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Önsöz

u k›lavuz, Uluslararas› Hukukçular Komisyonu (UHK) taraf›ndan, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ‹liﬂkin Uluslararas›
Sözleﬂme’nin (ESKHS veya Sözleﬂme) taraf Devletlerce uygulanmas›n›
denetlemekle görevli Birleﬂmiﬂ Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklar Komitesi’ne (Komite) sunmak üzere sivil toplum raporu haz›rlayan sivil toplum kuruluﬂlar›na yard›mc› olmak üzere haz›rlanm›ﬂt›r.
K›lavuz Michelle Lee’nin yard›m› ile, Edwin Berry taraf›ndan
geliﬂtirilmiﬂtir. Bu k›lavuzda yer alan bilgiler, Komite içtüzü¤ü, raporlar› ve di¤er kaynaklardan derlenmiﬂtir. K›lavuzun haz›rlanmas›nda,
Sözleﬂme’nin izlenmesi ve sivil toplum raporlar› haz›rlanmas› konusunda y›llara dayanan birikimi olan STK’lar›n deneyimlerinden de yararlan›lm›ﬂt›r.
UHK, Organization Mondiale Contre la Torture’dan Nathalie
Mivelaz’a, Birleﬂmiﬂ Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Komitesi üyesi ve Mannheim Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Almanya)
ö¤retim üyesi Profesör Eibe Riedel’e, Sivil Toplum Vakf›’ndan (Foundation for Civil Society – Moskova) Natalia Taubina’ya bu k›lavuza
iliﬂkin katk›lar› ve önerileri için teﬂekkürlerini sunar.
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K›lavuza iliﬂkin soru ve yorumlar aﬂa¤›daki adrese gönderilebilir:
International Comissionof Jurists
Case Postal 216 - 81 A, Avenue de Châtelaine
CH-1219 Châtelaine / Genève, Switzerland
Tel: +41 22 979 3800 (switchboard)
Fax: +41 22 979 3801
E-mail: info@icj.org
Web: www.icj.org

Giriﬂ

BU KILAVUZUN AMACI NED‹R?
konomik, sosyal ve kültürel haklar›n kapsam ve içeri¤i ile ilgili yeterli bilgi bulunmas›na ra¤men, sivil toplum raporlar›n›n haz›rlanmas› ve sunulmas› konusunda yol gösterici nitelikteki rehberlerin say›s› oldukça azd›r. Bu k›lavuz ulusal, bölgesel ve/veya uluslararas› STK’lara:

E

• Sivil toplum raporlar›n›n etkilili¤ini sa¤layan unsurlar›n neler oldu¤u bilgisini aktarmak;
• Komite için önemli olabilecek bilgileri teﬂhis etmeleri, toplamalar› ve analiz etmeleri için gerekli bilgiyi vermek;
• Sivil toplum raporlar›n› planlama ve yazma konusunda gerekli donan›m› sa¤lamak; ve
• Komite’nin çal›ﬂmalar›na ve nihai olarak Taraf Devletlerin
tutumlar›na olumlu etkide bulunacak nitelikte sivil toplum
raporlar› sunmalar›nda yard›mc› olmak amac›yla haz›rlanm›ﬂt›r.
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Sivil toplum raporlar›n›n ﬂekil ve içeri¤i, sürece kat›lanlar›n
amaç ve kaynaklar› do¤rultusunda de¤iﬂebilmekle beraber, bu k›lavuz,
haz›rlanacak raporlar›n nitelik ve içeri¤inden ba¤›ms›z olarak, raporlama sürecine yol göstermektedir. Rehber, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›n içeri¤ine iliﬂkin olarak tüketici olmad›¤› gibi, raporlar›n
haz›rlanmas› ve sunulmas›nda sözkonusu olabilecek her soruna yan›t
verme iddias›nda da de¤ildir.
“S‹V‹L TOPLUM RAPORU” NED‹R?
Sözleﬂme’nin 16. ve 17. maddeleri, Taraf Devletlerin, Sözleﬂme’nin
ulusal düzlemde uygulanmas›na iliﬂkin olarak, onay tarihinden itibaren iki y›l içinde ve daha sonra da her beﬂ y›lda bir rapor sunmalar›n›
öngörmektedir. Sivil toplum raporlar›n›n ana amac›, Taraf Devlet raporlar›nda sunulan bilgilere alternatif bilgilerin, Komite’ye iletilmesidir. Sivil toplum raporlar› genellikle hükümetin ekonomik, sosyal ve
kültürel haklara iliﬂkin politikalar› ile uygulama aras›ndaki farka ›ﬂ›k
tutar ve Taraf Devlet politikalar›nda yap›lmas› gerekli ve mümkün
olan de¤iﬂiklikleri ortaya koyar. Bu raporlar, Taraf Devlet raporlar›n›n
içeri¤ini tam olarak kapsayarak, bir anlamda onlar›n “gölgesi” niteli¤inde uzun raporlar olabilece¤i gibi, belli bir hakka yönelik yorumlar
veya ekonomik, sosyal ve kültürel haklarla ilgili ulusal sorunlara iliﬂkin görüﬂlerin bildirildi¤i k›sa metinler de olabilir.
S‹V‹L TOPLUM RAPORU SUNMANIN AMACI NED‹R?
Sivil toplum raporlar› aﬂa¤›da say›lan nedenlerle, Ekonomik, Sosyal
ve Kültürel Haklar Sözleﬂmesi’nin izlenmesi sürecinin önemli bir parças›d›r:
• Taraf Devletlerin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleﬂmesi’nden do¤an yükümlülüklerinin hayata geçirilmesine
yönelik çabalar›n›n, ulusal ve uluslararas› düzlemde daha s›k› biçimde denetlenmesini sa¤larlar. Böylelikle bu raporlar,
Komite önündeki bir sonraki incelemeden önce, ekonomik,
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sosyal ve kültürel haklar konusunda gerekli ad›mlar› atmalar› konusunda hükümetleri teﬂvik eder.
• STK’lar›n ve genel olarak toplumun, ekonomik, sosyal ve
kültürel haklara iliﬂkin ulusal politikalar› etkilemelerine olanak sa¤lar.
• Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar› kamuoyunun gündemine taﬂ›yarak, konunun tart›ﬂ›lmas›n› sa¤lar.
• STK’lar›n, uluslararas› mekanizmalar arac›l›¤›yla ulusal
düzlemde ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›n korunmas›
ve geliﬂtirilmesi konusundaki yetkinliklerini art›r›r.1
B‹RLEﬁM‹ﬁ M‹LLETLER EKONOM‹K, SOSYAL
VE KÜLTÜREL HAKLAR KOM‹TES‹: G‹R‹ﬁ
1985 y›l›nda Ekonomik ve Sosyal Konsey taraf›ndan kurulan Komite’nin ana amac›, Sözleﬂme’nin Taraf Devletlerce uygulanmas›n› denetlemek ve mevzuat ve politikalar›n›, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklar Sözleﬂmesi’ni onaylayarak yüklendikleri yükümlülüklere uygun hale getirmelerinde Devletlere yard›mc› olmakt›r.
Komite, 4 y›ll›k süre için Ekonomik ve Sosyal Konsey taraf›ndan seçilen 18 ba¤›ms›z uzmandan oluﬂur. Uzmanlar›n görev süreleri
yenilenebilir. Komite ‹sviçre’nin Cenevre kentinde y›lda iki kez toplan›r. Genellikle Nisan/May›s ve Kas›m/Aral›k aylar›nda 3’er hafta süren
oturumlar›, 1’er haftal›k ön çal›ﬂma grubu toplant›lar› izler. Komite’nin idari iﬂleri, ‹nsan Haklar› Yüksek Komiserli¤i (BM‹HYK) bünyesindeki Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Sekreterli¤i
(bundan böyle Sekreterlik olarak an›lacakt›r) taraf›ndan yürütülmektedir. Taraf Devlet raporlar›na iliﬂkin her türlü bilgi, www.unhchr/ch/
tbs/doc.nsf internet adresinden ulaﬂ›labilecek olan BM‹HYK Birleﬂmiﬂ
Milletler ‹nsan Haklar› Antlaﬂmalar› Yap›lar› veri taban›ndan ücretsiz
olarak edinilebilir. Taraf Devlet raporlar› ve ilgili di¤er bilgiler, aﬂa¤›-

1

Allen McChesney, Promoting and Defending Economic, Social and Cultural Rights: A Handbook (AAAS and HURIDOCS, 2000) http://shr.aaas.org/escr/handbook/chap10.htm.
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daki adres, telefon veya faks numaras›ndan Sekreterli¤e ulaﬂ›larak da
temin edilebilir:
Secretariat for the Committee on Economic,
Social and Cultural Rights,
Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR),
Palais des Nations, 8-14 Avenue de la Paix,
CH-1211 Ceneva 10, Switzerland,
Tel: +41 22 917 9321, Fax: +41 22 917 9022

Sivil Toplum Raporlar›n›n Haz›rlanmas›

HAZIRLIK
TK’lar, Komite’ye sivil toplum raporu sunmaya karar vermeden
önce, mevcut kaynak ve kapasitelerinin ›ﬂ›¤›nda, hedeflerini dikkatle gözden geçirmelidir.

S

(i) Sivil Toplum Raporlar›n›n Etkilili¤ini Sa¤layan Unsurlar Nelerdir?
Komite belgelere dayanan, do¤rulanabilir ve farkl› kaynaklardan edinilmiﬂ, sa¤lam ve tam bilgilerle ilgilenmektedir. Komite, özellikle:
• Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleﬂmesi’nin ulusal
düzlemde uygulanmas›na yönelik olarak gösterilen çaba
ve/veya ataletin nedenlerini ortaya koyan ve aç›klayan sivil
toplum raporlar›ndan;
• Komite’nin Taraf Devletten yan›tlamas›n› isteyebilece¤i sorular›n veya “ilgili konular›n bir listesi”ni içeren raporlardan;
• Komite’nin, de¤erlendirilmekte olan Taraf Devlete yöneltebilece¤i soru veya gözlemler hakk›nda aç›k ve net tavsiyeler
içeren raporlardan yararlanmaktad›r.
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(ii) Gizlilik
Komite’ye yap›lan tüm yaz›l› ve sözlü sunumlar, kural olarak kamuya
ve Taraf Devletlere aç›kt›r. Sunulan belgelerin hassas baz› bilgiler içermesi durumunda (örne¤in bilgiyi veren kiﬂi veya örgütün kimli¤inin
bilinmesi durumunda, bu kiﬂi veya örgütün tehlikeyle karﬂ›laﬂabilece¤i durumlar), bunun Komite’ye bildirilerek, bilginin gizli tutulmas›n›n
talep edilmesi önemlidir.2

