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Genel Tartışma Komitesi Raporları: İnsana Yakışır İş ve 
Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi 

Konferans’ın kabulüne sunulan önerilen karar ve sonuçlar 

Bu rapor, Genel Tartışma Komitesi: İnsana Yakışır İş ve Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi 
tarafından Konferans’ın kabulüne sunulan önerilen karar ve sonuçlar metnini içermektedir. 

Komite’nin kendi görüşmelerine ilişkin kaydı, Komite adına Komite’nin Görevlileri tarafından 
onaylanmış olarak, oturumun kapanışından sonra Kayıt No. 7B olarak Konferans internet 
sitesinde yayınlanacaktır. Komite üyeleri, 1 Temmuz 2022 tarihine kadar, raporda yer alan kendi 
beyanlarına ilişkin düzeltmeleri gönderme olanağına sahip olacaktır.  
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İnsana Yakışır İş ve Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi’ne ilişkin Karar 
2022 yılında 110. Oturumunda toplanmış olan Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, 

İnsana Yakışır İş ve Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi hakkında Rapor VI’ya dayanarak İnsana 
Yakışır İş ve Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi hakkında genel görüşme yapmış olarak, 

1. Aşağıdaki sonuçları kabul eder; 

2. Uluslararası Çalışma Ofisi Yönetim Kurulu’nu, sonuçları dikkate almaya ve Uluslararası 
Çalışma Ofisi’nin sonuçları yürürlüğe koymasına rehberlik etmeye davet eder; ve 

3. Genel Direktör’ün: 

(a) Yönetim Kurulu’nun 346. Oturumu’nda değerlendirilmek üzere, sonuçları yürürlüğe 
koymak amacıyla İnsana Yakışır İş ve Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi hakkında strateji 
ve eylem planı geliştirmesini; 

(b) Sonuçları ilgili uluslararası ve bölgesel kuruluşlara iletmesini; ve  

(c) Gelecekte program ve bütçe teklifleri hazırlarken ve bütçe dışı kaynakları seferber 
ederken sonuçları dikkate almasını rica eder. 

İnsana Yakışır İş ve Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi’ne ilişkin Sonuçlar  

I. Giriş 

1. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Anayasası’nda “ırk, inanç ve cinsiyetleri ne olursa olsun, 
bütün insanlar maddi ilerlemelerini ve manevi gelişmelerini, hür ve haysiyetli bir şekilde, 
ekonomik güvence altında ve eşit şartlarda sürdürmek hakkına sahiptirler” ve “bu sonuca 
ulaştıracak koşulların gerçekleştirilmesi, her ulusal ve uluslararası siyasetin ana hedefini 
oluşturmalıdır” ilkelerini teyit eden Philadelphia Bildirgesi'ni rehber alır. 

2. ILO’nun sosyal adalet ve insana yakışır iş görevini, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin 
çalışma yaşamında ekonomik, sosyal ve çevre boyutlarını dengeleme, insanlar ve gezegenimiz 
için daha iyi gelecek, refah, barış, işbirliği ve dayanışmaya katkıda bulunma, kapsayıcı ve 
sürdürülebilir ekonomik büyüme, herkes için istihdam ve insana yakışır işleri geliştirme ve 
eşitsizlikleri azaltma hedefini teyit eder. 

3. ILO’nun 2008 tarihli Adil Bir Küreselleşme İçin Sosyal Adalet Bildirgesi, 2022’de değiştirildiği 
şekliyle, 2019 tarihli Çalışma Yaşamının Geleceğine ilişkin ILO Yüzüncü Yıl Bildirgesi, 2021 tarihli 
COVID-19 Küresel Salgınından Kapsayıcı, Sürdürülebilir, Dayanıklı ve İnsan Merkezli 
Toparlanmaya Yönelik Küresel Eylem Çağrısı’nı dikkate alarak, Sosyal ve Dayanışma 
Ekonomisi’ni (SDE) sürdürülebilir kalkınma, sosyal adalet, insana yakışır iş, üretken istihdam ve 
herkes için daha yüksek yaşam standartlarını gerçekleştirmek için önemli bir araç olarak açıkça 
kabul eder. 

