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Uluslararası ÇalıĢma Örgütü Genel Konferansı,  

 

Uluslararası ÇalıĢma Bürosu Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine 31 Mayıs 2006 tarihinde 

Cenevre’de yaptığı doksan beĢinci oturumunda;  

 

ĠĢkazalan, meslek hastalıkları ve bunlara bağlı ölümlerin küresel boyutunun farkında 

olarak ve bunları azaltmak için gerekli tedbirlerin alınmasının devam ettirilmesinin 

gerekliliğine inanarak ve  

 

ĠĢçilerin genel hastalıkları veya iĢten kaynaklanan meslek hastalıkları ve kazalara karĢı 

korunmalarının ILO Anayasası’nda belirtildiği gibi Uluslararası ÇalıĢma Örgütü’nün 

amaçlan arasında olduğunu hatırlatarak ve  

 

ĠĢ kazaları, meslek hastalıkları ve bunlara bağlı ölümlerin verimlilik, ekonomik ve sosyal 

geliĢme üzerindeki olumsuz etkilerinin farkında olarak ve  

 

ĠĢçilerin bütün mesleklerde yaĢam ve sağlıklarının yeterli bir Ģekilde korunması 

hususunda Dünyanın çeĢitli ülkelerinde uygulanan özgün programlann daha da 

geliĢtirilmesine iliĢkin ILO’nun yükümlülüğünü vurgulayan Filedelfiya Beyannamesinin III 

(g) fıkrasını göz önünde bulundurarak ve  

 

ILO’nun 1998 tarihli ÇalıĢmada Temel Ġlkeler ve Haklar Bildirgesi ve Bu Bildirgenin 

Ġzlenmesi enstrümanını göz önünde tutarak ve  

 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğine iliĢkin 1981 tarihli 155 Sayılı SözleĢme’yi, ĠĢ Sağlığı ve 

Güvenliğine iliĢkin 1981 tarihli 164 Sayılı Tavsiye Kararı’nı ve iĢ sağlığı ve güvenliğini 

geliĢtirmeye yönelik Uluslararası ÇalıĢma Örgütü’nce kabul edilen diğer belgeleri not 

ederek ve  

 

ĠĢ sağlığı ve güvenliğinin geliĢtirilmesinin Uluslararası ÇalıĢma Örgütü’nün herkes için 

saygın iĢ gündeminin bir parçasını oluĢturduğunu hatırlatarak ve  

 



2003 tarihinde düzenlenen 91. Uluslararası ÇalıĢma Konferansı tarafından benimsenen 

ve özellikle ülkelerin gündemlerinde yer alan iĢ sağlığı ve güvenliğine öncelik verilmesine 

iliĢkin küresel stratejinin Sonuçlarını göz önünde bulundurarak ve  

 

Sağlık ve güvenlik bakımından ulusal düzeyde önleyici bir kültürün sürekli olarak 

geliĢtirilmesinin önemini vurgulayarak ve  

 

Oturum gündeminin dördüncü maddesini oluĢturan iĢ sağlığı ve güvenliğine iliĢkin diğer 

bazı önerileri kabul etmeyi kararlaĢtırdıktan sonra ve  

 

Bu tekliflerin uluslararası bir sözleĢme Ģeklini almasını belirledikten sonra ve  

 

Ġki bin altı yılı Haziran ayının on beĢinci günü ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğini GeliĢtirme 

Çerçeve SözleĢmesi (2006) baĢlıklı aĢağıdaki SözleĢmeyi kabul eder.  

 

I. TANIMLAR 

 

Madde 1  

Bu SözleĢmede, amacı bakımından;  

(a) ulusal politika terimi 1981 tarihli ve 155 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği SözleĢmesinin, 

4’üncü maddesindeki ilkelere uygun olarak geliĢtirilen iĢ sağlığı ve güvenliği ve çalıĢma 

ortamı ile ilgili ulusal politikayı ifade eder;  

(b) iĢ sağlığı ve güvenliği ulusal sistemi ya da ulusal sistem terimi iĢ sağlığı ve güvenliği 

ulusal politika ve ulusal programları yürütmek için ana çerçeveyi sağlayan altyapıyı ifade 

eder;  