2

Centre for Reproductive Rights, An Advocate’s Guide to the Work of UN Treaty Monitoring
Bodies on Reproductive and Sexual Rights, 2002, http://www.reproductiverights.org/pub_bp_
tmb.html
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1
. Ad›m
Taraf Devlet Raporunun Edinilmesi
STK’lar, sivil toplum raporlar›n› yazmaya baﬂlamadan önce, söz konusu rapor dönemine iliﬂkin Taraf Devlet raporu ile, daha önceki dönemlerde sunulan raporlar› ve bu raporlara iliﬂkin Komite görüﬂlerini mutlaka temin etmelidirler; zira bu belgeler, Taraf Devletin Sözleﬂme’ye
uyma konusunda izledi¤i yolun ve ald›¤› mesafenin izlenebilmesi bak›m›ndan oldukça faydal›d›r. Belirtilmelidir ki, sivil toplum raporlar›,
özellikle Taraf Devletler rapor sunma yükümlülüklerini yerine getirmedi¤inde de¤erlidir. Komite böyle durumlarda, Taraf Devletlerin
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleﬂmesi’nde öngörülen yükümlülüklerini yerine getirip getirmedi¤ini ve bunu ne ölçüde yapt›¤›n› de¤erlendirirken, sivil toplum raporlar›na büyük önem verir.
Taraf Devletler genellikle, inceleme için tayin edilen tarihten bir
ila üç y›l önce raporlar›n› Komite’ye iletmektedir. Bu raporlar, Komite
Sekreterli¤i’nden veya www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf internet adresindeki Birleﬂmiﬂ Milletler ‹nsan Haklar› Antlaﬂma Yap›lar› veri taban›ndan, tüm Birleﬂmiﬂ Milletler dillerinde (‹ngilizce, Frans›zca, ‹spanyolca, Rurça, Arapça ve Çince) temin edilebilir. Veri taban›, Taraf Devlet
raporlar›n›n ne zaman incelenece¤ine dair bilgileri de içermektedir.
GÜNCELLENM‹ﬁ TARAF DEVLET
VE S‹V‹L TOPLUM RAPORLARI
Taraf Devlet raporunun Komite taraf›ndan resmi olarak incelenmesi, sunulmas›ndan bir y›l veya daha fazla bir zaman sonra gerçekleﬂebilir. Komite, bu gecikme nedeniyle Taraf Devletlerden ek bilgi isteyerek, elindeki bilgileri güncellemeye çal›ﬂmaktad›r. E¤er sivil toplum raporunun verilmesinin üzerinden kayda de¤er bir süre geçmiﬂ ise, veya yak›n zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel hak ihlâlleri gerçekleﬂmiﬂ ise (Sözleﬂme’de öngörülen yükümlülüklerin ihlâli), STK’lar da, sivil toplum rapor-
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GENEL YORUM BEYANI NO. 1:
Genel Yorum Beyan› No. 1’e göre,
Taraf Devlet raporlar›n›n hedefleri:
• Taraf Devletin, Sözleﬂme’ye tam uyumu gerçekleﬂtirmek amac›yla, ulusal
mevzuat›n›, idari düzenleme ve iﬂlemlerini ve uygulamas›n› kapsaml› olarak
gözden geçirmesini sa¤lamak;
• Taraf Devletin her bir hakla ilgili fiili durumu izlemesini ve böylece ülkesindeki tüm bireylerin haklardan ne ölçüde yararland›¤›n› de¤erlendirmelerini
sa¤lamak;
• Taraf Devletin Sözleﬂme hükümlerini uygulamak amac›yla dikkatle ve net bir
biçimde tespit edece¤i politikalar› belirlemesine temel oluﬂturmak;
• Sözleﬂme’ye iliﬂkin hükümet politikalar›n›n kamuoyu taraf›ndan denetlenmesini kolaylaﬂt›rmak ve toplumun çeﬂitli kesimlerinin, konuya iliﬂkin politikalar›n oluﬂturulmas›na, uygulanmas›na ve denetlenmesine kat›lmalar›n› teﬂvik
etmek;
• Taraf Devletin ve Komite’nin, Sözleﬂme’de öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinde al›nan mesafeyi etkili olarak de¤erlendirebilece¤i bir temel
oluﬂturmak;
• Taraf Devletin, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarlardan yararlanmay› engelleyen sorun ve eksikliklerin fark›na varmas›na olanak sa¤lamak;
• Taraf Devletler aras›nda bilgi al›ﬂ veriﬂini kolaylaﬂt›rmak ve Devletlerin karﬂ›laﬂt›klar› ortak sorunlara ve Sözleﬂme’de öngörülen her bir hakk›n fiili olarak hayata geçirilmesini sa¤lamak üzere al›nabilecek tedbirlere iliﬂkin ortak
bir anlay›ﬂ geliﬂtirmelerini sa¤lamakt›r.

lar›n› güncelleyen ve destekleyen ekler sunabilirler. Bu ek bilgilerin, Komite’nin incelemesinden yaklaﬂ›k 3 ay önce gönderilmesi gerekmektedir.3

GEC‹KM‹ﬁ RAPORLAR ‹LE HENÜZ SIRASI GELMEM‹ﬁ
RAPORLARIN ‹NCELENMES‹
Komite’nin sürekli olarak karﬂ›laﬂt›¤› bir sorun, Taraf Devletlerin raporlar›n› sunmakta gecikmeleridir. Böyle durumlarda, Komite Taraf
3

Bkz. dn. 1, http://shr.aaas.org/escr/handbook/chap10.htm.
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Devlete incelemesini mevcut bilgiler ›ﬂ›¤›nda yapaca¤› bildiriminde bulunur. Taraf Devlet raporunun sunulmad›¤› böyle durumlarda, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleﬂmesi’nin ulusal uygulamas›n› izlemeye yönelik Komite incelemesinde, sivil toplum raporlar› daha büyük bir önem taﬂ›maktad›r.
Taraf Devletin Komite’nin tavsiyelerine veya ek bilgi talebine
uymamas› durumunda, Komite, Taraf Devlet’e iliﬂkin incelemesini, belirlenmiﬂ olan tarihten daha önce yapmaya da karar verebilir. Ayn› ﬂekilde, STK’lar›n bir ülkedeki Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Sözleﬂmesi ihlâllerinin kayg› verici seviyede oldu¤unu düﬂündükleri
hallerde, Taraf Devletin Komite’nin inceleme takviminde olup olmad›¤›na bakmaks›z›n, bu endiﬂeleri ortaya koyan ve belgeleyen sivil toplum raporlar› sunmalar› tavsiye edilir.4
✔ Sivil toplum raporlar›n› haz›rlamaya baﬂlarken, STK’lar›n
aﬂa¤›daki bilgilere sahip olmalar› zorunludur:
• Sözkonusu devletin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Sözleﬂmesi’ne taraf olup olmad›¤›;
• Taraf Devletin daha önce rapor sunup sunmad›¤›, sunmuﬂsa, Komite’nin bu raporlara iliﬂkin herhangi bir görüﬂ bildirip bildirmedi¤i (örne¤in ilgili konular›n bir listesi, tavsiyeler, sonuç gözlemleri vs.);
• Taraf Devlet raporunun Komite taraf›ndan ne zaman incelenece¤i ve Taraf Devletin rapor sunmakta gecikip gecikmedi¤i; ve
• Komite’nin ek bilgi talep edip etmedi¤i.

4

Bkz. dn. 1, http://shr.aaas.org/escr/handbook/chap10.htm.
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2
. Ad›m
Komite’ye ‹liﬂkin Temel Bilgiler
KOM‹TE’N‹N ‹ZLED‹⁄‹ USUL
Taraf Devlet raporu sunuldu¤unda, ilk incelemeyi, üç haftal›k Komite
oturumlar›n› takiben bir hafta boyunca toplanan Ön Çal›ﬂma Grubu
yapar (Bu ön inceleme, raporun Komite taraf›ndan incelenmesinden 6
ilâ 12 ay önce gerçekleﬂir). Ön Çal›ﬂma Grubu, biri “Ülke Raportörü”
olarak görev yapan beﬂ Komite üyesinden oluﬂur. Çal›ﬂma Grubu, Komite’nin taraf Devlete soraca¤› sorular› içeren “ilgili konular›n bir listesini” haz›rlamakla görevlidir. Bu listeler, ‹ngilizce, Frans›zca ve ‹spanyolca olarak Komite Sekreterli¤i’nden veya www.unhchr.ch/tbs/
doc.nsf internet adresindeki Birleﬂmiﬂ Milletler ‹nsan Haklar› Antlaﬂma Yap›lar› veri taban›ndan temin edilebilir.
Komite, taraf Devlet raporlar› üzerinde yapt›¤› resmi incelemeler s›ras›nda, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleﬂmesi’nden
do¤an yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için al›nan ulusal tedbirlerle ilgili olarak, taraf Devletlerle “yap›c› diyalog”a girer. Komite’nin,
taraf Devlet ve sivil toplum raporlar›yla sunulan bilgilere iliﬂkin olarak
taraf Devlete sorular yöneltmesi, bu aﬂamada gerçekleﬂir.5
Komite, gözden geçirme oturumunun sonunda, kapal› bir toplant› yapar ve Ülke Raportörü taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ bir tasla¤› temel
alarak, sonuç gözlemlerini haz›rlar. Her gözden geçirme oturumunun
son gününde kamuya aç›klanan sonuç gözlemleri, Ekonomik, Sosyal
ve Kültürel Haklar Sözleﬂmesi’nin ulusal uygulamas›na iliﬂkin Komite
görüﬂünü yans›t›r ve taraf Devletlerin Sözleﬂme’den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerinde onlara yard›mc› olmak için ortaya konulan belirli öneri ve tavsiyeleri içerir.6
5

6

International Human Rights Internship Program, Circle of Rights - Economic, Social & Cultural Rights Activism: A Training Resource (2000) http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/
IHRIP/circle/modules/module3.htm.
International Women’s Rights Action Watch - Asia Pacific (IWRAW Asia Pacific), Concluding
Comments, http://www.iwraw-ap.org/committee/comments.htm.
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STK KATILIMINDA TEMEL AﬁAMALAR
STK’lar›n, taraf Devlete iliﬂkin incelemelerin her aﬂamas›nda yaz›l› beyanda bulunmalar› önemlidir. Komite bu beyanlar› ald›¤›nda, bunlar
taraf Devletin, Sekreterlik taraf›ndan sürekli güncellenen ülke dosyas›na eklenir.
Komite, ilgili konular listesine iliﬂkin olarak haz›rlanan sivil
toplum raporlar›n›n; (i) do¤rudan Ülke Raportörüne gönderilmeleri
gerekti¤ini, (ii) raporda her bir maddenin ayr›ca de¤erlendirilmesi gerekti¤ini ve (iii) Ön Çal›ﬂma Grubunun ilgili konular listesine eklenmesini istedikleri somut sorular›n bir listesini içermesi gerekti¤ini belirtmiﬂtir. STK’lara, konuﬂmalar› için genellikle 10-15 dakikal›k bir süre
verilmekte ve konuﬂmaya iliﬂkin notlar›, sunumlar›ndan önce Ön Çal›ﬂma Grubu’na ve çevirmenlere vermeleri önerilmektedir.7 Sivil toplum sunumlar›, Ön Çal›ﬂma Grubu’na da¤›t›lmak üzere, toplant› için
belirlenen tarihten en az bir hafta önce Sekreterli¤e gönderilmelidir.
Komite’nin taraf Devlete iliﬂkin gözden geçirme oturumunun
ilk gününde, STK’lar 10-15 dakikal›k sözlü sunumlar yapmaya davet
edilir. Bu sunumlar kamuya aç›kt›r ve çeviri hizmeti sunulmaktad›r.
Sözlü sunumlarla, STK’lar;
• Sivil toplum raporlar›n›n asli noktalar›n› ortaya koymaya;
• Rapor sunmalar›ndan sonra meydana gelen de¤iﬂiklikleri ve
yeni edinilen bilgileri Komite’ye sunmaya;
• “Yap›c› diyalog” s›ras›nda sorulabilecek somut sorular› Komiye’ye iletmeye; ve
• Taraf Devlete Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleﬂmesi’nin uygulanmas›na iliﬂkin tavsiyelerini bildirmeye8 davet edilir.

7
8

McChesney, bkz. dn. 1, http://shr.aaas.org/escr/handbook/chap10.htm
Bkz. dn.6, http://www.iwraw-ap.org/NGOreport.html
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STK’lar, Komite’nin genel kurul toplant›s›na da kat›labilirler,
ancak burada sözlü sunum yapmalar› mümkün de¤ildir. STK’lar›n, taraf Devletlerin sonuç gözlemlerine iliﬂkin uygulamalar›yla ilgili olarak
bilgi sunmalar› mümkün olmas›na ra¤men, STK’lar sonuç gözlemlerinin haz›rlanmas› s›ras›nda haz›r bulunamazlar.
Komite, STK sunumlar›n›n kalitesinin yükselmesini sa¤lamak
amac›yla, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi faaliyetlerine STK kat›l›m› (UN Doc. E/C.12/2000/6) baﬂl›kl› bir metin haz›rlam›ﬂt›r. Bu metin, Komite Sekreterli¤i’nden veya www.unhchr.ch/tbs/
doc.nsf internet adresindeki Birleﬂmiﬂ Milletler ‹nsan Haklar› Antlaﬂma Yap›lar› veri taban›ndan temin edilebilir. STK’lar›n, sivil toplum
raporlar›n› yazmaya baﬂlamalar›ndan önce, STK’lar›n Komite çal›ﬂmalar›na hangi aﬂamalarda kat›labilece¤ine iliﬂkin ayr›nt›l› bilgi içeren
bu metni iyice incelemelerinde fayda vard›r.
AKRED‹TE OLMAK VE/VEYA
DANIﬁMANLIK STATÜSÜNÜ KAZANMAK
Akreditasyon
Ön Çal›ﬂma Grubu toplant›lar›na ve Komite’nin gözden geçirme oturumlar›na do¤rudan kat›labilmek için, STK’lar›n önceden Komite Sekreterli¤i’nden akreditasyon almalar› gerekir. STK’lar›n, sivil toplum raporunun sunulmas›n›n planland›¤› tarihten en az bir y›l önceden Sekreterlik ile temasa geçmeleri, bu süreci kolaylaﬂt›racakt›r. Akreditasyon konusuna iliﬂkin daha ayr›nt›l› bilgi için Sekreterlik ile do¤rudan
temasa geçmeleri ve www.un.org/esa/coordination/ngo/ internet adresine baﬂvurmalar› gerekmektedir.
Dan›ﬂmanl›k Statüsü
Birleﬂmiﬂ Milletler Antlaﬂmas›’n›n 71. maddesi, Birleﬂmiﬂ Milletler
Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) ve onun tali organlar›n›n yetkisine giren konularla u¤raﬂan sivil toplum kuruluﬂlar›na, talepleri olmas› halinde, Konsey nezdinde dan›ﬂmanl›k statüsü verilebilece¤ini
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öngörmektedir. 1996/31 say›l› ECOSOC karar›, dan›ﬂmanl›k iliﬂkisinin kurulmas›na, bu iliﬂkinin niteli¤ine ve nas›l yürütülece¤ine iliﬂkin
ilkeleri ortaya koymaktad›r.
Dan›ﬂmanl›k statüsü baﬂvurular›, New York’taki Birleﬂmiﬂ Milletler Ekonomik ve Sosyal ‹ﬂler Bölümü’nün Sivil Toplum Kuruluﬂlar›
birimi (Room DC1-1480, United Nations, New York, N.Y. 10017 –
Tel. 00 1 (212) 963 48 42, Fax. 00 1 (212) 963 9248) taraf›ndan al›n›r. STK’lar›n baﬂvuru için doldurduklar› formlar, Sivil Toplum Kuruluﬂlar› Komitesi önüne gelir. Bu Komite, nihai karar› verecek olan
ECOSOC’a görüﬂ bildirir.9
Güvenlik Kartlar›
Ön Çal›ﬂma Grubu toplant›lar› ve Komite’nin gözden geçirme oturumlar›na kat›lmak üzere Cenevre’deki Birleﬂmiﬂ Milletler binalar›na girebilmek için, Villa “Les Feuillantines”, 13 Avenue de la Paix, Geneva
adresindeki Cenevre Birleﬂmiﬂ Milletler Ofisi Güvenlik Birimi
(ONUG)’dan Pazartesi – Cuma günlerinde 8:00 ve 14:30 saatleri aras›nda, kimlik kart› al›nmas› gerekmektedir. Bunun için, STK’lar›n,
kimliklerini belgelemelerinin yan›s›ra, akreditasyon mektubunu da ibraz etmeleri gerekmektedir.

