürüne  tescil eÇilmeâ üzere ÖĞnÇereceği bir iÜbarname ile pĞzleşmeyi 

fesÜeÇebilirK _u fesiÜI tescil tariÜinÇen ancaâ bir yıl sçnra Öeçerli çlacaâtırK 

 

OK _u pĞzleşmeyi çnaylayıp yuâarıÇaâi fıâraÇa sĞzü eÇilen çn yıllıâ sürenin 

bitiminÇen itibaren bir yıl içerisinÇeI bu maÇÇe ÖereğinceI fesiÜ Üaââını 

âullanmayan Üer ¸yeI yeni bir çn yıllıâ süreye tabi çlur îe bunÇan sçnra bu 

pĞzleşmeyiI Üer çn yıllıâ süreyi taâip eÇen ilâ yıl içerisinÇe îe bu maÇÇeÇe 

ĞnÖĞrülen âçşullar çerçeîesinÇe fesÜeÇebilirK  

 

Madde 23 

NK rluslararası Çalışma _ürçsu denel jüÇürüI rluslararası Çalışma ˆrÖütü 

¸yeleri tarafınÇan bilÇirilen  bütün çnama îe fesiÜlerin tescil eÇilÇiğini 

rluslararası Çalışma ˆrÖütü’nün bütün ¸yelerine bilÇirirK 

 

OK denel jüÇürI ÖĞnÇerilen iâinci çnama belÖesinin tescil eÇilÇiğini ˆrÖüt 

¸yelerine bilÇirirâen bu pĞzleşmenin yürürlüğe Öireceği tariÜ ÜaââınÇa ˆrÖüt 

¸yelerinin Çiââatini çeâerK 

 

Madde 24 

rluslararası Çalışma _ürçsu denel jüÇürüI tescil etmiş çlÇuğu bütün çnama îe 

fesiÜ işlemlerine ilişâin tüm bilÖileriI _irleşmiş jilletler AnÇlaşmasının NMO’nci 

maÇÇesi uyarıncaI tescil eÇilmeâ üzereI _irleşmiş jilletler denel peâreterine 

iletirK  

 

 

 



 US 

Madde 25 

rluslararası Çalışma _ürçsu vĞnetim huruluI Öereâli ÖĞrÇüğünÇeI bu 

pĞzleşmenin uyÖulanması ÜaââınÇa denel hçnferansa bir rapçr sunar îe 

pĞzleşmenin tamamen îeya âısmen Çeğiştirilmesi âçnusunun hçnferans 

ÖünÇemine alınması yĞnünÇeâi talepleri incelerK  

 

Madde 26 

NK hçnferansın bu pĞzleşmeyi Çeğiştiren yeni bir pĞzleşme âabul etmesi ÜalinÇe 

îe yeni pĞzleşme aâsini ĞnÖĞrmeÇiği taâÇirÇeW 

  

aF  taÇil eÇen yeni pĞzleşmenin bir ¸ye tarafınÇan çnaylanmasıI OO’nci 

maÇÇe Üüâümleri Çiââate alınmaâsızınI taÇil eÇen yeni pĞzleşmenin yürürlüğe 

Öirmiş çlması Üuâuâen bu pĞzleşmenin ÇerÜal fesÜi anlamını taşır;  

 

bF _u pĞzleşmeI taÇil eÇen yeni pĞzleşmenin yürürlüğe Öiriş tariÜinÇen 

itibaren ¸yelerin çnayına açıâ çlmayacaâtırK  

 

OK _u pĞzleşmeI çnu çnaylayan ancaâ taÇil eÇen pĞzleşmeyi çnaylamamış çlan 

¸yeler için Üer ÜalüâarÇa meîcut şeâli îe içeriği ile yürürlüâte âalmaya Çeîam 

eÇerK  

Madde 2T 

 _u pĞzleşmenin İnÖilizce îe cransızca metinleri aynı şeâilÇe ÖeçerliÇirK 

  

 

 

 

 



 UT 

OMN pAvfif bs eİZjbTiboİkab ÇAifŞAkiAo İÇİk 
TAspİvb hAoAof EOMNNF 

 

rluslararası Çalışma ˆrÖütü denel hçnferansı; 

 

rluslararası Çalışma _ürçsu vĞnetim hurulu tarafınÇan CeneîreDÇe tçplantıya 

çağrılan rluslararası Çalışma ˆrÖütü denel hçnferansıI N eaziran OMNN tariÜinÇe 

yaptığı NMM’ncü lturumunÇa; 

 

bî eizmetlerinÇe Çalışanlar pĞzleşmesini EOMNNF âabul ettiâten sçnraI  

 

lturum ÖünÇeminin ÇĞrÇüncü maÇÇesi çlan eî ÜizmetlerinÇe çalışanlar için 

sayÖın işle ilÖili belirli Ğnerilerin benimsenmesi âararlaştırÇıâtan sçnra; 

 

_u Ğnerilerin bî eizmetlerinÇe Çalışanlar pĞzleşmesini EOMNNF tamamlayan 

taîsiye âararı şeâlini alacağını tespit ettiâten sçnra; 

 

İâi bin çn bir yılının eaziran ayının çn altıncı ÖününÇeI bî İşlerinÇe Çalışanlar 

