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b�r sözleşmen�n uygulanışına �l�şk�n daha ayrıntılı yönlend�rmeler sağlayarak 
sözleşmey� tamamlar 

(herhang� b�r sözleşme �le bağlantılı olmaksızın) kapsadığı alanda yönlend�rmeler 
sunar.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ned�r?

ILO, çalışma alanındak� standartları bel�rlemek, pol�t�kalar gel�şt�rmek ve �nsana yakışır 
�şler� teşv�k eden programlar tasarlamakla sorumlu b�r B�rleşm�ş M�lletler kuruluşudur. 
Aynı zamanda, çalışan, �şveren ve devletler�n eş�t zem�nde b�r araya geld�kler� b�r yapı 
olmasından ötürü B�rleşm�ş M�lletler’�n üç taraflı tek kuruluşu n�tel�ğ�n� taşır.

ILO sözleşmes� ve ILO tavs�ye kararı ne anlama gel�r?

Sözleşme hukuken bağlayıcı b�r uluslararası antlaşmadır. ILO’ya üye b�r ülke b�r 
sözleşmey� �mzalayarak kabul ett�ğ�nde, sözleşmey� ulusal hukuklarına ve ülkedek� 
uygulamalara da tatb�k etmey� ve düzenl� aralıklarla uygulaması konusunda raporlar 
sunmayı kabul etm�ş olur. Ayrıca ülkeler hakkında, ILO’nun denet�m prosedürler�n� 
kullanarak kabul etm�ş oldukları b�r sözleşmey� �hlalden dolayı ş�kâyette bulunulab�l�r.

Tavs�ye kararı �se bağlayıcı olmayan b�r kılavuz n�tel�ğ�nde olup, 

         veya 

B�r tavs�ye kararı �le b�rl�kte uygulanan b�r sözleşme güçlü b�r uluslararası enstrüman 
n�tel�ğ�nded�r. 

Sözleşme ve tavs�ye kararları devlet, �şveren ve çalışanların tems�lc�ler�nce yürütülen 
müzakerelerden sonra ILO’nun her yıl düzenlenen Uluslararası Çalışma Konferansı’nda 
kabul ed�l�r.

190 Sayılı ILO Sözleşmes� (C190) ned�r ve neden öneml�d�r?

C190, “ş�ddet ve tac�z” konusunda herkes�n -c�ns�yete dayalı ş�ddet ve tac�z de dâh�l 
olmak üzere- her türlü ş�ddet ve tac�zden korunarak çalışab�lme hakkını düzenleyen çığır
açıcı b�r sözleşmed�r. 21 Haz�ran 2019’da düzenlenen 100’üncü Uluslararası Çalışma 
Konferansı’nda kabul ed�lm�şt�r. Sözleşme, 206 Sayılı Tavs�ye Kararı �le get�r�len 
yönlend�rmelerle b�rl�kte uygulanır.



İş yaşamında ş�ddet ve tac�z 
ne anlama gel�r?

İş yaşamında (sözleşmedek� tab�rle 
söylersek �ş dünyasında) “ş�ddet ve tac�z”, 
tek b�r kez gerçekleşen ya da tekrarlanan; 
f�z�ksel, ps�koloj�k, c�nsel ya da ekonom�k 
zarar veren, zarar verme amacı güden 
veya böyle b�r zarar doğurması muhtemel 
olan b�r d�z� kabul ed�lemez davranış ve 
uygulama ya da bu tür davranışlarla tehd�t
etme hal�n� �fade eder ve toplumsal 
c�ns�yet temell� ş�ddet ve tac�z� de kapsar. 
Bu tür davranışlar arasında f�z�ksel ya da 
sözel ş�ddet, zorbalık ve mobb�ng, c�nsel 
tac�z, tehd�t ve ısrarlı tak�p g�b� 
davranışların yanında ps�kososyal r�sk ve 
sıkıntıları da doğuran kötü n�yetl� �şyer� 
uygulamaları yer alır.

Ham�le olduğum �ç�n zorbalık ve 
tac�ze maruz bırakılıyorsam ne 
yapab�l�r�m?