9

United Nations Office at Geneva, Application Procedure for the Consultative Status;
http://www.unog.ch/ess_mission_services/ngo/ngo/note.htm.
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3
. Ad›m
Sivil Toplum Raporunun Tasarlanmas›
S‹V‹L TOPLUM RAPORLARININ ÇEﬁ‹TLER‹
STK’lar, “(i) Sözleﬂme’ye iliﬂkin oldu¤u; (ii) Komite veya Ön Çal›ﬂma
Grubu taraf›ndan incelenen konularla ilgili bulundu¤u; (iii) belgelere
dayand›¤› ve kaynaklara gerekli ﬂekilde at›f yap›ld›¤›; (iv) k›sa ve öz oldu¤u; ve (v) güvenilir oldu¤u ve kötüye kullanma teﬂkil etmedi¤i sürece, Komite’ye istedikleri biçimde rapor sunabilirler.
“Alternatif rapor”, “gölge rapor”, “paralel rapor” ve karﬂ› rapor” ifadeleri, sivil toplum raporlar›n› tan›mlamak için, birbirinin yerine kullan›lm›ﬂt›r. Bu raporlar›n temel nitelikleri:
(i)

Komite’nin odaklanmak isteyebilece¤i alanlara ›ﬂ›k tutarken, Taraf Devlet raporunun genel örgü ve içeri¤ini izlemek;
(ii) Genel bir de¤erlendirmeden öteye giderek, taraf Devlet raporunda sunulan bilgilere iliﬂkin ba¤›ms›z bilgi sunmak ve
taraf Devlet raporunda gündeme getirilmeyen konular
hakk›nda görüﬂ bildirmek;
(iii) Sözleﬂme ile korunan her bir hakla ilgili olarak uzmanlaﬂm›ﬂ STK’lar›n, kurumsal bilgisinden yararlanmak;
(iv) ‹nceleme s›ras›nda Komite taraf›ndan taraf Devlete yöneltilebilecek somut sorulara iliﬂkin önerilerde bulunmak.
Sivil toplum raporu örneklerine www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf internet adresindeki Birleﬂmiﬂ Milletler ‹nsan Haklar› Antlaﬂma Yap›lar› veri taban›ndan ulaﬂ›labilir.
Taﬂ›d›klar› baﬂl›ktan ba¤›ms›z olarak, en çok tercih edilen sivil
toplum raporlar› ﬂunlard›r:
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(i) STK’lar›n biraraya gelerek haz›rlad›klar› ve Komite’nin incelenmekte olan taraf Devletin yan›tlamas›n› isteyebilece¤i birçok sorunu kapsaml› bir ﬂekilde ortaya koyan raporlar; ve
(ii) Münferit ve/veya uzman STK’lar›n, taraf Devlet raporunun,
kendi uzmanl›k alanlar›yla ilgili Sözleﬂme hükmüne iliﬂkin
k›sm› üzerine haz›rlad›klar› raporlar.
Son y›llarda, STK’lar biraraya gelerek, kapsaml› sivil toplum raporlar› haz›rlayarak sunmakta ve bu raporlar, Komite/taraf Devlet
aras›ndaki diyalogda, üzerinde özellikle durulmas› gereken konular›n
belirlenmesinde, Komite’ye yard›mc› olmaktad›r.
S‹V‹L TOPLUM RAPORLARININ AZAM‹ ETK‹
YARATACAK ﬁEK‹LDE HAZIRLANMASI
(i) Biçim
Komite, karﬂ›laﬂt›rmal› bir incelemeyi olanakl› k›lmak amac›yla, sivil
toplum raporlar›n›n, Komite taraf›ndan haz›rlanan Ekonomik, Sosyal
ve Kültürel Haklara ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme’nin 16., 17. Maddeleri Çerçevesinde Taraf Devletlerce Sunulacak Raporlar›n Biçim ve ‹çeri¤ine ‹liﬂkin Gözden Geçirilmiﬂ Rehber ‹lkeler (E/C.12/ 1991/1)’e uygun olmas› gerekti¤ini belirtmiﬂtir. Bu rehbere ekli olan (Ek IV) söz konusu belgeye www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf internet adresindeki Birleﬂmiﬂ Milletler ‹nsan Haklar› Antlaﬂma Yap›lar› veri taban›ndan da ulaﬂmak mümkündür.
STK’lar, raporlar›n› madde numaralar›n› izleyerek mi (ör: Madde 6, 7, 8 vs.), yoksa tematik olarak konular› ay›rarak (ör: Çocuklar›n
ESKH’lar›, su hakk›, vs.) m› haz›rlayacaklar›na kendileri karar verirler. UHK’nun tavsiyesi, Komite’nin ihtiyaç duydu¤u bilgiyi kolayl›kla
bulabilmesini sa¤lamas› nedeniyle, sivil toplum raporlar›n›n “hak”lara göre düzenlenmesi yönündedir. Raporlar›nda hangi haklar üzerinde
duracaklar› ve bu haklar› hangi yönleriyle gündeme taﬂ›yacaklar› konusunda STK’lar tümüyle serbesttirler.
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(ii) Uzunluk
Komite, sivil toplum raporlar› için azami bir sayfa say›s› tespit etmemiﬂtir; ancak, Komite’nin anahtar nitelikteki bilgiye en etkili ﬂekilde
ulaﬂmas›n› sa¤lamas› aç›s›ndan, raporlar›n (ek belgeler haricinde) çift
aral›k yaz›lm›ﬂ 30 sayfay› geçmemesi tavsiye edilir.
ECOSOC nezdinde dan›ﬂmanl›k statüsüne sahip olmayan
STK’lar›n, ECOSOC nezdinde dan›ﬂmanl›k statüsüne sahip baﬂka
STK’lar arac›l›¤›yla, daha k›sa metinleri Komite’ye sunmalar› da
mümkündür. Bu durumda, arac›l›k yapan STK’n›n genel dan›ﬂmanl›k
statüsü varsa bu metinlerin 2,000 kelimeyi, özel dan›ﬂmanl›k statüsü
varsa 1,500 kelimeyi geçmemesi gerekir.
(iii) Dil
Sivil toplum raporlar›n›n, Komite’nin çal›ﬂma dillerinden (‹ngilizce,
Frans›zca, ‹spanyolca veya Rusça) birinde sunulmas› zorunludur. E¤er
kaynaklar elveriyorsa, bu dillerden birden fazlas›nda haz›rlanm›ﬂ rapor özetinin sunulmas› da tavsiye edilir. Komite dillerinden birinde sunulmuﬂ k›sa raporlar, Komite oturumunun baﬂlamas›ndan en az üç ay
önce iletilmiﬂ olmalar› kayd›yla, Sekreterlik taraf›ndan, birden fazla
dile çevrilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.

✔ Sivil toplum raporunun, hangi haklar› (veya bu haklar›n hangi unsurlar›n›) kapsayaca¤›n› tespit ederken, STK’lar ﬂu hususlar› göz önünde tutabilirler:
• Taraf Devletin, Sözleﬂme yükümlülüklerini yerine getirmek
için at›lan ad›mlar› yeterince ayr›nt›l› olarak ortaya koyup
koymad›¤›n›;
• Baz› haklar›n di¤erlerinden daha s›k/a¤›r ihlâl edilip edilmedi¤ini;
• STK’n›n, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleﬂmesi’nin ulusal uygulamas› üzerinde hangi konuda en fazla etkili olaca¤› ve/veya en anlaml› katk›y› sunabilece¤i (ör: sivil
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toplum raporu, taraf Devletce de¤inilmeyen risk alt›ndaki
gruplar›n ihtiyaçlar›n› vurgulayabilir);
• STK’n›n bu alanda yeterli kaynak ve uzmanl›¤a sahip olup
olmad›¤›; ve
• Ayn› konuda baﬂka bir STK’n›n çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤› (böylece,
ayn› konu üzerinde iki kere emek sarfedilmesi ve çeliﬂkiye
düﬂme riski azalt›lm›ﬂ ve koalisyon oluﬂturma ihtimali artt›r›lm›ﬂ olur).
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4
. Ad›m
Sivil Toplum Raporu ‹çin
Gerekli Araﬂt›rman›n Yap›lmas›
Komite Belgelerinden Faydalanma
STK’lar, 2. Ad›m’da belirtilen bilgiler (son ve önceki taraf Devlet raporlar›, güncellemeler, sonuç gözlemleri, ilgili konular›n listesi, vs.) yan›nda, aﬂa¤›daki belgelerden de faydalanabilirler:
(i) Genel Yorum Beyanlar›
Genel Yorum Beyanlar›, Komite’nin Sözleﬂme’de korunan haklar› ve taraf Devlet yükümlülüklerini, taraf Devlet raporlar›na ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleﬂmesi’nin ulusal düzlemde uygulanmas›yla
edinilen tecrübeye dayanarak, nas›l yorumlad›¤›n› gösterir.10
(ii) Komite özet tutanaklar›
Komite özet tutanaklar›, Komite’nin sonuç gözlemlerinden daha ayr›nt›l›d›r ve taraf Devlet temsilcileri ile Komite aras›ndaki sözlü iletiﬂimin bir özetini içerir.11
(iii) “Tart›ﬂma Günü” Raporlar›
Her y›l, genellikle oturumun üçüncü haftas›nda, Sözleﬂme’nin belli hükümleri veya temalar›n›n incelenmesi ve tart›ﬂ›lmas› için, “Tart›ﬂma
Günleri” düzenlenir. STK’lar, akademisyenler ve konunun di¤er uzmanlar›, yaz›l› ve/veya sözlü sunumlar yaparak katk›da bulunmak
üzere, tart›ﬂma günlerine davet edilir.