(c) iĢ sağlığı ve güvenliği ulusal programı ya da ulusal program terimi önceden 

belirlenmiĢ bir takvime göre gerçekleĢtirilecek hedefleri, öncelikleri ve iĢ sağlığı ve 

güvenliğini geliĢtirmek için hazırlanan eylem planlarını ve bu konuda kaydedilen 

geliĢmeleri değerlendirecek vasıtalan içeren her hangi bir ulusal programı ifade eder;  

(d) ulusal önleyici sağlık ve güvenlik kültürü terimi hükümet, iĢveren ve iĢçilerin; hakların, 

sorumlulukların ve görevlerin tanımlandığı bir sistem vasıtasıyla güvenli ve sağlıklı 

çalıĢma ortamı sağlanmasına aktif olarak katıldıkları ve önleme ilkesinin en öncelikli 

addedildiği sağlıklı ve güvenli bir çalıĢma ortamı hakkının her düzeyde karĢılanmasını 

gerektiren bir kültürü ifade eder.  

 

II. AMAÇ 

 

Madde 2  

1. Bu SözleĢmeyi onaylayan her üye, en fazla temsil kabiliyetine sahip iĢçi ve iĢveren 

kuruluĢlarının temsilcilerine danıĢarak, ulusal politika, ulusal sistem ve ulusal program 

geliĢtirme yoluyla iĢ kazalarım, meslek hastalıklarını ve ölümleri önlemek için iĢ sağlığı 

ve güvenliğinin sürekli geliĢtirilmesine katkıda bulunacaktır.  

2. Her üye, Uluslararası ÇalıĢma Örgütü’nün (ILO) iĢ sağlığı ve güvenliğini geliĢtirme 

çerçevesi ile ilgili belgelerinde belirlenen ilkeleri dikkate alarak iĢ sağlığı ve güvenliği 

konusunda ulusal sistem ve ulusal programlar aracılığıyla, aĢamalı olarak, güvenli ve 

sağlıklı bir çalıĢma ortamı tesis etmeye yönelik etkin tedbirler alacaktır.  



3. Her üye, en fazla temsil kabiliyetine sahip iĢçi ve iĢveren kuruluĢları temsilcilerine 

danıĢarak, ILO’nun iĢ sağlığı ve güvenliğine iliĢkin sözleĢmelerini onaylamak için ne tür 

tedbirlerin alınabileceği hususunu periyodikolarak gözden geçirecektir.  

 

III. ULUSAL POLĠTĠKA 

 

Madde 3  

1. Her üye, ulusal bir politika belirleyerek, güvenli ve sağlıklı bir çalıĢma ortamı 

geliĢtirecektir.  

2. Her üye, iĢçilerin güvenli ve sağlıklı bir çalıĢma ortamı hakkım, ilgili her seviyede 

geliĢtirecek ve ilerletecektir.  

3. Her üye, ulusal politikasını belirlerken, ulusal Ģartların ve uygulamanın ıĢığında ve en 

fazla temsil kabiliyetine sahip iĢveren ve iĢçi kuruluĢlanna danıĢarak, iĢ risklerini ya da 

tehlikelerini değerlendirmek; iĢ riskleri ya da tehlikeleri ile kaynağında mücadele etmek; 

bilgilendirme, danıĢma ve eğitimi içeren ulusal önleyici güvenlik ve sağlık kültürünü 

oluĢturmak gibi temel ilkeleri geliĢtirecektir.  

 

IV. ULUSAL SĠSTEM  

 

Madde 4  

1. Her üye, en fazla temsil kabiliyetine sahip iĢveren ve iĢçi kuruluĢlanna danıĢarak, iĢ 

sağlığı ve güvenliği için ulusal bir sistem kuracak, sürdürecek, sürekli geliĢtirecek ve 

belirli sürelerle gözden geçirecektir.  

2. ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal sistem, aĢağıdakileri de içerecektir:  

(a) ĠĢ sağlığı ve güvenliği konularındaki yasalar ve yönetmelikler, gerekli görülüyorsa, 

toplu sözleĢmeler ve ilgili diğer her türlü belgeler;  

(b) Ulusal yasa ve uygulamaya uygun olarak belirlenmiĢ, iĢ sağlığı ve güvenliğinden 

sorumlu bir makam ya da kuruluĢ veya makamlar ya da kuruluĢlar;  

(c) TeftiĢ sistemleri de dahil, ulusal yasalar ve yönetmeliklerle uyumu sağlamak üzere 

mekanizmalar;  

(d) ĠĢletme seviyesinde, iĢyerinde önleyici tedbirlerin esas unsuru olarak yönetim, iĢçiler 

ve bunların temsilcileri arasındaki iĢbirliğini geliĢtirmeye yönelik düzenlemeler;  

3. Ulusal iĢ sağlığı ve güvenliği sistemi, gerekli görülürse, aĢağıdakileri de 

kapsayacaktır;  

(a) ĠĢ sağlığı ve güvenliği konularıyla ilgili ulusal bir üçlü danıĢma organı veya organları;  

(b) ĠĢ sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirme ve danıĢmanlık hizmetleri;  

(c) ĠĢ sağlığı ve güvenliği eğitiminin sağlanması;  

(d) Ulusal yasa ve uygulamaya uygun iĢ sağlığı hizmetleri;  

(e) ĠĢ sağlığı ve güvenliği konularında araĢtırma;  

(f) ILO’nun ilgili belgeleri göz önünde bulundurularak, iĢ kazaları ve meslek hastalıkları 

konusunda veri toplanması ve analiz edilmesi için bir mekanizma;  

(g) ĠĢ kazaları ve meslek hastalıklarını kapsayan ilgili sigorta veya sosyal güvenlik 

sistemleri ile iĢbirliği için hükümler;  

(h) Mikro-iĢletmelerde, küçük ve orta ölçekli iĢletmelerde ve kayıt dıĢı ekonomide, iĢ 

sağlığı ve güvenliğine iliĢkin koĢulların sürekli geliĢimi için destek mekanizmaları.  

 



V. ULUSAL PROGRAM  

 

Madde 5  

1. Her üye, en fazla temsil kabiliyetine sahip iĢveren ve ĠĢçi kuruluĢlarına danıĢarak, iĢ 

sağlığı ve güvenliği konusunda ulusal bir program düzenleyecek, uygulayacak, izleyecek, 

değerlendirecek ve belirli sürelerle gözden geçirecektir.  

2. Ulusal program:  

(a) Sağlık ve güvenlik bakımından ulusal önleyici kültürün geliĢmesini teĢvik edecek;  

(b) IĢ kazaları, meslek hastalıkları ve ölümleri önlemek ve iĢyerinde sağlık ve güvenliği 

geliĢtirmek amacıyla, ulusal yasa ve uygulamalara uygun olarak, makul ve 

uygulanabilirliği ölçüsünde, iĢle ilgili tehlikeleri ve riskleri ortadan kaldırarak ya da en aza 

indirerek iĢçilerin korunmasına katkıda bulunacak;  

(c) ĠĢ sağlığı ve güvenliği için, ulusal sisteminin anaĠizini de kapsayacak Ģekilde, iĢ 

sağlığı ve güvenliğine iliĢkin ulusal durum analizi yapılacak ve gözden geçirilecek;  

(d) Kaydedilen geliĢmenin amaçlarını, hedeflerini ve göstergelerim içerecek;  

(e) Mümkün olduğu takdirde, güvenli ve sağlıklı bir çalıĢma ortamını aĢamalı olarak 

gerçekleĢtirmeye yardımcı olacak diğer tamamlayıcı ulusal programlar ve planlar 

vasıtasıyla desteklenecektir.  

3. Ulusal program kapsamlı bir Ģekilde tanıtılacak ve olabildiği ölçüde, en yüksek ulusal 

makamlarca onaylanacak ve yürürlüğe konulacaktır.  

 

VI. SON HÜKÜMLER  

 

Madde 6  

Bu SözleĢme hiçbir Uluslararası ÇalıĢma SözleĢmesi veya Tavsiye Kararım değiĢtirmez.  

 

Madde 7  

Bu SözleĢmenin resmi onay belgeleri, tescil edilmek üzere, Uluslararası ÇalıĢma Bürosu 

Genel Müdürüne iletilecektir.  

 

Madde 8  

1. Bu SözleĢme, sadece onay belgeleri Uluslararası ÇalıĢma Bürosu Genel Müdürü 

tarafından tescil edilmiĢ olan Uluslararası ÇalıĢma Örgütü üyeleri bakımından 

bağlayıcıdır.  

2. Bu SözleĢme, iki üyenin onama belgesi Genel Müdür tarafından tescil edildiği tarihten 

itibaren on iki ay sonra yürürlüğe girer.  

3. Bu SözleĢme, daha sonra, onu onaylayan her üye için onama belgesinin tescil edildiği 

tarihten itibaren on iki ay sonra yürürlüğe girer.  

 

Madde 9  

1. Bu SözleĢmeyi onaylamıĢ bulunan her üye, SözleĢmenin ilk yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren on yıllık bir süre geçtikten sonra, Uluslararası ÇalıĢma Bürosu Genel Müdürüne 

tescil edilmek üzere göndereceği bir ihbarname ile SözleĢmeyi feshedebilir. Bu fesih, 

tescil tarihinden ancak bir yıl sonra geçerli olacaktır.  

2. Bu SözleĢmeyi onaylayıp yukarıdaki fıkrada sözü edilen on yıllık sürenin bitiminden 

itibaren bir yıl içerisinde, bu madde gereğince, fesih hakkını kullanmayan her üye, yeni 



bir on yıllık süreye tabi olur ve bundan sonra bu SözleĢmeyi, her on yıllık süreyi takip 

eden ilk yıl içerisinde ve bu maddede öngörülen koĢullar çerçevesinde feshedebilir.  

 

Madde 10  

1. Uluslararası ÇalıĢma Bürosu Genel Müdürü, Uluslararası ÇalıĢma Örgütü üyeleri 

tarafından kendisine tebliğ edilen bütün onama ve fesihlerin tescil edildiğini Uluslararası 

ÇalıĢma Örgütü’nün bütün üyelerine duyurur.  

2. Genel Müdür, kendisine tebliğ edilen SözleĢmenin ikinci onama belgesinin tescil 

edildiğini Örgüt üyelerine bildirirken, bu SözleĢmenin yürürlüğe gireceği tarih hakkında 

örgüt üyelerinin dikkatini çeker.  

 

Madde 11  

Uluslararası ÇalıĢma Bürosu Genel Müdürü, kabul edilmiĢ onaylara ve fesihlere iliĢkin 

bütün bilgileri, BirleĢmiĢ Milletler AntlaĢmasının 102’nci maddesi uyarınca, BirleĢmiĢ 

Milletler Genel Sekreterine iletir.  

 

Madde 12  

Uluslararası ÇalıĢma Bürosu Yönetim Kurulu, gerekli görürse, bu SözleĢmenin, iĢleyiĢi 

hakkında bir raporu Genel Konferansa sunar ve gerekirse gözden geçirilmesi hususunun 

Konferans gündemine alınması isteğini inceler.  

 

Madde 13  

1. Konferans, bu SözleĢmeyi değiĢtiren yeni bir SözleĢmeyi kabul etmesi halinde ve yeni 

SözleĢme aksini öngörmedikçe:  

a) DeğiĢtirilmiĢ yeni SözleĢmenin bir üye tarafından onaylanması, yukarıdaki 9 uncu 

madde hükümleri dikkate alınmaksızın ve değiĢtirilmiĢ yeni SözleĢme yürürlüğe girmiĢ 

olması kayıt ve Ģartı ile, bu SözleĢmenin derhal feshini gerekecektir.  

b) Bu SözleĢme, değiĢtirilmiĢ yeni SözleĢmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 

üyelerin onayına açık tutulamaz.  

2. Bu SözleĢme, onu onaylamıĢ olan ancak değiĢtirilmiĢ yeni SözleĢmeyi onaylamamıĢ 

olan üyeler için her halükarda mevcut Ģekli ve içeriği ile yürürlükte kalmaya devam eder.  

 

Madde 14  

Bu SözleĢmenin Ġngilizce ve Fransızca metinleri aynı Ģekilde geçerlidir. 