Ham�le kadınlar sık sık �zole ed�lme, 
sözel ya da f�z�ksel ş�ddet ya da �şten 
çıkarma g�b� yollarla �şte ayrımcılık 
ve tac�ze maruz kalırlar. Ham�lel�k 
durumundan Sözleşmede özell�kle
bahsed�lm�ş olmasa da, devletlere 
 "b�r veya daha fazla kırılgan gruba
veya �ş yaşamında ş�ddet ve 
tac�zden orantısız şek�lde 
etk�lenen gruplara a�t �şç� veya 
d�ğer k�ş�lere –buna kadın �şç�ler 
de dah�l- �st�hdam ve meslek 
konusunda eş�tl�k ve ayrım 
gözetmeme hakkını sağlayan 
kanun, düzenleme ve pol�t�kaları 
kabul etme" yükümlülüğü 
get�r�l�yor. Ham�le kadınlar da �nsan 
haklarıyla �lg�l� b�rçok uluslararası 
antlaşmada “kırılgan grup” olarak 
tanımlanmış durumda, 206 sayılı 
Tavs�ye Kararı’nın 13. fıkrası 
uyarınca da bu şek�lde görülmeler� 
gerek�yor.

Bu da toplumsal c�ns�yet temell� b�r 
ş�ddet ve tac�z şekl�d�r.
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Toplumsal c�ns�yet temell� 
ş�ddet ve tac�z ned�r?

Sözleşme bunu, k�ş�lere c�ns�yetler�nden 
ya da toplumsal c�ns�yetler�nden dolayı 
yönelt�len veyahut bel�rl� b�r c�ns�yete 
ya da toplumsal c�ns�yete mensup k�ş�ler� 
çok daha büyük ölçekte etk�leyen 
ş�ddet ve tac�z olarak n�teler. 
Bu ter�m c�nsel tac�z� de kapsar.
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Sözleşme, toplumsal c�ns�yet 
temell� ş�ddet ve tac�ze yönel�k 
tedb�rler alınmasını zorunlu 
tutuyor mu?

Evet: Sözleşme kadınları ve kız 
çocuklarını çok daha büyük ölçekte 
etk�leyen toplumsal c�ns�yet temell� 
ş�ddet ve tac�z�n varlığını kabul eder.

İş yaşamında ş�ddet ve tac�ze son 
vermek �ç�n bunun temel�nde yatan 
nedenler� (toplumsal c�ns�yet roller�, 
b�rden fazla ve b�rb�r�yle kes�şen 
ayrımcılık türler� ve eş�t olmayan 
toplumsal c�ns�yet temell� güç 
�l�şk�ler� vb.) ve r�sk faktörler�n� de 
çözüme kavuşturmayı amaçlayan
kapsayıcı, bütüncül ve toplumsal 
c�ns�yete duyarlı b�r yaklaşımın 
elzem olduğunu vurgular.

Devletler�n �ş yaşamında -toplumsal 
c�ns�yet temell� ş�ddet ve tac�z de 
dâh�l olmak üzere- ş�ddet ve tac�z� 
tanımlamak, yasaklamak ve 
engellemek �ç�n gereken kanunları 
ve mevzuatı çıkarmasını zorunlu 
tutar.



Sözleşme k�mler� korumaktadır?

C190, �ş yaşamındak� (dünyasındak�) 
tüm b�reyler� korur:

• Ulusal yasa ve uygulamada tanımlı 
çalışanlar;

• Sözleşmeler�ndek� statüler� ne olursa 
olsun çalıştırılan tüm k�ş�ler;

• Stajyer ve çıraklar da dâh�l olmak üzere 
eğ�t�m alan k�ş�ler;

• İşten çıkarılan çalışanlar;

• Gönüllüler;

• İş arayanlar ve �ş başvurusunda 
bulunanlar;

• İşveren yetk�ler� kullanan veya �şveren 
görev veya sorumluluklarını yer�ne get�ren 
k�ş�ler.

B�r medya kuruluşunda freelance 
ya da geç�c� �şç� olarak 
çalışıyorum. Sözleşme ben� 
koruyor mu?

Evet: C190 �ş sözleşmes�ndek� 
statüler�nden bağımsız olarak 
herkes� korur.

İş görüşmes�nde c�nsel tac�ze 
maruz kalma r�sk�ne karşı koruma 
altında mıyım?

Evet: C190 �ş başvurusunda 
bulunanlar ve �ş arayanlar da dâh�l
olmak üzere �ş yaşamındak� 
(dünyasındak�) herkes� korur.