4. SDE’nin Örgüt’ün kuruluşundan bu yana göreviyle ilgililiğini kabul ederek, ILO, Birleşmiş 
Milletler (BM) sistemi dahilinde SDE’nin desteklenmesine, standartlara ilişkin eylemleri dahil 
olmak üzere, öncülük etmiştir. Her ne kadar SDE yeni olmasa da politika bakımından önemi ve 
görünürlüğü, bu yüzyılın başından itibaren önemli ölçüde artmıştır. 2002 tarihli ve 193 sayılı 
Kooperatiflerin Teşvikine İlişkin Tavsiye Kararı, 2015 tarihli ve 204 sayılı Kayıtlı Ekonomiye Geçiş 
Tavsiye Kararı ve 2017 tarihli ve 205 sayılı Barış ve Dayanıklılık İçin İstihdam ve İnsana Yakışır İş 
Tavsiye Kararı, SDE’nin yoksulluğun azaltılması, kapsayıcı toplumlar, kayıt dışılıktan kayıtlı 
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ekonomiye geçiş, toparlanmanın mümkün kılınması ve dayanıklılığın oluşturulmasına katkısını 
teyit eder.  

II. SDE tanımı 

5. SDE, gönüllü işbirliği ve karşılıklı yardım, demokratik ve/veya katılımcı yönetişim, özerklik ve 
bağımsızlık, risturn ve/veya karların yanı sıra varlıkların dağıtım ve kullanımında insanlar ve 
sosyal amacın sermayeden üstün tutulması ilkelerine dayanan, kolektif ve/veya genel çıkara 
hizmet eden ekonomik, sosyal ve çevre faaliyetleri yürüten işletmeler, kuruluşlar ve diğer 
işletmeleri kapsar. SDE işletmeleri uzun vadeli yaşayabilirlik ve sürdürülebilirlik, kayıt dışılıktan 
kayıtlı ekonomiye geçiş hedefini güder ve ekonominin tüm sektörlerinde faaliyet gösterirler. 
İşleyişlerinin doğasında yer alan ve insanlar ve gezegenimize özen gösterilmesi, eşitlik ve 
tarafsızlık, karşılıklı bağlılık, öz-yönetişim, şeffaflık ve hesap verebilirlik, insana yakışır iş ve 
geçim kaynakları ile uyumlu değerler kümesini uygulamaya koyarlar. Ulusal koşullara bağlı 
olarak SDE, kooperatif, birlik, mütüel, vakıf, sosyal işletme, öz yardım grubu ve SDE değer ve 
ilkelerine göre faaliyet gösteren diğer işletmeleri içerir. 

III. Zorluk ve fırsatları ele almaya yönelik yol gösterici ilkeler 

6. Üye Devletler, insan merkezli bir çalışma yaşamı geleceği için insana yakışır iş ve SDE’yi 
destekleme fırsatlarını izlerken, ulusal koşullarını dikkate alarak: 

(a) SDE’nin insana yakışır iş, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomiler, sosyal adalet, 
sürdürülebilir kalkınma, herkes için yaşam standartlarının yükseltilmesine katkılarını 
dikkate almalı; 

(b) SDE işletmelerinin, insanların insana yakışır işleri hedeflediği bir zamanda, insanlar ve 
gezegenimiz için anlamlı biçimde, çalışmaya atfedilen anlama katkıda bulunabilecek 
aktörlerden biri olarak rol oynayabileceğini kabul etmeli; 

(c) Her türlü SDE işletmesi dahil olmak üzere, çalışma yaşamında temel ilkeler ve haklar, diğer 
insan hakları, ilgili uluslararası çalışma standartlarına saygı göstermeli, desteklemeli ve 
gerçekleştirmeli; 

(d) SDE’nin yerelde kök salmasına ve kırsal alanlar dahil, başta kadınlar olmak üzere 
dezavantajlı gruplar ve kırılgan durumdaki kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve insana 
yakışır iş fırsatları sağlamak üzere hem bilinen hem de yenilikçi çözümlere katkısına değer 
vermeli; 

(e) Kırılgan durumlardaki gruplar da göz önüne alınarak, bakım ve ücretsiz çalışmayı 
tanıyarak, SDE’nin desteklenmesine kapsayıcı, entegre ve toplumsal cinsiyete duyarlı bir 
yaklaşım geliştirmeli; 

(f) Kayıt dışılığın kök nedenlerini ele almak ve kayıt dışılıktan kayıtlı ekonomiye geçişi ve 
insana yakışır iş ve evrensel, yeterli, kapsamlı, sürdürülebilir sosyal koruma sistemlerinin 
gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla strateji ve önlemlerin tasarlanması, 
uygulanması ve izlenmesinde SDE çalışanları ve ekonomik işletmelerine özen gösterme 
gereğini dikkate almalı; 

(g) 2007 tarihli Sürdürülebilir İşletmelerin Desteklenmesine İlişkin Sonuçlar’da ana hatlarıyla 
belirtildiği üzere, sürdürülebilir işletmelerin insana yakışır işe katkılarını dikkate almalı; 

(h) Herkes için kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme, istihdam ve insana yakışır işin 
gerçekleştirilmesi için SDE işletmeleri ve diğer işletmeler arasındaki tamamlayıcılığı 
tanımalı ve desteklemeli; 
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(i) SDE’nin adil dijital geçişe katkısını tanımalı ve desteklemeli; 

(j) İnsan onuruna saygı, toplumun güçlendirilmesi ve çeşitliliğin geliştirilmesi, dayanışma, 
yerli ve kabile halkları dahil olmak üzere geleneksel bilgi ve kültürlere saygı 
gösterilmesinde SDE’nin rolünü dikkate almalı; ve 

(k) SDE’nin, özellikle bazı durumlarda çalışan mülkiyetine geçiş yoluyla işletmelerin yeniden 
yapılanması olmak üzere, küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki işler dahil, krizlere dayanma 
ve işleri koruma potansiyelini değerlendirmelidir. 

7. Öte yandan, Üye Devletlerin göz önüne alması gereken birtakım zorluklar vardır: 

(a) SDE işletmelerinin, birçok mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerle paylaştıkları zorluklara 
ek olarak, örneğin yetersiz katılım, kayıt dışılığı ağırlaştıran politikalar, yoksulluk, 
borçluluk, hukuki belirsizlik, hukukun üstün olmaması, finansmana yetersiz erişim, haksız 
rekabet ve ticaret uygulamaları ve elverişli ortam için gerekli koşullarda diğer eksiklikler 
gibi, SDE işletmeleri için elverişsiz ortam dahil, benzersiz zorluklarla karşı karşıya olması;  

(b) Uygun olduğu durumlarda, çeşitli ve özgün mali önlemler ve araçlar dahil olmak üzere, 
SDE işletmelerinin mali hizmetlere daha iyi erişebilmelerinin kolaylaştırılması; 

(c) SDE işletmeleri ve sürdürülebilir işletmelerin çevre bakımından herkes için sürdürülebilir 
ekonomiler ve toplumlara adil geçişe katkısının geliştirilmesi, başta iklim değişikliği olmak 
üzere zorlukları dikkate alarak sürdürülebilir tüketim ve üretim örüntülerinin 
yaygınlaştırılması; 

(d) 1998 tarihli ve 189 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde İstihdam Yaratımı Tavsiye 
Kararı’na uygun olarak, SDE işletmelerinin yatay, dikey ve çapraz örgütlenmesini mümkün 
kılmak, diğer işletmelerle tamamlayıcılık ve olası sinerjilerden yararlanmak, yetkinlik 
geliştirme ve yaşam boyu öğrenmenin yanı sıra teknoloji ve altyapıya yatırım yapmak 
suretiyle, SDE’nin rolünün tanınması ve desteklenmesi; 

(e) SDE işletmeleri ve çalışanlarını doğrudan etkileyen önlemleri biçimlendirmek amacıyla 
işveren ve işçilerin en yüksek temsil oranına sahip örgütleri vasıtasıyla ve uygun olduğu 
durumlarda SDE işletmelerinin ilgili ve temsilci örgütleri ile sosyal diyalogu mümkün 
kılmak üzere, SDE işletmeleri ve çalışanlarının örgütlenme özgürlüğünden yararlanması 
ve toplu pazarlık hakkının etkin biçimde tanınmasının sağlanması; 

(f) SDE’nin özellikle kadınlar, gençler ve işsizler, engelliler, göçmen işçiler ve yerli halklar gibi 
dezavantajlı gruplar bakımından sosyal kapsayıcılığı güçlendirme potansiyelini 
destekleme gereği; ve  

(g) Sahte SDE işletmeleri ile ve bunların çalışma ve işçi haklarını ihlal eden diğer mevzuatıyla 
ve özellikle mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere kanunlara uyan işletmeler 
ve sorumlu işletmelere karşı haksız rekabet riskiyle 193 sayılı Tavsiye Kararı’na uygun 
olarak mücadelenin önemi. 

IV. Hükümetler ve sosyal ortakların rolü 

8. Üye Devletler, her türlü SDE işletmesi dahil olmak üzere, çalışma yaşamında temel ilkeler ve 
haklar, diğer insan hakları ve ilgili uluslararası çalışma standartlarına saygı göstermek, 
desteklemek ve gerçekleştirmekle yükümlüdür. 

9. Üyeler, Uluslararası Çalışma Ofisi’nin desteği ile: 
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(a) Uluslararası çalışma standartlarına uygun olarak, sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir 
işletmelere katkıda bulunmak üzere, insana yakışır işleri desteklemek ve SDE 
işletmelerinin potansiyelinden azami ölçüde yararlanmak amacıyla, SDE’nin doğası ve 
çeşitliliğine uygun, elverişli ortam yaratmalı; 

(b) SDE işletmelerine ulusal hukuk ve uygulamaya uygun olarak ve ILO 193 sayılı Tavsiye 
Kararı’na uygun olarak diğer işletme biçimlerine sağlananlardan daha elverişsiz 
olmayacak koşullarda muamele etmek suretiyle adil rekabet alanı sağlamalı; 

(c) Çalışma yaşamında temel ilkeler ve haklar, diğer insan hakları ve Ek’te listelenmiş ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili uluslararası çalışma standartlarına uygun olarak, 
sağlam, kapsayıcı, sürdürülebilir ve dayanıklı bir ekonomiyi desteklemek amacıyla, SDE’de 
bulunanlar dahil herkes için kaliteli işlerin yaratılmasını destekleyen politikaları 
uygulamaya koymalı; 

(d) Adil dijital ve çevresel geçişlerin desteklenmesi ve eşitsizliklerin azaltılması için, istihdam 
yanlısı makro-ekonomi, vergi, sanayi, sosyal, çevre ve diğer politikaları desteklemek 
amacıyla SDE’yi ulusal kalkınma, toparlanma ve istihdam stratejilerine entegre etmeli; 

(e) Kayıt dışılıktan kayıtlı ekonomiye geçişte SDE’nin rolünü tanımalı ve SDE’de bulunanlar 
dahil tüm çalışanlar ve işletmelerin kayıt dışılıktan kayıtlı ekonomiye geçişini desteklemeli;  

(f) SDE işletmeleri arasında adil, hakkaniyetli ve sürdürülebilir ticaret ve diğer işbirliği 
biçimlerinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere, SDE’nin ulusal ve küresel tedarik 
zincirlerinde insan yakışır işlere katkılarını artırmalı; 

(g) Yerel ve bölgesel dahil her düzeyde, SDE işletmeleri ve kamu yönetimi arasındaki 
etkileşimi ve ortaklığı güçlendirmeli; 

(h) ILO 193 sayılı Tavsiye Kararı’na uygun olarak, başta dezavantajlı gruplar ve kırılgan 
durumdaki insanlar için olmak üzere, bilgi, finansman, piyasalar, teknoloji, altyapı, iyi 
düzenlenmiş ve sosyal sorumlu kamu alımına erişimi sağlayacak destek önlemleri 
getirmeli; 

(i) Uygun olduğu durumlarda, bir yanda yerli ve kabile halklarının gelenek ve kültürlerini 
koruyup desteklerken, diğer yandan SDE’nin sosyal yenilik, üretkenlik, beceri geliştirme, 
girişimcilik ve işbirliğini geliştirmesini destekleyen önlemler almalı; 

(j) SDE işletmeleri ve sürdürülebilir işletmelerin geliştirilmesi ve kayıtlı ekonomiye geçmesi 
için, yolsuzlukla mücadele ve iyi yönetişimi desteklemek, kayıt ve tescili kolaylaştırmak ve 
idari prosedürleri sadeleştirmek amacıyla önlemler almalı; 

(k) Ulusal yapı içinde ve arasında SDE’ye ilişkin politikalar için bakanlar arası işbirliği ve 
koordinasyon mekanizması kurmalı; 

(l) Sahte SDE işletmeleri, kanunsuz uygulamaları ve hak ihlallerini önlemek, caydırmak ve 
yaptırım uygulamak, böylelikle çalışanları ve SDE işletmelerinin özerklik ve bağımsızlığını 
korumak amacıyla iş teftişini güçlendirmeli, iş teftiş kurulları, sosyal ortaklar ve SDE 
temsilcileri arasında işbirliğini desteklemeli; 

(m) SDE’yi her düzeyde kamu eğitimine entegre etmeli ve mali dayanıklılık ve etkinliği artırmak 
amacıyla, mali okuryazarlık dahil, SDE’de yer alan çalışanlar ve işletmelerin eğitim ve 
öğretimine yatırım yapmalı; ve 

(n) Politikaların hazırlanmasına ve uygulanmasına bilgi sağlamak amacıyla, uydu hesaplar ve 
ulusal istatistik kurumları ile SDE kurumsal temsilcileri arasında işbirliği gibi yollarla, SDE 
hakkında istatistikleri iyileştirmelidir. 
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10. Sosyal ortaklar, müşterek çıkar konularında SDE bakımından işbirlikçi ve proaktif tutumla 
sosyal diyaloğa girmeli, başta SDE’de insana yakışır işleri desteklemeye ilişkin iyi uygulamalar 
konusunda olmak üzere, bilgi ve deneyimlerini paylaşmalıdır. 

11. Hükümetler ve sosyal ortaklar, evrensel, yeterli, kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal koruma 
sistemleri; yaşam boyu öğrenme ve eğitime erişim, bir temel hak olarak sağlıklı ve güvenli 
çalışma ortamı; ve şiddet ve tacizden arınmış ortamını desteklemeyi taahhüt etmelidir. 

12. İşveren örgütleri, uygun olduğu durumlarda, ortak olmak isteyen SDE işletmelerine ortaklık 
yolunu açmayı ve onlara uygun destek hizmetleri sağlamayı değerlendirebilirler. İşveren 
örgütleri ayrıca, SDE işletmelerinin, gelişmelerine katkıda bulunabilecek işletme ağları ve 
ortaklarına erişimlerini kolaylaştırabilir; onların iş potansiyelini, girişimcilik ve yönetsel 
kapasitelerini artırabilir; üretkenlik ve rekabetçiliğini güçlendirebilir ve uluslararası piyasalar ve 
kurumsal finansmana erişimlerini kolaylaştırabilirler.  

13. İşçi örgütleri, ekonomide demokrasi ve adaletin, insan ve çalışma haklarının yüceltilmesi 
idealinde SDE işletmeleri ile aynı tarihsel kökleri paylaşırlar. SDE çalışanlarının hak ve çıkarlarını 
destekler ve savunurlar; SDE çalışanlarının çalışma haklarına ilişkin bilinçlendirilmesi, 
sendikalara katılarak kendi örgütlenme ve toplu pazarlıklarını desteklemeleri, ortak amaçlara 
ulaşmak için ortaklık ve ittifaklar geliştirmeleri, SDE çalışanlarının görünürlüğünü artırmalarını 
sağlamak suretiyle bu etkileşim daha da güçlendirilebilir. İşçi örgütleri ayrıca, başta SDE 
işletmelerinin oluşum aşamasında olmak üzere girdi ve danışmanlık sağlayabilir; SDE mal ve 
hizmetlerinin sendika üyelerine temin edilmesini kolaylaştırabilir; uygun olduğu yerlerde SDE 
işletmelerinin kuruluşuna katkıda bulunabilirler. 

V. Uluslararası Çalışma Ofisi’nin rolü 

14. ILO’nun anayasal görevine dayalı olarak Ofis, Üye Devletlerde SDE’nin farklı gelişmişlik 
düzeyleri dahil, farklı gerçekleri ve ihtiyaçları ve ayrıca ilgili uluslararası çalışma standartlarını 
dikkate alarak, güçlü ve dayanıklı SDE işletmelerinin kurulmasını ve geliştirilmesini 
desteklemelidir. İnsana Yakışır İş ve Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi’ne ilişkin Uluslararası 
Çalışma Örgütü ve Birleşmiş Milletler belgelerinin sonlu olmayan listesi Ek’te verilmiştir. 