İçin Taîsiye hararı çlaraâ aÇlanÇırılacaâ çlan aşağıÇaâi taîsiye âararını EOMNNF 

almıştırK 

 

NK _u Taîsiye hararı’nın Üüâümleri bî İşlerinÇe Çalışanlar pĞzleşmesi 

EOMNNF E“pĞzleşme”F Üüâümlerini tamamlar îe sĞz âçnusu pĞzleşme 

Üüâümleriyle birliâte Çiââate alınırK 

 

OK ¸yelerI eî ÜizmetlerinÇe çalışanların ĞrÖütlenme ĞzÖürlüğünÇen 

yararlanmasını îe tçplu sĞzleşme Üaâlarının etâin bir şeâilÇe tanınmasını temin 

eÇeceâ Ğnlemleri alırâenW 

 



 UU 

 

EaF eî ÜizmetlerinÇe çalışanların âenÇi ĞrÖütlerini âurmaları îeya âenÇi 

isteâlerine bağlı çlaraâ işçi ĞrÖütlerine üye çlmaları îe eî ÜizmetlerinÇe 

çalışanlara ait ĞrÖütlerinI işçi ĞrÖütlerineI feÇerasyçnlarına îe 

âçnfeÇerasyçnlarına üye çlma Üaââı ĞnünÇeâi iÇari âısıtlamaları îeya Çiğer 

enÖelleri tespit eÇereâ âalÇırmalıdır; 

 

EbF üyelerinin çıâarlarını etâin bir şeâilÇe Öeliştirmeâ amacıyla işçi îe işîeren 

ĞrÖütleri ile eî ÜizmetlerinÇe çalışanları îe çnların işîerenlerini temsil eÇen 

ĞrÖütlerin bağımsızlıâ îe ĞzerâliâleriniI yasalar çerçeîesinÇeI Üer zaman 

âçrumaâ âayÇıyla  sĞzâçnusu ĞrÖütlerin âapasitelerinin ÖüçlenÇirilmesi için 

Ğnlemler almalı îeya alınan Ğnlemleri ÇesteâlemeliÇirK 

 

PK ¸yelerI istiÜÇam îe mesleâi baâımÇan ayrımcılığın bertaraf eÇilmesi için 

Ğnlemler alırâenI  Çiğer Üususların yanı sıraI uluslararası çalışma stanÇartlarıyla 

tutarlılıâ arz eÇeceâ şeâilÇeW 

 

EaF işle ilÖili tıbbi inceleme yĞntemlerininI âişisel bilÖilerin Öizliliği ilâesini îe 

eî ÜizmetlerinÇe çalışanların Ğzel yaşamlarını ÖĞzetmesiniI  îe fil’nun NVVT 

yılına ait “İşçilerin hişisel _ilÖilerinin hçrunması”na ilişâin uyÖulama 

Çireâtiflerine îe bilÖilerin âçrunmasıyla ilÖili Çiğer uluslararası stanÇartlarla 

uyum içinÇe çlmasını sağlamalıdır;  

 

EbF bu tür inceleme yĞntemlerinÇen âaynaâlanan Üer türlü ayrımcılığı 

ĞnlemeliÇir; 

 

 



 UV 

EcF Üiçbir eî Üizmeti çalışanının efs ya Ça Üamileliâ testi yaptırmaI îeya efs 

ya Ça Üamileliâ Çurumunu açıâlama zçrunluluğunÇa bıraâılmamasını 

sağlamalıdır; 

 

QK bî ÜizmetlerinÇe çalışanlar için yapılan tıbbi testleri ĞnÖĞren ¸yelerW 

 

EaF Üer ÜanÖi bir tıbbi teste tabi tutulmayı Öereâtiren temel sağlıâ îe Üastalıâ 

sçrunları ÜaââınÇa Üalâ sağlığıyla ilÖili bilÖilerinI ulusal Çuruma ÖĞreI ailelere îe 

eî ÜizmetlerinÇe çalışanlara îerilmesini; 

 

EbF ÖĞnüllü tıbbi testlerI tıbbi müÇaÜalelerI sağlıâ îe Üijyen baâımınÇan  Ğrneâ 

uyÖulamalar ÜaââınÇaI tçplumun Öeneline yĞneliâ âamu sağlığı teÇbirlerine 

uyÖun çlaraâI ailelere îe eî ÜizmetlerinÇe çalışanlara bilÖi îerilmesini; 

 

EcF bî Üizmetlerinin Ğzel niteliğini yansıtacaâ şeâilÇe uyarlanmışI işle ilÖili 

tıbbi testlere ait Ğrneâ  teşâil eÇebileceâ uyÖulamalara ilişâin bilÖilerin 

Çağıtılmasını ÖĞz ĞnünÇe bulunÇurmalıdırK  

 

RK ENF ¸yelerI NVVV tariÜ îe NUO sayılı hĞtü ŞartlarÇaâi Ççcuâ İşçiliğinin 

vasaâlanması îe lrtaÇan halÇırılmasına İlişâin Acil ˆnlemler eaââınÇaâi 

pĞzleşme ile NVM sayılı Taîsiye hararı Üüâümlerini Çiââate alaraâI niteliâleri ya 