Henüz s�gortam yapılmadı, kayıt 
dışı çalışıyorum. Sözleşme ben� de 
korur mu?

Evet: Sözleşme kayıtlı olsun ya da 
olmasın tüm çalışanları kapsar. Kayıt
dışı çalışanlara yönel�k ş�ddet ve 
tac�z�n önlenmes�nde kamu 
yetk�l�ler�n�n kr�t�k rolüne �şaret eder.
Sözleşmeye göre hükümetler, kayıt 
dışı çalışanlara, onların dernek ve 
örgütler�ne, �şverenler�ne kayıt dışı 
ekonom�de ş�ddet ve tac�z�n 
önlenmes� ve gereken tedb�rler�n 
alınması �ç�n kaynak ve destek 
sağlamalıdır.
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Sözleşmedek� ‘İş dünyası’ ter�m� 
neler� kapsıyor?

İş dünyası şunları kapsamaktadır:

• İş yapılan özel ve kamusal alanlar da 
dah�l olmak üzere tüm �şyerler�,

• çalışana ücret ver�len yerler
ya da çalışanın d�nlenme, yemek yeme, 
yıkanma ve üstünü değ�şt�rme g�b� 
amaçlarla kullandığı yerler, tuvaletler,

• �şle �lg�l� seyahatler, yolculuklar, 
 eğ�t�mler, etk�nl�kler ya da sosyal 
faal�yetler,

• b�lg� ve �let�ş�m teknoloj�ler� sayes�nde 
yapılab�lenler de dâh�l olmak üzere �şle 
�lg�l� �let�ş�mler,

• �şveren tarafından sağlanan konaklama 
olanakları ve

• �şe g�d�ş-gel�ş yolculuğu.

B�r �ş yemeğ�nde b�r çalışma 
arkadaşımın sözlü tac�z�ne karşı da
koruma altında mıyım?

Evet: C190 �şle �lg�l� seyahatler, 
yolculuklar, eğ�t�mler, etk�nl�kler ya 
da sosyal faal�yetler de dâh�l olmak 
üzere �ş sırasında, �şle bağlantılı ya 
da �ş kaynaklı olarak ortaya çıkan 
ş�ddet ve tac�z olayları �ç�n geçerl�d�r.

Yaptığım b�r haber neden�yle 
tehd�t n�tel�ğ�nde ve aşağılayıcı e- 
postalar gel�yor bana. Sözleşme bu
konuyu da düzenl�yor mu?

Evet: Sözleşme b�lg� ve �let�ş�m 
teknoloj�ler� sayes�nde yapılab�lenler
de dâh�l olmak üzere �şle �lg�l� 
�let�ş�mler üzer�nden meydana gelen
ş�ddet ve tac�z olaylarını da kapsar. 
Dolayısıyla sorudak� türden s�ber- 
zorbalık da Sözleşme 
kapsamındadır.
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Üçüncü taraflarca uygulanan ş�ddet
Sözleşme kapsamında mıdır?

Sözleşme uyarınca devletler ş�ddet 
ve tac�z�n önlenmes� ve ortadan 
kaldırılması �ç�n kapsayıcı, bütüncül 
ve toplumsal c�ns�yete duyarlı b�r 
yaklaşıma dayalı kanunları yürürlüğe 
koymakla yükümlüdür. Böyles� b�r 
yaklaşım üçüncü tarafların müdah�l 
olduğu (üçüncü taraflar tarafından 
veya onlara yönel�k gerçekleşt�r�len) 
ş�ddet ve tac�z olaylarını da d�kkate 
almalıdır. müşter�ler 

h�zmet sağlayıcılar 
kullanıcılar
hastalar ve
halktan b�reyler

Sokak röportajı yaparken yoldan 
geçen b�r�n�n ş�ddet�ne maruz 
kaldığımda Sözleşme ben� korur 
mu?

Evet: Sözleşme ve ek�ndek� Tavs�ye 
Kararı kapsamında �şverenler�n 
aşağıdak�ler g�b� üçüncü tarafların 
müdah�l olduğu tehl�ke ve r�sklere 
özell�kle odaklanan b�r �şyer� r�sk 
değerlend�rmes� gerçekleşt�rmes� 
gerekmekted�r:
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Sözleşme ile işverenlere yüklenmiş 
belirli sorumluluklar var mıdır?

