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Türkçe Özeti 

 
En temel haklardan birisi olan sosyal güvenlik hakkı zamanımızda bazı küresel gelişmeler 

dolayısıyla sıkıntılı bir dönem geçirmektedir. Her hakkın dönem dönem bu gelişmeleri 

yaşadığı bilinmektedir. Her ne kadar dünya ülkeleri itibariyle sosyal güvenlik uygulamaları 

farklılıklar gösteriyorsa da amaç birbirine yakınlaşmış sosyal güvenlik uygulamaları ortaya 

çıkarmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için özellikle Uluslararası Çalışma Örgütü büyük çaba 

sarf etmektedir. UÇÖ yayınladığı Sözleşmeler ve Tavsiye Kararlarıyla bu alanda büyük 

başarılar kat etmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü yanında Avrupa Birliği de sosyal güvenlik 

hakkının gelişimi, düzenlenmesi, denetlenmesi ile ilgili yayınladığı çeşitli düzenlemelerle bu 

alanda katkı sağlayan düzenlemelere imza atmıştır. 81, 155 ve 161 sayılı Uluslararası Çalışma 

Örgütü Sözleşmeleri ile Avrupa Birliğinin 89/391 sayılı Çerçeve Yönergesi çalışma hayatının 

denetlenmesi anlamında getirmiş oldukları düzenlemeler sayesinde çok önemli fonksiyonlar 

yerine getirmektedir. 

 

İngilizce Özeti 
 

The social security right which is one of the most fundamental rights is in a troubled period 

nowadays because of some global developments. Every right is known to have lived these 

developments from time to time. Although the social security implementations differ from 

each other by countries, revealing closer social security implementations is the general aim. 

Especially International Labour Organization makes great effort to achieve this goal. ILO 

gained success in this area with its Conventions and Recommendations. As well as 

International Labour Organization, The European Union has also contributed to the 

development, regulation and control of social security rights with various arrangements 

published. 81, 155 and 161 numbered ILO Conventions and 89/391 numbered Framework 

Direction of The European Union, performs major functions with the arrangements which 

they brought in working life in the meaning of control. 
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