Ça yerine ÖetirilÇiâleri âçşullar baâımınÇan ççcuâların sağlıâI Öüîenliâ îe 

aÜlaâlarına zarar îermesi muÜtemel eî Üizmeti tiplerini tespit etmeli îe bu tip 

ççcuâ işçiliğini yasaâlamalı îe çrtaÇan âalÇırmalıdırK 

 

EOF ¸yelerI eî ÜizmetlerinÇe çalışanların çalışma îe yaşam âçşulları 

ÇüzenlenirâenI NU yaş îe ulusal meîzuatla belirlenen asÖari istiÜÇam yaşının 

altınÇaâi  eî ÜizmetlerinÇe  çalışanların iÜtiyaçlarına Ğzel Ğnem îermeli îe 

çnları âçrumaâ için aşağıÇaâi maÇÇeleri Çe içeren Ğnlemleri almalıdırW 



 VM 

 

aF ÇinlenmeI eğitim îe ĞğretimI eğlenme îe aile ilişâileri için yeterli zamanı 

 sağlayacaâ şeâilÇe çalışma saatlerinin âesin çlaraâ sınırlanÇırılması; 

 

bF Öece çalışmasının yasaâlanması; 

 

cF fiziâsel ya Ça psiâçlçjiâ çlaraâ aşırı zçrlayıcı çalışmaya âısıtlama 

 Öetirilmesi;  

 

ÇF çalışma îe yaşam âçşullarının izlenmesini sağlamaâ için meâanizmaların 

 âurulması îeya ÖüçlenÇirilmesiK 

 

SK ENF ¸yelerI ÖereâtiğinÇeI eî ÜizmetlerinÇe çalışanların istiÜÇam âçşullarını 

anlamalarını  sağlamaâ için uyÖun Çesteği temin etmeliÇirK  

 

EOF   pĞzleşmenin TK jaÇÇesinÇe belirtilen Üususlara ilaîe çlaraâI istiÜÇam                               

âçşulları aşağıÇa belirtilenleri Çe içermeliÇir;  

 

EaF işin tanımı; 

EbF Üastalıâ izni îe ÖereâtiğinÇe Üer türlü âişisel izin; 

EcF ücret çranı îeya fazla mesai ücreti îe pĞzleşmenin NMEPFK maÇÇesinÇe 

 belirlenen beâleme süreleri; 

EÇF eî Üizmetleri çalışanının Üaâ ettiği Çiğer bütün ĞÇemeler; 

EeF tüm ayni ĞÇemeler îe bunların naâÇi Çeğerleri; 

EfF sağlanan âçnaâlama âçşullarının ayrıntıları; 

EÖF çalışanın âazancı üzerinÇen yapılan Üer tür yasal âesintilerK 

 



 VN 

EPF ¸yelerI en yetâili işçi îe işîeren ĞrÖütlerine îe îarsa Ğzelliâle eî 

ÜizmetlerinÇe çalışanların işçi îe işîeren ĞrÖütlerine ÇanışaraâI eî Üizmetleri için 

bir tip iş sĞzleşmesi çluşturulmasını Çiââate almalıdırK  

 

EQF  Tip sĞzleşmeI eî ÜizmetlerinÇe çalışanlarI işîerenleriI ĞrÖüt temsilcileri îe 

Üerâes için ücretsiz îe Üer an temin eÇilebilir çlmalıdırK 

 

TK ¸yelerI eî ÜizmetlerinÇe çalışanlarıI ĞzelliâleI suistimalI taciz îe şiÇÇetten 

âçruyacaâ meâanizmaları çluşturmayı Çiââate almalıdırK ˆzelliâle;   

 

EaF bî ÜizmetlerinÇe çalışanların suistimalI taciz îe şiÇÇet îaâalarını iÜbar 

eÇebilmeleri için erişilebilir şiâayet meâanizmaları çluşturmaâ; 

EbF _ütün suistimalI taciz îe şiÇÇet şiâayetlerininI Çuruma ÖĞreI  

sçruşturulmasını îeya âçîuşturulmasını sağlamaâI 

EcF suistimalI taciz îe şiÇÇete maruz âalan eî ÜizmetlerinÇe çalışanlarınI Öeçici 

barınma yerleri îe sağlıâ Üizmetleri Çe ÇaÜil reÜabilitasyçnu îe başâa bir eî 

Üizmetine yerleştirilmesi için  prçÖramlar çluşturmaâK 

 

U  ENF cazla mesai îe pĞzleşmenin NMEPFK jaÇÇesinÇe belirtilen  beâleme 

süreleri ÇaÜil çlmaâ üzere çalışma saatleri Çüzenli şeâilÇe âayÇeÇilmeli îe bu 

bilÖilere eî  ÜizmetlerinÇe çalışanlar serbestçe ulaşabilmeliÇirK  

 

EOF ¸yelerI en yetâili işçi îe işîeren ĞrÖütlerine îe îarsa Ğzelliâle eî 

ÜizmetlerinÇe çalışanların işçi îe işîeren ĞrÖütlerine ÇanışaraâI bu âçnuÇa bir 

uyÖulama reÜberi  Öeliştirilmesini Çiââate almalıdırK   

 



