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ÖNLEYİCİ 
SAĞLIK VE GÜVENLİK 
KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI

İş kazaları ve meslek hastalıkları, insani ve ekonomik bir yük yaratmakta, bu da ILO 
(Uluslararası Çalışma Örgütü) ve üçlü yapının bileşenleri için ciddi bir endişe teşkil et-
mektedir. Bu zorlukla mücadele edebilmenin yolu, önleyici bir sağlık ve güvenlik kültü-
rünün oluşturulması, uygulanması ve sürekli olarak güçlendirilmesi için hükümetlerin, 
işverenlerin ve işçilerin ortak bir çaba ortaya koymasından geçmektedir.
Bu kılavuzda, ILO’nun 1981 Tarihli ve 155 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi, bu 
Sözleşme’nin 2002 Tarihli Protokolü ve 2006 Tarihli ve 187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenli-
ğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi’nin, bu hedefe nasıl ulaşmayı amaçladığı açıklanmak-
tadır. Kılavuzda, bu belgelerde öngörülen dinamik ulusal politika sürecinin iş sağlığı ve 
güvenliğinin (İSG) sürekli olarak geliştirilebilmesi için nasıl sağlam bir temel teşkil ettiği 
detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.
 

BU ÜÇ BELGE NEDEN ÖNEMLİ?
155 Sayılı Sözleşme, İSG yönetiminde yapılacak iyileştirmeler için gereken temel ilke-
leri ve metodolojiyi ortaya koymaktadır. 2002 Tarihli Protokol, 155 Sayılı Sözleşme’yi 
tamamlar niteliktedir ve kaydedilen gelişmelerin değerlendirilebilmesi için ilgili bilgilerin 
toplanması gerekliliğini pekiştirmektedir. 187 Sayılı Sözleşme, güvenli ve sağlıklı çalışma 
ortamlarının teşvik edilmesi gerekliliğini güçlendirmektedir. Bu Sözleşme, ulusal politika 
sürecinin devamlı yapısını detaylı bir şekilde ortaya koymakta ve bu tarz politikaların, 
ulusal programlar aracılığıyla, önleyici sağlık ve güvenlik kültürünün oluşturulması ve sür-
dürülmesine nasıl katkıda bulunduğunu göstermektedir.
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155 SAYILI SÖZLEŞME
155 Sayılı sözleşme neden temel öneme sahip?

Bu Sözleşme, İSG ile ilgili ulusal bir politika süreci ortaya koyması sebebiyle temel öneme 
sahiptir. Sözleşme’nin 4.1. Maddesi altında şöyle denilmektedir:

Her üye, ulusal koşullar ve uygulamaya göre ve en fazla temsil kabiliyetine sahip 
işçi ve işveren kuruluşuna danışmak suretiyle; iş güvenliği, iş sağlığı ve çalışma 
ortamına ilişkin tutarlı bir ulusal politika geliştirir, uygular ve bu politikayı 
periyodik olarak gözden geçirir.

Buna göre, ulusal bir İSG politikasının sadece geliştirilmesi ve uygulanması değil, aynı 
zamanda periyodik olarak gözden geçirilmesi de gerekmektedir. Sözleşme’nin 7. Madde-
si de, bu gözden geçirmenin “temel sorunların tespiti, bunların çözümüne yönelik etkin 
metotların geliştirilmesi ve öncelikli eylemlerin belirlenmesi amacıyla” yapılması gerekti-
ğini eklemektedir. Buradan hareketle, politika gerekliliği dinamik ve devamlı bir süreçtir. 
Periyodik olarak gözden geçirmenin gerekli kılınması, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin 
ve çalışma ortamlarında meydana gelen değişimlerin ulusal politikaya yansıtılmasını sağ-
lamaktadır. İSG alanında ulusal bir politika geliştirilmesi çağrısında bulunulması, hükü-
metlerin İSG’yi ulusal bir mesele olarak görmesi ve bu konuya aktif bir şekilde dahil 
olması gerekliliğini vurgulamaktadır. 4. Maddede ayrıca, İSG’ye ilişkin ulusal politikanın 
işverenler, işçiler ve onların temsilcilerine danışılarak (danışıldıktan sonra değil) geliştiril-
mesi, uygulanması ve gözden geçirilmesi gerektiği belirtilmektedir.
 