10 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Introduction: the purpose of general comments, Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human
Rights Treaty Bodies (HRI\GEN\1\Rev.1 at 42, 1994); http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epintro.htm.
11 Bkz. dn. 1, http://shr.aaas.org/escr/handbook/chap10.htm.
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KOM‹TE TARAFINDAN KABUL ED‹LEN GENEL YORUM BEYANLARI
• GYB 1: Taraf Devlet Raporlar› (1989);
• GYB 2: Uluslararas› Teknik Yard›m Tedbirleri (Sözleﬂme’nin 22. maddesi)
(1990);
• GYB 3: Taraf Devlet yükümlülüklerinin niteli¤i (Sözleﬂme’nin 2. maddesinin
1. paragraf›) (1990);
• GYB 4: Yeterli konut hakk› (Sözleﬂme’nin 11. maddesinin 1. paragraf›) (1991);
• GYB 5: Engelli kiﬂiler (1994);
• GYB 6: Yaﬂl›lar›n ekonomik, sosyal ve kültürel haklar› (1995);
• GYB 7: Yeterli konut hakk› (Sözleﬂme’nin 11. maddesinin 1. paragraf›): Zorla tahliyeler (1997);
• GYB 8: Ekonomik yapt›r›mlar ile ekonomik, sosyal ve kültürel haklar aras›ndaki iliﬂki (1997);
• GYB 9: Sözleﬂme’nin ulusal düzeyde uygulanmas› (1998);
• GYB 10: Ulusal insan haklar› kurumlar›n›n ESKH’›n korunmas›ndaki rolü
(1998);
• GYB 11: ‹lkö¤retim için eylem plan› (Madde 14) (1999);
• GYB 12: Yeterli beslenme hakk› (Madde 11) (1999);
• GYB 13: E¤itim hakk› (Madde 13) (1999);
• GYB 14: Ulaﬂ›labilecek en yüksek sa¤l›k standard›na sahip olma hakk›
(2000); ve
• GYB 15: Su hakk› (Madde 11 ve 12) (2002).
Komite’nin Genel Yorum Beyanlar›na www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf internet adresinden ulaﬂ›labilir.
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TARTIﬁMA GÜNLER‹ TEMALARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beslenme hakk› (1989);
Konut hakk› (1990);
Ekonomik ve sosyal göstergeler (1991);
Kültürel hayatta yer alma hakk› (1992);
Sa¤l›k hakk› (1993);
Köklü yap›sal uyum ve/veya serbest pazar ekonomisine geçiﬂte, sosyal güvenlik a¤lar›n›n, ESKH’›n korunmas›ndaki rolü (1994);
‹nsan haklar› e¤itimi ve kamunun bilgilendirilmesine yönelik faaliyetler
(1994);
Taraf Devlet yükümlülüklerinin yorumlanmas› ve uygulanmas› (1995);
‹htiyari Protokol tasar›s› (1996);
Raporlamaya iliﬂkin genel rehber ilkelerin gözden geçirilmesi (1997);
Beslenme hakk›n›n normatif içeri¤i (1997);
Küreselleﬂme ve küreselleﬂmenin ESKH üzerindeki etkisi (1998);
E¤itim hakk› (1998);
Herkesin, sahibi oldu¤u bilimsel, edebi ve sanatsal yap›tlardan do¤an maddi ve manevi menfaatlerinin korunmas›ndan yararlanma hakk› (2000);
Uluslararas› ‹ﬂbirli¤i Yüksek Konseyi iﬂbirli¤i ile düzenlenen, uluslararas› kurumlar›n yürüttü¤ü kalk›nma faaliyetlerinde ESKH (Fransa) (2001);
ESKH’dan yararlanmada kad›n erkek eﬂitli¤i (Madde 3) (2002);
Çal›ﬂma hakk› (2003).
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D‹⁄ER B‹LG‹ KAYNAKLARI
Sivil toplum raporlar›n›n haz›rlanmas›nda, aﬂa¤›daki kaynaklar da yararl› olacakt›r:
• Uluslararas› ve Bölgesel Antlaﬂma Yap›lar›n›n Tavsiye ve Kararlar› – Örne¤in, Birleﬂmiﬂ Milletler ‹nsan Haklar› Komitesi,
Medeni ve Siyasi Haklara ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme çerçevesinde sunulan taraf Devlet raporlar›n›n incelenmesi sonucunda ortaya koydu¤u sonuç gözlemleri ve tavsiyelerinde ve
ayr›ca kararlar›nda, ekonomik, sosyal ve kültürel haklara iliﬂkin konulara da de¤inmiﬂtir. STK’lar, (varsa) di¤er uluslararas› ve bölgesel yap›lar›n, Birleﬂmiﬂ Milletler Kad›nlara Karﬂ›
Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleﬂmesi, Birleﬂmiﬂ Milletler Çocuk Haklar› Sözleﬂmesi, Afrika ‹nsan ve Halklar›n
Haklar› ﬁart›, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Alan›nda
Amerika Sözleﬂmesi’ne Ek Protokol “San Salvador Protokolu”, Avrupa Sosyal ﬁart› ve Protokollar› ve Avrupa Birli¤i Temel Haklar ﬁart› çerçevesinde ekonomik, sosyal ve kültürel
haklara de¤inen tavsiye ve kararlar›na da bakabilirler.
• Birleﬂmiﬂ Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu Kararlar› – Örne¤in, Genel Kurul’un 54/262 say›l› Dünyan›n
sosyal durumu ve gençlik, yaﬂl›l›k, engelliler ve aileye iliﬂkin
sorunlar da dahil olmak üzere sosyal kalk›nma konulu karar›. Bu kararlara www.un.org/Depts/dhl/resguide/ internet
adresinden ulaﬂ›labilir.
• Bölgesel/Uluslararas› Mahkeme Kararlar› – Bu tür kararlar
için bak›labilecek kaynaklar aras›nda; Project Diana at Yale
University http://www.yale.edu/lawweb/avalon/diana/; the
University of Minnesota Human Rights Library http://
www1.umn.edu/humanrts/; Derechos Human Rights
http:// www.derechos.net/links/law/jurisprudence.html;
Asia Pacific Forum’s human rights jurisprudence dissemination project www.asiapacificforum.net; Interights’ Internati-
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•

•

•

•

onal Human Rights Case Law Database http://www.interights. org/icl/default.asp say›labilir.
ESKH Uzmanlar›n›n haz›rlad›klar› belgeler – Örne¤in Asbjorn Eide taraf›ndan ‹nsan Haklar› Komisyonu’na sunulan
Ekonomik ve Sosyal Haklar› Hayata Geçirilmesi: Yeterli
Beslenme ve Açl›ktan Masun Olma Hakk› (E/CN.4/
Sub.2/1999/ 12).
Bu tür belgelere, www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf internet adresindeki Birleﬂmiﬂ Milletler ‹nsan Haklar› Antlaﬂma Yap›lar›
veri taban›ndan ulaﬂ›labilir.
Di¤er Uzmanl›k Örgütlerinin belgeleri – Örne¤in, Birleﬂmiﬂ
Milletler Kalk›nma Program› (UNDP) (www.undp.org);
Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) (www.who.org); Birleﬂmiﬂ
Milletler Kad›nlar için Kalk›nma Fonu (UNIFEM) (www.
unifem.org); Birleﬂmiﬂ Milletler Çocuk Fonu (UNICEF)
(www.unicef.org); Dünya Bankas› (www.worldbank.org);
Uluslararas› Para Fonu (IMF) (www.imf.org); Asya Kalk›nma Bankas› (ADB) (www.adb.org); vs.
Hükümetlerin sundu¤u bilgiler – Örne¤in, anketler, istatistikler, say›m sonuçlar›, etki de¤erlendirme tasar› ve raporlar›, mevcut mevzuat, yasa tasar›lar› vs. Bu tür bilgiler, çeﬂitli
Bakanl›klardan, meclis organlar›ndan, insan haklar› komite
ve/veya ombudsmanlar›ndan, insan haklar› daire/mahkemelerinden, anayasa mahkemeleri ve/veya di¤er yüksek mahkemelerden edinilebilir.
Sivil Toplum – Örne¤in, güvenilir di¤er ulusal, bölgesel ve
uluslararas› STK’lar ve sivil toplum yap›lar›, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar› ihlâl edilmiﬂ ma¤durlar›n›n verdi¤i
bilgiler vs.12

12 International Women’s Rights Action Watch (IWRAW), Producing NGO Shadow Reports to
CEDAW: A Procedural Guide http://iwraw.igc.org/shadow/guide.htm.
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KAYNAK VE B‹LG‹LER‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
STK’lar, ulaﬂamad›klar› bilgilerin neler oldu¤unu ve bu bilgilere neden ulaﬂamad›klar›n› aç›kça belirtmelidir (örne¤in bilginin kamuyla
paylaﬂ›lmamas›, bilgi edinme hakk›na iliﬂkin bir düzenleme olmamas› vs.).
✔ Edinilen bilgi, rapora konulmadan önce, uygunlu¤u bak›m›ndan mutlaka bir de¤erlendirmeye tabi tutulmal›d›r:
• Dan›ﬂ›lan kayna¤›n bak›ﬂ aç›s›n› de¤erlendirin (örne¤in, al›nan bilgi tarafl› m›?)
• Bilginin, gerekli olup olmad›¤›n› ve vurgulanmaya çal›ﬂ›lan
noktay› iﬂaret edip etmedi¤ini de¤erlendirin (Bilginin rapora
al›nmas›n›n faydas› var m›?)
• Bilginin baﬂka bir kaynaktan do¤rulanabilir olup olmad›¤›n›, sadece varsay›mlara dayan›p dayanmad›¤›n› tespit
edin.13
B‹LG‹ KAYNAKLARININ BEL‹RT‹LMES‹
Kendi içinde tutarl› oldu¤u ve taraf Devlet raporlar›nda kullan›lan biçim kurallar›na benzer oldu¤u sürece, sivil toplum raporlar›n›n haz›rlanmas›nda kullan›lan bilgilerin kaynaklar›n›n belirtilmesinde,
STK’lar serbesttirler. Bilgi kaynaklar›n›n taraf Devlet raporlar›ndakine
benzer ﬂekilde belirtilmesi, Komite’ye karﬂ›laﬂt›rma yapma imkân› vermesi bak›m›ndan önemlidir.

13 Bkz. dn. 12.
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5
. Ad›m
Sözleﬂme’nin Ulusal Düzlemde
Uygulanma Düzeyinin Tespiti
TARAF DEVLETLER‹N, EKONOM‹K, SOSYAL VE
KÜLTÜREL HAKLARA ‹L‹ﬁK‹N ULUSLARARASI
SÖZLEﬁME’DEN DO⁄AN YÜKÜMLÜLÜKLER‹N‹N VE
BU YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUMUNUN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Sözleﬂme, hükümetlerin Sözleﬂme ile korunan tüm haklar› derhal ve
tam olarak sa¤lamas›n› talep etmemektedir; ancak, Sözleﬂme’nin 2.
maddesi, taraf Devletlerin “mevcut kaynaklar›n azamisini kullanarak”,
“Sözleﬂme’de tan›nan haklar›n tam olarak kullan›lmas›n› aﬂamal› olarak sa¤lamak üzere” “tedbirler almalar›n›” öngörmektedir. Taraf Devletler, “tedbir alma” yükümlülüklerini yerine getirirken, “yasal düzenleme suretiyle al›nacak tedbirleri de içerecek ﬂekilde her türlü uygun
yöntem”i kullanmal›d›r (Madde 2(1)). Komite, Taraf Devlet yükümlülüklerinin niteli¤i’ konusunda haz›rlad›¤› 3 No’lu Genel Yorum Beyan›
ile, ‘her türlü uygun yöntem’ ifadesine, “tam ve do¤al anlam›n›n” verilmesini ve taraf Devlet raporlar›n›n, Sözleﬂme ile korunan haklar›n hayata geçirilmesi için al›nan tedbirleri belirtmekle yetinmemesini, bu tedbirlerin mevcut koﬂullar alt›nda neden en “uygun” tedbirler oldu¤unun
da belirtilmesini istemiﬂtir. Taraf Devletin, tüm uygun tedbirleri al›p almad›¤›na karar verme yetkisi Komite’ye aittir.
Sözleﬂme’de düzenlenen haklar›n aﬂamal› olarak hayata geçirilmesi için gerekli tedbirlerin al›nmas› yükümlülü¤ü nedeniyle, haklar›n tan›nmas›nda geri ad›m at›lmas› anlam›n› taﬂ›yan tedbirler, Ekonomik, Sosyal
ve Kültürel Haklar Sözleﬂmesi’ni ihlâl edecektir. Komite, bu nitelikteki
tedbirlerin, ancak “Sözleﬂme ile korunan haklar bütünü ve mevcut kaynaklar›n azamisi gözetilerek” mazur gösterilebilece¤ini belirtmiﬂtir.14
14 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, 3 No’lu Genel Yorum Beyan›, Taraf Devlet yükümlülüklerinin niteli¤i, (Sözleﬂme’nin 2. maddesi, parag. 1) (Beﬂinci oturum, 1990), Compila-
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Sözleﬂme ile güvence alt›na al›nan haklar›n, aﬂamal› olarak sa¤lanmas› öngörülmüﬂ olmakla ve mevcut kaynaklar›n s›n›rl›l›¤›n›n,
haklar›n sa¤lanmas›nda s›n›rlay›c› etkisi olabilece¤ini kabul edilmiﬂ olmakla beraber, Sözleﬂme derhal uygulanmas› gereken yükümlülükler
de öngörmektedir. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleﬂmesi
madde 2(2), taraf Devletlerin derhal ayr›mc› tutumlara son vermelerini, ayr›mc›l›¤a göz yuman mevzuat ve uygulamalar›n› de¤iﬂtirmelerini,
özel kiﬂi ve kurumlar›n (3. kiﬂilerin), kamusal hayat›n herhangi bir alan›nda ayr›mc›l›k yapmalar››n› yasaklamalar›n› zorunlu k›lmaktad›r.
Görüldü¤ü üzere, ayr›mc›l›k yasa¤› derhal etkili olan bir yükümlülük
niteli¤indedir (Baﬂka bir ifade ile aﬂamal› olarak sa¤lanmas› söz konusu olamaz).
STK’lar, UHK’nun www.icj.org internet sayfas›ndan, önce “Legal Resource Centre” baﬂl›¤›n›, daha sonra “Economic, Social and
Cultural Rights” baﬂl›¤›n› t›klayarak, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklar Sözleﬂmesi’nden do¤an taraf Devlet yükümlülüklerinin kapsam ve içeri¤ine iliﬂkin ayr›nt›l› bilgi alabilirler.
Taraf Devletlerin Sözleﬂme’ye uyumunu de¤erlendirirken, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme’nin
Uygulanmas›na ‹liﬂkin Limburg ‹lkeleri (bundan sonra Limburg ‹lkeleri olarak an›lacakt›r) ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hak ‹hlâllerine ‹liﬂkin Maastricht Rehber ‹lkeleri’ne15 (Bundan sonra Maastricht
Rehber ‹lkeleri olarak an›lacakt›r) özellikle baﬂvurulmal›d›r. Limburg
‹lkeleri ve Maastricht Rehber ‹lkeleri’nin ba¤lay›c› niteli¤i olmamakla
birlikte, Komite bu belgelerin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Sözleﬂmesi’nin yorumlanmas›nda önemli referanslar oldu¤unu defalarca ifade etmiﬂtir.

tion of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty
Bodies, U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 s. 45 (1994), parag. 9.
15 Bu belgelerin ‹ngilizce metinlerine http://shr.aaas.org/ adresinden ulaﬂ›labilir. Türkçe metinler
ise bu k›lavuzun V ve VI numaral› eklerinde yer almaktad›r.
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Hak Eksenli Bir Yaklaﬂ›m Benimsenmesi
Birleﬂmiﬂ Milletler ve insan haklar› alan›nda çal›ﬂan çevrelerin üzerinde mutab›k oldu¤u ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin sürekli olarak uygulad›¤› hak eksenli yaklaﬂ›m, hak sahipleri
(devletin yetki alan› içerisindeki bireyler ve gruplar) ve bu haklar› sa¤lamakla yükümlü olanlar (taraf Devletler) üzerine odaklan›r. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleﬂmesi ile güvence alt›na al›nan
haklar› sa¤lamakla yükümlü olan taraf Devletlerin, hem pozitif yükümlülükleri (koruma, ihlâl etmeme ve yerine getirme yükümlülükleri), hem de negatif yükümlülükleri (Sözleﬂme ile güvence al›nan bireysel ve grup haklar›n› ihlâl etmekten kaç›nma yükümlülü¤ü) vard›r. Bu
yaklaﬂ›m hak sahibini, taraf Devletin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklar Sözleﬂmesi ile güvence alt›na al›nan haklar› sa¤lama yükümlülü¤ünü yerine getirmek üzere ald›¤› ulusal tedbirlerden, asli olarak yararlanacak kiﬂi konumuna getirir. Ayr›ca, taraf Devletler ayr›mc›l›k yasa¤› ilkesine mutlaka sayg› göstermeli ve kamusal politikalar›n risk alt›ndaki gruplar üzerindeki etkisine dikkat edilmesini sa¤lamal›d›r.16
Sivil toplum raporlar›n›n haz›rlanmas›nda hak eksenli bir yaklaﬂ›m benimsenmesinin faydas› iki yönlüdür. Hak eksenli yaklaﬂ›m ilk olarak, hak sahiplerini, kendi hayatlar›n› etkileyecek konulardaki kararlara
kat›lma yetisine sahip birey ve gruplar olarak görür. Bu yolla, birey ve
gruplar bürokratlar taraf›ndan verilen siyasi kararlardan pasif olarak yararlanan kimseler olarak görülmezler. Bu yaklaﬂ›mla, ekonomik, sosyal
ve kültürel kalk›nma, lütûf olarak de¤il, taraf Devlet yükümlülü¤ü olarak kabul edilir. ‹kinci olarak, hak eksenli bak›ﬂ aç›s› sayesinde, normatif alan›n aç›k ve ayr›nt›l› bir niteli¤e kavuﬂmas› ile birlikte, hakk› gerçekleﬂtirmekle yükümlü olanlar›n ve bunlar›n yükümlülüklerinin neler oldu¤unun belirlenmesi de kolaylaﬂacak, bu da, ilerlemenin izlenebilmesini
kolaylaﬂt›racak, ihlâllerin sorumlular›ndan hesap sorma imkân›n› artt›racakt›r. Bu, özellikle toplumun risk alt›ndaki kesimlerine hizmet götürmekle yükümlü yerel yönetimleri ile ilgili olarak önem kazanmaktad›r.
16 UN and OHCHR, Human Rights in Development: Rights-based approaches: What is a rightsbased approach to development? http://193.194.138.190/development/approaches-04.html.
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6
. Ad›m
Sivil Toplum Raporunun Haz›rlanmas›
Sivil toplum raporlar›n›n etkili olabilmesi için, Komite taraf›ndan anlaﬂ›labilir olmas› gerekir. Bu nedenle, sivil toplum raporunun iﬂaret etti¤i temel hususlar›n, mümkün oldu¤unca aç›klay›c› ve belli bir hedefe yönelmiﬂ olmas› gerekir.
✔ Bu çerçevede, STK’lar:
• Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleﬂmesi’nin ulusal
uygulamas›n›n düzeyini belirtmekten ziyade, analiz etmeleri
gerekir. Bunu yaparken, Sözleﬂme ile güvence alt›na al›nan
haklar›n uygulanmas›ndaki güçlükleri tespit etmeli ve haklar›n yaﬂama geçirilmesinin önündeki engelleri aç›klamal›d›r
(örne¤in, hukuki ve kamu politikalar›na iliﬂkin sorunlar, politikalar›n uygulanmas›nda ayr›mc›l›k yap›lmas› vs.);17
• ‹statistiki bilgileri, alt ayr›mlar yaparak rapora koymal›d›r
(cinsiyet, yaﬂ, ›rk veya etnik köken). Örne¤in, taraf Devlet
raporu, ülke s›n›rlar› içindeki çocuklar›n yüzde yetmiﬂinin ilkö¤retimden geçti¤ini belirtmektedir; bu istatistiki bilginin
e¤itime eriﬂme imkân›na sahip k›z çocuklar›n›n, yerli halklar›n ve yoksul çocuklar›n say›s›n› da gösterecek ﬂekilde düzenlenmesi gerekir. Taraf Devlet raporlar›n›n ço¤u istatistiki
bilgileri verirken alt ayr›mlar uygulamad›¤›ndan, ülke içindeki belli gruplar›n farkl› tecrübeleri Komite’nin bilgisine
sunulmam›ﬂ olmaktad›r;18
• Komite’yi, gözden geçirmeye tabi taraf Devlette, Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleﬂmesi’nin uygulanmas›na
iliﬂkin olarak meydana gelen önemli geliﬂmeler ve e¤ilimlere
17 Bkz. dn. 12, http://iwraw.igc.org/shadow/guide.htm.
18 Bkz. dn. 2, http://www.reproductiverights.org/pub_art_tmb_9.html.
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karﬂ› uyarmalar› gerekmektedir. STK’lar, mümkünse bu geliﬂme veya e¤ilimlerin somut nedenlerini belirtmeli ve taraf
Devletin Sözleﬂme ile güvence alt›na al›nan haklar› hayata
geçirmek için atmas› gereken ad›mlara iliﬂkin tavsiyelerde
bulunmal›d›r (örne¤in de¤iﬂtirilmesi gereken yasalar, kamusal programlar, kamu görevlilerine e¤itim verilmesi vs.);19
• ‹ncelenecek olan taraf Devlet raporundaki eksiklik ve tutars›zl›klar ile, önceki raporlarla son rapor aras›ndaki çeliﬂkileri ortaya koymal›d›r. Bunlar, Komite’nin taraf Devleti bu bilgileri saklay›p saklamad›¤› veya gözden kaç›rmaya çal›ﬂ›p
çal›ﬂmad›¤›na iliﬂkin olarak sorgulamas› konusunda cesaretlendirecektir;20 ve
• Mümkünse, taraf Devletin çekincelerini de¤erlendirerek rapora dahil etmeli ve taraf Devletin çekincelerini geri almas›n› mümkün k›lacak de¤iﬂiklikleri de belirtmelidirler.21
Sivil toplum raporlar›n›n haz›rlanmas›nda faydal› olacak bir
“Rapor Haz›rlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Listesi” için Ek I’e
bak›n›z.

19 Bkz. dn. 12, http://iwraw.igc.org/shadow/guide.htm
20 Bkz. dn. 2, http://www.reproductiverights.org/pub_art_tmb_9.html
21 Bkz. dn. 12, http://iwraw.igc.org/shadow/guide.htm
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7
. Ad›m
Sivil Toplum Raporunun Komiteye Sunulmas›
Sivil toplum raporlar›n›n, taraf Devlet raporunun incelenece¤i oturumdan en az bir, ancak tercihen alt› hafta önce Komite’ye iletilmesi
gerekmektedir. STK’lar Komite’ye (18 nüsha), Sekreterli¤e (3 nüsha)
ve çevirmenlere (4 nüsha) da¤›t›lmak üzere, raporlar›n› 25 nüsha olarak Sekreterli¤e vermelidir. STK’lar, raporlar›n› normal veya elektronik posta ile Sekreterli¤e gönderebilirler, ancak iadeli taahhütlü olarak
göndermeleri tavsiye olunur. STK’lar›n, sivil toplum raporlar›n› bilgisayar disket/CD-ROM’lar›na kaydederek vermeleri, Sekreterli¤in Komite üyeleri ile bilgileri paylaﬂmas›n› kolaylaﬂt›racak ve raporun
www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf internet adresinden ulaﬂ›labilen Birleﬂmiﬂ
Milletler Antlaﬂma Yap›lar› veri bankas›nda yay›mlanmas› olas›l›¤›n›
artt›racakt›r.22

22 Bkz. dn. 1, http://shr.aaas.org/escr/handbook/chap10.htm.
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8
. Ad›m
‹zleme
Sivil toplum raporunun sunulmas›n›n ard›ndan, Sözleﬂme ile güvenceye al›nan haklar›n ulusal düzeyde uygulanmas›n› sa¤lamak üzere
STK’lar›n atabilece¤i baﬂka ad›mlar da mevcuttur. Bunlar aras›nda:
• Taraf Devletin, Komite’nin tavsiye ve sonuç gözlemlerine
iliﬂkin olarak ald›¤› tedbirlerin izlenmesi;
• Sözleﬂme’nin ulusal düzlemdeki uygulamas›na/uygulanmamas›na iliﬂkin yeni geliﬂmeleri Komite’ye bildirmek;23
• Komite’nin sonuç gözlemleri, sivil toplum raporlar› vs.’nin,
yasama ve yürütme organlar› taraf›ndan ulusal düzlemde
de¤erlendirilmesi ve tart›ﬂ›lmas› için çaba göstermek;24
• Komite’nin taraf Devlete iliﬂkin olarak yapt›¤› gözden geçirmenin sonuçlar›n›n (Komite’nin görüﬂleri ve tavsiyeleri de
dahil olmak üzere) kamuya duyurulmas› için kampanya yürütmek;
• Yuvarlak masa toplant›lar› ve/veya atölye çal›ﬂmalar› ile, sivil toplum raporunun haz›rlanmas› ve sunulmas› s›ras›nda
edinilen tecrübeleri, di¤er STK’larla paylaﬂmak;
• Sürecin her aﬂamas›nda (taraf Devlet ve sivil toplum raporlar›n›n sunulmas›, taraf Devlet temsilcisine Komite taraf›ndan sorunlu alanlarda sorulan yöneltilmesi ve izleme aﬂamas›) medyan›n dikkatini bu konulara çekmek25 say›labilir.

23 Bkz. dn. 1, Annex F: NGO Checklists for the Promotion and Defence of Economic, Social and
Cultural Rights, http://shr.aaas.org/escr/handbook/PDF/annex_f.pdf
24 Bkz. dn.1.
25 Bkz. dn. 1, http://shr.aaas.org/escr/handbook/chap10.htm

EK I
Rapor Haz›rlarken Dikkat Edilmesi
Gerekenler Listesi

ﬂa¤›daki tablo, Komite’nin izledi¤i usuller, STK’lar›n sivil toplum
raporlar› haz›rlanmas› ve sunulmas›na iliﬂkin tecrübeleri ve en iyi
uygulamalar gözetilerek haz›rlanm›ﬂ bir denetim listesi içermektedir.
Uygun oldu¤u ölçüde, bu listeye, sivil toplum raporunda de¤inilen her
bir hak için baﬂvurulabilir.

A

ÖN MATERYAL
Kapak Sayfas›

Kapak sayfas›, aﬂa¤›daki bilgileri içermelidir
• Raporun baﬂl›¤›
• STK/raporu haz›rlayanlar›n isim ve adresleri
(ECOSOC nezdinde dan›ﬂmanl›k statüsüne sahip
olmayan bir STK ad›na sunuyorsan›z, bu STK’n›n
isim ve adresini de yaz›n›z)
• Gözden geçirmeye tabi taraf Devletin hangisi oldu¤u ve Komite incelemesinin yap›laca¤› tarih
• Sivil toplum raporunun sunum tarihi ve bas›m yeri
• Ekler dahil olmak üzere, raporun kaç sayfa oldu¤u
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Özet
(1 ila 3 sayfa)

Komite üyelerinin, taraf Devlete iliﬂkin incelemeleri
s›ras›nda, önemli baz› bilgilere acil olarak ulaﬂmalar›
gerekebilir, bu nedenle STK’lar›n:
• Raporun ana noktalar›n›n bir özetini (her ana
noktay› aç›klay›c› bir ve destekleyici 1-2 cümle)
• Komite’nin:
(i) taraf Devlet’le olan iletiﬂiminde; ve
(ii) sonuç gözlemlerini26 haz›rlarken rahatl›kla
kullanabilece¤i kadar aç›k bir dille ifade ettikleri tavsiyelerini, özet olarak bildirmeleri
önemlidir.

‹çindekiler

• Sivil toplum raporunda yer alan tüm baﬂl›k ve altbaﬂl›klar› içeren bir dizin yap›lmal›d›r (Komite’ye
arad›¤› bilgiyi bulmas›nda yard›mc› olacakt›r)
• Destekleyici belgeler ve ekler de belirtilmelidir.

Di¤er Belgeler

STK’lar raporlar›nda görsel malzeme kullan›yor veya
k›saltmalara baﬂvuruyorsa, bunlar›n da;
• ﬁekil/tablo/ﬂema listesi (varsa)
• K›saltmalar listesi (varsa) olarak raporun baﬂ›na
konulmas› gerekir.
RAPOR METN‹

Giriﬂ

26 Bkz. dn.1.

• STK’n›n amaç ve faaliyetlerine iliﬂkin k›saca bilgi
verin.
• Raporun kapsam ve içeri¤inin hangi “hedef”e
ulaﬂmak üzere belirlendi¤ini belirtin (tüm ekonomik, sosyal ve kültürel haklar› m› kapsamay› hedefliyor, yoksa belli haklar› m›?)
• Raporun haz›rlanmas›nda kullan›lan yöntem ve
kaynaklar hakk›nda bilgi verin.

rapor haz›rlarken dikkat edilmesi gerekenler listesi

Raporun
Arka Plan›na
‹liﬂkin Bilgiler
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• Gizli tutulmas›n› istedi¤iniz bilgileri belirtin.
• Ülkenin tarihsel ve/veya sosyo-politik koﬂullar›na
iliﬂkin k›saca bilgi verin (Sözleﬂme uygulamas› bak›m›ndan önem teﬂkil eden bilgiler)

Haklara ‹liﬂkin • Sözleﬂme iç hukukun bir parças› haline getirildi
Ulusal
mi? Anayasal koruma alt›nda m›? E¤er öyleyse,
Yasal Koruma
haklara iliﬂkin mevcut anayasal/yasal hükümlerde
korumay› zay›flatacak veya önemli ölçüde etkileyecek de¤iﬂiklikler yap›ld› m›?27 E¤er haklar iç hukuka aktar›ld›ysa:
(i) Haklar, mahkeme önünde do¤rudan ileri sürülebiliyor mu?
(ii) Bireyler gibi gruplar da hak talebinde bulunabiliyor mu?
(iii) Hak ihlâlleri söz konusu oldu¤unda öngörülen hak arama yollar› nelerdir?
(iv) Haklardan yararlan›lmas›na getirilen s›n›rlamalar nelerdir?
(v) Hakk›n iç hukukta uygulanmas›na iliﬂkin
olarak uluslararas› yarg› organlar›nca verilmiﬂ kararlar var m›?
Bir Önceki
Taraf Devlet
Raporundan
Sonraki
Geliﬂmelerin
De¤erlendirilmesi

27 Bkz. dn.1

• Taraf Devlet, bir önceki raporuna iliﬂkin Komite
sonuç gözlemlerindeki tavsiyelere uydu mu?
• Son taraf Devlet raporundan ve Komite incelemesinden sonra, ulusal mevzuatta, Mahkeme kararlar›nda, idari düzenlemelerde, usul ve/veya uygulamalarda vs. bir geliﬂme yaﬂand› m›?
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• Hükümet, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Sözleﬂmesi’nin uygulanmas›na yönelik olumlu
ad›mlar att› m›? Bu haklara riayet edilmesi anlam›nda olumlu bir geliﬂme gözlendi mi?
• Haklar›n aﬂamal› olarak sa¤lanmas› konusunda
at›lan geri ad›mlar var m›? Haklar›n hayata geçirilmesinde karﬂ›laﬂ›lan zorluklar nelerdir?
• (Taraf Devletin uygulama / uygulamama yönündeki çabalar›n› etkileyecek / aç›klayacak) olumsuz
geliﬂmeler yaﬂand› m›?
Sözleﬂme’nin
Ulusal
Düzlemde
Uygulanmas›

• Hükümet, kaynaklar›n s›n›rl›l›¤›na ra¤men, toplumun her kesiminin haklardan azami olarak faydalanmas›n› sa¤lamak için çaba gösteriyor mu?
• Hükümet, Sözleﬂme ile korunan haklardan herhangi birini ihlâl etti mi? E¤er ettiyse:
(i) Hakk›n nas›l ihlâl edildi¤ini belirtiniz. Ayr›nt›l› örnekler veriniz.
(ii) Haktan yararlan›lmas›, asgari olarak sa¤lan›yor mu? (Haklar›n korumas›na en çok ihtiyaç duyanlar haklar›n asgari korumas›ndan
yararlan›yor mu?)28
(iii) Hükümet, haklar›n ihlâlinin sonuçlar›n› gidermek ve tekrarlanmas›n› önlemek için gerekli çabay› gösteriyor mu?
(iv) Taraf Devlet, raporunda hak ihlâllerinin varl›¤›n› kabul ediyor mu? E¤er ediyorsa, bu ihlâller nas›l aktar›lm›ﬂ? Aktar›l›rken gerçekçi
davran›lm›ﬂ m›?

28 Bkz. dn.15, parag. 10.
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(v)

Hükümete göre, Sözleﬂme ile güvenceye al›nan haklar›n hayata geçirilmesi önündeki engeller nelerdir? Bunlara kat›l›yor musunuz?
(vi) Hak ihlâllerine etki eden nedenler nelerdir?
Bunlar, ihlâl an›nda ortaya ç›kan nedenler
midir, yoksa tarihsel veya sisteme hakim nedenler midir?
(vii) Hükümet, Sözleﬂme ihlâllerinin nedenlerini
araﬂt›r›yor mu? ‹hlâlleri sona erdirmek üzere, STK’lara, sivil toplumun di¤er unsurlar›na ve uzmanlara dan›ﬂ›yor mu?
(viii) Hükümet, Sözleﬂme ile güvence alt›na al›nan
haklar›n ihlâllerinin sorumlular›n› tespit ediyor mu? Bu kiﬂiler hesap veriyor mu? Buna
iliﬂkin bilgi kamuyla paylaﬂ›l›yor mu?
• Sözleﬂme ile güvence alt›na al›nan haklar›n hayata
geçirilmesiyle ilgili olarak, Hükümetin taraf Devlet raporunda yer alan iddialar›yla gerçeklik aras›nda fark var m›?
Sözleﬂme’ye
‹liﬂkin
Hükümet
Politika,
Program
ve ‹lkeleri

• Hükümet, Sözleﬂme ile güvence alt›na al›nan haklar›n korunmas› ve geliﬂtirilmesi için programlar,
politikalar ve ilkeler ortaya koydu mu? Yan›t
olumluysa:
• Hükümetin, ald›¤› tedbirleri, mevcut koﬂullar alt›nda en “uygun” tedbirler olarak kabul etmesinin, kamuya aç›klanan nedenleri nelerdir?29

29 Bkz. dn.1, parag.4.
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• Hükümetin ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›
korumaya ve geliﬂtirmeye yönelik programlar› nelerdir ve kamunun hangi kesimine yönelmiﬂtir
(idari, mali, sosyal, e¤itim sektörü vs.)? Aﬂa¤›daki
sorular› yan›tlay›n›z:
(i) Program yasayla m›, idari iﬂlemlerle mi, yoksa baﬂka ﬂekilde mi haz›rlan›p, yürütülüyor?
(ii) Program›n hedefleri aç›k m› ve sürekli fona
sahip mi? Program hedefe ulaﬂmaya elveriﬂli
mi? Program, risk alt›ndaki gruplar›n ihtiyaçlar›n› gözetiyor mu? (örne¤in bu gruplarla temasa geçilmiﬂ ve/veya gerekli araﬂt›rma
yap›lm›ﬂ m›?)
(iii) Program› etkili biçimde yürütmek için gerekli kurumlar mevcut mu?
(iv) Program›n yürütülmesini izleyecek bir mekanizma var m›? Hükümetin Sözleﬂme’ye iliﬂkin programlar› dönemsel olarak de¤erlendirilerek, baﬂar› ve eksiklikler tespit ediliyor
mu? Bu idari/izleme mekanizmalar›n›n etkililik bak›m›ndan bir de¤erlendirmesini yap›n.
(v) Toplumun bu programlara iliﬂkin bilgisi var
m›? (Toplumu bilgilendirmek için kampanyalar yürütülmesi, bas›nla temaslar vs.)
(vi) Programlar (farkl› co¤rafi bölgeler, sosyoekonomik s›n›flar, cinsiyet, az›nl›k gruplar›
vs.) gibi unsurlar gözetilerek adil olarak da¤›t›l›yor mu?
(vii) Bu programlar›n aktörleri olarak kimler seçilmiﬂ? (ilgili bakanl›klar ve STK’lar sürece
dahil edilmiﬂ mi?)

rapor haz›rlarken dikkat edilmesi gerekenler listesi
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(viii) Hükümetin faaliyetleri etkili mi, de¤ilse neden? Bunlar nas›l iyileﬂtirilebilir?30
• Hükümet, ekonomik, sosyal ve kültürel haklara
iliﬂkin koruma/geliﬂtirme programlar› haz›rlarken,
ilgililerin Sözleﬂme ile güvence alt›na al›nan haklar›n uygulanmas› konusundaki geliﬂmeleri de¤erlendirmelerini kolaylaﬂt›r›c› bir hedef ve takvim
belirledi mi?
• Hükümet, bu programlar›n geliﬂtirilmesi ve uygulanmas› aﬂamas›nda, uzmanlara, STK’lara ve di¤er sivil toplum kesimlerine dan›ﬂt› m›?31
Tavsiyeler

• Taraf Devletin, Sözleﬂme uygulamas›n› nas›l geliﬂtirebilece¤ine iliﬂkin aç›k ve hedefe yönelik tavsiyelerde bulunun.
• Komite’nin ek bilgi edinebilmek için taraf Devlet
temsilcilerine yöneltebilece¤i soru ve talepleri belirtin.32
REFERANSLAR

Bibliyografya

• Sivil toplum raporunu haz›rlarken baﬂvurdu¤unuz/at›fta bulundu¤unuz kaynaklar›n bir listesini
ekleyin.
• Komite’nin baﬂvurabilece¤i ek kaynaklar› belirtin.

Ekler

• Ulusal mevzuat›n ilgili k›s›mlar›, yasa taslaklar›,
istatistikler, gazete kupürleri, akademik raporlar,
görsel malzeme ve di¤er belgeleri ekleyin.

30 (i) ila (viii) aras›nda aktar›lan hususlara iliﬂkin olarak http://www.iwraw-ap.org/shadowguidelines.html internet ssyfas›ndan yararlan›lm›ﬂt›r.
31 Bkz. dn. 1, Annex F: NGO Checklists for the Promotion and Defence of Economic, Social and
Cultural Rights, http://shr.aaas.org/escr/handbook/PDF/annex_f.pdf
32 Bkz. dn. 2, http://www.reproductiverights.org/pub_art_tmb_9.html

EK II
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara
‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme33
Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Kurulu’nun 16 Aral›k 1966 tarihli,
2200A (XXI) say›l› karar›yla kabul edilmiﬂ ve imza,
onay ve kat›lmaya aç›lm›ﬂt›r.
27. Madde uyar›nca, 3 Ocak 1976 tarihinde yürürlü¤e girmiﬂtir.

33 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme’nin Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair 4867 say›l› Kanun, 18 Haziran 2003 tarih ve 25142 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›ﬂt›r. Sözleﬂme metninin ekli oldu¤u ve Sözleﬂme’nin Onayland›¤›na ‹liﬂkin
2003/5923 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ise 11 A¤ustos 2003 tarih ve 25196 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›ﬂt›r.

G‹R‹ﬁ
Bu Sözleﬂme’ye Taraf Devletler,
Birleﬂmiﬂ Milletler ﬁart›’nda ilan edilmiﬂ ilkelere uygun olarak,
insanl›k ailesinin tüm mensuplar›n›n do¤uﬂtan sahip olduklar›
onurun ve eﬂit ve devredilmez haklar›n›n tan›nmas›n›n, dünyada
özgürlük, adalet ve bar›ﬂ›n temeli oldu¤unu gözönünde bulundurarak;
Bu haklar›n, kiﬂinin do¤uﬂtan sahip oldu¤u onurundan kaynakland›¤›n› kabul ederek;
‹nsan Haklar› Evrensel Bildirisi’ne uygun olarak, korku ve yoksulluktan kurtulma özgürlü¤üne sahip insan ülküsüne ancak, herkesin kiﬂisel ve siyasal haklar›n›n yan›s›ra ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›ndan yararlanabilece¤i ﬂartlar›n yarat›lmas› ile ulaﬂ›labilece¤ini kabul ederek;
Birleﬂmiﬂ Milletler ﬁart› uyar›nca, Devletlerin insan hak ve özgürlüklerine tüm dünyada sayg› gösterilmesini ve bunlar›n uygulanmas›n› teﬂvik etmek yükümlülü¤ünü gözönüne alarak;
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Di¤er bireylere ve ba¤l› oldu¤u toplulu¤a karﬂ› görevleri olan bireyin bu Sözleﬂme’de tan›nan haklara sayg› gösterilmesi ve bunlar›n
uygulanmas› için çaba gösterme sorumlulu¤u alt›nda bulundu¤unu
dikkate alarak;
Aﬂa¤›daki hükümler üzerinde anlaﬂm›ﬂlard›r:
BÖLÜM I
Madde 1
1. Bütün halklar kendi kaderlerini tayin etme hakk›na sahiptirler.
Bu hak gere¤ince halklar, kendi siyasal statülerini özgürce kararlaﬂt›r›rlar ve ekonomik, sosyal ve kültürel geliﬂmelerini özgürce sa¤larlar.
2. Bütün halklar, kendi amaçlar› do¤rultusunda, karﬂ›l›kl› yarar ilkesine dayanan uluslararas› ekonomik iﬂbirli¤i ve uluslararas›
hukuktan do¤an yükümlülüklerine halel getirmemek kayd›yla,
kendi do¤al zenginlik ve kaynaklar›ndan özgürce yararlanabilirler. Bir halk, hiçbir durumda, kendi varl›¤›n› sürdürmesi için
gerekli olan kendi olanaklar›ndan yoksun b›rak›lamaz.
Özerk olmayan ve Vesayet alt›nda bulunan ülkelerin yönetilmesinden sorumlu olan Devletler de dahil, bu Sözleﬂme’ye Taraf Devletler, Birleﬂmiﬂ Milletler ﬁart›’n›n hükümleri uyar›nca, halklar›n kendi kaderlerini tayin etme hakk›n›n gerçekleﬂtirilmesini kolaylaﬂt›racaklar ve bu hakka sayg› göstereceklerdir.
BÖLÜM II
Madde 2
1. Bu Sözleﬂme’ye Taraf her Devlet, münferiden ve ekonomik ve
teknik plan baﬂta olmak üzere uluslararas› yard›m ve iﬂbirli¤i
yoluyla, mevcut kaynaklar›n azamisini kullanarak, bilhassa yasal düzenleme suretiyle al›nacak tedbirleri de içerecek ﬂekilde
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her türlü uygun yöntem vas›tas›yla, bu Sözleﬂme’de tan›nan
haklar›n tam olarak kullan›lmas›n› aﬂamal› olarak sa¤lamak
amac›yla tedbirler almay› taahhüt eder.
2. Bu Sözleﬂme’ye Taraf Devletler, bu Sözleﬂme’de belirtilen haklar›n ›rk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da baﬂka bir fikir, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, do¤um ya da baﬂka bir
statü bak›m›ndan herhangi bir ayr›m gözetmeksizin uygulanmas›n› taahhüt eder.
3. Geliﬂmekte olan ülkeler, insan haklar›n› ve kendi ulusal ekonomilerini dikkate alarak, bu Sözleﬂme’de tan›nan ekonomik haklar› hangi ölçüde yabanc›lara da vereceklerini belirleyebilirler.
Madde 3
Bu Sözleﬂme’ye Taraf Devletler, bu Sözleﬂme’de belirtilen bütün
ekonomik, sosyal ve kültürel haklar› kullanmada kad›nlarla erkeklere eﬂit hak sa¤lamakla yükümlüdürler.
Madde 4
Bu Sözleﬂme’ye Taraf Devletler, bu Sözleﬂme’ye uygun olarak Devletin sa¤lad›¤› haklardan yararlan›lmas›nda, Devletin, bu haklar›
ancak yasan›n belirledi¤i ölçüde s›n›rlayabilece¤ini ve bu s›n›rlamay› da ancak bu haklar›n niteli¤i ile ba¤daﬂt›¤› ölçüde ve yaln›zca demokratik bir toplumda genel refah›n artt›r›lmas› amac› ile yapabilece¤ini kabul ederler.
Madde 5
1. Bu Sözleﬂme’deki hiçbir hüküm, herhangi bir Devlete, gruba ya
da kiﬂiye, Sözleﬂme’de tan›nm›ﬂ haklar›n ya da özgürlüklerin
herhangi birinin ortadan kald›r›lmas›na ya da bu Sözleﬂme’de
öngörülmüﬂ olandan daha geniﬂ ölçüde s›n›rlanmas›na yönelik
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herhangi bir eyleme giriﬂme ya da bir davran›ﬂta bulunma hakk›n› sa¤lar biçimde yorumlanamaz.
2. Bir ülkede kanun, sözleﬂmeler, yönetmelik ya da teamül ile tan›nm›ﬂ ya da var olan temel insan haklar›ndan hiçbiri, bu Sözleﬂme’nin bu gibi haklar› tan›mad›¤› ya da daha az ölçüde tan›d›¤› gerekçesiyle s›n›rlanamaz veya kald›r›lamaz.
BÖLÜM III
Madde 6
1. Bu Sözleﬂme’ye Taraf Devletler, herkesin serbestçe seçti¤i ya da
kabul etti¤i bir iﬂte çal›ﬂarak hayat›n› kazanma f›rsat›n› veren
çal›ﬂma hakk›n› tan›rlar ve bu hakk›n korunmas› için gerekli
tedbirleri al›rlar.
2. Bu Sözleﬂme’ye Taraf bir Devletin, bu hakk› tam olarak gerçekleﬂtirmek için alaca¤› tedbirler, teknik ve mesleki rehberlik ile
e¤itim programlar›n›, bireyin temel ekonomik ve siyasal özgürlüklerini koruyan ﬂartlar alt›nda, düzenli ﬂekilde ekonomik, sosyal ve kültürel geliﬂimi ile tam ve üretken istihdam›n› sa¤lamaya yönelik politika ve teknikleri içermelidir.
Madde 7
Bu Sözleﬂme’ye Taraf olan Devletler, herkesin adil ve elveriﬂli çal›ﬂma koﬂullar›ndan yararlanmak hakk›n› kabul ederler. Bu hak özellikle ﬂunlar› güvence alt›na al›r:
(a) Bütün iﬂçilere emeklerine karﬂ›l›k, asgari olarak;
(i)