 VO 

VK  ENF ¸yelerI eî ÜizmetlerinÇe çalışanların zamanlarını isteÇiâleri Öibi 

âullanmaâ için serbest çlmaÇıâları îe yanınÇa çalıştığı ailenin çlası çağrılarına 

yanıt îermeâ Ebeâleme  ya Ça çağrı süreleriF amacıyla Üazır bulunÇuâları 

sürelerle ilÖili çlaraâI ulusal  meîzuatta îeya tçplu sĞzleşmelerÇe ĞnÖĞrülÇüğü 

ĞlçüÇe; 

EaF  eî ÜizmetlerinÇe çalışanÇan Üazır çlaraâ beâlemesi istenilebileceâ ÜaftalıâI 

aylıâ îeya yıllıâ azami saatler îe bunların Üesaplanma yĞntemlerini;  

EbF nçrmal Çinlenme süresiI beâleme neÇeniyle âesilÇiği taâÇirÇeI eî   ÜizmetinÇe 

çalışanın Üaâ ettiği telafi eÇici Çinlenme süresini; 

EcF beâleme saatlerini ücretlenÇirme çranını 

ÇüzenlemeliÇirK 

EOF ¸yelerI nçrmal işlerini Öece Öerçeâleştiren eî ÜizmetlerinÇe çalışanlarla ilÖili 

çlaraâ îe Öece çalışmasının zçrluâlarını Çiââate alaraâI VENF benÇinÇe belirtilen 

Ğnlemlere benzer Ğnlemleri ÖĞz ĞnünÇe bulunÇurmalıdırK   

NMK   ̧ yelerI eî ÜizmetlerinÇe çalışanlarınI çalıştığı Öün bçyunca yemeâ 

yemelerine îe mçla almalarına izin îereceâ uyÖun Çinlenme sürelerine Üaâ 

âazanmalarını sağlamaâ  için   Ğnlemler almalıdırK   

NNK  ENF eaftalıâ Çinlenme süresi aralıâsız en az OQ saat çlmalıdırK  

EOF eaftalıâ nçrmal Çinlenme ÖünüI eî ÜizmetinÇe çalışanların âültürelI Çini îe 

sçsyal iÜtiyaçlarını Çiââate almaâ suretiyle ulusal meîzuata ya Ça tçplu 

sĞzleşmelere uyÖun çlaraâ tarafların mutabaâatı ile belirlenmeliÇirK  

EPF rlusal meîzuatın îeya tçplu sĞzleşmelerinI Öenel çalışanlar için T Öünü aşan 

bir çalışma ÇĞneminÇen sçnra Üaftalıâ Çinlenme süresinin tçplu çlaraâ 



 VP 

âullanılmasını ĞnÖĞrmesi ÇurumunÇaI  bu süre eî ÜizmetinÇe çalışanlar için NQ 

Öünü ÖeçmemeliÇirK  

NOK  rlusal meîzuat îeya tçplu sĞzleşmelerI eî ÜizmetlerinÇe çalışanların 

Öünlüâ ya Ça Üaftalıâ Çinlenme süreleri esnasınÇa ÜanÖi ÜallerÇe 

çalıştırılabileceâlerine ilişâin  esasları belirlemeli îe Üer türlü parasal 

tazminattan ayrı çlaraâ telafi eÇici yeterli  Çinlenmeyi ĞnÖĞrmeliÇirK  

NPK  bî ÜizmetlerinÇe çalışanların tatilÇeI aile fertlerine refaâat ettiâleri 

ÇĞnemlerI  yıllıâ  ücretli  izinlerinin bir parçası sayılmamalıdırK   

NQK hazancın sınırlı bir çranının ayni çlaraâ ĞÇenmesi ĞnÖĞrülüyçrsaI ¸yeler W 

EaF  eî ÜizmetlerinÇe çalışanların îe ailelerinin Öeçimlerini Çeîam ettirmeleri 

için zaruri çlan miâtarıI Üaâsız bir biçimÇe azaltmayacaâ şeâilÇeI ĞÇenebileceâ 

ayni miâtarın azami çranını belirlemeyiI  

EbF  ayni ĞÇemelerin parasal ÇeğeriniI Çuruma ÖĞreI piyasa ÇeğeriI maliyet 

beÇeli ya Ça âamu mercileri tarafınÇan tespit eÇilmiş beÇel Öibi tarafsız Ğlçütleri 

ÖĞz ĞnünÇe  bulunÇuraraâ ÜesaplamayıI 

EcF  ayni ĞÇemeleriI beslenme îe barınma Öibi eî ÜizmetlerinÇe çalışanların 

âişisel âullanımına îe yararına ÇçğruÇan uyÖun çlan ĞÇemelerle sınırlı tutmayıI  

EÇF  eî ÜizmetinÇe çalışanınI ailenin sağlaÇığı eîÇe iâamet etmesinin 

istenilmesi ÜalinÇeI çalışanla aâsi yĞnÇe mutabıâ âalınmaÇıâçaI çalışanın 

âazancınÇan iâametle ilÖili Üiçbir âesinti yapılamayacağını sağlamayıI  

EeF  ünifçrmalarI aletler ya Ça âçruyucu eâipmanlar Öibi eî ÜizmetinÇe 

çalışanın yaptığı işle ÇçğruÇan ilÖili eşyalarınI bunların temizliğinin îe baâımının 

ayni ĞÇeme çlaraâ ÇeğerlenÇirilmemesini îe bunların maliyetinin eî işçisinin 

ücretinÇen âesilmemesini sağlamayıI  



 VQ 

 

