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U l u s l a r a r a s ı  Ç a l ı ş m a  Ö r g ü t üILO Türkiye Ofisi E-Bülteni

Sosyal Adalet için 100 Yıllık Mücadelede ILO
Birinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra, 1919 yılında kurulan 
ILO herkes için insana yakışır iş ve sosyal adalet hedefiyle 
çıktığı yolculukta bu yıl 100. yaşını kutluyor. 

P.2  

ILO Genel Direktörü Guy Ryder 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 
Görüştü
12. Çalışma Meclisine katılmak için Türkiye’ye gelen 
Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. 

P.4  

Cenevre’deki ILO Uluslararası Çalışma 
Konferansı’nda Türkiye’yi Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay Temsil Etti  
10 Haziran 2019 tarihinde Cenevre’de başlayan ve ILO’nun 
kuruluşunun 100. yıl dönümünün kutlandığı 108. Uluslararası 
Çalışma Konferansına Türkiye’yi temsilen Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay katıldı ve ILO’yu kuruluş yıl dönümü 
nedeniyle kutladı.

P.6  

Uluslararası Çalışma Konferansı’nda Çalışma 
Yaşamının Geleceğine İlişkin Bildirge ile 
Şiddet ve Tacize İlişkin Sözleşme Kabul 
Edildi
ILO’nun yüzüncü yılında düzenlenen ve iki hafta süren 
Uluslararası Çalışma Konferansı’nda, çalışma yaşamının 
geleceği hakkında bir bildirge ile şiddet ve taciz hakkında 
dönüm noktası teşkil eden sözleşme ve tavsiye kararı kabul 
edildi. 

P.7  

Uluslararası Çalışma Konferansı’nın 
Tarihi Yüzüncü Yıl Oturumu 10-21 Haziran 
Tarihleri Arasında Cenevre’de Yapıldı  
ILO’nun kuruluşunun 100. yılının kutlandığı Uluslararası 
Çalışma Konferansı’nın 108. Oturumu 10-21 Haziran tarihleri 
arasında Cenevre’de yapıldı. Konferansa, ILO’ya üye 187 
devletten hükümet, işçi ve işverenleri temsil eden 6.000’den 
fazla delege katıldı.

 P.5  

ILO Genel Direktörü Guy Ryder, Ankara’da 
12. Çalışma Meclisi’ne Katıldı
Dört yıl aradan sonra gerçekleştirilen Çalışma Meclisi, 
ILO’nun 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle “Daha Parlak Bir 
Gelecek İçin Çalışmak” temasıyla toplandı.

P.3  

DİREKTÖRÜN
MESAJI
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ILO Genel Direktörü’nden ILO Türkiye Ofisine 
Ziyaret
ILO Genel Direktörü Guy Ryder, 23 Mayıs 2019 tarihinde 
ILO Türkiye Ofisini ederek ofisin çalışmaları hakkında bilgi 
aldı. Ryder, ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan ve ekibine 
başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

P.8   

ILO’nun ve Çocuk İşçiliği ile Mücadelenin 100. 
Yılını Kutladık  
ILO’nun kuruluşunun 100. yılı ve 12 Haziran Dünya Çocuk 
İşçiliği ile Mücadele Günü çerçevesinde 13-14 Haziran 
tarihlerinde Atakule’de çocuk işçiliği ile mücadeleye 
ilişkin tarihsel süreci belgeleyen ve çocuk işçiliğinin sona 
erdirilmesine yönelik mesajlar içeren fotoğraf sergisi 
gerçekleştirildi ve stant açıldı.   

P.9    

Sevgili meslektaşlar ve dostlar,
ILO’nun 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle hazırladığımız #ILO100 Özel Sayısı’nı sizinle paylaşmaktan 
mutluluk duyuyoruz. 
2019 yılının başından beri, ILO’nun 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla ve ILO’nun “Çalışma Yaşamının 
Geleceği” girişimi kapsamında ofisimiz ve sosyal ortaklarımız tarafından pek çok faaliyet gerçekleştirildi. 2019 Mayıs 
ve Haziran ayları #ILO100 kutlamalarının bir dizi önemli etkinlikle Türkiye’de, Cenevre’de ve dünya genelinde ivme 
kazandığı bir dönem oldu.  
Türkiye, 23 Mayıs’ta,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve ILO Genel Direktörü 
Guy Ryder’ın katılımıyla “Daha Parlak Bir Gelecek İçin Çalışmak” temasıyla Ankara’da 
gerçekleştirilen 12. Çalışma Meclisi’ne ev sahipliği yaptı. 
10-21 Haziran tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilen Uluslararası Çalışma Konferansı, 
187 ülkeden 6.000’den fazla delegenin katılımıyla ILO’nun Yüzüncü Yıl Oturumu’nun 
yapıldığı ve 100. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı tarihi bir olaydı.    
Bu tarihi oturumda kabul edilen İş Yerinde Şiddet ve Tacizle Mücadele 
Sözleşmesi şüphesiz gerek Uluslararası Çalışma Konferansı’na gerekse 
çalışma yaşamına damgasını vuran önemli bir gelişmedir. Bu tarihi konferansta 
Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki heyet temsil 
etti.   
ILO Genel Direktörü Guy Ryder, Türkiye ziyareti vesilesiyle Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü ve ILO Türkiye Ofisi’ni ziyaret etti. Genel 
Direktörü ofisimizde ağırlamak bizim için gerçekten büyük bir mutluluk ve 
onurdu.   
#ILO100 ve Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında Ankara’nın simgesi 
Atakule’de gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin ise bizim için ayrı bir anlamı vardı.    
Tüm bu haberlerin detaylarını #ILO100 Özel Sayımızda okuyabilirsiniz. Ekibim ve şahsım 
adına size iyi okumalar diliyorum…

Numan Özcan
ILO Türkiye Direktörü
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Sosyal Adalet için 100 Yıllık 
Mücadelede ILO
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Birinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra 1919 yılında kurulan ILO 
herkes için insana yakışır iş ve sosyal adalet hedefiyle çıktığı 
yolculukta bu yıl 100. yaşını kutluyor

Hafta sonu tatilinin, günde sekiz saat çalışmanın, asgari 
çalışma yaşının, hamile veya hassas gruplara mensup işçiler 
için korumanın hiç olmadığı bir dünya düşünün.