Ulusal İSG politikasının amacı ne olmalıdır?
155 Sayılı Sözleşme’nin 4.2. Maddesi açıkça önlemeye odaklanmaktadır. Maddede şöyle 
denilmektedir:

Bu politikanın amacı; işten kaynaklanan, işle bağlantılı ya da işin yürütümü 
sırasında meydana gelen kaza ve yaralanmaların; ve çalışma ortamına özgü 
tehlikelerin sebeplerinin mümkün ve makul ölçüde en aza indirilmek suretiyle 
önlenmesidir. 

Bu hüküm, çalışma ortamına özgü tehlikelerin mevcudiyetini kabul etmektedir. Bu sebep-
ten dolayı, önlemenin amacı, bu tehlikelerin sebeplerinin mümkün ve makul ölçüde en aza 
indirilmesi yükümlülüğü olarak ifade edilmektedir.
 

Ulusal İSG politikası nedir?
Ulusal İSG politikası, ulusal çalışma ortamında bulunan tehlikelerin sebeplerinin müm-
kün ve makul ölçüde en aza indirilmesini sağlamayı amaçlayan eylemler için bir çerçeve 
sunar.  Bu politikanın fiili içeriği ve farklı bileşenleri, özel ulusal koşullara ve uygulamaya 
bağlı olacaktır. Bununla birlikte ulusal politikanın tutarlı olması, yani politika bileşenleri-
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nin uyumlu bir bütün oluşturması gerekmektedir. Ayrıca ulusal politikanın şeklen değil, 
işlevine göre tanımlandığının da belirtilmesi gerekir. Bu politikanın etkililiği de, kazaların 
ve sağlığa verilen zararların önlenmesinde kaydedilen gelişmelere bağlı olacaktır. Ulusal 
İSG politikası, İSG’nin sürekli olarak iyileştirilmesinin sağlanması amacıyla, devamlı bir 
süreç olmalıdır.

Ulusal İSG politikası neler içermelidir?

155 Sayılı Sözleşme’de hem metodolojik, hem de maddi gereklilikler yer almaktadır ve 
Sözleşme’de belirtildiği üzere, ulusal İSG politikası: belirli ilkelere göre geliştirilir, uygu-
lanır ve periyodik olarak gözden geçirilir; tanımlanan eylem alanlarını dikkate alır; belirli 
işlevlerin aşamalı olarak yerine getirilmesini sağlar; ve tanımlanmış belirli hak ve görev-
lerden bahseder.
 

Dikkate alınması gereken ilkeler nelerdir?

155 Sayılı Sözleşme’nin 4. Maddesi, 6. Maddesi ve 7. Maddesinde belirtilen temel il-
kelere ek olarak Sözleşme’de, ulusal politikanın kamu makamlarının, işverenlerin, işçi-
lerin ve diğer kuruluşların görev ve sorumluluklarını belirlemesi gerektiği ve ulusal İSG 
durumunun uygun aralıklarla gözden geçirilerek sonuçların değerlendirilmesi gerektiği 
belirtilmektedir.
 

Ulusal politikanın temel eylem alanları nelerdir?

Ulusal politika, Sözleşme’nin 5. Maddesi altında sayılan beş temel eylem alanını dikkate 
almalıdır: (a) işin maddi unsurlarının kontrol edilmesi; (b) makine, alet ve iş ekipmanları-
nın işçilerin ihtiyaçları doğrultusunda uyarlanması; (c) ilgili tüm kişilere gerekli ileri düzey 
eğitimler, yeterlilikler ve motivasyon da dahil, eğitim verilmesi; (d) toplumun her kademe-
siyle iletişim ve işbirliğinin sağlanması; ve (e) işçi ve işçi temsilcilerinin, politikaya uygun 
olan eylemlerinin sonucunda disiplin cezası almamalarına yönelik koruma sağlanması.