15. Yüzüncüyıl Bildirgesi’ne göre ILO çabalarını, herkes için insana yakışır iş, üretken istihdam ve 
daha yüksek yaşam standartları yaratmak amacıyla, SDE işletmeleri ve sürdürülebilir işletmeler 
için yetkinleştirici bir ortamı desteklemeye yöneltmelidir.  

16. Ofis’in insan merkezli çalışma yaşamı geleceği için SDE’yi desteklemeye yönelik eylemleri, ilgili 
ortaklarla birlikte, yasal ve politika danışmanlığı sağlanması, savunuculuk, bilgi üretimi, iyi 
uygulamaların paylaşılması ve yayılması, eğitim ve öğretim, kapasite geliştirme ve kalkınma 
işbirliğine odaklanmalıdır. Daha belirli olarak Ofis: 

(a) Kayıt dışılıktan kayıtlı ekonomiye geçiş, üretkenlik zorlukları, gençler ve kırılgan gruplar da 
dahil olmak üzere insana yakışır işlerin yaratılması, beceri geliştirme ve kaliteli eğitim ve 
öğretime erişim, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesinin desteklenmesi, 
örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkının etkin biçimde tanınması, ayrımcılık 
yapmama, çocuk işçiliği ve zorla çalışmanın sona erdirilmesi, sağlıklı ve güvenli çalışma 
ortamı, çevresel sürdürülebilirliğe adil geçiş ve adil dijital dönüşüm konularında politika 
çerçevelerinin oluşturulması da dahil olmak üzere, yasal ve kurumsal engelleri ortadan 
kaldırmak amacıyla, sürdürülebilir işletmeler için yetkinleştirici bir ortam ve SDE 
işletmeleri için elverişli bir ortam geliştirilmesine yönelik çalışmalarında ILO ortaklarını 
desteklemeli; 



 ILC.110/Kayıt No.7A 8 
 

(b) İyi uygulamaların paylaşılması, araştırma yapılması ve sonuçlarının yayınlanması, ortaklar, 
akademik kurumlar, halk ve diğer ilgili paydaşlar için SDE’nin insana yakışır işe katkısına 
ilişkin farkındalık artırma faaliyetleri yürütülmesi de dahil olmak üzere, SDE’nin daha iyi 
anlaşılmasını sağlamalı; 

(c) SDE’nin ekonomik ve sosyal katkısını ölçmek üzere metodolojik çerçeve geliştirilmesi, SDE 
hakkında karşılaştırılabilir, zamanlı, güvenilir ve uyumlu verilerin toplanması ve 
derlenmesinde üyeleri desteklemeli; SDE’ye ilişkin istatistikler hakkında uluslararası 
rehber geliştirme yönünde çalışmalı; SDE ağları ve temsilci organları, ulusal istatistik 
ofisleri ve insana yakışır işlerin desteklenmesine katkıda bulunacak uluslararası kuruluşlar 
ile işbirliği halinde uluslararası SDE veri gözlemevi kurma olanaklarını incelemeli;  

(d) SDE, İnsana Yakışır Ülke Programları da dahil olmak üzere kalkınma işbirliği projeleri, 
Güney-Güney ve Üçgen işbirliği gibi bölgesel ve ulusal düzeydeki ILO faaliyetlerine ve 
sosyal ortakların SDE işletmelerinin kurumsal gelişimini güçlendirme kapasitelerinin 
geliştirilmesine odaklanan diğer ILO faaliyetlerine daha ileri düzeyde entegre etmeli; 

(e) Bakım ekonomisinde insana yakışır işler ve kayıt dışılıktan kayıtlı ekonomiye geçiş gibi 
sorunlu alanlarda SDE işletmelerinin işe yarayabileceği kapsamlı ulusal stratejiler ve 
hedefli programların geliştirilmesine Ofis’in desteğini güçlendirmeli ve hızlandırmalı; 

(f) SDE ağları ile en yüksek temsil oranına sahip işçi ve işveren örgütleri arasındaki ortaklıklar 
desteklemeli, böylelikle gelişmelerine ve sosyal ve ekonomik sorunların çözümlenmesine 
katkıda bulunacak destek hizmetleri ve danışmanlıktan yararlanabilmelerini sağlamalı; 

(g) ILO Uluslararası Eğitim Merkezi ile işbirliği halinde, üretkenlik, dayanıklılık, sosyal katkı ve 
esenlik düzeylerini yükseltmek üzere kurumların geliştirilmesini destekleyecek SDE’de 
insana yakışır işleri destekleme kapasitesini geliştirmeli; 

(h) SDE işletmelerinin iş hukukuna uymamak için kurulmaması veya kullanılmaması veya 
örtülü istihdam ilişkisi tesis etmek için kullanılmamasını sağlamak amacıyla, SDE için 
geçerli işgücüne veya diğer işyerine ilişkin mevzuatın etkin biçimde uygulatılması 
hakkında rehberlik geliştirmeli ve iş teftiş kurullarına eğitim sağlamalı; 

(i) SDE’yi ILO Program ve Bütçesinin ilgili sonuç, çıktı ve göstergelerine daha iyi entegre 
etmeli; Ofis’in SDE konusundaki çalışmalarına tahsis edilen kaynakları güçlendirmenin 
yollarını araştırmalı; 

(j) İşçi ve işveren örgütleriyle yakın işbirliği halinde, başta İşveren Faaliyetleri Bürosu 
(ACT/EMP) ve İşçi Faaliyetleri Bürosu (ACTRAV) olmak üzere, SDE’nin desteklenmesine 
ilişkin Ofis genelinde koordinasyon mekanizmasını yeniden faaliyete geçirmeli; 

(k) SDE alanında küresel eylem yoluyla istihdam yanlısı makroekonomik ve endüstriyel 
politikalarda uluslararası çalışma standartlarını anaakımlaştırmak amacıyla, BM Sosyal 
Dayanışma Ekonomisi Kurumlar Arası Görev Gücü’ndeki çalışmaları ve BM sistemi, 
uluslararası finans kurumları ve diğer çok taraflı kurumlar bünyesinde politika uyumunu 
destekleme yoluyla, insana yakışır iş ve sürdürülebilir kalkınmanın ilerlemesi için SDE 
alanında liderliğini güçlendirmeli; ve 

(l) Mevcut çerçeveleri ve anlaşmaları daha da geliştiren ve tamamlayan politika rehberliği ve 
araçlarına ilişkin çalışmaları daha iyi koordine etmek için, SDE’ye ilişkin ortaklıkları 
sürdürmeli, yoğunlaştırmalı ve mümkün olduğu durumlarda genişletmelidir. 
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Ek. İnsana Yakışır İş ve Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi’ne ilişkin Uluslararası Çalışma Örgütü ve 
Birleşmiş Milletler belgelerinin sonlu olmayan listesi 

Temel Sözleşmeler 

— 1948 tarihli ve 87 sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi 

— 1949 tarihli ve 98 sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi 

— 1930 tarihli Zorla Çalıştırma Sözleşmesi ve 2014 tarihli ek Protokol 

— 1957 tarihli ve 105 sayılı Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi 

— 1951 tarihli ve 100 sayılı Eşit Ücret Sözleşmesi 

— 1958 tarihli ve 111 sayılı Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi 

— 1973 tarihli ve 138 sayılı Asgari Yaş Sözleşmesi 

— 1999 tarihli ve 182 sayılı En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına 
İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi 

— 1981 tarihli ve 155 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme 

— 2006 tarihli ve 187 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi 

Yönetişim Sözleşmeleri 

— 1947 tarihli ve 81 sayılı İş Teftişi Sözleşmesi 

— 1964 tarihli ve 122 sayılı İstihdam Politikası Sözleşmesi 

— 1969 tarihli ve 129 sayılı İş Teftişi (Tarım) Sözleşmesi 

— 1976 tarihli ve 144 sayılı Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi 

Diğer Teknik Sözleşmeler 

— 1947 tarihli ve 82 sayılı Sosyal Politika (Büyükşehir Olmayan Bölgeler) Sözleşmesi 

— 1948 tarihli ve 88 sayılı İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi 

— 1949 tarihli ve 94 sayılı Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi 

— 1952 tarihli ve 102 sayılı Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi 

— 1962 tarihli ve 117 sayılı Sosyal Politika (Temel Hedefler ve Standartlar) Sözleşmesi 

— 1975 tarihli ve 142 sayılı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi 

— 1981 tarihli ve 156 sayılı Aile Sorumlulukları Olan İşçiler Sözleşmesi 

— 1983 tarihli ve 159 sayılı Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi 

— 1988 tarihli ve 168 sayılı İstihdamı Destekleme ve İşsizliğe Karşı Koruma Sözleşmesi 

— 1989 tarihli ve 169 sayılı Yerli ve Kabile Halkları Sözleşmesi 

— 1996 tarihli ve 177 sayılı Evde Çalışma Sözleşmesi 

— 1981 tarihli ve 155 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme’ye 2020 tarihli Ek 
Protokol 
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— 1997 tarihli ve 181 sayılı Özel İstihdam Büroları Sözleşmesi 

— 2011 tarihli ve 189 sayılı Ev İşçileri Sözleşmesi 

— 2019 tarihli ve 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi 

Tavsiye Kararları 

— 1944 tarihli ve 67 sayılı Gelir Güvenliği Tavsiye Kararı 

— 1955 tarihli ve 99 sayılı Mesleki Rehabilitasyon (Engelliler için) Tavsiye Kararı 

— 1955 tarihli ve 100 sayılı Göçmen İşçilerin Korunması (Az Gelişmiş Ülkeler) Tavsiye Kararı 

— 1957 tarihli ve 104 sayılı Yerli ve Kabile Halkları Tavsiye Kararı 

— 1961 tarihli ve 115 sayılı İşçi Konutları Tavsiye Kararı 

— 1964 tarihli ve 122 sayılı İstihdam Politikası Tavsiye Kararı 

— 1968 tarihli ve 132 sayılı Arazi Kiracı ve Ortakçıları Tavsiye Kararı 

— 1975 tarihli ve 149 sayılı Kırsal İşçi Örgütleri Tavsiye Kararı 

— 1983 tarihli 168 sayılı Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Tavsiye Kararı 

— 1984 tarihli ve 169 sayılı İstihdam Politikası (Ek Hükümler) Tavsiye Kararı 

— 1996 tarihli ve 184 sayılı Evde Çalışma Tavsiye Kararı 

— 1998 tarihli ve 189 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde İstihdam Yaratımı Tavsiye Kararı 

— 2002 tarihli ve 193 sayılı Kooperatiflerin Teşvikine İlişkin Tavsiye Kararı 

— 2004 tarihli ve 195 sayılı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Tavsiye Kararı 

— 2006 tarihli ve 198 sayılı İstihdam İlişkisi Tavsiye Kararı 

— ILO 2012 tarihli ve 202 sayılı Sosyal Koruma Tabanları Tavsiye Kararı 

— 2015 tarihli ve 204 sayılı Kayıtlı Ekonomiye Geçiş Tavsiye Kararı 

— 2017 tarihli ve 205 sayılı Barış ve Dayanıklılık İçin İstihdam ve İnsana Yakışır İş Tavsiye Kararı 

Kararlar 

— Sürdürülebilir İşletmelerin Desteklenmesine İlişkin Karar – Uluslararası Çalışma Konferansı, Haziran 
2007 

— Yoksulluğun Azaltılması için Kırsal İstihdamın Desteklenmesine İlişkin Karar – Uluslararası Çalışma 
Konferansı, Haziran 2008 

Bildirgeler 

— 2022’de değişik, 1998 tarihli ILO Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi 

— 2022’de değişik, 2008 tarihli ILO Adil Bir Küreselleşme İçin Sosyal Adalet Bildirgesi 

— 2019 tarihli Çalışma Yaşamının Geleceğine ilişkin ILO Yüzüncü Yıl Bildirgesi 



 ILC.110/Kayıt No.7A 11 
 

Birleşmiş Milletler Belgeleri 

— 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi  

— 1966 tarihli Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 

— 1966 tarihli Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 

— 1979 tarihli Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 

— 1990 tarihli Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası 
Sözleşme 

— 2006 tarihli Engelli Hakları Sözleşmesi 

— 2007 tarihli Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirgesi 
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