İşte Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) olmasaydı, işte böyle 
bir ortamda çalışıyor olurduk.

Birinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra, 1919 yılında kurulan 
ILO herkes için insana yakışır iş ve sosyal adalet hedefiyle 
çıktığı yolculukta bu yıl 100. yaşını kutluyor. 

ILO’nun yüzüncü yıl dönümünü kutlarken, örgütün tarihine, 
faaliyetlerine ve bir sonraki yüzyıla nasıl hazırlandığına 
kısaca göz attığımızda, ILO Anayasası’nın Başlangıç 
bölümünde özetlenen “evrensel ve kalıcı bir barış ancak 
sosyal adalet temeline dayanır” ilkesinin ne derece geçerli 
olduğunu görüyoruz.  

Üçlü Yapısıyla Özgün bir BM Kuruluşu
ILO, sosyal adalet sağlanmadan evrensel ve kalıcı bir 
barışın sağlanamayacağı inancından hareketle, Birinci 
Dünya Savaşı’nı sonlandıran Versay Anlaşması kapsamında 
kuruldu. 

ILO hem kuruluş amacı hem de yapısıyla farklılaşan bir 
kuruluştu; zira çalışma standartlarını belirlemek için 
hükümet, işçi ve işverenleri bir araya getiriyordu. Dolayısıyla; 
hükümet, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getiren üçlü 
yapısı itibarıyla diğer BM kuruluşları içinde özgün bir yapıya 
sahip bir kuruluştur. 

Öyle ki, 1926’da Cenevre’de ILO için özel inşa edilen binanın 
resmi giriş kapıları bile ILO’nun bu özgün yapısını yansıtacak 
şekilde tasarlanmıştı çünkü kapıyı açmak için, bu üç ortağın 
eşit katkılarını temsil eden üç anahtar gerekiyordu.

ILO İnsan Haklarını Merkeze Koyuyor
ILO kurulduğu günden itibaren milyonlarca insanın çalışma 
yaşamında yer edinmişti. 1919 yılında Washington DC’de 
yapılan ilk Uluslararası Çalışma Konferansı’nda, yani bu üçlü 
yapıyı bir araya getiren ortaklar toplantısında, ILO, en kritik 
çalışma konularını düzenleyen altı Uluslararası Çalışma 
Sözleşmesini kabul etmişti: Sanayide çalışma süresi, işsizlik, 
analığın korunması, kadınların gece çalışması, sanayide 
asgari çalışma yaşı ve gençlerin gece çalışması.

Mayıs 1944’te ise ILO, vizyonunu bir kez daha vurgulayan 
ve insan haklarını merkeze koyan bir dizi ilkeyi içeren 

Philadelphia Bildirgesi’ni kabul etti. Bildirge’nin insan 
haklarına vurgu yapması, sonraki dönemde çalışmanın 
denetimi, örgütlenme özgürlüğü, sendikalaşma ve toplu 
pazarlık hakkı, eşit ücret, zorla çalıştırma ve ayrımcılık 
konularında hukuken bağlayıcı Sözleşmeler ve istişari 
nitelikteki Tavsiye Kararları gibi bir dizi uluslararası çalışma 
standardının kabulünü beraberinde getirdi.   

BM’nin Çalışma Yaşamıyla ilgili İlk Uzman 
Kuruluşu
1945 yılında İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle, ILO 
faaliyetlerinde yeni bir dönem açıldı ve ILO, yeni kurulan 
BM’nin çalışma yaşamıyla ilgili ilk ihtisas kuruluşu oldu. 

XX. yüzyıl biterken, ILO’nun rolü, başta küreselleşmenin 
etkileri olmak üzere çalışma yaşamındaki dönüşümleri 
göğüsleyecek biçimde evrilmeye devam etti. ILO’nun 
desteğini isteyen çağrılar artık yerli halkların hakları, 
işyerinde HIV/AIDS, göçmen ve ev işçileri dâhil olmak üzere 
daha geniş yelpazeyi kapsayacak şekilde arttı.

İnsana Yakışır İş: Temel Kalkınma Hedefi
ILO bugün salt adil küreselleşmenin sağlanmasının değil, 
stratejik bir uluslararası kalkınma hedefi olarak insana 
yakışır işlerin de savunuculuğunu yapıyor. 

Dolayısıyla ILO, kadınlar ve erkeklerin sadece iş sahibi 
olmalarını değil özgürlük, eşitlik, güvenlik ve saygınlık 
koşullarında iş sahibi olmalarını yani insana yakışır işlerde 
çalışmalarının sağlanmasını amaçlıyor ve bunun kapsayıcı ve 
sürdürülebilir büyümeyi ve sosyal barışı gerçekleştirmek için  
vazgeçilmez olduğunu savunuyor. 

ILO’nun 1999 tarihli raporunda ilk kez dile getirilen ve 
2008 yılında, “Adil bir Küreselleşme için Sosyal Adalet 
Bildirgesi”nin bir unsuru olarak resmen benimsenen İnsana 
Yakışır İş Gündemi dört stratejik hedefe odaklanıyor: 
İstihdam, sosyal koruma, sosyal diyalog ve çalışma hakları.  

İnsana Yakışır İş 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Gündeminin de Merkezinde 
ILO’nun savunuculuğunu ve öncülüğünü yaptığı söz konusu 
“insana yakışır iş” kritik bir bileşen olarak ayrıca BM’in 
kabul etmiş olduğu ve 2030 yılına kadar yoksulluğun 
yok edilmesini, eşitsizliklerle mücadeleyi, çevrenin 
korunmasını ve ekonomik kalkınmayı amaçlayan 2030 
sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nde ve 17 Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefinden biri olan Hedef 8 içinde yer alıyor: 
“Kesintisiz, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümenin, tam 
ve üretken istihdamın ve herkes için insana yakışır işlerin 
desteklenmesi.” 

ILO bu yıl yüzüncü yıl dönümünü kutluyor ve kendisini bir 
sonraki yüzyıla hazırlıyor. 

Birleşmiş Milletler’in (BM) çalışma yaşamıyla ilgili 
ihtisas kuruluşu olan ILO uluslararası çalışma 
standartlarını belirler, çalışma yaşamındaki 
temel hakları gözetip geliştirir; insana yakışır iş 
fırsatlarının, sosyal korumanın ve sosyal diyaloğun 
gelişmesini teşvik eder. Hükümet, işçi ve işveren 
temsilcilerini bir araya getirmesi bakımından ILO 
özgün bir yapıya sahiptir. 
• 187 üye devleti olan ILO, en eski BM kuruluşudur. 
• ILO Sekreteryasının merkezi İsviçre’nin Cenevre 

kentindedir. Kuruluşun 40’ı aşkın ülkede teknik 
uzmanlar ağı ve saha ofisleri bulunmaktadır.  

• Uluslararası Çalışma Konferansı (ILC), yeni 
uluslararası çalışma standartlarını belirlemek 
üzere yılda bir kez toplanır; ILO’nun çalışma 
planını ve bütçesini onaylar. 

• Yönetim Kurulu, ILO’nun icra kuruludur ve yılda 
üç kez Cenevre’de toplanır.

ILO’nun İnsana Yakışır İş Gündemi, toplumsal 
cinsiyet eşitliğini içine alacak şekilde, dört 
stratejik hedefe odaklanıyor:
• İstihdam yaratma – yatırım, girişimcilik, beceri 

geliştirme, yeni işler yaratma ve sürdürülebilir 
geçim imkanları için fırsatlar sağlayan 
ekonomilerin geliştirilmesi. 

• Çalışma yaşamındaki hakların güvence altına 
alınması – çalışanların haklarının tanınması ve 
bu haklara saygı gösterilmesinin sağlanması. 
Tüm çalışanların, özellikle dezavantajlı ya 
da yoksul olanların temsil edilmeye, katılım 
göstermeye ve haklarını koruyan yasal 
düzenlemelere ihtiyacı vardır. 

• Sosyal korumanın yaygınlaştırılması – kadınların 
ve erkeklerin güvenli, yeterli serbest zaman ve 
dinlenme imkânları tanıyan, aileyi ve toplumsal 
değerleri gözeten, yitirilen ya da azalan gelir 
karşısında yeterli telafi öngören ve yeterli 
sağlık hizmetlerine erişime izin veren çalışma 
koşullarından yararlanmalarının sağlanması. 

• Sosyal diyaloğun geliştirilmesi – Güçlü ve 
bağımsız işçi ve işveren örgütlerinin olduğu bir 
sosyal diyalog ortamı; verimliliğin artırılması, 
çalışma yaşamında çatışmalardan kaçınılması 
ve uyumlu toplumların inşası açısından merkezi 
önemdedir.

http://www.ilo.org/ankara
http://twitter.com/iloankara
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ILO Genel Direktörü Guy Ryder: 
“Türk hükümetine, işveren ve 
işçi temsilcilerine, ILO’ya ve 
başta çalışma hayatının geleceği 
konusu olmak üzere ILO’nun tüm 
100. yıl girişimlerine gösterdiği 
ilgi için teşekkür ederim.” 

Çalışma Meclisi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
Türkiye’de çocuk işçiliği, kadın istihdamı, genç istihdamı, kayıt dışı 
istidamla mücadele, iş sağlığı ve güvenliği gibi konulara eğilen ILO’ya 
çalışma hayatına yaptığı katkılar için teşekkür etti.
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12. Çalışma Meclisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder’ın 
katılımıyla 23 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da toplandı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen 12. Çalışma 
Meclisinin gündemi, İşin Geleceği Küresel Komisyonu 
tarafından ILO’nun 100. yıl dönümü için hazırlanan “Daha 
Parlak Bir Gelecek İçin Çalışmak” konulu rapor oldu.

ATO Congresium’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
ILO Genel Direktörü Ryder’ın açılış konuşmalarıyla başlayan 
toplantıya hükümet, işçi ve işveren örgütleri, sivil toplum 
kuruluşları ve akademisyenler katıldı.

Erdoğan, Uluslararası Çalışma Örgütünün 100. kuruluş yıl 
dönümüne ulaşmasının takdire şayan olduğunu söyledi. Bağlı 
olduğu Birleşmiş Milletlerden çok daha eski bir kuruluş olan 
ILO’nun, dünyanın her yerinde istihdam ve istihdam şartlarıyla 
ilgili farkındalık oluşturma, standartlar belirleme ve bunların 
uygulanması konusunda dikkate değer faaliyetler yürüttüğünü 
anımsatan Erdoğan, Türkiye’de de çocuk işçiliği, kadın 
istihdamı, genç istihdamı, kayıt dışı istidamla mücadele, iş 
sağlığı ve güvenliği gibi konulara eğilen ILO’ya çalışma hayatına 
yaptığı katkılar için teşekkür etti.

Toplantı gündemi olan “Daha parlak bir gelecek için 
çalışmak” başlığının ILO’nun vizyonunu yansıttığını ifade 
eden Erdoğan, “Bugün dünya endüstri 4.0 gibi, toplum 5.0 
gibi, yaşam 3.0, dördüncü devrim birey 4.0 gibi konuları 
tartışıyoruz. Bu başlıkların hepsi de üretim biçimlerinde 
ve dolayısıyla çalışma hayatında çok köklü değişikliklerin 
bizi beklediğini gösteriyor. İnsan gücünün yerini makine ve 
yazılım gibi unsurların aldığı bir dünyada istihdam konusunu 
yeniden tasarlamak gerekiyor.” diye konuştu.

Bakan Selçuk da ILO’nun 100. yılını tebrik etti ve Çalışma 
Meclisini tüm tarafları bir araya getiren önemli bir sosyal 
diyalog platformu olarak gördüklerini belirtti.

ILO’ya, örgütün kuruluşunun 100. yıl dönümüne ve “çalışma 
hayatının geleceğine” yönelik Türk hükümeti, işverenleri ve 
çalışanlarınca gösterilen ilgiye de teşekkür eden Ryder, “Türkiye’nin 

Milletler Cemiyetine ve ILO’ya katıldığı 1932’den bugüne ilişkilerimiz, 
çalışma hayatına ilişkin temel ilke ve haklar, iş sağlığı ve güvenliği 
ve mültecilerin iş piyasasına entegrasyonu gibi alanlarda son derece 
yoğun bir hal almıştır” diye konuştu. Ryder, bu toplantının ILO’nun 
ve Türkiye’nin ortak tarihinden ders çıkarmak için bir vesile olduğunu 
söyledi. Ryder, şöyle devam etti:

“Tam 100 yıl önce, 1919’un baharında tıpkı ILO’nun kurucularının 
örgütün kuruluşunu Birinci Dünya Savaşı’nın küllerinden kurmaya 
başladığı gibi, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderlik ettiği bir grup 
asker de Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. ILO evrensel ve kalıcı barışın 
ancak sosyal adaletin tesis edilmesiyle mümkün olabileceği 
gibi basit ama aynı zamanda çok güçlü bir fikir üzerine kuruldu. 
Bir yanda biz dünya çapında sosyal adaletsizliğe karşı bir savaş 
başlatmışken, Türk halkı da yabancı işgaline başkaldırıyor ve 
kendi bağımsız geleceği için bir savaş başlatıyordu. Geçtiğimiz 
Pazar günü kutladığınız ve Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş 

Savaşı’nı başlattığı tarih olan 19 Mayıs’ın 100. yıl dönümünü ben 
de tebrik ederim.”

Bu tarihin Türkiye Cumhuriyeti’ni ve yeni bir toplumu 
meydana getiren büyük siyasi ve sosyal değişimin başlangıcı 
olduğunu ifade eden Ryder, Atatürk’ün ortaya koyduğu 
eğitim, medeni kanun ve kadın hakları odaklı reform 
adımlarıyla birlikte, yeni kurulmuş olan ILO ile ilk temasların 
da daha 1920’lerde başladığını hatırlattı.

O günlerden yüzyıl sonra da dünyada kalıcı barışın tesisi 
için ortaya çıkan engellerle mücadelenin sürdüğüne işaret 
eden Ryder, “Geleceğimizi, çalışma hayatının geleceğini ve 
toplumlarımızın geleceğini şekillendirmek bizim elimizde. 
Birlikte herkes için ekonomik güvenlik ve sosyal adalet 
sağlayan bir geleceği şekillendirme sorumluluğunu 
paylaşıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

“İşin Geleceği Küresel Komisyonu Raporu”nda yer alan 
bazı kilit noktalara dikkati çeken Ryder, raporun büyüme, 
kalkınma ve iş temelinde insan merkezli bir gündeme sahip 
olduğunu belirtti.

İnsanların işin geleceği için sunulan fırsatları tam olarak 
değerlendirebilmeleri için ilk ve en önemli yatırımlardan birinin 
onların kabiliyetlerine yapılan yatırım olduğunu anlatan 
Ryder, “Rapor, yaşam boyu evrensel sosyal koruma çağrısında 
bulunuyor. Şunu akılda tutmalıyız ki dünya nüfusunun sadece 
yüzde 45’i en az bir sosyal koruma altındadır.” diye konuştu. 
Ryder ayrıca, Komisyonun aynı zamanda yaşam boyu öğrenme 
ve toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin ilkelerin de altını çizdiğini 
vurguladı.

“İş sağlığı ve güvenliği temel bir hak 
olarak tanınmalı ”

ILO Genel Direktörü Guy Ryder

İş sağlığı ve güvenliğinin de 1998 ILO Bildirgesinde yer alan 
haklara ek olarak temel bir hak olarak tanınması gerektiğini 
kaydeden Ryder, 2014 yılındaki trajik Soma kazası ve 
dünyadaki birçok benzerleri düşünüldüğünde ve her yıl 3 
milyona yakın insanın işle alakalı kaza veya hastalık 
nedeniyle hayatını kaybettiği göz önünde 
bulundurulduğunda, iş sağlığı ve güvenliği konusunun 
aciliyetinin öne çıktığını dile getirdi.

Ryder, ayrıca, raporun toplu iş sözleşmesi ve sosyal 
diyaloğun önemine de dikkati çektiğini belirtti.

“Türkiye’nin Suriyelilere yaklaşımına daha 
önceki ziyaretlerimde bizzat tanık oldum”

ILO Genel Direktörü Guy Ryder 

Türkiye’nin Suriyelilere yaklaşımına daha önce yaptığı 
ziyaretlerde bizzat tanık olduğunu vurgulayan Ryder, 
Türkiye’nin, Suriyelilere yalnızca hayatta kalmaları için 
değil aynı zamanda bir iş bulmaları ve insan onuruna yakışır 
şekilde yaşamaları için verdiği desteğin de altını çizdi.

Ryder ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Birleşmiş 
Milletler 73. Genel Kurulu’nda insanlığın ortak geleceğine 
yönelik küresel tehditlerle mücadelede ve küresel adaletin 
sağlanmasında bir ülkenin tek başına mücadele etmesinin 
imkansız olduğu, bu konuda ortak adım atılması gerektiği 
yönündeki konuşmasını hatırlattı. 

Toplantı daha sonra, “Daha Parlak Bir Gelecek İçin Çalışmak: 
Çalışanların ve İşverenlerin Rolü ve Beklentileri” başlıklı 
panelle devam etti.

12. toplantı dört yıl sonra yapıldı
12. Çalışma Meclisi ile işçi, işveren ve çalışma hayatının 
tüm paydaşları 4 yıl sonra toplanmış oldu. Çalışma Meclisi, 
sosyal diyalog mekanizmasının gereği olarak kamu kurum ve 
kuruluşları, işçi ve işveren kuruluşları, memur sendikaları ve 
bilim insanlarının katılımıyla şura biçiminde çalışıyor. 

Çalışma hayatına dair politikaların belirlenmesi amacıyla bütün 
tarafları buluşturan önemli bir sosyal diyalog platformu niteliği 
taşıyan Çalışma Meclisi, ilk kez 1947 yılında toplanmıştı. Meclis 
daha sonra sırasıyla 1954, 1962, 1965, 1971, 1977, 1984, 1992, 
2004, 2013 ve 2015 yıllarında toplandı. 

“ILO dünyanın her yerinde istihdam 
ve istihdam şartlarıyla ilgili farkındalık 
oluşturma, standartlar belirleme ve 
bunların uygulanması konusunda dikkate 
değer faaliyetler yürütüyor ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

“Bu toplantı ILO’nun ve Türkiye’nin 
ortak tarihinden ders çıkarmak için bir 
vesile. Bir yanda biz dünya çapında sosyal 
adaletsizliğe karşı bir savaş başlatmışken, 
Türk halkı da yabancı işgaline başkaldırıyor 
ve kendi bağımsız geleceği için bir savaş 
başlatıyordu”

ILO Genel Direktörü Guy Ryder 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Genel Direktör Ryder’a 
ILO’nun Türkiye’de çalışma 
hayatına yaptığı katkılardan 
dolayı teşekkür etti 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ILO Genel Direktörü Ryder, ILO 
ve Türkiye arasındaki işbirliğine dair memnuniyetini ifade ederek 
Türkiye’de sayısı giderek artan ILO projelerinin önemine dikkat çekti  

Çalışma Meclisine katılmak için Türkiye’ye gelen 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy 
Ryder, 23 Mayıs 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile görüştü. 

Görüşmede, ILO-Türkiye ilişkileri ile son dönemde giderek 
artan işbirliğini daha ileri taşımak için neler yapılabileceği 
konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Direktör 
Ryder’ı ILO’nun kuruluşunun 100. yıl dönümü sebebiyle 
kutladı ve ILO’nun Türkiye’de çalışma hayatına yaptığı 
katkılardan dolayı kendisine teşekür etti. 

Cumhurbaşkanı ayrıca, Türkiye’nin 2015’teki G-20 dönem 
başkanlığı ve 2017’de İstanbul’da yapılan ILO Avrupa Bölge 
Toplantısı sırasında da kendini gösteren, Türkiye ve ILO 
arasındaki artan işbirliğine ilişkin memnuniyetini ifade etti. 

ILO Genel Direktörü, ILO ve Türkiye arasındaki işbirliğinden 
duyduğu memnuniyeti ifade ederek başta Suriyeli mülteciler 
konusunda olmak üzere genişleyen ILO proje portföyünün 
önemine dikkat çekti. ILO Genel Direktörü ayrıca 

çalışma yaşamının geleceğine ilişkin her ülkede stratejik 
tartışmaların yapılmasına ihtiyaç olduğuna dikkat çekti ve 
Türkiye’deki Ekonomik ve Sosyal Konseyin bu anlamda iyi bir 
platform olabileceğini belirtti. 

Görüşmede Genel Direktöre, ILO Avrupa ve Orta Asya Bölge 
Direktörü Heinz Koller, ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan 
ve Genel Direktör Danışmanı Audrey Esposito eşlik etti.  
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Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) kuruluşunun 100. 
yılının kutlandığı Uluslararası Çalışma Konferansı’nın (ILC)108. 
Oturumu 10-21 Haziran 2019 tarihleri arasında Cenevre’de 
yapıldı. 

Konferansa, ILO’ya üye 187 devletin hükümet, işçi ve 
işverenleri temsil eden 6.000’den fazla delege katıldı. 

Konferansın açılış konuşmasını yapan ILO Genel Direktörü 
Guy Ryder, çalışma yaşamının, 100 yılda gördüğü “en büyük 
ve dönüştürücü” değişikliklerle karşı karşıya olduğunu ifade 
ederek ILC  delegelerini bu “dönüm noktası”nı aşmak için 
sorumluluk üstlenmeye çağırdı.

Guy Ryder konuşmasında “çağımızın belirsizlik ve 
güvencesizlikleri, sosyal adaletin gerçekleştirilmesinin 
istikrar ve barış için vazgeçilmez olduğunu, insana yakışır 
işlere erişimin insan esenliğinin artırılmasında hayati önem 
taşıdığını vurguluyor” dedi.

Yüzüncü Yıl Oturumu ’nun çalışma yaşamının ve ILO’nun 
geleceğine adandığını vurgulayan Genel Direktör Guy 
Ryder, “bu mesele, insanların acil yanıt ve eyleme 
ihtiyaç duydukları ve bunu sağlamaya yönelik kolektif 
kapasitemizin sorgulandığı bir zamanda, insanlar için en 
önemli sorunları ele almaya ilişkindir. Öyle bir zaman ki, 
insanlar kendi yaşamlarının kontrolünü bizzat ele alma 
ihtiyacını hissediyorlar” dedi. 

“Gerçek şu ki, çalışma yaşamının geleceği, bizim 
kararlarımız, seçimlerimiz, bunları ısrarla uygulama 
kapasitemiz, işbirliği yapma isteğimiz, ve insana yakışır 
iş, sosyal adalet ve barışı sürekli geliştirmek suretiyle 
istediğimiz çalışma yaşamını hayata geçirme isteğimizin 
ürünü olacaktır.”

Ryder, ILO’nun eşsiz sürekliliğinin üç şeye bağlı olduğunu 
ifade etti: “Sosyal adalet görevi, üçlü yapısı ve sürekli uyum 
sağlama ve değişimin getirdiği zorluklardan kaçmak yerine 
onlarla yüzleşme kapasitesi”.    

İki hafta süren Konferans’ta 40’ı aşkın devlet ve hükümet 
başkanı konuşma yaptı. Hükümet, işçi ve işverenleri temsil 
eden 6.000’den fazla delege, Konferans’ta çalışma yaşamını 
dönüştüren değişimleri tartıştı ve çalışma yaşamının 
geleceğine ilişkin ILO Yüzüncü Yıl Bildirgesi’ni kabul etti.  
Delegeler ayrıca, işyerinde şiddet ve tacizi tartışarak şiddet 
ve tacize ilişkin sözleşme ve tavsiye kararını kabul etti.  

ILO Genel Direktörü Guy 
Ryder: “ILO’nun eşsiz 
sürekliliği üç şeye bağlıdır: 
sosyal adalet görevi, üçlü 
yapısı ve sürekli uyum 
sağlama ve değişimin getirdiği 
zorluklardan kaçmak yerine
onlarla yüzleşme kapasitesi”.
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Uluslararası Çalışma Konferansı’nda çalışma yaşamını dönüştüren 
değişimler tartışıldı, çalışma yaşamının geleceğine ilişkin ILO 
Bildirge’si kabul edildi ve şiddet ve tacize ilişkin sözleşme ve tavsiye 
kararı kabul edildi
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ILO Uluslararası Çalışma 
Konferansı’nda konuşan 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay “ILO, ayırt edici 
yönünü sadece sosyal barışı 
tesis ederek değil aynı zamanda 
uluslararası barışa katkı 
sunarak da kanıtlamıştır,” dedi.  
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Türkiye’yi Uluslararası Çalışma Konferansı’nda temsil eden 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ILO’yu, kuruluş yıl 
dönümü nedeniyle kutladı ve ILO’nun gelecek yüzyılda da önemli 
bir rol üstleneceğine dair inancını ifade etti

Bu yıl 10-21 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleşen 
toplantı ILO’nun kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle 
dünya genelinde 187 ülkeden 6.000’den fazla delegeyi bir 
araya getirdi.

Konferans kapsamında heyetlerarası görüşmeler de 
gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 
ILO’nun 108. Uluslararası Çalışma Konferansı’nda bir 
konuşma yaptı.

ILO’nun kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle, 
konferansta hitap etmekten onur duyduğunu vurgulayan 
Oktay: “Bu konferansın dünyadaki insanların refahına 
katkıda bulunmasını içtenlikle ümit ediyorum,” dedi.

“Türkiye ILO’nun işin geleceğine ilişkin insan-merkezli 
yaklaşımını destekliyor”

Kurulduğu günden bu 
tarafa etkin şekilde 
çalışmalarını sürdüren 
ILO’yu başarılı ve verimli 
çabalarından dolayı tebrik 
eden Oktay, Türkiye’nin 
işin geleceğine ilişkin 
tematik tartışmalara 
ve ILO’nun 100. yıl 
etkinliklerine büyük önem 
verdiğini vurgulayarak 
Türkiye’nin, ILO’nun işin 
geleceğine ilişkin insan-
merkezli yaklaşımını 
desteklediğini vurguladı. 

Oktay “Reformlarımız ve 
başarılarımız; bir taraftan yatırıma, istihdama ve üretime 
öncelik vermek suretiyle, bu insan-merkezli yaklaşım 
anlayışı sayesinde gerçekleşti,” dedi. 

ILO’nun köprü görevi üstlenen rolüne vurgu yapan Oktay: 
“ILO ayırt edici yönünü sadece sosyal barışı tesis ederek 
değil aynı zamanda uluslararası barışa katkı sunarak da 
kanıtlamıştır,” şeklinde konuştu. 

Bu işlevi nedeniyle, ILO’nun gelecek yüzyılda da önemli bir 
rol üstleneceğine dair inancını dile getiren Oktay “ILO’nun, 
müzakere yoluyla mutabakatı sağlamaya yönelik temel 
prensipleri sayesinde, iki dünya savaşının yaralarını 
iyileştirme; ekonomik ve sosyal zorluklardan kaynaklanan 
sosyal gerginlikleri paydaşlarla birlikte giderme çabası 
ve daha iyi çalışma koşullarını sağlama hususlarındaki 
başarıları şüphesiz ILO’nun başarılı tarihindeki önemli 
dönüm noktalarıdır,” dedi. 

“Türkiye ve ILO arasındaki işbirliği 1927’de başladı. Bu 
işbirliği, dış ilişkilerimizde ve iş yaşamının, Türkiye’deki 

kurumların ve gümrüklerin yapılandırılmasında önemli 
etkiler yapmıştır,” diyen Oktay “Bugün, genç istihdamından 
kadın istihdamına ve kayıt dışı istihdamın önlenmesinden 
göçmenlerin çalışma yaşamına entegrasyonuna kadar 
çalışma yaşamının tüm yönleriyle ilgili olarak ILO ile 
işbirliğimiz devam etmektedir” şeklinde konuştu. 

“ILO’nun göçmen ve mülteciler konusundaki katkılarını 
kutluyorum”

Konuşmasında Suriye’de Mart 2011’de başlayan süreç 
sonrası yaşanan göç konusuna da değinen Oktay İkinci 
Dünya Savaşı’ndan bu yana dünyanın en büyük göç 
gerçeğiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi. 

Türkiye’nin, iç savaş, 
baskı, şiddet ve 
terörden kaçan 4 
milyondan fazla 
Suriyeliye kapılarını 
açtığını ve geçici 
koruma altında 
bulunanlara 37 milyar 
dolardan fazla mali 
yardımın yapıldığını 
belirten Oktay, “Karşı 
karşıya kalınan bu 
insani trajedi ancak 
uluslararası toplumun 
yük ve sorumluluğu 
paylaşması 

durumunda rahatlayabilir. Coğrafi yakınlık hiçbir ülkeyi 
bu trajedinin tek sorumlusu ve yüklenicisi yapmamalıdır,” 
şeklinde konuştu. 

Oktay göçmenlerin ve mültecilerin bir taraftan da yaşadıkları 
ülkelerin ekonomilerine önemli katkılar sağladığını 
dolayısıyla göçün etkili bir şekilde yönetilmesi durumunda 
ev sahibi ülkeler ve göçmenler açısından bir kazan-kazan 
durumunun oluşturabileceğine de dikkat çekti. 

Karşılaştıkları olumsuz basmakalıp önyargıların, ayrımcılığın 
ve yabancı düşmanlığının göçmenlerin ve mültecilerin 
koşullarını daha da kötüleştirdiğini ifade eden Oktay, 
“Bu nedenle, hükümetler; yaşam ve çalışma koşullarını 
iyileştirmenin yanı sıra yabancı düşmanlığı ve göçmen karşıtı 
duygular gibi kabul edilmesi mümkün olmayan eğilimlerle 
mücadele etmenin yollarını bulmak zorunda,” şeklinde 
konuştu. 

“Pek çok gelişmiş ülke göçmen ve mültecileri varoluşsal bir 
tehdit olarak görürken ve onlara karşı populist politikalar 
benimserken; ILO’yu, göçmenlere ve mültecilere yönelik 
çalışmaları, katkıları ve girişimleri nedeniyle kutluyorum.”
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ILO’nun yüzüncü yılında düzenlenen Uluslararası Çalışma 
Konferansı, iki hafta süren çalışma oturumları sonunda 21 
Haziran’da, çalışma yaşamının geleceği hakkında bir Bildirge 
ile şiddet ve taciz hakkında dönüm noktası teşkil eden 
sözleşme ve taviye kararını kabul etti.   

Çalışma Yaşamının Geleceğine ilişkin ILO Yüzüncü Yıl 
Bildirgesi 2019, ILO’nun değişen çalışma yaşamındaki görevi, 
güçlü niyet beyanı, harekete geçme çağrısı ve eylemine 
yönelik yol haritasının uygunluğunun ve öneminin ILO’nun 
kendisi tarafından yeniden doğrulanması anlamına geliyor.  

ILO Genel Direktörü Guy Ryder, “Bugün kabul ettiğimiz belge 
bizi bu Örgüt’ün geleceğinde ileriye götürecek bir pusula, 
bir yol haritasıdır çünkü çalışma yaşamının geleceği bizim 
Örgüt’ümüzün geleceğidir” dedi.   

Bildirge, çalışma yaşamının geleceğine insan 
merkezli bir bakış açısı ile bakıyor
Bildirge, çalışma yaşamının geleceğine üç temel hedefi 
gözeterek insan merkezli bir bakış açısı ile bakıyor. Bunlar, 
tüm çalışanların yeterli şekilde korunmasını sağlamak 
için çalışma yaşamı kurumlarını güçlendirmek; sürekli, 
kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyüme için insana yakışır işi 
ve sürdürülebilir istihdamı teşvik etmek; insanların çalışma 
yaşamındaki değişimlerden faydalanmalarını sağlamak 
için tüm çalışanların kapasitelerini güçlendirmek şeklinde 
özetlenebilir. 

Eylem Alanları:
• Toplumsal cinsiyet eşitliğinin fırsatlar ve uygulama 

açısından etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi

• Herkes için etkin hayat boyu öğrenme ve kaliteli eğitim

• Kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal korumaya evrensel 
erişim

• İşçilerin temel haklarına saygı

• Yeterli asgari ücret

• Çalışma süresinde azami sınırlar

• İşyerinde sağlık ve güvenlik

• İnsana yakışır işi teşvik eden ve verimliliği artıran 
politikalar

• Uygun gizlilik ve kişisel verilerin korunmasını sağlayan ve 
platform çalışması da dahil işin dijital dönüşümüyle ilgili 
çalışma yaşamındaki zorluk ve fırsatlara cevap veren 
politika ve önlemler.

BM Genel Sekreteri António Guterres Bildirge’nin “tüm 
dünyada insanlar için daha parlak bir geleceğe kapı açacak 
tarihi bir fırsatı işaret ettiğini” ifade etti.   

Şiddet ve Taciz Sözleşmesi Şiddet ve Tacizi 
İnsan Hakları İhlali Kabul Ediyor 

Yüzüncü Yıl Uluslararası Çalışma Konferansı’nda ayrıca 
işyerinde şiddet ve tacizle mücadeleye yönelik Şiddet ve Taciz 
Sözleşmesi 2019 ile Şiddet ve Taciz Tavsiye Kararı 2019 kabul 
edildi.  Sözleşme 439 kabul, 7 red ve 30 çekimser oyla; Tavsiye 
Kararı ise 397 kabul, 12 red ve 44 çekimser oyla kabul edildi.     

Sözleşme, çalışma yaşamındaki şiddet ve tacizin “insan 
hakları ihlali veya istismarı teşkil edebileceğini... fırsat 
eşitliğine bir tehdit ve kabul edilemez olduğunu ve insana 
yakışır işle bağdaşmadığını kabul ediyor”. “Şiddet ve tacizi”, 
“fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik zararı amaçlayan, 
bunlarla neticelenen veya neticelenmesi muhtemel olan” 
davranış, uygulama veya tehditler olarak tanımlıyor. 
Üye devletlere “genel bir sıfır tolerans ortamı” yaratma 
sorumlulukları olduğunu hatırlatıyor.   

Yeni uluslararası çalışma standardı, sözleşmeden kaynaklanan 
statülerine bakmaksızın, işçi ve çalışanları korumayı amaçlıyor 
ve eğitimdeki kişileri, stajyer ve çırakları, istihdamı sonlandırılan 
işçileri, gönüllüleri, iş arayanları ve iş başvurusunda bulunanları 
da kapsıyor. “Bir işveren yetkisini kullanan veya görev yahut 
sorumluluklarını yerine getiren bireylerin” de şiddete ve tacize 
maruz kalabileceğini kabul ediyor.    

Standart; işyerinde, işçiye ödeme yapılan, işçinin dinlendiği 
veya yemek molası verdiği veya sağlık, yıkama veya değiştirme 
imkanlarını kullandığı yerlerde; işle ilgili gezi, seyahat, eğitim, 
etkinlik veya sosyal faaliyetler sırasında; işle ilgili iletişimde 
(bilgi ve iletişim teknolojileri dahil); işveren tarafından sağlanan 
konaklamada; ve işe gidiş-gelişte meydana gelen şiddet ve 
tacizi kapsıyor. Ayrıca, şiddet ve tacizin üçüncü tarafları da 
içerebileceğini kabul ediyor.    

ILO Genel Direktörü Guy Ryder oturumda sözleşme ve 
tavsiye kararının kabulüne ilişkin memnuniyetini ifade etti. 
Ryder “Yeni standartlar, herkesin şiddet ve tacizden arınmış 
çalışma yaşamı hakkını kabul ediyor” dedi. 

Ryder “Bir sonraki adım, bu korumaları uygulamaya 
koymaktır; böylece kadın ve erkekler için daha iyi, daha 
güvenli, insana yakışır bir çalışma ortamı yaratırız. Eminim 
ki, bu konuda gördüğümüz işbirliği ve dayanışma ile halkın 
eylem talebi göz önünde tutulursa, çabuk ve yaygın 
onaylamalar ve hayata geçirilecek eylemler göreceğiz,” dedi.   

Guterres de Tavsiye Kararı’nın eşlik ettiği Şiddet ve Taciz 
Sözleşmesi’nin kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.   

Sözleşme, iki üye devletin onaylamasından 12 ay sonra 
yürürlüğe girecek. Hukuken bağlayıcı olmayan Tavsiye 
Kararı, Sözleşme’nin nasıl uygulamaya konulacağına ilişkin 
rehberlik sağlıyor.  

En son 2011 yılında kabul ettiği 189 No’lu Ev İşçileri 
Sözleşmesi’nden bu yana Uluslararası Çalışma Konferansı 
ilk kez yeni bir Sözleşme kabul etti. Sözleşmeler hukuken 
bağlayıcı uluslararası belgeler iken, Tavsiye Kararları ise 
tavsiye ve rehberlik sağlıyor.    
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ILO Genel Direktörü Guy 
Ryder: “Yeni standartlar, 
herkesin şiddet ve tacizden 
arınmış çalışma yaşamı 
hakkını kabul ediyor... Bir 
sonraki adım, bu korumaları 
uygulamaya koymaktır.” 

Kabul edilen Bildirge, ILO’nun ve çalışma yaşamının geleceğine 
ilişkin bir yol haritası niteliği taşırken, işyerinde şiddet ve tacize 
ilişkin Sözleşme, çalışma yaşamındaki şiddet ve tacizin insan hakları 
ihlali olduğunu ve insana yakışır işle bağdaşmadığını kabul ediyor  

“Bildirge iddialıdır - ikinci yüzyılında 
ILO’nun görevini yerine getirmesi için 
bir temel belirliyor. Ancak, Yüzüncü Yıl 
Bildirgesi istek veya niyet beyanından çok 
daha fazlasıdır. Bu Bildirge kalkınmaya 
nasıl baktığımıza ilişkin paradigmada bir 
değişiklik öneriyor”

BM Genel Sekreteri António Guterres

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/meetingdocument/wcms_712848.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/meetingdocument/wcms_712848.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711570.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711570.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711575.pdf
http://www.ilo.org/ankara
http://twitter.com/iloankara
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ILO Genel Direktörü Guy 
Ryder, ILO Ankara Ofisi’ni 
ziyareti sırasında, Ofisin 
bölgedeki kritik önemine 
dikkat çekti 

Çalışma arkadaşlarımıza teşekkür eden ILO Genel Direktörü 
Guy Ryder, ILO Ankara Ofisinin bölgedeki kritik önemine ve  
hızlı bir şekilde büyüyen bir ofis olmasına vurgu yaptı. Ryder 
ayrıca ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan ve ekibine başarılı 
çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, Ryder’a ILO’nun 100. 
yılı vesilesiyle hazırlanan ILO100 pulunu takdim etti. 

http://www.ilo.org/ankara
http://twitter.com/iloankara
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ILO’nun ve Çocuk İşçiliği 
ile Mücadelenin 100. Yılını 
Kutladık 
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun kuruluşunun 100. 
yılı ve 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü 
çerçevesinde, 13-14 Haziran tarihlerinde Ankara’nın simgesi 
Atakule’de çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin tarihsel süreci 
belgeleyen ve çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik 
mesajlar içeren bir fotoğraf sergisi gerçekleştirildi ve stant 
açıldı. 

Sergi ve standın yanı sıra, Atakule’nin hem kulesindeki 
döner ekrana hem de giriş kapısının üzerindeki büyük 
dış ekrana yansıtılan görsellerle çocuk işçiliğinin sona 
erdirilmesine yönelik çağrıda bulunuldu ve 10 Haziran’da 
Cenevre’de başlayan Uluslarararası Çalışma Konferansı’nda 
gerçekleştirilen ILO’nun 100. yıl kutlamaları ve etkinlikleriyle 
eş zamanlı olarak ILO’nun 100. yılı başkentte de kutlandı.  

Sergi alanında kurulan stantta ILO Türkiye Ofisi ve 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde 
yürütülen “Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En 
Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine 
Yönelik Kapsamlı Model Projesi” çerçevesinde çekilen 
Pikolo belgeselleri yansıtılarak çocuk işçiliği ile mücadeleye 
dikkat çekmek üzere bilgilendirmede bulunuldu. Ayrıca, 
ziyaretçilerle çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik 
materyaller paylaşıldı.

http://www.ilo.org/ankara
http://twitter.com/iloankara