ÇeğerlenÇirmeliÇirK 

 

NRK  ENF bî ÜizmetlerinÇe çalışanlarI Üer ücret ĞÇeme esnasınÇaI çnlara yapılan 

tçplam ĞÇeme ile âesin tutarı îe muÜtemel âesintilerin Öereâçesini belirten îe 

âçlaylıâla anlaşılabilen yazılı bir Üesap ÇĞâümü almalıdırK  

 

EOF İş ilişâisi sçna erÇiğinÇeI ĞÇenmemiş çlan Üer türlü meblağ ÇerÜal 

ĞÇenmeliÇirK 

 

NSK  ¸yelerI işîerenin acze Çüşmesi îeya Ğlümü ÜalinÇeI  eî ÜizmetlerinÇe 

çalışanlarınI Öenel  işçilerin alacaâ Üaâlarının âçrunması bağlamınÇa fayÇalanÇığı 

ÜaâlarÇan ÇaÜa Çüşüâ çlmayan Üaâlara saÜip çlmaları için Ğnlemler almalıdırK 

 

NTK  _eslenme îe barınmanın âarşılanması ÜalinÇeI bunlarI ulusal âçşullar Ça 

Çiââate alınaraâI  aşağıÇaâileri âapsamalıdırW 

 

EaF uyÖun bir şeâilÇe ÇĞşenmişI uyÖun şeâilÇe ÜaîalanÇırılan îe anaÜtarı eî 

ÜizmetlerinÇe çalışana îerileceâ çlan bir âilit ile Ççnatılmış müstaâilI Ğzel bir 

çÇa; 

 

EbF müştereâ îeya âişisel banyç îe tuîalete erişim; 

 

EcF yeterli ayÇınlatma îe eîin Öenel Çurumuna uyÖun çlaraâ ısıtma îeLîeya 

ÜaîalanÇırma;  

 

EÇF eî Üizmeti çalışanınınI îarsa âültürel îe Çini Öereâsinimlerine maâul ĞlçüÇe 

uyarlanmışI âaliteli îe yeterli miâtarÇa ĞğünlerK 

 



 VR 

NUK  Ağır âusur ÇışınÇa bir neÇenÇen Ççlayı işten çıâarılma ÜalinÇeI aile 

yanınÇa iâamet eÇen eî Üizmeti çalışanıI maâul bir iÜbar süresinÇen îe bu süre 

zarfınÇa yeni bir iş îe âalacaâ yer araştırmaâ için izinÇen yararlanmalıdırK  

 

NVK  ¸yelerI yetâili işçi îe işîeren ĞrÖütlerine îe îarsa Ğzelliâle eî 

ÜizmetlerinÇe çalışanların işçi îe işîeren ĞrÖütlerine ÇanışaraâI aşağıÇaâileri 

içeren Ğnlemleri  Ğzelliâle almalıdırW 

 

EaF âazalarıI Üastalıâları îe Ğlümleri Ğnlemeâ îe işyeri çlaraâ âabul eÇilen 

eîÇe iş sağlığı îe Öüîenliğini sağlamaâ için işten âaynaâlanan risâleri îe  

teÜliâeleriI maâul îe Öerçeâleştirilebilir çlÇuğu ĞlçüÇeI çrtaÇan âalÇıraraâ îeya 

asÖariye inÇirereâ eî ÜizmetlerinÇe çalışanları âçrumaâ; 

 

EbF pĞzleşmenin NTK jaÇÇesine uyÖun çlaraâI yeterli îe uyÖun bir teftiş 

sisteminin âurulmasını îe iş sağlığına îe Öüîenliğine ilişâin meîzuatın iÜlali 

ÜalinÇe uyÖun cezaların îerilmesini sağlamaâ; 

 

EcF eî ÜizmetlerinÇe çalışmaya bağlı âazalara îe Üastalıâlara ilişâin 

istatistiâler ile iş sağlığı îe Öüîenliği ile ilÖili risâleri îe âazaları Ğnlemeye âatâı 

sağlayacağı Çüşünülen Çiğer istatistiâleri tçplamaâ îe yayınlamaâ amacıyla 

usuller çluşturmaâ; 

 

EÇF erÖçnçmi ile ilÖili Üususlar îe âçruyucu eâipman Ça ÇaÜil iş sağlığı îe 

Öüîenliği ile ilÖili taîsiyeÇe bulunmaâ;  

 

EeF eğitim prçÖramları Üazırlamaâ îe eî ÜizmetlerinÇe çalışmaya ĞzÖü iş 

sağlığı îe Öüîenliği Öereâliliâleri ÜaââınÇa reÜberler yayımlamaâK 

 



 VS 

OMK ENF ¸yelerI ulusal meîzuata uyÖun çlaraâI  birÇen fazla işîeren için eî 

ÜizmetlerinÇe  çalışanlar ÇaÜil çlacaâ şeâilÇeI Ğrneğin basitleştirilmiş bir ĞÇeme 

sistemi yçluylaI  sçsyal Öüîenliâ primlerinin ĞÇenmesini âçlaylaştıracaâ araçları 

ÖĞz ĞnünÇe bulunÇurmalıdırK 

  

EOF     ¸yelerI eî ÜizmetlerinÇe çalışan ÖĞçmenlere sçsyal Öüîenliâ baâımınÇan 

tabi çlacaâları    eşit muamele  îe sçsyal Öüîenliâ Üaâlarına erişim ile bu 

Üaâların âçrunması îe  transfer eÇilebilmesini sağlamaâ için iâiliI bĞlÖesel îeya 

ççâ taraflı anlaşmalar  imzalamayı ÖĞz ĞnünÇe bulunÇurmalıdırK 

 

EPF  bî ÜizmetlerinÇe çalışanların Üaâları îe işîeren tarafınÇan ĞÇenen primleri 

Çe içereceâ  şeâilÇe ayni ĞÇemelerin naâÇi ÇeğeriI sçsyal Öüîenliâ maâsaÇıyla 

Öereâtiği şeâilÇe  Çiââate alınmalıdırK   

 

ONK ENF ¸yelerI Ğzelliâle eî ÜizmetlerinÇe çalışan ÖĞçmenler çlmaâ üzere eî 

ÜizmetlerinÇe çalışanların  etâin bir şeâilÇe âçrunmalarını sağlamaâ için aşağıÇa 

belirtilen eâ Ğnlemleri Çiââate almalıdır; 

aF varÇıma iÜtiyacı çlan eî ÜizmetlerinÇe çalışanlar için tercüme Üizmeti Çe 

îeren ulusal bir çağrı merâezi âurmaâI 

bF pĞzleşmenin NTK jaÇÇesi ile uyÖun çlaraâI eî ÜizmetlerinÇe çalışanları 

istiÜÇam eÇeceâ işîerenin iâametÖaÜına işe yerleştirme Ğncesi ziyaret sistemini 

ĞnÖĞrmeâI 

cF acil barınÇırma sistemi tesis etmeâI 

ÇF bî ÜizmetlerinÇe çalışanların istiÜÇamına ilişâin  Ğrneâ teşâil eÇebileceâ  

uyÖulamalarI eî ÜizmetlerinÇe çalışan ÖĞçmenlere yĞneliâ istiÜÇam îe ÖĞç yasası 

âapsamınÇaâi yüâümlülüâlerI uyÖulamaya yĞneliâ Çüzenlemeler îe iÜlal 



 VT 

ÇurumunÇa uyÖulanacaâ yaptırımlar îe eî ÜizmetlerinÇe çalışanlar îe çnların 

işîerenlerine yĞneliâ meîcut yarÇım Üizmetleri âçnularınÇa bilÖilenÇirmeâ 

suretiyle işîerenleri yüâümlülüâleri ÜaââınÇa bilinçlenÇirmeâI 

eF bî ÜizmetlerinÇe çalışanlarınI ilÖili ülâeÇen ayrılıp ayrılmamalarına 

baâılmaâsızınI çalışmaları sırasınÇa îe sçnrasınÇaI şiâayet meâanizmalarına 

erişme îe Üuâuâi îe cezai çarelere başîurma Üaâlarını Öüîenceye almaâI 

fF bî ÜizmetlerinÇe çalışanları ÜaâlarıI ilÖili meîzuatI meîcut şiâayet  

meâanizmaları îe Üem istiÜÇam Üem Çe ÖĞç âanununa ilişâin yasal yçllar  

âçnusunÇa ayrıca şiÇÇetI insan âaçaâçılığı îe ĞzÖürlüğün âısıtlanması Öibi 

suçlara âarşı Üuâuâi âçruma âçnularınÇa anlayabileceâleri ÇilÇe bilÖilenÇirmeâ 

îe Öereâ Çuyabileceâleri Çiğer ilÖili bilÖileri sağlayacaâ bir âamu Çesteâ Üizmeti 

temin etmeâK 

 

EOF  bî ÜizmetlerinÇe çalışan ÖĞçmenlerin menşe ülâesi çlan üyelerI bu 

çalışanların Üaâlarının etâin biçimÇe âçrunmasınaI çnları ülâelerinÇen 

ayrılmaÇan Ğnce bilÖilenÇirereâ îe Üuâuâi yarÇım fçnlarıI sçsyal Üizmetler îe 

Ğzel âçnsçlçsluâ Üizmetleri  tesis eÇereâ îe Çiğer Üer türlü uyÖun Ğnlemlerle 

âatâıÇa bulunmalıdırK  

 

OOK  ¸yelerI en yetâili işçi îe işîeren ĞrÖütlerine îe îarsa Ğzelliâle eî 

ÜizmetlerinÇe çalışanların işçi îe işîeren ĞrÖütlerine Çanıştıâtan sçnraI meîzuat 

ya Ça Çiğer Ğnlemler yçluylaI istiÜÇamlarını sağlamış çlan iş aâÇinin süresinin 

Ççlması  ya Ça fesÜi ÜallerinÇeI eî Üizmetleri çalışanlarınınI âenÇilerine masraf 

çlmaâsızınI ülâelerine Öeri ÇĞnüş Üaââına saÜip çlÇuâları âçşulların 

belirlenmesini Çiââate almalıdırK  

 



 VU 

OPK  ¸yelerI NVVT tariÜli NUN sayılı ˆzel İstiÜÇam _ürçları pĞzleşmesi îe NUU 

sayılı ˆzel  İstiÜÇam _ürçları Taîsiye hararı ile ĞnÖĞrülen ilâe îe yaâlaşımları 

Ça Çiââate alaraâI  Ğzel istiÜÇam bürçlarının eî ÜizmetlerinÇe çalışan ÖĞçmenler 

Çe ÇaÜil eî  ÜizmetlerinÇe çalışanlarla ilÖili Ğrneâ teşâil eÇecebileceâ 

uyÖulamalarını teşîiâ etmeliÇirK  

OQK  ¸yelerI Ğzel Üayata sayÖı ile ilÖili ulusal meîzuata îe uyÖulamaya uyÖun 

çlÇuğu ĞlçüÇeI eî işlerini belirleyen Üüâümlerin uyÖulanmasınÇan sçrumlu iş 

müfettişlerine îeya Çiğer yetâililere işin yapılÇığı meâana Öirmelerine izin 

îerilmesine ilişâin  âçşulları belirleyebilirK  

ORK  ENF ¸yelerI en yetâili işçi îe işîeren ĞrÖütlerine îe îarsa Ğzelliâle eî 

ÜizmetlerinÇe çalışanların işçi îe işîeren ĞrÖütlerine ÇanışaraâI aşağıÇaâileri 

Öerçeâleştirmeâ üzere  pçlitiâa îe prçÖramları tesis etmeliÇirW  

EaF eî ÜizmetlerinÇe çalışanların mesleâi Öelişim îe istiÜÇam fırsatlarını  artırmaâ 

için Öereâli çlÇuğunÇa çâuma yazma eğitimi Çe ÇaÜilI beceri îe niteliâlerinin 

süreâli Öeliştirilmesini teşîiâ etmeâ;  

EbF eî ÜizmetlerinÇe çalışanların iş îe Ğzel Üayat ÇenÖesi iÜtiyaçlarına ceîap 

îermeâ;  

EcF eî ÜizmetlerinÇe çalışanların sçrunlarının îe ÜaâlarınınI iş îe aile 

sçrumluluâlarını uzlaştırmaya yĞneliâ ÇaÜa Öenel çabalar bağlamınÇa Çiââate 

alınmasını sağlamaâK 

EOF ¸yelerI en yetâili işçi îe işîeren ĞrÖütlerine îe îarsa Ğzelliâle eî 

ÜizmetlerinÇe çalışanların işçi îe işîeren ĞrÖütlerine Çanıştıâtan sçnraI eî 

Üizmetlerine ilişâin etâin  pçlitiâa çluşturmayı Çesteâlemeâ için Öereâli 

îerileri etâin bir şeâilÇe tçplamaâ  amacıyla ulusal istatistiâ âurumlarının 



 VV 

âapasitelerini ÖüçlenÇirmeye yĞneliâ çlaraâ  uyÖun ÖĞsterÖeler îe Ğlçüm 

sistemleri ÖeliştirmeliÇirK  

OSK  ENF ¸yelerI bî eizmetlerinÇe Çalışanlar pĞzleşmesi’nin EOMNNF îe bu 

Taîsiye hararı’nın eî ÜizmetlerinÇe çalışan ÖĞçmen işçilere Çe etâili biçimÇe 

uyÖulanmasını sağlamaâ  için birbirleri ile işbirliği yapmayı 

ÇeğerlenÇirmeliÇirK   

EOF ¸yelerI Ğzelliâle zçrla çalıştırma îe insan ticaretinin enÖellenmesiI sçsyal 

Öüîenliğe erişimI başâa ülâeÇe eî ÜizmetlerinÇe çalıştırmaâ üzere âişileri işe alan 

Ğzel  istiÜÇam bürçlarının faaliyetlerini izlemeI Ğrneâ teşâil eÇebileceâ 

uyÖulamaların  yayÖınlaştırılması îe eî Üizmetine ilişâin istatistiâlerin 

tçplanması âçnularınÇa eî  ÜizmetlerinÇe çalışanların âçrunmasını 

ÖüçlenÇirmeâ için iâiliI bĞlÖesel îe âüresel  ÇüzeyÇe işbirliği yapmalıdırK   

EPF ¸yelerI sçsyal îe eâçnçmiâ âalâınmayaI yçâsulluğun âalÇırılmasına îe 

eîrensel  eğitime Çesteâ teÇbirleri ÇaÜil ÖüçlenÇirilmiş uluslararası işbirliği 

îeya yarÇım ya Ça  Üer iâisi aracılığı ile pĞzleşme Üüâümlerini etâin 

kılmaÇa birbirlerini Çesteâlemeâ için  uyÖun teÇbirler almalıdırK  

EQF ¸yelerI Çiplçmatiâ Ççâunulmazlıâ bağlamınÇaI aşağıÇaâi Üususları Çiââate 

almalıdırW  

EaF Çiplçmatiâ persçnel içinI eî ÜizmetlerinÇe çalışanların Üaâlarının iÜlal  

eÇilmesini Ğnlemeye yĞneliâ pçlitiâa îe Çaîranış âuralları belirlemeâ;  

EbF eî ÜizmetlerinÇe çalışanlara yĞneliâ âĞtü muamele sçrununu ele almaâ îe 

Ğnlemeâ için birbirleriyle iâiliI bĞlÖesel îe ççâ taraflı ÇüzeyÇe işbirliği yapmaâK   

 

 



 NMM 

bh s  
¸ihbjİZ ebvbT iİpTbpİ 

____________________________________________________________________________ 
 
 

 
e¸h¸jbT hbpİMİ  

         
          

ebvbT BAŞhAkf sb abibdb  
_irçl Avabjİo   jüsteşar              

      
abibdb 

 

Oğuz abjİoAim   _üyüâelçi   

 
Tbhkİh aAkfŞjAkiAo 

   

Ali hemal pAvfk   denel jüÇür   

kaim hAsiAh   dnKjÇK vrÇK   

brÜan _ATro    ÇalKpçsKdüîK jüşK  

ˆzâan puat ˆwjbk  ÇalKpçs düîK AtşK   

eüseyin lhrvrCr  İş jüfettişi    

bbru ˆztüm T¸jbo  Çalışma rzmanı   

AÜmet Tunç abjİoTAŞ Yİe rzmK vrÇK   

catma ceyza hAib  Yİe rzmK vrÇK   

aççK arK weâi mAoiAh  Öğretim ¸yesi   

ealit lvjAk    rzman    
    

  

  



 NMN 

İŞsbobk hbpİMİ  

 
abibdb 

 

Tuğrul hraATdl_İLİh  Tİph vĞnetim hurulu _aşâanı 

 
abibdb sbhİLİ sb Tbhkİh aAkfŞjAk  

 

_ülent mİoibo   Tİph denel peâreteri 

 
Tbhkİh aAkfŞjAkiAo  

 

mrçfK arK Tanâut CbkTbi   hçç ¸niîK euâuâ caâültesi aeâanı 

_aşar Av    Türâiye Teâstil panayi İşîerenleri penKdenKpeâ 

İK pancar _AvAwfT      Çimentç bnÇüstrisi İşîerenleri penK denK peâK 

Cenâ vˆkbv    Tİph vĞnetim hurulu ¸yesi  

Aâansel hlÇ       Türâiye aeri panayi İşîerenleri penK denK peâK 

AÜmet kK _ˆi¸h_AŞf      Türâiye jetal panayicileri penK denKpeâKvrÇK 

AÜmet cerÜat İiTbo   Tİph denel peâreter vrÇK  

 
dÖZibjCİibo 

 

weâeriya rlaş vfiafw   Tİph jüşaîir Aîuâatı   

pamim bodbkbiİ                   Türâiye Teâstil panayi İşîK penKdenKpeâK vrÇK 

jerîe Şbkbobk   Türâiye Teâstil panayi İşîK penK Araştırma rzmK 

perÇar ŞAoaAk    Çimentç bnÇüstrisi İşîerenleri penK ArşKrzmanı 

jurat _ATro    Türâiye jetal panayicileri penÇiâası jüşK AîK 

ˆmer bmre hAvkAh   Türâiye Teâstil panayi İşîK penK jüşK AîK 

 
 



 NMO 

 

İŞÇİ L ÇAifŞAk hbpİMİ   

abibdb  

  

justafa hrjir   T¸ohJİŞ denel _aşâanı   

 
Tbhkİh aAkfŞjAkiAo 

 

jaÜmut AopiAk  eAhJİŞ denel _aşâanı 

brÖün ATAiAv   T¸ohJİŞ denel jali peâreteri 

AÜmet abjİoCİ   hAjrJpbk denel aış İlişâiler peâreteri 

Uğraş dˆh    T¸ohJİŞ aış İlişâiler pçrumlusu 

arK lsman vfiafw  eAhJİŞ dnK _şâK anşK îe aış İlişKpçr 

eacı _ayram Tlk_ri  jbjroJpbk 

eaâan p¸hrk   T¸ohJİŞ aış İlişâiler rzmanı 

 
dÖZibjCİibo 

 

İsmail hlkCrh    hAjrJpbk denel _şâK 

pettar ApiAk   eAhJİŞ denel _aşâan varÇımcısı   

İsa dˆh     T¸ohJİŞ denel bğitim peâreteri   

_uraâ bhjbhÇİOĞir  T¸ohJİŞ aış İlişâiler rzmanı 

justafa TlorkTAv  eAhJİŞ denel _aşâan varÇımcısı   

açç arK AyÇın _AŞ_rĞ    hAjrJpbk ArJde aanK 

dünay hAvA    jbjroJpbk 

jetin jbjİŞ   jbjroJpbk 

bmin Şbksbo   jbjroJpbk  ETercümanF 
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