Daha başka ne yapılması gerekiyor? 

155 Sayılı Sözleşme’nin 11. Maddesi, ulusal politikanın aşamalı olarak kapsaması gereken 
altı işlevi belirlemektedir. Bu madde Sözleşme’nin esnek yapısını yansıtmakta ve daha az 
gelişmiş ulusal İSG sistemlerine sahip ülkelere, Sözleşme’yi onaylayabilmeleri ve maddi 
uygulama kapsamını aşamalı olarak genişletebilmeleri için yardımcı olmaktadır.  Bu alan-
da kaydedilen gelişmeye yönelik bilgiler, Sözleşme’nin uygulanmasıyla ilgili hazırlanan 
düzenli raporlar çerçevesinde düzenli olarak sunulmalıdır.
11. Madde’nin, iş kazaları ve meslek hastalıkların bildirilmesi prosedürünü belirleyen (c) 
bendi ile, yine 11. Madde’nin iş kazaları ve meslek hastalıklarına dair istatistikler de dahil, 
İSG politikası kapsamında alınan önlemlere ilişkin bilgilerin yıllık olarak yayınlanmasını 
öngören (e) bendinin hükümleri; 155 Sayılı Sözleşme’ye İlişkin 2002 Tarihli Protokol ile 
de desteklenmiştir.
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Ulusal düzeyde gerçekleştirilmesi gereken eylemler nelerdir? 
Hükümetlerin ulusal düzeyde, politikanın uygulanması; ilgili kanun ve yönetmeliklerin 
güçlendirilmesi; ve farklı kurum ve kuruluşlar arasında ulusal politikanın ne şekilde uygu-
lanacağına dair, -örneğin merkezi ulusal bir kurum aracılığıyla olabilir- gerekli koordinas-
yonun sağlanması için alınacak önlemlere ilişkin düzenlemeleri belirlemesi gerekmekte-
dir. Gerçekleştirilmesi gereken eylemler arasında, işçi ve işverenlere, yasal yükümlülüklerle 
ilgili rehberlik sağlanması ve İSG ile ilgili konuların eğitim ve öğretimin her kademesine 
dahil edilmesi için gerekli önlemlerin alınması da yer almaktadır.

  Tasarımcıların, üreticilerin, vs. yükümlülükleri 
Ulusal gereklilikler uyarınca, işte kullanılacak makine, teçhizat ve maddeleri tasarlayan, 
üreten, ithal eden, temin eden ya da transfer eden kişilerin, bu teçhizat ve maddelerin 
doğru şekilde kullanılmaları halinde, kullanan kişiler için tehlike oluşturmayacağından 
emin olma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu da, politikanın önleyicilik temelinde oluştu-
rulduğunun bir başka ifadesidir.

  Ciddi ve yakın tehlike arz eden durumlar 
155 Sayılı Sözleşme’nin 13. Maddesi uyarınca; işçilerin, haklı bir gerekçeye dayanarak, 
hayatları ve sağlıkları için ciddi ve yakın bir tehlike arz ettiğine inandıkları bir iş ortamın-
dan kendilerini uzak tutmaları durumunda ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçlara karşı 
korunmalarına yönelik ulusal eylemlerin hayata geçirilmesi gerektirmektedir. Bu hüküm, 
19. Maddenin, işyerinde, işçilerin ciddi ve yakın tehlike arz eden her türlü durumu der-
hal bir üst amirlerine bildirebilmeleri için düzenlemeler yapılması gerektiğini belirten (f ) 
bendi ile de tamamlanmaktadır. 5. Maddenin (e) bendi ile birlikte ele alındığında, bu 
hükümlerin, bir taraftan işletmenin düzgün bir biçimde idare edilebilmesi için işverenin 
çıkarı ile, diğer taraftan işçilerin sağlığı ve hayatının korunması arasında dikkatli bir denge 
oluşturduğu görülmektedir. 
  

İşletme düzeyinde gerçekleştirilmesi gereken eylemler nelerdir? 
155 Sayılı Sözleşme, işverenlerin, işçilerin ve onların temsilcilerinin işletme düzeyindeki 
hak, görev ve sorumlulukları ile ilgili spesifik gerekliliklerin yanı sıra, yönetimin ve işçile-
rin işbirliği yapmasına yönelik daha genel bir gerekliliği de kapsamaktadır.

  İşverenlerin görev ve sorumlulukları
Sözleşme’nin 16-18. Maddeleri işverenlere, çalışma ortamının makul olduğu ölçüde gü-
venli ve sağlık bakımından risk teşkil etmeyen bir ortam olmasının sağlanması için yü-
kümlülükler getirmektedir. İşverenler gereken durumlarda, işçilere herhangi bir maliyet 
yansıtmaksızın, uygun koruyucu elbise ve donanımı sağlamakla da yükümlüdür. İki ya da 
daha fazla işletmenin tek bir işyerinde faaliyette bulunmaları halinde, Sözleşme gerekli-
liklerini uygularken işbirliği içinde çalışmaları gerekmektedir.

  İşçi ve işçi temsilcilerinin hak ve görevleri 
19. Madde uyarınca, işverenle işbirliği yapmak, işçilerin genel bir görevidir. İşçi temsil-
cileri, yeterli bilgi alma hakkına sahiptir ve hem işçilerin hem de temsilcilerinin uygun 
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eğitimlerden yararlanma hakkı bulunmaktadır. İşçilerin veya işçi temsilcilerinin, ve bazı 
durumlarda temsilci kuruluşların, İSG’yi ilgilendiren her türlü konuda soru sorma hakkı 
bulunmaktadır ve işverenin bu konularda kendilerine danışması gerekmektedir. 19. Mad-
de’nin (f ) bendi; ciddi ve yakın tehlike arz eden durumların rapor edilmesi gerekliliğinin 
yanı sıra, böyle bir tehlikenin devam ettiği bir iş ortamına dönmeyi reddetme hakkından 
da bahsetmektedir.

2002 TARİHLİ PROTOKOL 
2002 Tarihli Protokol’ün temel özellikleri nelerdir? 

155 Sayılı Sözleşme’ye İlişkin 2002 Tarihli Protokol, sadece 155 Sayılı Sözleşme’ye taraf 
olan Devletlerce onaylanabilir. Protokolün amacı, Sözleşme’nin ulusal İSG politikası-
nın unsurlarından bahseden 11. Madde (c) bendi ile 11. Madde (e) bendi hükümlerini 
güçlendirmektir. Protokol, en fazla temsil kabiliyetine sahip işçi ve işveren örgütleri ile  
istişare halinde, iş kazalarının (işe gelip giderken olan kazalar da dahil), meslek hastalık-
larının ve tehlikeli olayların kaydedilmesi ve bildirilmesi gerekliliği ile ilgili prosedürlerin 
oluşturulmasını ve periyodik olarak gözden geçirilmesini öngörmektedir. Yaralanmaya ya 
da hastalığa sebep olabilecek olaylar olan tehlikeli olayların kaydının tutulması, bu tarz 
olayların sebep olduğu yaralanmaların ya da hastalıkların önlenmesi imkanını artırabilir. 
155 Sayılı Sözleşme için de geçerli olduğu üzere, sosyal tarafların 2002 Tarihli Protokol 
uyarınca gerçekleştirilen eylemlere sürekli olarak dahil edilmesi gerekmektedir. Protoko-
lün amaçlarından birisi de, uluslararası olarak karşılaştırılabilir istatistikler oluşturulması 
için, kayıt ve bildirim sistemlerinin uyumlaştırılmasıdır. Bu sebepten dolayı Protokol, ista-
tistiklerin yıllık olarak yayınlanmasını talep etmektedir. 

187 SAYILI SÖZLEŞME
187 Sayılı Sözleşme’nin arka planı nedir? 

155 Sayılı Sözleşme ve 2002 Tarihli Protokolü, İSG alanında hazırlanacak ulusal politika-
nın maddi unsurlarının yanı sıra, ulusal düzeyde ve işletme düzeyinde hayata geçirilmesi 
gereken eylemleri de kapsamlı bir biçimde düzenlemektedir. İSG’ye ulusal gündemlerde 
öncelik verilmesinin sağlanması ve İSG alanında ulusal politika yaklaşımının daha da 
geliştirilmesi için yeni araçlara ihtiyaç duyulduğu yönünde anlaşma sağlanmıştır. Bunun 
sonucunda da, böyle bir önleyici sağlık ve güvenlik kültürünü geliştirmek amacıyla, 2006 
Tarihli ve 187 Sayılı Sözleşme ile, beraberindeki 197 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Ge-
liştirme Çerçevesi Tavsiye Kararı kabul edilmiştir. 187 Sayılı Sözleşme, ulusal politikanın 
yanı sıra, mesleki risk ve tehlikelerin değerlendirilmesinin, bunlarla kaynağında mücadele 
edilmesinin ve ulusal önleyici sağlık ve güvenlik kültürünün geliştirilmesinin de önemini 
vurgulayarak, ilk iki belgeyi tamamlamaktadır.
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ÖNLEYİCİ SAĞLIK VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ

… terimi, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hakkına her kademede saygı duyulan; 
hükümet, işveren ve işçilerin, hak, görev ve sorumluluklarının tanımlandığı bir 
sistem sayesinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanmasına aktif 
olarak katıldığı; ve en yüksek önceliğin önleme ilkesine verildiği bir kültürü ifade 
eder (187 Sayılı Sözleşme, Madde 1(d).

 

İSG alanında sistem yaklaşımı nedir?
İSG alanında ulusal politika yaklaşımı, İSG konularının yönetilmesinde ulusal Hükü-
metlerin rolüne vurgu yapmaktadır. Hükümet perspektifinden bakıldığında, İSG yöne-
timi, ilgili parçaların, ilgili bir bütün ya da bir sistem oluşturacak şekilde birleştirilmesi-
dir. İSG alanında sistem yaklaşımı[1], sistemin farklı bileşenlerinin birbirine bağlı olması 
ve birbirlerini etkilemesi özelliğinin vurgulanması ve sistemi iyileştirmek için harcanan 
çabaların genel sonucuna odaklanılması anlamına gelmektedir. Bu yaklaşım 155 Sayılı 
Sözleşme’nin 4. Maddesinde sunulan ve sistemin iyileştirilmesi için tüm çabaların birleş-
tirilmesini öngören modeli tamamlar niteliktedir.

187 Sayılı Sözleşme’nin temel özellikleri nelerdir?
187 Sayılı Sözleşme’nin amacı, İSG alanında bir sistem yaklaşımının uygulanması su-
retiyle önleyici sağlık ve güvenlik kültürünün teşvik edilmesidir. Sözleşme, 155 Sayılı 
Sözleşme’de ortaya konulan ulusal politika yaklaşımına da yer vermekte ve İSG alanında 
sürekli iyileştirmelerin teşvik edilebilmesi için ulusal sistem ve ulusal programların nasıl 
tasarlanması gerektiğini ortaya koymaktadır.

  Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına sahip olma hakkı 
187 Sayılı Sözleşme’nin 1. Maddesi (d) bendi, önleyici sağlık ve güvenlik kültürünün 
tanımını yapmaktadır. Bu, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının bir hak olarak tanım-
landığı ilk uluslararası çalışma standardıdır.

ULUSAL POLİTİKA

…terimi, 1981 tarihli ve 155 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi’nin 4. 
Maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak geliştirilen iş sağlığı ve güvenliği ve 
çalışma ortamı ile ilgili ulusal politikayı ifade eder (187 Sayılı Sözleşme, Madde 
1 (a) ). 
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  Ulusal politika

187 Sayılı Sözleşme’nin ulusal politika ile ilgili 3. Maddesi, 155 Sayılı Sözleşme’nin 4. 
Maddesinde belirtilen tanımı almıştır. Bu tanıma ilave olarak, işçilerin sağlıklı ve güvenli 
bir çalışma ortamına sahip olma hakkının her seviyede geliştirilmesi ve ilerletilmesi gerek-
tiğini belirtmekte ve iş risklerinin ya da tehlikelerin değerlendirilmesi gibi temel ilkelerin 
geliştirilmesi gerektiğini eklemektedir.

  Ulusal sistem

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ) ULUSAL SİSTEMİ 

…terimi, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki ulusal politika ve ulusal programları 
uygulamak için ama çerçeveyi sağlayan altyapıyı ifade eder (187 Sayılı Sözleşme, 
Madde 1(b) ).

Sözleşme’nin 4. Maddesinde, İSG ulusal sisteminin her durumda kapsaması gereken bi-
leşenler ile (Madde 4.2), gerekli görülen durumlarda kapsaması gereken unsurlar (Madde 
4.3) belirtilmektedir. 4. ve 5. Maddeler 155 Sayılı Sözleşme’nin ulusal sistemin periyodik 
olarak gözden geçirilmesini ve sosyal tarafların bu sürece sürekli olarak katılımını gerekti-
ren hükümlerini de yansıtmaktadır. 

  Ulusal program

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ) ULUSAL PROGRAMI

…terimi, önceden belirlenmiş bir takvime göre gerçekleştirilecek hedefleri, 
öncelikleri ve iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek için hazırlanan eylem planları ile 
kaydedilen gelişmeleri değerlendirecek vasıtaları içeren her türlü ulusal programı 
ifade eder (187 Sayılı Sözleşme Madde 1(c) ).

187 Sayılı Sözleşme’nin 5. Maddesinde ulaşılması gereken hedefler ile, ulusal önleyici 
sağlık ve güvenlik kültürünün etkili bir şekilde geliştirilmesini sağlamak için alınması ge-
reken önlemleri ve bu amaçla kullanılacak araçları düzenlemektedir. Madde 5.2 (d) bendi, 
kaydedilen gelişmeyle ilgili amaç, hedef ve göstergelerin kullanımına özellikle değinmek-
tedir. Bunlar, 155 Sayılı Sözleşme’nin 4. Maddesinde dile getirilen ve diğer bilgilerin yanı 
sıra 2002 tarihli Protokol uyarınca toplanan bilgilere de dayanan gözden geçirme süreci-
nin önemli tamamlayıcı unsurlarıdır. Ulusal politika ile ulusal programın nihai hedefleri 
aynı olmakla birlikte, ulusal program ulusal politikaya kıyasla daha spesifik olabilir. Ulusal 
program belirli bir alanı hedef alabilir ya da belirli bir zamanla sınırlı olabilir. Ulusal po-
litikanın uygulamaya geçirilmesi esnasında, örneğin hedef olarak seçilen sektörlere bağlı 
olarak, birkaç farklı ya da birbirini takip eden ulusal programın uygulanması söz konu-
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su olabilir. 197 Sayılı Tavsiye Kararı bu bağlamda daha detaylı ve faydalı bir rehberlik 
sunmaktadır. Tavsiye Kararı’nın 7. Paragrafında, ulusal programın “tehlike ve risklerin, 
özellikle işyeri düzeyinde değerlendirilmesi ve yönetilmesi ilkesine dayalı olması gerekti-
ği” belirtilmektedir. 10. Paragrafta ise sosyal tarafların rolüne vurgu yapılmakta ve ulusal 
programların “işyerinde önleyici tedbirleri ve işverenlerin, işçilerin ve onların temsilcileri-
nin katılımını içeren faaliyetleri aktif bir biçimde teşvik etmesi” gerektiği belirtilmektedir.

 
Ulusal İSG profili nedir? 

İSG alanında ulusal politika tasarlama ya da geliştirme sürecinde olan ülkeler, sadece bu 
politikayı şekillendirmek için değil, aynı zamanda hayata geçirip uygulayabilmek için de 
sistematik olarak toplanacak bilgilere özellikle ihtiyaç duyabilirler. 197 Sayılı Tavsiye Ka-
rarı’nın 14. Paragrafında böyle bir profile dahil edilebilecek gerekli bilgilere dair faydalı bir 
kontrol listesi sunulmaktadır. Bu profil, gerek ulusal politikanın, gerekse ulusal programın 
oluşturulması ve gözden geçirilmesinde temel bir dayanak olarak kullanılmalıdır.
 

İş Sağlığı ve Güvenliğini geliştirme çerçevesi ile ilgili belgeler nelerdir?
187 Sayılı Sözleşme’nin 2.2. Maddesinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının aşamalı 
olarak tesis edilmesi için, ILO’nun iş sağlığı ve güvenliğini geliştirme çerçevesi ile ilgili 
belgelerinde yer alan ilkelerin dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir. 187 Sayılı Söz-
leşme ve 197 Sayılı Tavsiye Kararı’na ek olarak, ilgili diğer belgelerin[2] bir listesi, 197 Sa-
yılı Tavsiye Kararı’nın EK’inde sunulmuştur ve bu belgeler arasında şunlar yer almaktadır:
Sözleşmeler: İş Teftişi (No. 81) ve 1995 tarihli Protokolü, Radyasyondan Korunma (No. 
115), Hijyen (Ticaret ve Ofisler) (No. 120), İş Kazaları Yardımları (No. 121), İş Teftişi 
(Tarım) (No. 129), Mesleğe Bağlı Kanser (No. 139), Çalışma Ortamı (Hava Kirliliği, 
Gürültü ve Titreşim) (No. 148), Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenlik (No. 152), İş Sağlığı 
ve Güvenliği (No. 155) ve 2002 tarihli Protokolü, İş Sağlığı Hizmetleri (No. 161), Asbest  
(No. 162), İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık (No. 167), Kimyasallar (No. 170), Büyük 
Endüstriyel Kazaların Önlenmesi (No. 174), Maden İşyerlerinde Sağlık ve Güvenlik (No. 
176), ve Tarımda Sağlık ve Güvenlik (No. 184).
Tavsiye Kararları: İş Teftişi (No. 81), İş Teftişi (Madencilik ve Ulaşım) (No. 82), İşçilerin 
Sağlığının Korunması (No. 97), Sosyal Olanaklar (No. 102), Radyasyondan Korunma 
(No. 114), İşçi Konutları (No. 115), Hijyen (Ticaret ve Ofisler) (No. 120), İş Kazaları 
Yardımları (No. 121), İş Teftişi (Tarım) (No. 133), Mesleğe Bağlı Kanser (No. 147), Ça-
lışma Ortamı (Hava Kirliliği, Gürültü ve Titreşim) (No. 156), İş Sağlığı ve Güvenliği 
(Liman İşleri) (No. 160), İş Sağlığı ve Güvenliği (No. 164), İş Sağlığı Hizmetleri (No. 
171), Asbest (No. 172), İnşaat İşlerinde Sağlık ve Güvenlik (No. 175), Kimyasallar (No. 
177), Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi (No. 181), Maden İşyerlerinde Sağlık ve 
Güvenlik (No. 183), Tarımda Sağlık ve Güvenlik (No. 192), ve Meslek Hastalıklarının 
Listesi (No. 194).
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