
     110. ULUSLARARASI ÇALIŞMA KONFERANSI 

GERÇEKLEŞTİ 

1919 yılından bu yana, sosyal sorunlara çözüm arandığı, çalışma koşullarının 

tartışıldığı ve uluslararası çalışma standartlarının görüşüldüğü Uluslararası Çalışma 

Konferansı’nın 110’ncu oturumu 27 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında 

gerçekleşmiştir. 

 ILO’nun 187 üye devletinden hükümet, işveren ve işçi örgütlerinin temsil 

edildiği Dünya Emek Parlamentosu olarak da anılan Konferansa 4.000’i aşkın delege 

katılmıştır. Konferansta Türkiye’den bir işçi, bir işveren ve iki hükümet delegesi olmak 

üzere dört delege yer almıştır. Türkiye İşçi Delegesi olarak, TÜRKİŞ Genel Başkanı 

Ergün Atalay katılmıştır. Konferans Başkanlığına, Arjantin Çalışma, İstihdam ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı Claudio Moroni seçilirken, başkan yardımcıları ise Katar hükümet 

temsilcisi Ali Samikh Al-Marri, Brezilya işveren temsilcisi Alexandre Furlan ve Peru 

işçi temsilcisi Paola del Carmen Egúsquiza Granda olmuştur.  

Konferansın açılışında konuşan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel 

Direktörü Guy Ryder, savaş başlatarak sosyal adaleti engelleyenlere karşı hukukun 

üstünlüğü savunmak gerektiğini vurgulamıştır. Ryder, kalıcı barışın sosyal adalete 

dayandığını, bunun gerçekleştirilmesinin barışa bağlı olduğunu ancak savaş 

başlatanların sosyal adaleti engellediklerini ve barışı tehlikeye soktuklarını belirtmiştir.  

Kovid-19 Salgının ardından iş gücü piyasalarında dengesiz ve kırılgan bir 

toparlanma yaşandığını belirten Ryder, Ukrayna’daki savaş nedeniyle küresel 

ekonominin başına daha kötü şeyler gelme olasılığı çok yüksek olduğu uyarısında 

bulunmuştur. Bu durumun küresel gıda, enerji ve finans krizleri ürettiği tespitinde 

bulunan direktör, mevcut ortamın uluslararası iş birliği üzerinde büyük bir baskı 

yarattığını söylemiştir. 

Türkiye işçi delegesi olarak ILO Genel Kuruluna hitap eden TÜRK-İŞ Genel 

Başkanı Ergün Atalay; pandemi sonrası yaraların sarılması gerekirken, Ukrayna’da 

başlayan savaşın gelecek kaygılarını arttırdığını, enerji güvenliğinin, gıdaya ve suya 

erişimde yaşanan sıkıntıların ve yüksek enflasyonun konuşulmaya başladığını, 

geçmişten günümüze gıda ve enerji gibi kritik öneme sahip sektörlerin 

özelleştirilmemesi gerektiğini dile getirdiklerini ve kriz döneminde bunun çok daha iyi 

anlaşıldığını ifade etmiştir. Atalay, emekçilerin alım gücünün günden güne azaldığını, 

asgari ücret ile çalışanların, emeklilerin, kadroya giremeyen taşeron işçilerin, 

emeklilikte yaşa takılanların, geçici işçilerin sorunlarının acil çözüm beklediğini ve 



bütün bunlarla birlikte sendikal örgütlenmeye karşı olan bazı işverenlerin emeği 

sömürmeye, sendikalı olan işçileri işten çıkarmaya devam ettiğini, bu konuda 

tahammülün kalmadığını ve önümüzdeki yasama döneminde, sendikalarla müzakere 

edilerek; darbe anayasasının sendikal haklar üzerindeki olumsuz etkisini ve 

örgütlenmenin önündeki engelleri ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılması 

gerektiğini beyan etmiştir. 

 110. Uluslararası Çalışma Konferansı Komite Çalışmaları: Uluslararası 

Çalışma Konferansı Standart Belirleme Komitesinde, ILO Kaliteli Çıraklık Tavsiye 

Kararı kabul edilmiştir. Çıraklık ile ilgili yeni bir uluslararası çalışma standardının 

oluşturulması için ILO ofis görüşme özeti ve standart taslağına ilişkin bir rapor 

hazırlayacak, rapor görüşler alınmak için devlet, işçi ve işveren taraflarına gönderilecek, 

gelen görüşler üzerine ILO ofis standart taslağını revize edecek, 2023 yılında 

gerçekleşecek olan 111. Uluslararası Çalışma Konferansında standart taslağının ikinci 

görüşmesi yapılacak ve Standart Konferansın oylamasına sunulacaktır.  

Konferansın kapanış genel kurulunda, ILO standartlar sisteminin temel denetim 

organı olan Standartları Uygulama Komitesi’nin raporu onaylandı. Raporda, ILO 

sözleşmelerine uyulmasına ilişkin 22 ayrı ülkenin davası incelenmiştir. Sözleşme 

Tavsiye Kararlarının Uygulanmasına İlişkin Uzmanlar Komitesi, “Bakım 

Ekonomisinde Temel Aktörler Olan Bakıcılar ve Ev İşçileri İçin İnsana Yakışır İşlerin 

Sağlanması” hakkında raporu değerlendirdi. İnsana yakışır iş, sosyal ve dayanışma 

ekonomisi ve istihdam stratejik hedefi konularının görüşüldüğü Komisyon, Konferansta 

çalışmalarını tamamlamıştır. 1998 tarihli, Çalışma Hayatında Temel İlkeler ve Haklar 

Bildirgesinin 2. paragrafındaki değişiklikle güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları 

ILO’nun temel ilke ve haklar çerçevesine dâhil edilmiştir. Konferans genel kurulu, 2006 

tarihli Denizcilik Çalışma Sözleşmesindeki değişiklikleri onaylamış ve İnsana Yakışır 

İş ve Sosyal Dayanışma Ekonomisi Komistesi’nin raporunu kabul etmiştir. 

 