İşverenler iş yaşamında (dünyasında) 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve 
taciz de dâhil olmak üzere şiddet ve 
tacizi önlemek için olanakları 
doğrultusunda gerekli ve uygulanabilir 
adımları atmakla yükümlüdür:

(a) çalışanlar ve temsilcileri ile istişare 
içerisinde şiddet ve tacize ilişkin bir 
işyeri politikası oluşturarak 
uygulamaya koymak;

(b) işçi sağlığı ve iş güvenliği 
yönetiminde şiddet ve taciz ile,
bunlarla bağlantılı psikososyal riskleri 
göz önünde bulundurmak;

(c) çalışanlar ve temsilcilerinin de 
katılımıyla şiddet ve taciz risk ve 
tehlikelerini belirlemek ve bunları 
önleyecek, kontrol altına alacak 
tedbirler almak; ve

(d) çalışanlara ve konuyla ilgili diğer 
kişilere, işyeri politikası uyarınca hak 
ve sorumlulukları da dâhil olmak 
üzere, belirlenen şiddet ve taciz risk ve 
tehlikeleri, bunlara ilişkin önleme ve 
koruma tedbirleri hakkında, yerine
göre erişilebilir formatlarda olmak 
üzere bilgi ve eğitim vermek.

İşverenim stresli bir çalışma 
ortamı ya da iş 
düzenlemelerinden 
kaynaklanan şiddet ve taciz 
riskini değerlendirmekle 
yükümlü müdür?

Evet: C190 uyarınca devletler 
işverenleri işçi sağlığı ve iş 
güvenliği yönetimi bağlamında 
şiddet ve taciz ile bunlarla 
bağlantılı psikososyal riskleri 
dikkate almaya ve bu durumları 
önlemek için gereken adımları 
atmaya zorunlu tutan kanunlar 
çıkarmakla yükümlüdür. Bu 
yükümlülük ev de dâhil olmak 
üzere işyeri olarak kullanılan her 
yerde geçerlidir.
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Sözleşme ev �ç� ş�ddetle �ş dünyası 
arasındak� bağlantıyı nasıl tanımlıyor?

Sözleşme, uluslararası standartlarda �lk 
kez ev �ç� ş�ddet�n �ş yaşamını (dünyasını) 
etk�leyeb�leceğ�n� kabul ed�yor. Ev �ç� 
ş�ddet�n �st�hdam ve üretkenl�ğ�n yanı sıra 
sağlık ve güvenl�k açısından da etk�ler� 
olab�leceğ�n� bel�rt�yor. Bu tesp�tten 
hareketle hükümet, �şveren ve �şç� 
örgütler� �le �şgücü p�yasasında rol alan 
kuruluşların ev �ç� ş�ddet�n etk�s�n� kabul 
etmes� ve bu farkındalıkla hareket etmes� 
gerekt�ğ�n� vurguluyor.

Sözleşme �le devletler, ev �ç� ş�ddet�n 
etk�ler�n� tanımak ve mümkün olduğu 
ölçüde �ş yaşamındak� etk�ler�n� g�dermek 
�ç�n gereken tedb�rler� almakla yükümlü 
tutuluyor.

Ayrıca devletler, �ş yaşamında ş�ddet ve 
tac�z�, ev �ç� ş�ddet�n �ş yaşamı üzer�ndek� 
etk�ler�n� ele almak ve önlemek �ç�n her 
düzeyde toplu sözleşme hakkının etk�n b�r 
b�ç�mde tanınmasını teşv�k etmekle 
yükümlü.

Ev �ç� ş�ddete maruz kaldığımda 
�şveren�m yardımcı olab�l�r m�?

Evet: İşveren�n�z şu olanakları 
sağlayab�l�r:

• ev �ç� ş�ddete maruz kalanlar �ç�n 
(ücretl�) �z�n;

• esnek çalışma düzenlemeler� ve 
koruma;

• ev �ç� ş�ddet mağdurlarının �şten 
çıkarılmaması yönünde geç�c� 
koruyucu tedb�rler;

• ev �ç� ş�ddete yönel�k olarak 
kamusal destek tedb�rler�ne 
yönlend�rme s�stem�; ve

• ev �ç� ş�ddet konusunda 
farkındalığın 
artırılması.
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Kampanyamıza katılın:
 

#ILO190ıOnayla 
 

@tgskadinLGBTI



Türkiye Gazeteciler Sendikası
 Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu


