ILO TEMEL HAKLAR VE
Yrd. DOG.Dr. Burhan OZDEM~R
Hacettepe ~ n i vi.. i . ~Fakiiltesi
.
I-G~R~S
Uluslararasl Callgma Orgutu (ILO),
1998 yrllnda Cenevre'de toplanan 86. Genel
Konferanslnda "Callgmaya lligkin Temel
Haklar ve llkeler ILO Bildirgesi ve lzlenmesi"
adryla bir Bildirge kabul etmigtir.(bkz. ILO,
1998 b : l vd.)
Birlegmig Milletler uygulamaslnda
bildirge "sadece kalrcl onemdeki ilkeleri ilan
etmek iqin ve nadir olarak kullanrlan resmi
nitelikli bir belqe" ~eklindetanlmlanmaktadrr.
(ILO, 1998 a:-16-i7.)
ILO tarihindeki ilk Bildirge 1944 y111
Konferansrnda kabul edilen Filedelfiya
BildirgesiJdir.Bu Bildirge iqerdigi konularln
onemi baklmrndan 1946 ylllnda ILO
Anayasas~nrneki haline gelmigtir.
1964 ylllnda
ise Guney Afrika
Cumhuriyeti Irkqlllk Politikasrna iligkin bir
Bildirge daha kabul edilmigtir.
Ancak,
1988
yllrnda
once
guncellegtirilen bu Bildirge, 1995 yrllnda
tamamen yururlukten kald~rilmrgt~r.(lLO,
1998 a: 17)

0 itibarla bu son kabul edilen 1998 yllr
Temel Haklar ve llkeler Bildirgesi, ILO 'nun
bu gekildeki uquncu belgesi olmaktadlr.
Her ne kadar agagrda 1998 yllr Temel
Haklar Bildirgesinin ne gibi hukumler
iqerdigini inceleyeceksek de gimdi Bildirge
oncesjndeki geligmelere klsaca deginmekte
yarar
goruyoruz.
Bunun
Bildirgenin
anlagllmas~ ve degerlendirilmesi aqlslndan
da mutlaka gerekli olduguna inanlyoruz.

11- B ~ L D ~ R GONCES~NDE
E
MEYDANA
GELEN GEL~SMELER
Bilindigi gibi 1919'da Birinci Dunya
Savagl sonrasrnda Versay Anlagmasr ~ l e
kurulan ve dunyada kallcl barlgln ancak
sosyal adaletle saglanabilecegine inanan
ILO, diger faaliyetlerinin yanlnda ana faaliyet
olarak, uluslararasr qallgma standartlarlnr
duzenlemig ve bunu genellikle kabul ettigi
sozlegme
ve
tavsiyelerle
yapmlgtrr.
(bkz.Kutal:24).
Bugun qallgma hayatlnrn degigik
yonlerine iligkin ILO sozlegmelerinin saylsl
184'0, tavsiye sayrsl ise 192'yi bulmugtur.
ILO'nun sozlegme ve tavsiyelerine
yanslttlgr uluslararas~qallgma standartlarr ve
ilkeleri, sadece uyesi olan ulkelerin qallgma
yagamlarlnln duzenlenmesinde yo1 gosterici
olmamlg, bunun yanlnda uye olmayan
ulkeler ve bazl uluslararas~ kuruluglar
uzerinde de etkili olmugtur.Ornegin, OECD
ve AB gibi kuruluglar kendi faaliyetlerinde
veya
qallgma
standard1
olugturma
qabalarrnda ILO standart ve ilkelerinin
rehberliginden yararlandrklarr gibi ayrrca BILI,
GATT, WTO, ICFTU g i b ~ kuruluglarca
duzenlenen
genig
katrllmll
degigik
platformlarda yine ILO iikelerine dogrudan
atrfta bulunulmugtur.
Diger yonden bazl ulkelerin qalrgma
hayatlnln duzenlenmesine iligkin temel
sozlegmelerin uluslararasr ticaret hayatr ve
iligkileri iqin de esas alrnmasl gerektigi
yolundaki qabalarl uzunca bir sureden beri
devam etmektedir.Bu qabalar ozellikle son
ylllarda
ortaya
qrkan
kuresellegme
olgusunun yarattlgr giddetli rekabet ortamr

iqinde daha da
bulunmaktadlr.(')

yogunluk

kazanmrg

Genellikle geligmig ulkelerce ileri
surulen bir goruge gore ; bazr ulkeler
uluslararasr
qal~gma
standartlarlna
uymaksrz~n, bir bagka ifade ile duguk
standartlarda igqi qalrgtrrmakta ve sonuqta
urettikleri mallarla bir "sosyal damping "
yapmaktad~rlar(~).
Bu ise onlenmesi gerekli
bir durumdur.0 halde uluslararasr ticarette
de uluslararasr qalrgma kurallarr esas
al~nmalr,bu konuda bir sosyal gart kabul
edrlmelidir.Bunun en uygun yolu ise,
Uluslararasr
Calrgma
Orgutu
temel
sozlegmelerinin uluslararasr ticaret iqin de
esas alrnmasrdrr. Ancak, uyulmadrgrnda
genellikle ozel bir yaptrrrmr bulunmayan
uluslararasr qalrpma standart ve ilkeleri,
uluslararas~ ticaret alanrna tagrnrrken
yaptrrrma kavugturulmalrdrr( bkz.Gunalp:4344; Dener:68 ).

dogrudan yabancr yatrr~maras~nda dogru
orant111bir baglantr bulundugu yoniindeki
iddialarr
desteklememi9tir
(Dener:84112;OECD:105,144).

0 nedenle son yrllarda degigik
platformlarda konunun insani yonune, yani
igqiyi koruyucu yonune, ticari yonunden daha
fazla onem verilir ve bu yon on plana qrkarrlrr,
olmugtur.
Bu yolda ileri surijlen goruglere gore,
ekonomik ve ticari anlagmalarda sosyal gart,
~ a l r g a nkorumaya
~
yonelik hukumleri ifade
eder. Ekonominin kuresellegtigi ortamda
sosyal part geklinde ek yontemlere
bagvurulmasr gereklidir. Ancak katr ve
ayrrmsrz bir uygulamanrn yaratacagr
sakrncalar dikkate alrnarak, ilgili ulke ve
alanlarrn kogullarrna uygun uygulamalarla
sosyal haklar~n korunmasr saglanmalrdrr
(Sur:601,609-610 ).
Buna kargrlrk ticaret ve qalrgma
standartlarr aras~ndakurulan "bag"a giddetle
karg~~rkrlarak,bu bagrn mutlaka krr~lmasr
gerektigi ifade edilmektedir. Bu goruge gore.
bu bagrn varlrgrnr savunmanrn gerisinde
krsaca
gu
iki
temel
yanlrg
yatmaktad~r:Birincisi, eger boyle bir bag
kurulmazsa zengin ulkelerdeki igqrlerin reel
ucretleri ve qal~gmastandartlar~ ~okecektir.
lkincisi ise, diger ulkelerdeki igqiler iqin
asgari bir koruma duzeyi saglanabilmesi iqin
boyle bir bag kurulmasr zorunludur. Bu
goruge gore, her iki arguman da belirli
"vehim" ve korkulara dayandrgr, bir bagka
ifadeyle gerqeklerle ilgisi olmadrgr iqin
reddedilmelidir(Bhagwati:lO).

Buna mukabil genellikle kalkrnmakta
olan ulkelerce ileri surulen bir kargr gorug, "
sosyal damping" gorugunu ileri suren
ulkelerin
aslrnda
"gizli
korumacrlrk"
yaptrklarrn~ ve ucuz emek gucunden
kaynaklanan
karg~lagt~rmalr maliyet
avantajrna sahip ulkelerin bu avantajlarrnrn
onlar~n ellerinden al~nmak istendigini
belirtmektedir. Bu goruge gore, qozum, ucuz
emek gucunu kullanan ulkelerin urettikleri
ma1 ve hizmetlerin boykot edilmesi, bu
ulkelerle ticaretin zorlagt~rrlmasr veya
yasaklanmasr degil, tam tersine, ticaretin
serbestlegtirilmesi ilkesine uygun olarak
gartlarrn musaitligi oranrnda daha fazla
ticaret yap~lmasr,daha fazla ma1 allnmas~drr.
Bu ulkelerle yaprlan ticaretin kesilmesi
halinde, muhtemelen durum daha da
kotulegecektir.
Cunku
~alrgma
standartlarrnrn seviyesini yukseltecek esas
unsur, o ulkenin ekonomik geligmesidir ki bu
olumsuz
etkilenecegi
durumda
aq1kt1r(bkz,Gunalp:44;Dener:57-58).

Cegitli uluslararasr platformlar bu
goruglerin ~atrgmasrnasahne olurken, son
donemlerde
duzenlenen
uluslararasr
belgeler ve yaprlan aragtrrmalardan ozellikle
uqunun Temel Haklar ve llkeler ILO
Bildirgesinin ortaya qrkarrlmas~nda onemli
etki ve katkrsr olmugtur(bkz.lLO,l998a:12).

Yaprlan aragtrrmalarrn sonuqlarr, duguk
sosyal standartlar ile yaprlan ihracaat veya

Bunlardan birincisi 6-1 2 Mart 1995
tarihleri arasrnda Kopenhag'da toplanan

Birlegmig Nlilletler Dunya Sosyal Kalklnma
Zirvesi sonucu olugturulan Bildirge ve Eylem
Planl'd~r.Zirveye katllan devlet ve hukumet
bagkanlar~,nitelikli ig saglama, ig~ilerintemel
hak ve menfaatlar~n~
koruma altrna alma
amaclnl hedefleyerek, bu sonuca ulagmak
i ~ i n zorunlu
,
salrgma ve ~ o c u kistihdamln~n
yasaklanmasi,sendika hurriyeti ve toplu
pazarlrk h a k k ~ ve ayrlm yapllmarnas~
ilkesinin de dahil oldugu ilgili ILO
sozlegmelerine sayglyr tegvik edeceklerini
etmiglerdir(
belirtmig
ve
taahhut
Commitment, 3-i; UN: 16-17 ).
Bundan ba$ka, katllrmcllar, zirvede
kabul edilen Eylem Planrnrn 54.paragraflna
gore "zorunlu Falrgma ve ~ o c u kistihdamlnln
yasaklanmasr, sendika hurriyeti, orgutlenme
ve toplu pazarl~khakkl, aynl degerdeki ig i ~ i n
erkek ve k a d ~ n ucretlerindeki egitlik,
istihdamda ayrlm yapllmamasrnr da i ~ e r e c e k
gekilde i g ~temel
i
haklarlna sayglyl tegvik ve
garanti ederek ILO sozlegmelerine tam
anlam~ylauyulrnasin~,hem bu sozlegmeleri
onaylamrg hem de onaylamamlg ulkelerde
surdurulebilir bir ekonomik buyume ve
kalklnma ger~eklegtirebilmek i ~ i n bu
sozlegmelere hakim olan prensiplerin dikkate
al~nmaslnl tegvik
ve
temin
etmek
taahhudunde bulunmuglardlr (bkz.UN:87).
lkinci belge, Dunya Ticaret Orgutu
(WT0)Bakanlar
Konseginin
1996'da
Singapur'daki
toplant~slnda hazlrlanan
so nu^ 6ildirgesidir.B~ bildirgenin 4.
paragraf~nda ILO taraflndan olugturulan
uluslararas~Fal~gmastandartlar~nadogrudan
atrfta bulunularak,uluslararas~ kabul goren
temel sozlegme
hukumlerinin yerine
getirilmesi gereginin bir kez daha teyit
edildigi bildirilerek, ILO'nun bu standartlarr
olugturmaya yetkili kurulug oldugu kabul
edilmigtir.Bunun y a n ~ n d a ILO'nun bu
standartlarr geligtirmeye yonelik Fabalar~n~
destekledikleri tekrar edilerek,ticaretteki
serbestlegmenin
bu
standartlar~n
yukselmesine
katklda
bulunacag~na
inanrld~g~
belirtilmigtir.

Ayrrca Fal~gmastandartlarlnln korumacr
ama~larlakullan~lmaslreddedilmig, ulkelerin
ve ozellikle de duguk ucretli geligmekte olan
ulkelerin kargilagtlrmal~avantajlarlnrn h i ~ b i r
gekilde sorgulanamayacag~ ifade edilmigtir
(WTO:2).
Son olarak da OECD taraflndan 1996
y~lrnda y a p ~ l a n aragtrrma s o n u ~ l a r ~ n ~ n
yaylnlandrg~ eserde ILD normlarrna at~fta
bulunularak, bu ~ a l l g m aiqrn dort alan, temel
haklar
alanr
olarak
belirlenmigtir
(bkz.OECD:26). Bununla beraber, hangi
haklar~n temel
haklar~ olugturdugu
konusunda dunyada tam bir mutabakat
bulunrnadlg~ ifade edilerek (OECD:25),
ornegin ILO veya Uluslararas~ Standartlar
Orgutu gibi uluslararas~ bir kurulugun bu
konuyu bir standarta kavugturabilecegi
belirtilmigtir (OECD:214).
OECD ~alrgmaslnda belirtilen bu dort
alan, daha sonra Temel Haklar ve ilkeler ILO
Bildirgesinde de aynen temel haklar alan~
olarak belirlenmigtir.
Bu arada dunyadaki kijresellegme
r u z g a r ~ n ~ netkisinden ILO da uzak
kalamamlgtlr. ILO, 1994 yrllnda toplanan 81.
Genel Konferansa sunulan Genel Miidur
Raporunda kiiresellegme sonucu degigen
dunya kogullarr ve gunumuz degerleri
karglsrnda kendi iglevini sorgulamrg ve bu
arada "sosyal damping" konusuna deginerek
"ILO, bu tartrgmada taraf olmamasl ve ne
ticaret klsrtlamalar~ ne de toplumsal
maliyetlerin zorunlu b i ~ i m d e egitlenmesini
desteklememesi gerektiginin bilincinde
olmal~d~r.Tersidurumda, sosyal damping
tartlgmalar
gozonunde
konusundaki
bulunduruldugunda, bu tutum uygulamaya
donuk olmamakla kalmayacak ILO'nun temel
ilkeleri
de
birbiriyle
~eligecektir."
degerlendirmesini yapmrgtlr (ILO,1994:54).
lgte bir taraftan uluslararasr ticaretle ilgili
kuruluglarrn dogrudan faaliyet alanlarlnda

olmamasl nedeniyle duzenleme yapmaktan
ka~lndlklarl,uluslararas~~ a l l g m astandartlarr
konusundaki uzman kurulugun ILO olmasl
sebebiyle ILO'dan boyle bir duzenleme
yapma beklenti ve baskllarlnln arttlgl, diger
yonden ILO'nun kendini iglevleri aqslndan
sorguladlgr (lL0,1994:1,2,38) ve ILO'nun
iglevlerinin
ne
olmasl
gerektiginin
tart1g1ldrg1(Centel,1998:9
vd.;Arlc1:2 vd.) bir
donemde Temel Haklar Bildirgesi kabul
edilmigtir.
ILO Genel Muduru, Kopenhag Dunya
Kalklnma
Zirvesinin
hemen
Sosyal
sonraslnda, 25 Mayrs 1995'de bu zirvenin
ILO ve ILO'nun temel haklarla ilgili
sozlegmelerine atlfta bulunan sonuqlarlna da
deginerek yedi temel sozlegmeyi henuz
onaylamamlg ulkeleri, bu sozlegmeleri
onaylamaya davet ederek bir onaylama
kampanyasl baglatm~gt~r (IL0,2000:2).
Davet yazrs~nda ayrlca uye ulkelerden
onaylamayl
sozkonusu
sozlegmeleri
planlaylp planlamadrklar1,eger boyle bir
planlarl varsa bunun program1,onay plan1
yoksa hangi temel ve teknik zorluklarln bunu
engelledigi sorulmugtur (IL0,2000:2).
Kampanya sonrasl geligmelerin qok
olumlu olmasl uzerine 1995 y111 Kaslm
aylnda
Yonetim Kurulu,lstihdam ve
Meslekte Ayrlmcll~k Hakklnda 111 say111
Sozlegme i ~ i nolugturulmug dort yllda bir
rapor gonderme sistemini,dort grupta
toplanan temel haklara iligkin diger a l t ~
sozlegmeyi
de
kapsayacak
gekilde
genigletmigtir.Buna gore her yrl bir alan
seqilerek bu alandaki sozlegmelerle llgili
sozkonusu sozlegmeyi veya sozlegmeleri
onaylamamlg ulkelerden onaylamaya engel
olan unsurlar hakkrnda rapor istenecektir.
Yonetim Kurulu ayrlca bu sistemin ilk
1997'de 29 ve 105 say111Sozlegmelerle ilgili
olarak baglamasln1,1998'de 87 ve 98,
1999'da 100 ve IIIve 2000'de ise 138 say111
Sozlegmelerle
devam
etmesini
kararlagt1rm1gtrr(lL0,1995:17,p.53).

Yonetim Kurulunun 1997 y111 Mart
aylnda yaptlgl 268. toplantlslnda, BM
Kopenhag Zirvesi ve WTO Singapur
Bakanlar Konferanslnda temel haklarla ilgrli
olarak ILO'ya daha guqlu bir rol verilmesi
yolunda allnan kararlarl daha oncesinden
zaten olumlu kargllamlg olan Hukuk lgleri ve
Uluslararasr Callgma Standartlarl Komitesi,
bu defa yo1 gosterici mekanizmanln
gu~lendirilmesive ana prensiplerin tegvikinin
Orgutun kredibilitesi i ~ i nbuyuk bir oneme
sahip oldugunu vurgulayarak iyveren
temsilcilerince onerilen, hukumet ve i g ~ i
temsilcilerinin de destekledikleri bir teklifi
kabul etti (IL0,1998a:7). Buna gore ILO'nun
yo1 gostericiligi,"Bildirge"formunu alacak ve
konferans tarafrndan kabul edilecek bir belge
vasltaslyla daha a q k hale gelecekti. Bu
belge Anayasay~ degigtirmeyecek,sadece
temel ilkelerle ilgili anlam a~lklamasr
yapacaktl.
Daha sonra bu teklif. ILO Genel
Mudurunun, 1997 yllrnda yapllan 85. Genel
Konferansa sundugu raporunda yer aldl(lL0,
1997b:16-19,69)
ve
dogal
olarak
tartlglld~.Bu tartlgmalar
Konferansta
slraslnda bir ~ o temsilci,boyle
k
bir bildirgenin
1998
ylllnda
toplanacak
86.Genel
Konferansta ele allnmas~ve kabul edilmesi
geregini belirtti.Bununla beraber,baz~yanllg
anlamalarln da ortaya ~ l k m a s ruzerine Genel
Mudur bunlara cevaben, bu Bildirge
vasltaslyla h i ~ b i rgekilde uyelere onlarln
istekleri
aksine
yeni
bir
yukum
getirilmeyecegini, Bildirgenin uye ulkelerin
ILO'ya
katllmakla
serbestqe
zaten
kabullendikleri deger ve taahhutlerin teyidi
anlamlna geldigini aqlklamlg ve Orgutun,
uye taahhutlerinin daha aqlk bir gekle
kavugturulmak suretiyle,bunlarln uyelerce
daha bir ciddiyetle ele allnmalarln~sqglayrc~
bir girigimi nedeniyle su~lanamayacag~nr
belirtmigtir (IL0,1998a:7-8 ).
Kaslm 1997'deki 270.toplantlslnda
Yonetim Kurulu, 86.Genel Konferans
gundemine bir ilave madde olarak bildirge
konusunun allnmaslnl kabul etmigtir
(bkz.lL0,I 997b18-9 p.35-36).

Bunun uzerine? ILO'nun kendi i~
danigma mekanizmalari da igletilmek
suretiyle
Yonetim Kurulu-Genel Mudur
araslndaki gorevlendirme ve iligkiler
uyarrnca hazirlanan ilk taslagrn muzakereleri
sonucunda ortaya ~ i k a r ~ l anihai
n
taslak,
86.Konferans muzakerelerinde belirlenen
gekliyle Bildirge olarak kabul edilmigtir.
Bildirge kendi duzenlenme nedenini
veya bir bagka ifadeyle, neden bu sayilan
hak ve ilkelerin "temel" olarak boyle bir belge
i~ersindeduzenlendiginin gerek~esiniyine
kendisi yaptigi bir tespitle," Toplumsal
ilerleme ve ekonomik buyume arasindaki
bag korunmaya Galigllirken; ilgili kigilerin
yaratilmasrna
katklda
bulunduklari
zenginlikten hak ettikleri payi, firsat egitligi
temelinde ozgurce isteyebilmelerini ve insan
olarak tagidiklari potansiyele tam olarak
ulagabilmelerini olanaklr krlabilmek iqin,
Gallgma yagamindaki temel hak ve ilkelerin
guvence altina alinmasinin ozel bir onem
tagimasl " olarak aryklamaktadlr (bkz
.IL0,1998 b: 5-6; Kellorson:225).

Ill-B~LDIRGEH~JKUMLER~
Bildirgede on plana Glkan u~ ozelligi
dikkate alarak Bildirge hukumlerini u~ baglrk
altinda inceleyecegiz: I-Tespit ve Teyit, 2Tegvik ve Yardim, 3- lzleme
1 - Tespit ve Teyit
Bildirge i~erigindeoncelikle bazl ilkelerin
tespiti yapilmakta ve daha once ILO
tarafindan dile getirilmig bulunan b a z ~
konular teyit edilmektedir.
Bildirge oncelikle temel haklara iligkin
olarak gu dort alani belirlemektedir.
a-

Orgutlenme ozgur1ugu ve toplu pazarl~k
hakkinrn etkin b i ~ i m d etaninmasi,

b- Zorla ya da zorunlu ~aligmanrntum
bi~imlerininortadan kaldirilmas~,

c-

Cocuk ig~iligine etkin b i ~ i m d e son
verilmesi.

d-

lstihdamda ve meslekte ayrimc~ligin
ortadan kaldirllmasi,

Bugun bu dort alan i~ersindesirasiyla;
a- 87 ve 98, b- 29 ve 105, c- 138 ve182, d100 ve 111 sayili Sozlegmeler yer almaktadir
( ILO, 2000:2; ayrica bkz. ve krg. Sur:600
dn.7 ).
iJye ulkeler, hem orgut i ~ i n d ehem de
diginda temel kabul edilen bu alanlardaki
sozlegmelerin duzenledigi ilkelere, soz
konusu sozlegmeleri onaylamamig olsalar
bile saygrl~olacaklar, bunlari tegvik edecek
ve hayata ge~ireceklerdir.
Ancak uye ulkelerin bu bagliliklari daha
ziyade siyasi ve ahlaki anlamdadir. Yoksa
onaylamadiklari sozlegmelerle hukuken
baglr olacaklari anlaminda degildir( bkz.ve
krg. Centel, 1999:22 ). Cunku,uye devlet,bir
sozlegmenin hukumlerine, uygulama veya
mevzuat yoluyla g e ~ e r l i l i k kazandlrma
yukumu altina kesin olarak ancak bu
sozlegmeyi
imzalarsa
girmektedir
(ILO, 1978:49).
Bununla beraber, Bildirgede neden
sadece yukarida belirtilen dort alanin temel
hak olarak belirlendiginin gerek~esiyoktur.
i
Her ne kadar ILO'nun ~ e g i t lplatformlarinda
veya konuyla ilgilenen yazarlarin eserlerinde
veya degigik aragtirmalarda bunlarin buyuk
bir boIumunun, hatta tamaminrn temel haklar
i~ersindemutalaa edilmesine ragmen, yine
de bu konuda dunyada tam bir gorug birligi
oldugu soylenemez. Ornegin bu listede
bulunmamasina ragmen " i g ~ sagllg~
i
ve ig
guvenliginin "de temel haklar listesine ilavesi
onerilen konulardan biridir (bkz.OECD:
26;Sur: 606-607 ).
Temel haklar listesine dahil olan
alanlarin tespiti, konunun en onemli, hatta
can alrcr noktasldrr. 0 nedenle ilerde
Bildirgeye
iligkin
degerlendirmemizi
yaparken bu konuya tekrar donecegiz.

2- Tegvik ve Yardlrn
Bildirgenin onernli bir ozelligi de tegvik
ve yardlrn edici olrnasldrr (Kellerson: 225 ).
Bunu yansrtan Bildirge hukurnlerinin
bagllcalar~gunlard~r.
- Bildirgede belirtilen ternel hak ve ilkelerle

ilgili sozlegrnelerin onaylanrnasr
uygulanmasl tegvik edilecektir(3(a)).

ve

- Bu ternel sozlegrneleri onaylarnaya henuz
hazrr olrnayan ulkelerin bu hak ve ilkelere
saygl gosterrne,ilkeleri tegvik etrne ve
gerqeklegtirrne yolundaki qabalarlna
yard~rnclolunacaktlr(3(b)).

- Uyelerin ekonornik ve sosyal kalk~nrnaiqin
ortarn yaratrna qabalarrna
olunacaktlr(3( c)).

yard~rnc~

- Ayrlca Bildirgeyi tam anlarnlyla hayata

geqirebilrnek iqin duzenlenen izlerne
rnekanizrnas~
da
tegvik
edici
niteliklidir(bkz. Ek,l/l).
Bildirgede sayllan arna~laraulagabilrnek
yolunda butun bu sayllan tegvik ve
yardlmlarr yerine getirebilrnek
ve uye
ulkelerin belirlenen ihtiyaqlarlna cevap
verebilrnek iqin d ~ gkaynak ve destekler
harekete geqirilecek, ILO Anayasaslnrn
12.maddesi uyarlnca ILO'nun lligkide
bulundugu diger uluslararasl orgutler tegvik
edilecek, anayasal ve iglernsel kaynaklar ve
butqe imkanlarr tam olarak kullan~lmak
suretiyle uyelere yardimcl olunacakt~r.

Bildirge, belirlenen amaqlarln tam olarak
yerine getirilebilmesi iqin bir de izlerne
mekanizrnasr ongormugtur.
Bu mekanizrna ile ilgili olarak oncelikle
gu iki onernli noktay~hemen belirtelim: Her
ne kadar izleme rnekanizrnasr,Bildirgeye
"Ek" bir rnetin olarak duzenlenrnig ise de
Bildirgeye dahildir ve ana metinden farklr bir
hukuki konumu yoktur. ikinci bir nokta
agaglda detaylnl gorecegimiz izleme

rnekanizrnas~ylaasllnda uye ulkeler iqin tabi
olacaklar~
yeni
yukurnlulukler
getirilrnernektedir. lzlerne rnevcut usullere
dayanrnaktadlr.
Bildirgeyle bir izlerne rnekanizrnas~
getirilrnesindeki
ternel
arnaq,
ILO
Anayasaslnda ve Filedelfiya Bildirgesinde
yer alan ve 1998 Bildirgesiyle teyit edilen
ternel hak ve ilkeleri geligtirrnek iqin Orgut
uyelerinin gosterecekleri qabalarl tegvik
etrnek, olarak belirtilrnigtir.
izlerne rnekanizrnas~,Ylllrk Rapor ve
Kuresel Rapor olmak uzere iki ternel esas
uzerine kurulrnugtur.
a-Onaylanrnarn~g ternel sozlegrnelerin
yllllk olarak izlenrnesi ( yllllk rapor )
Boyle bir yrllik rapor usuluyle izlerne
yapllmaslndaki arnaq, ternel sozlegrnelerden
birini veya b i r k a q ~ nonaylamamrg
~
uyelerin
Bildirge uyarlnca gosterecekleri qabalarrn
her yll izlenmesine olanak saglamaktlr.
izlerne, her yll Bildirgede belirtilen dort
alandaki
temel
hak
ve
ilkeleri
kapsayacakt~r.Yrlllk izlerne, onaylanmamrg
sozlegmelerle ilgili olarak Anayasanln
19.rnaddesi,5(e) paragrafl uyarrnca Yonetim
Kurulu tarafrndan uyelerden istenecek
raporlara dayanacaktrr.
Rapor formlar~ ternel sozlegmelerden
birini veya birkaqrn~onaylarnamlg uyelerden
yasalarlnda ya
da
uygularnalarlnda
yap~lacak degigiklikler hakklnda bilgi
a l l n m a s ~ n ~ saglayacak
biqimde
ve
Anayasanln 23.rnaddesi hukmu ve yerlegik
uygulama dikkate allnarak duzenlenecektir.
Yukarrda belirtllen ama~larlagonderilen
raporlardaki bilgilerin Uluslararasr Callgrna
Burosu taraf~ndan biraraya getirllmesi
suretiyle olugturulacak raporlar. Yonetim
Kurulu taraflndan incelenecektir.
b-Kuresel rapor
Bildirgede, bu raporla izlerne usuluniin
iki amacl gu gekilde belirtilmigtir:

Birincisi,onceki dort y~lllk donemde
temel hak ve ilkelerin her birinin durumunu
dinamik bir goruntu iqinde ortaya koymaktrr.
Gerqekten de bir sozlegmenin sadece
onaylanmasl veya onaylanmamasl onun
iqerdigi hak ve ilkelerin uygulanrp
uygulanmadrgr konusunda tam bir fikir
vermeyebilir. Cunku bir sozlegmenin
onaylanmasl onun iqeriginin zorunlu olarak
uygulandrgr anlamrna gelmedigi gibi, bir
sozlegmenin bir uye tarafrndan henuz
onaylanmamlg olmasr,onun iqerdigi hak ve
ilkelere saygrll davranmasrna da engel
degildir(Kellerson:226). 0 nedenle boyle bir
raporla durumun tam bir aqlkllkla ve dinamik
bir gekilde izlenmesi uygun gorulmugtur.
lkincisi
ise,
ILO'nun
sagladig1
yardrmlarrn etkinliginin degerlendirilmesine
ve teknik igbirligi eylem planlarrndaki
onceliklerin belirlenmesine hizmet edecek bir
temel sunmaktrr.
Bu rapor, her yll slrayla bir temel hak ve
ilkeler grubunu kapsayacaktlr.
Rapor, temel sozlegmeleri onaylamamlg
devletler iqin yukar~da bahsedilen yrlllk
izleme bulgularlna dayanacaktrr.
Bildirgede ayrrca bu raporun uqlu
gorugme iqin Genel Mudur Raporu olarak
Konferansa sunulacagr belirtilmektedir.
Konferans, raporu lq Tiizugiin 12.maddesi
kapsam~ndaki raporlardan ayrr olarak ele
alabilecek ve tumuyle bu rapora ayrllan bir
oturumda gorugebilecegi gibi bu konuda
bagka uygun bir yo1 da izleyebilecektir.
Daha sonra Yonetim Kurulu, gelecek
dort y~lllk donem iqersinde uygulanacak
onceliklere ve teknik igbirligi eylem
planlarrna iligkin bu gorugmelerden qrkan
sonuqlarr belirleyecektir.

ILO'nun
uluslararasr
qal~gma
standartlarrnr sadece duzenlemesi onun

amaqlarl
aqlslndan
yeterli
degildir
(IL0,1994:43). Standart ve
ilkelerin
hazrrlanmasr usulunun nihai amacr,
muhakkakki benimsenen kurallar~nmumkun
oldugu kadar genig bir gekilde kabul
gormesi, sonra da yururluge konulmasrdlr
(lL0,1978:45).
ILO
Anayasasr
da
uluslararasr standartlarln uye ulkelerce
benimsenip uygulanmaslnr saglayacak bir
takrm tamamlayrcl usulu ongormektedir.
Bunlarrn bagrnda Genel Konferans
tarafrndan kabul edilen sozlegme ve
tavsiyelerin yetkili ulusal makama sunulmasl
gelir (Any.m.19). Bu gekilde sunulan bir
sozlegme ise; beklenen, sozlegmenin
onaylanmasl . ve sozlegme ilkelerinin
mevzuat
haline
getirilmesidir
(bkz.Any.m.1915-(a), (b) ).
Yetkili ulusal makama bir tavsiye
sunulmakta ise, artrk bunun onaylanmasr
sozkonusu degildir. Bu defa beklenen,
tavsiyenin ulusal mevzuat ya da bagka
gekillerde
yururliige
konulmasldrr
(bkz.(Any.m.19-6(a) ).
Llluslararasr
qalrgma
ilke
ve
standartlarrnrn sadece kagrt uzerinde
kalmasr
halinde
bu
duzenlemeterin
yapllmasrnln hiqbir anlamr olmayacaktlr.
Bu nedenle normal prosedur iqersinde
sozlegmeleri onaylayan ulkelerin sayrslndaki
yetersizlik uzerine ILO'nun sozlegmelerin
daha qok say~daonaylanmasrnl saglaylcl
ozel araylglar iqine girmesi dogaldlr. Nitekim,
daha once de ifade ettigimiz gibi, ILO Genel
Muduru, 1995 y~lrndaljye ulkelere yedi temel
sozlegmenin imzalanmasr yolunda bir
qagrlda bulunmug ve onlarr bu sozlegmeleri
onaylamaya davet etmigtir( ILO, 2000:2).
Daha sonra Temel Haklar ve llkeler
Bildirgesi 1998 y111 Genel Konferansrnda
kabul ed~lmigtir.HemGenel Mudurun qagrls~
hem de Bildirge sonrasr meydana gelen
geligmeler, bu konudaki sozlegmeler
aqrslndan olumludur.Bildirgenin kapsadrgr
dort temel hak ve ilke alanlndaki

sozlegmelerin
onaylanmasl
h~zlanm~g
ve yogunlagmlgtlr.

giderek

Genel Mudurun sozkonusu ~ a g r r y ~
yaptrg~ 1995 y ~ l ~ n d a nonce bu yedi
sozlegmeyi sadece 21 ulke onaylam~gken,bu
sayl, 26.9.2000 tarihi itibarryla 52'ye
yukselmigtir(lL0,2000: 2).Temel haklar
alanlndaki sozlegme sayrsl, 1999 y111Genel
Konferansrnda kabul edilen Cocuk lg~iliginin
En Kotu Sekillerinin Onlenmesi i ~ i n
Yasaklarna ve Acil Eylem Hakkrndaki 182
say111 Sozlegmenin de ilavesiyle sekize
qkmlgtlr. Bu durum, sekiz sozlegme dikkate
al~narak yap~lan hesaplamada, temel
sozlegmelerin t a m a m ~ n onaylam~g
~
ulke
saylslnl
ilk
anda
nispeten
dugurmugtur.0rnegin yine 26.9.2000 tarihi
itibar~ylabu say1 22 olmugtur (ILO, 2000:2).
Ancak, 182 say111 Sozlegme ile ilgili son
geligmeler bu olumsuz etkinin de ortadan
kal k t ~ g
yolundad~r(~).
~
Yukar~dabelirtilen bu olumlu geligmeler
yanrnda, Bildirge hakk~nda genel bir
degerlendirme yaparken agag~dakikonulara
da igaret etmekte yarar bulundugu
inanclnday~z.

- Sozlegmelerin bir bolumijnun temel
haklara iligkin olarak ayrllmas~,digerlerinin
"temel" olmamalarr nedeniyle belki de aynr
ilgiyi gormemelerine yo1 a~acaktlr.
Her ne kadar ILO Genel Muduru,
"temelVin "uygulamada onceligi olan"
anlam~na geldigini
a ~ ~ k l a r n ~ g s ada
(IL0,1997a:20) bu konuda uye ulkelerin
olumsuz olarak etkilenmeleri ve sadece gu
anda saylsl sekiz olan temel haklarla ilgili
sozlegmelerin onaylanmasln~ILO normlar~na
uyma
a ~ l s l n d a n yeterli
gormeleri
mumkundur( bkz.ve krg.Cente1,2001:38 ).

belirtmig olmas~naragmen yine de soylemek
gerekir ki bu haklarln kapsam~ve tanlml
uzerinde tam bir gorug birligi yoktur
(OECD:214). Ozellikle " l g ~ S
i a g l ~ gve
~ lg
GuvenligiUninde bu tur haklara ilave edilmesi
ongorulmektedir
(bkz.
Sur:606-607;
OECD:26).
G e r ~ e k t e n de l y ~ i Sagl~gl ve lg
Guvenligi, en az Bildirgede say~landiger dort
konu ve alan kadar onemlidir ve temeldir.
Onem slrasl a ~ l s ~ n d abelki
n de bunlar~nen
baglnda gelmesi gerekir.Zira, igyerinde i g ~ i
s a g l ~ g ve
~ ig guvenligi saglanamadrglnda
diger temel haklarln ne anlam1 olacaktlr?
Ornegin, igyerinde i g ~si a g l ~ gve~ ig guvenligi
tedbirlerinin hi^ veya yeterli
derecede
bulunmamas~ nedeniyle i g ~ i s a g l ~ g r n ~
kaybediyorsa ona sozgelimi a y r ~ m c ~ l ~ k
yap~lmamas~
yolunda hak tanlnmas~ne ifade
edecektir?
Kald~ki ig~ilerins a g l ~ k l a r ~ nkorunmasr
~n
ILO nezdinde daima oncelikli bir konu olmug
( bkz.All1:7;Aslantepe : I 9 ) ve bu alanda
degigik sozlegme ve tavsiyeler kabul
edilmigtirc4).
Y~lda250 milyon ig kazaslnrn meydana
geldigi, 160 milyon insanrn igkazas~ ve
meslek hastalrgr nedeniyle igini goremedgi
ve gimdiye kadar dunyada toplam 1.2 milyon
insanrn yine bu nedenle oldugunun
hesapland~grbir yerde( All1:7 ) bu konunun
"temel"olarak nitelendirilmemesi bizce hata
olmugt~r(~)
Umar~z, bu hata ILO nezdinde k ~ s a
surede duzeltilir ve Bildirgede belirlenen
temel haklar
ve ilkeler i~ersinemutlaka
i g ~Si a g l ~ gve~ lg Guvenligi de dahil edilir.

- Yukar~dada a ~ ~ k l a n d
gibi
~ gBildirgenin
~
5. maddesinde her ne kadar ~ a l ~ g m a
ILO Genel Muduru, temel haklar~nbu
standartlarrnln h i ~ b i r gekilde korumac~l~k
niteliklerini B~ldirgede bu gek~lde ifade
a m a ~ l a r ~ y l a kullan~lamayacag~ ve
edildikleri i ~ i nkazanmad~klarln~,
tam tersine
kullan~lmas~nrn
istenemeyecegi belirtilmekte
bu haklarrn zaten temel nitelikli bulunduklar~
ve ayrlca herhangi bir ulkenin kargllagtrrmal~
l ~ i nBildirgede bu gekilde yer a l d ~ k l a r ~ n ~ avantajlnln
bu
Bildirge ve
izleme

mekanizmas~
qerqevesinde
sorgulanamayayacagl ifade edilmekte ise de
bu konuda duyulan endigeler(bkz.Pirler:lO)
umarlz yersiz qlkar ve Bildirgenin bu
maddesi hukmune ayklrl davran~glar
uygulamada yer almaz.
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