TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI
ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA
MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA
Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.) ve
Türkiye Hükümeti (Bademe Hükümet diye anılacaktır.)
Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı,
Milletlerarası Çalışma Teşkilatı ve Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından Türkiye
Hükümeti ile 5 Eylül 1951 de aktedilen Esas Anlaşma (Badema esas
Anlaşma diye anılacaktır.) Hükümleri dairesinde, ve Hükümet tarafından
ele alınmış bulunan Çalışma şartları, İşçi Sağlığı ve İş emniyeti, işçi-işveren
münasebetleri, iş gücü ve sosyal güvenlik mevzularının tanzim ve
mürakebesi işlerinde vazifeli bulunanların bu sahalardaki, bilgilerini
arttırmak ve ihtisas edinmelerini mümkün kılmak için Türkiye’de bir
Çalışma Enstitisü (Bademe Enstitü diye anılacaktır) kurulması arzusu ile,
Aşağıdaki hususlarda mütabık kalmışlardır.
MADDE I
1.

-Enstitü Yakın ve Orta Doğu’da bu ek anlaşmanın mukkaddeme
kısmında gösterilen işlerde çalışan memurların eğitim görmelerine
açık bulunacaktır.

2.

-Enstitü’nün ifa edeceği hizmetler bilhassa şu noktalar
etrafından toplanacaktır:
a)

Bu ek enlaşmanın mukaddeme kısmında şahsi geçen
mevzularla vazifeli Hükümet dairelerinin gelişmiş
hususunda Hükümetin selahiyetli makamları ile istişare
etmek suretiyle tetkikler yapmak ve bunlara müteallik
programların hazırlanmasına yardım etmek;

b)

Alakalı memurların tekamüllerini temin sadedinde takip
olunacak usulleri idarenin çalışma şartlarına intiba ettirmek
gayebiye gerekli tetkikleri yapmak;
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3.

Çalışma servislerince tatbik edilen usul ve esaslar
hakkında çalışma meseleleri ile vazifeli memurlar için
merkez’de ameli tekamul kuralları tertip etmek;

d)

Taleb halinde, vesaik temin etmek ve istişari hizmette
bulunmak veya ilgili dairelerde öğretici denemeler ve
gösteriler tertip etmek yahit teknik neşriyat, dinleme ve
görme malzemesi, el kitapları, formüler ve eğitim örnekleri
temin etmek sureti ile, öğrenilen usul ve esasların alakalı
daireler tarafından tatbikine yardım etmek;

- Teşkilatça temin edilen personel, gerek vazifelerini ifa
ederken gerekse Ensitünün idaresi ve eğitim programlarının tesbit
ve tatbiki sırasında Hükümetin selahiyettar makam ve memurları
ile sıkı bir istişare ve tam bir işbirliği halinde çalışacaklardır.

4.

5.

c)

- Enstitü’de:
a)

Teknik doküman ve etüdleri ihtiva eden bir ihtisas
kütüphanesi,

b)

Korunma tedbir ve vasıtaları ile çalışma şartlarının
kontrolüne ait olmak üzere daimi bir meşher,

c)

Kursların ve tedris malzemesinin milli lisana tercüme
ve yayımı ile öğretim ve etüdleri için lüzumlu diğer
kolaylıkları sağlamak üzere bir servis bulunacaktır.

– Milletlerarası Teknik Yardımın sona ermesi üzerinde
Hükümetin eksperlere teknik asistan olarak tayin edeceği ve
Teşkilatı tarafından temin olunan eksper sayısı kadar elemanın
ihtisas sahibi kılınması suritiile, Enstitü’nün teknik ve fiili idaresi,
teçhizat ve malzemesi tedricen Hükümetin yetkili organına
devredilecektir.

MADDE II
1.

-Teşkilat adına hareket eden Milletlerarası Çalışma Bürosu
Genel Müdürü, Esas Anlaşmanın Umumi hükümlerine uygun
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olarak ve mali imkanların müsaadesi dahilinde Hükümete
aşağıdaki teknik yardımı temin edecektir:
a)

Çalışma servislerinin kuruluşu ile bu servisler
tarafından tatbik edilen idare şekil ve usulleri
mevzularında beş eksper sıfatını haiz olan ve Enstitü’nün
ihdası tarihinden itibaren beş sene müddetle vazife ifa
edecek bir genel sekreter,

Bu beş senelik devrenin inkizasından evvel Hükümet ile
Teşkilat durumu gözden geçirerek Enstitü’nün müstakbel
idaresinin sağlanması için lüzumlu tedbirlerin alınması
hususunda mütabik kalacaklardır.
b)

I nci maddede belirtilen Enstitü faaliyetlerini kendi
sahalarında tahakkuk ettirmekle vazifeli olan ve işgücü, iş
emniyeti ve çalışma servislerinin muhtelif kollarına ait
mevzularda ihtisas sahibi bulunan bir eksper heyeti.

İlk faaliyet devresinde Enstitüde, iş teftişinin tanzimi ve işleyişi
(bu konuya iş şartlarının murakebe usulleri istatistik
derlemeleri ve ilgili diğer belgelerin hazırlanması ve
derlenmesi dahildir) mevzularında ihtisası bulunan en az bir
eksper ile iş kazalarının önlenmesi ve meslek hastalıkları
konusunda ihtisas sahibi olan bir eksper bulundurulacaktır.
Enstitü faaliyetlerinin inkişafına müvazi olarak Teşkilat
tarafından ayrıca en az üç eksper temin edilecektir.
c)

2.

Teknik Yardım programı fonlarının kullanılmasına
müteallik hükümlerin ve mali imkanların müsaadesi
dahilinde, Enstitünün faaliyeti için lüzumlu teknik
dökümantasyon ve teçhizat.

– Teşkilat, Yakın ve Orta Doğu memleketlerinden gelecek
namzetlere burslar temin edecektir.

MADDE III
Hükümet bu ek anlaşmada bahsi geçen teknik yardım için merkezi
koordinasyon organı olarak Çalışma Vekaletini tayin edecek ve Teşkilat
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işbu teknik yardıma müteallik hususlarda mezkür vekaletle muamelede
bulunacaktır.
MADDE IV
1.

– Teşkilat işbu teknik yardıma müteallik aşağıdaki mali ve idari
mükallefiyetleri deruhte edecektir:
a)

Esas anlaşmanın III ncü maddesinin 1 nci paragrafında
derpis olunan mükallefiyitler.

b)

Eksperlere mahalli para ile ödenecek geçim masrafları
(ikamet, seyahat ve yerleşme masrafları), Hükümet bu
masraflara aşağıda 3 e) parafrafında tayin edilen şekilde
iştirak edecektir.

2. - Enstitü tarafında tertip olunacak kurslara belgenin diğer
memleketlerinin stajyerlerinin iştirakından mütevellit masraflar,
yapılacak müşterek bir anlaşma esasları dairesinde, Teşkilatı ile
alakalı memleketler arasında taksim edilecektir.
3. - Hükümet aşağıdaki idari ve mali mükellefiyetleri deruhte
edecektir.
a)

İşbu maddenin I b.) parafrafında sözü geçen ve Teknik
Yardım Heyeti tarafından Türkiye için mali devre başındaki
rayice göre gündelik geçim masrafı olarak tesbit edilen
miktarın eksperlerin Türkiye’de vazife ile geçirecekleri gün
adedi ile basılı zarfından tahassül edecek meblağın yüzde
ellisine tekabül eden kısmı

Hükümet eksperlere ikametgah temin ettiği taktirde, bu
suretle aynı olarak yapılacak yardım gündelik geçim masrafının
tamamının yüzde kırkına tekabül edecektir. Şöyleki, mahalli
para ile Hükümet tarafından her ekspere ikametgah temin
edilen günler için ödenecek miktar, gündelik geçim masrafının
yüzde onuna indirilecektir.
b)

Teknik asistanlar ve Enstitünün faaliyetlerini yürütmek
üzere lüzumlu görülecek tercüman, mütercim, sekreter,
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memur, 3 tane daktilo, teknisyen, vesair mümesil yerli
memur ve hizmetliler.
c)

Münasip büro ve ders mahalleriyle gerekli büro eşya,
malzeme ve teçhizatı.

d)

Resmi işler için posta, telgraf ve telefon muhasebe
masrafları.

e)

Eksperlerin Teknik Yardım mevzuları ile alakalı olarak
memleket içinde yapacakları seyahatlar için lüzumu halinde
yataklı vagonda dahil olmak üzere birinci mevzi nakil
vasıtası ürctleri.

f)

Enstitünün faaliyeti için lüzumlu teçhizat malzeme ve
eşyanın nakil ve yerleştirilmesi ile memleket dahilinde imal
edilen teçhizat ve malzemenin mübayaası.

g)

Hükümet memurlarına bahş olunan esaslar dairesinde
eksperlerin tıbbi bakımı ve hastanede yatırılmaları.

h)
i)

Enstitü kurslarına katılacak yerli personelin masraflarını
Hükümet ile Teşkilatın üzerinde karşılıklı anlaşmaya
varacakları ve lüzumlu görecekleri diğer kolaylıkları,

4.– Hükümet Esas anlaşmanın III (3) maddesine uygun olarak
bu ek anlaşma gereğince mahalli para ile yapılması lazım gelen
masrafları karşılamak üzere bir fontesis edecektir.
MADDE V
1.

– Bu ek anlaşma hükümleri, Esas anlaşmanın V nci
maddesine uygun olarak, Hükümet ve Teşkilat arasında
karşılıklı anlaşma ile tadil olanabilir.
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2.

– Bu ek anlaşmayı gerek Hükümet, gerek Teşkilat diğer
tarafa ihbar suretiyle sona erdirebilir. Ve Anlaşma böyle bir
ihbarın vusulünü takip eden 60 gün nihayatinde sona erer.

Yukarıdaki hükümleri teyiden, Hükümetin ve Teşkilatın usulü
dairesinde yetkilendirilmiş temsilcileri olarak aşağıdaki imza
sahipleri işbu 13 numaralı ek anlaşmayı 17/1/1955 tarihinde
İSTANBUL’ da imzalamışlardır.
2003 YILINDA GERÇEKLEŞEN EĞİTİM SEMİNERLERİMİZ
Kamu Kurum ve Kuruluşları

: 30 adet

Özel Sektör İşyerlerine

: 19 adet

Hizmet İçi Eğitimleri

:
Toplam

Toplam Katılım Sayısı: 4777,

E:2488,

9 adet

: 58 adet
K: 1289

Toplam gün sayısı: 314 gün, 2355 saat
Adam/Gün=4777/314=15 Adam/Gün
Saat/Adam=2355/4777=0,49 saat/adam
2003 YILINDA GERÇEKLEŞEN SAĞLIKLI YAŞAM EĞİTİMİ
BAĞ-KUR

: Katılım:207 kişi

SSK

: Katılım:170 kişi

E:128

İŞKUR

: Katılım:182 kişi

E: 92
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E:207

K:K:42
K:90

Gün: 3
Gün:4
Gün:7

Toplam Katılım sayısı

: 559 kişi, E:427 K:132

Toplam Gün

:

14 gün 105 saat

Adam/Gün=559/14=40 adam/Gün
Saat/Adam=105/559=0,18 saat/adam
2003 YILI GENEL DURUM ÖZETİ
Katılım: 5336 kişi

E:3915

K:1421

Gün: 328 gün, 2460 saat
Adam/Gün=5336/328=16 gün/adam
Saat/Adam= 2460/5336=0,46 saat/adam
2004 YILI BUGÜNE KADAR GERÇEKLEŞEN EĞİTİM SEMİNERLERİMİZ
Kamu Kurum ve Kuruluşları
Özel Sektör İşyerleri
İç Hizmet Eğitimleri

: 5 adet
: 4 adet
:

Gün: 24 gün 180 saat
Adam/Saat=240/180=1,33 saat/adam
Adam/Gün=240/24=10 adam/gün
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