Adil ücretler ve eﬂit iﬂlere, hiçbir ayr›m yap›lmaks›z›n eﬂit
ödeme, özellikle kad›nlara, kendilerine sunulan çal›ﬂma
koﬂullar›n›n erkeklerin koﬂullar›ndan daha aﬂa¤› olmayaca¤› ve ayn› iﬂ için ayn› ücreti alacaklar› konusunda güvence verilmesi;
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(ii) Bu Sözleﬂme’nin hükümlerine uygun olarak, kendilerine
ve ailelerine sayg›n bir yaﬂam düzeyi sa¤layacak bir ücret
verilmesi;
(b) Güvenli ve sa¤l›kl› çal›ﬂma koﬂullar›;
(c) Herkese, iﬂyerinde uygun bir üst kademeye yükselmede eﬂit
olanak ve bu yükselmenin yaln›zca k›dem ve yeterlilik esaslar›na göre yap›lmas›;
(d) Dinlenme, boﬂ zaman, çal›ﬂma saatlerinin makul ölçülerde s›n›rlanmas›, ücretli dönemsel tatiller ve resmi tatillerde ücret
verilmesi.
Madde 8
1. Bu Sözleﬂme’ye Taraf devletler aﬂa¤›daki haklar› güvence alt›na
almakla yükümlüdürler:
(a) Herkesin, ekonomik ve sosyal ç›karlar›n› geliﬂtirmesi ve korumas› için sendika kurma ve yaln›zca ilgili örgütün kurallar›na ba¤l› olarak diledi¤i sendikaya girme hakk›. Bu hakk›n
kullan›lmas›na, yasalarda belirtilen ve demokratik bir toplumda ulusal güvenlik ve kamu düzeni menfaati ya da baﬂkalar›n›n hak ve özgürlüklerinin korunmas› bak›m›ndan gerekli olan s›n›rlamalardan baﬂka bir s›n›rlama getirilemez;
(b) Sendikalar›n ulusal federasyonlar ya da konfederasyonlar
kurma hakk› ve konfederasyonlar›n uluslararas› sendikal
örgütler kurma ya da bunlar kat›lma hakk›.
(c) Sendikalar›n, yasalarda belirtilen ve demokratik bir toplumda ulusal güvenlik ve kamu düzeni menfaati ya da baﬂkalar›n›n hak ve özgürlüklerinin korunmas› bak›m›ndan
gerekli olan s›n›rlamalardan baﬂka bir s›n›rlama olmaks›z›n özgürce faaliyette bulunma hakk›;
(d) Her ülkenin yasalar›na uygun olarak kullan›lmak kayd›yla, grev hakk›.
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2. Bu madde, sözü edilen haklar›n, silahl› kuvvetler, polis ya da
devlet yönetiminin mensuplar› taraf›ndan kullan›lmas›na yasal
k›s›tlamalar getirilmesine engel olmaz.
3. Bu maddenin hiçbir hükmü, Sendika Özgürlü¤ü ve Sendika
Hakk›n›n Korunmas›na ‹liﬂkin 1948 tarihli Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü Sözleﬂmesi’ne Taraf Devletlere, Sözleﬂme’de öngörülen güvenceleri haleldar edici yasal tedbirler alma ya da yasalar› bu güvenceleri ihlâl edici ﬂekilde uygulama yetkisi vermez.
Madde 9
Bu Sözleﬂme’ye Taraf Devletler, herkesin sosyal sigorta da dahil olmak üzere sosyal güvenlik hakk›n› tan›rlar.
Madde 10
Bu Sözleﬂme’ye Taraf devletler aﬂa¤›daki hususlar› kabul ederler:
1. Toplumun do¤al ve temel birimi olan aileye, özellikle ailenin
kurulmas› için ve aileye ba¤›ml› çocuklar›n bak›m ve e¤itiminden sorumlu olduklar› sürece, en geniﬂ koruma ve yard›m›n yap›lmas› gerekti¤ini kabul ederler. Evlenme, buna istekli olan eﬂlerin hür r›zas› ile olmal›d›r.
2. Annelere, do¤umdan önce ve sonra makul bir süreyle özel bir
koruma sa¤lanmal›d›r. Bu dönem içinde, çal›ﬂan anneler ücretli
izinden ya da yeterli sosyal güvenlik tedbirlerini kapsayan izinden yararlanmal›d›rlar.
3. Bütün çocuklar ve gençler yarar›na, ebeveynlikten ya da baﬂka
koﬂullardan dolay› hiçbir ayr›m gözetilmeksizin, özel koruma
ve yard›m tedbirleri al›nmal›d›r. Çocuklar ve gençler ekonomik
ve sosyal sömürüden korunmal›d›r. Onlar›n ahlaki de¤erlerine
ya da sa¤l›klar›na zararl› olabilecek, hayatlar›n› tehlikeye sokabilecek ya da normal geliﬂmelerini engelleyebilecek iﬂlerde çal›ﬂt›r›lmalar› yasalarla cezaland›r›lmal›d›r. Devletler, ayr›ca, yaﬂ s›-
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n›rlar› koyarak, çocuklar› bu yaﬂ s›n›rlar› alt›nda ücretli olarak
çal›ﬂt›r›lmas›n› yasalarla yasaklamal› ve cezaland›rmal›d›rlar.
Madde 11
1. Bu Sözleﬂme’ye taraf Devletler, herkesin, yeterli beslenme, giyim
ve konut da dahil olmak üzere, kendisi ve ailesi için yeterli yaﬂam düzeyine sahip olma ve yaﬂam koﬂullar›n› sürekli geliﬂtirme
hakk›na sahip oldu¤unu kabul ederler. Taraf Devletler bu hususta hür r›zaya dayal› uluslararas› iﬂbirli¤inin temel önemini
kabul ederek, bu hakk›n gerçekleﬂmesini güvence alt›na almak
için uygun tedbirler alacaklard›r.
2. Bu Sözleﬂme’ye Taraf Devletler, herkesin açl›ktan kurtulma temel hakk›n› kabul ederek, münferiden ve uluslararas› iﬂbirli¤i
yoluyla, özel programlar› da içeren gerekli tedbirleri aﬂa¤›daki
amaçlara yönelik olarak alacaklard›r:
(a) Teknik ve bilimsel bilgilerden tam olarak yararlanmak suretiyle, beslenme ilkeleri konusundaki bilgileri yayarak ve
do¤al kaynaklar›n en etkin bir ﬂekilde geliﬂtirilmesini ve
kullan›lmas›n› sa¤layacak ﬂekilde tar›msal sistemleri düzelterek ya da geliﬂtirerek, besinlerin üretilmesi, korunmas› ve
da¤›t›lmas› yöntemlerini iyileﬂtirmek; ve
(b) Gerek g›da maddeleri ihraç eden, gerek g›da maddeleri ithal eden ülkelerin sorunlar›n› dikkate alarak, dünyadaki
besin maddelerinin ihtiyaca göre adil bir ﬂekilde da¤›t›m›n›
sa¤lamak.
Madde 12
1. Bu Sözleﬂme’ye Taraf Devletler, herkesin, ulaﬂ›labilecek en yüksek fiziksel ve zihinsel sa¤l›k standard›na sahip olma hakk›n›
kabul ederler.
2. Bu Sözleﬂme’ye Taraf Devletlerin, bu hakk›n tam olarak kulla-
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n›lmas›n› sa¤lamak için alacaklar› tedbirler ﬂu amaçlara yönelik
olacakt›r:
(a) Ölü do¤um ve çocuk ölümleri oranlar›n›n düﬂürülmesini
ve çocu¤un sa¤l›kl› bir ﬂekilde geliﬂmesini sa¤lamak;
(b) Çevresel ve s›nai sa¤l›k ﬂartlar›n›n her yönüyle iyileﬂtirilmesi;
(c) Salg›n, yöresel, mesleki ve di¤er hastal›klar›n önlenmesi, tedavisi ve kontrolü;
(d) Hastal›k durumunda herkese t›bbi hizmet ve t›bbi bak›m
sa¤layacak koﬂullar›n yarat›lmas›.
Madde 13
1. Bu Sözleﬂme’ye Taraf Devletler, herkesin e¤itim görme hakk›na
sahip oldu¤unu kabul ederler. Taraf Devletler, e¤itimin, insan›n
kiﬂili¤inin ve onur duygusunun tam olarak geliﬂmesine yönelik
olaca¤› ve insan haklar› ile temel özgürlüklere sayg›y› güçlendirece¤i hususunda mutab›kt›rlar. Taraf Devletler, ayr›ca, e¤itimin, herkesin özgür bir topluma etkin bir ﬂekilde kat›lmas›n›
sa¤layaca¤›, tüm uluslar ve tüm ›rksal, etnik ve dinsel gruplar
aras›nda anlay›ﬂ, hoﬂgörü ve dostlu¤u geliﬂtirece¤i ve Birleﬂmiﬂ
Milletler’in bar›ﬂ›n korunmas›na yönelik faaliyetlerini güçlendirece¤i hususlar›nda mutab›kt›rlar.
2. Bu Sözleﬂme’ye Taraf Devletler, bu hakk›na tam olarak geliﬂtirilmesi amac› ile aﬂa¤›daki hususlar› kabul ederler:
(a) ‹lkö¤retim herkes için zorunlu ve paras›z olacakt›r;
(b) Teknik ve mesleki e¤itim de dahil olmak üzere, orta ö¤retimin çeﬂitli biçimlerinin, her türlü uygun yöntemle ve özellikle paras›z e¤itimin tedricen yayg›nlaﬂt›r›lmas› yoluyla
herkes için aç›k ve ulaﬂ›labilir olmas› sa¤lanacakt›r;
(c) Yüksek ö¤retimin, özellikle paras›z e¤itimin tedricen geliﬂtirilmesi yoluyla, kiﬂisel yetenek temelinde herkese eﬂit de-
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recede aç›k olmas› sa¤lanacakt›r;
(d) ‹lkö¤retim görmemiﬂ ya da ilkö¤retimini tamamlayamam›ﬂ
olanlar için temel e¤itim elden geldi¤ince teﬂvik edilecek veya yo¤unlaﬂt›r›lacakt›r;
(e) Her düzeyde okullar sisteminin geliﬂtirilmesi aktif bir ﬂekilde yürütülecek, yeterli bir burs sistemi yerleﬂtirilecek ve ö¤retim personelinin maddi koﬂullar› sürekli olarak iyileﬂtirilecektir.
3. Bu Sözleﬂme’ye Taraf Devletler, ana-baban›n veya –baz› durumlarda- yasal yoldan tayin edilmiﬂ velilerin çocuklar› için, kamu
makamlar›nca kurulmuﬂ okullar d›ﬂ›nda, Devletin koydu¤u ya
da onaylad›¤› asgari e¤itim standartlar›na uygun di¤er okullar›
seçme özgürlü¤üne ve çocuklar›na kendi inançlar›na uygun dinsel ve ahlaki e¤itim verme serbestliklerine sayg› göstermekle yükümlüdürler.
4. Bu maddenin hiçbir hükmü, bireylerin ve kuruluﬂlar›n e¤itim
kurumlar› kurma ve yönetme özgürlüklerini k›s›tlayacak ﬂekilde yorumlanamaz; bu özgürlü¤ün kullan›lmas›, daima, bu maddenin 1. f›kras›nda ortaya konmuﬂ olan ilkelere uyulmas›na ve
böyle durumlarda verilen e¤itimin Devlet taraf›ndan belirlenebilecek asgari standartlara uygun olmas› gere¤ine ba¤l›d›r.
Madde 14
Bu Sözleﬂme’ye Taraf olup, taraf oldu¤u tarihte, ülkesinde veya
yarg› yetkisi alt›nda bulunan topraklarda zorunlu ve paras›z ilkö¤retim sistemini sa¤layamam›ﬂ olan her Devlet,Taraf olma tarihini
izleyen iki y›l içinde, herkes için zorunlu paras›z ilkö¤retim ilkesinin, tedricen uygulanmas› amac›yla ayr›nt›l› bir eylem plan›n›,
planda belirtilen makul say›da y›llar içinde uygulamak ve kabul etmekle yükümlüdür.
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Madde 15
1. Bu Sözleﬂme’ye Taraf Devletler, herkesin:
(a) Kültürel yaﬂama kat›lma hakk›na;
(b) Bilimsel ilerlemeden ve uygulamalar›ndan yararlanma hakk›na;
(c) Kendisinin yaratt›¤› herhangi bir bilimsel, edebi ya da sanatsal üründen do¤an maddi ve manevi ç›karlar›n korunmas›ndan yararlanma hakk›na sahip oldu¤unu kabul ederler.
2. Bu Sözleﬂme’ye Taraf Devletlerin, bu hakk›n tam olarak kullan›lmas›n› sa¤lama yönünde alacaklar› tedbirler, bilim ve kültürün korunmas›, geliﬂtirilmesi ve yay›lmas› için gerekli olan tedbirleri kapsayacakt›r.
3. Bu Sözleﬂme’ye Taraf Devletler, bilimsel araﬂt›rma ve yarat›c› faaliyetler için gerekli özgürlü¤e sayg› göstermekle yükümlüdürler.
4. Bu Sözleﬂme’ye Taraf Devletler, bilimsel ve kültürel alanda uluslararas› iﬂbirli¤inin ve temaslar›n özendirilmesinden ve geliﬂtirilmesinden do¤acak yararlar› kabul ederler.
BÖLÜM IV
Madde 16
1. Bu Sözleﬂme’ye Taraf Devletler, bu Sözleﬂme’de tan›nm›ﬂ haklara sayg› gösterilmesinin sa¤lanmas›nda ald›klar› tedbirler ve
kaydedilen geliﬂmeler konusunda, Sözleﬂme’nin bu bölümüne
uygun olarak, raporlar vermekle yükümlüdürler.
2. (a) Bütün raporlar Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Sekreteri’ne sunulacakt›r; Genel Sekreter, bu raporlar›n bir örne¤ini, bu Sözleﬂme’nin hükümleri uyar›nca, incelenmek üzere Ekonomik ve Sosyal Konsey’e gönderecektir.
(b) Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Sekreteri, bu Sözleﬂme’ye Taraf
ve ayn› zamanda ihtisas kuruluﬂlar›na da üye olan Devletlerden gelen raporlar›n veya bunlar›n baz› bölümlerinin,
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kuruluﬂ belgeleri uyar›nca ihtisas kuruluﬂlar›n›n sorumluluk alanlar› içine giren konulara iliﬂkin olmas› halinde, bu
raporlar›n veya ilgili bölümlerinin örneklerini, sözkonusu
ihtisas kuruluﬂlar›na da gönderecektir.
Madde 17
1. Bu Sözleﬂme’ye Taraf Devletler, raporlar›n› aﬂamal› olarak,
Ekonomik ve Sosyal Konsey’in, bu Sözleﬂme’nin yürürlü¤e girmesini izleyen bir y›l içinde Taraf Devletlere ve ilgili ihtisas kuruluﬂlar›na dan›ﬂarak haz›rlayaca¤› bir programa uygun olarak
sunacaklard›r.
2. Raporlar, bu Sözleﬂme’den do¤an yükümlülüklerin tam olarak
yerine getirilme derecesini etkileyen unsurlar› ve güçlükleri belirtebilir.
3. ﬁayet bu Sözleﬂme’ye Taraf Devletlerden biri taraf›ndan Birleﬂmiﬂ Milletler’e ya da ihtisas kuruluﬂlar›na ilgili bilgiler daha önce verilmiﬂ ise, ayn› bilgiyi tekrar vermek gerekli olmayacak, bu
ﬂekilde sunulmuﬂ bilgiye yap›lacak aç›k bir at›f yeterli olacakt›r.
Madde 18
Ekonomik ve Sosyal Konsey, insan haklar› ve temel özgürlükler
alan›nda Birleﬂmiﬂ Milletler ﬁart›’ndan do¤an sorumluluklar› uyar›nca, ihtisas kuruluﬂlar›yla, bu Sözleﬂme’nin, ihtisas kuruluﬂlar›n›n
faaliyet alanlar›na giren konulardaki hükümlerine uyulmas›nda
sa¤lanan ilerlemeler hakk›nda kendisine rapor sunmalar›na iliﬂkin
düzenlemeler yapabilir. Bu raporlar, ihtisas kuruluﬂunun yetkili organlar›n›n, uygulama konusunda kabul etti¤i karar ve tavsiyelerin
ayr›nt›lar›n› içerebilir.
Madde 19
Ekonomik ve Sosyal Konsey, 16. ve 17. maddeler uyar›nca insan
haklar› konusunda devletlerin sunduklar› raporlarla, 18. madde
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uyar›nca insan haklar› konusunda ihtisas kuruluﬂlar›n›n sunduklar› raporlar›, incelemek ve genel tavsiyelerde bulunmak üzere ya da,
gerekiyorsa, bilgi için ‹nsan Haklar› Komisyonu’na gönderebilirler.
Madde 20
Bu Sözleﬂme’ye Taraf Devletler ve ilgili ihtisas kuruluﬂlar›, 19.
madde uyar›nca verilmiﬂ bir genel tavsiye konusunda, ya da ‹nsan
Haklar› Komisyonu’nun herhangi bir raporunda yer alan böyle bir
genel tavsiye konusunda, veya orada belirtilen herhangi bir belge
konusunda, Ekonomik ve Sosyal Konsey’e görüﬂ bildirebilirler.
Madde 21
Ekonomik ve Sosyal Konsey, Sözleﬂme’ye Taraf Devletlerin ve ihtisas kuruluﬂlar›n›n, bu Sözleﬂme’de tan›nan haklara genel olarak
sayg› gösterilmesini sa¤lamak üzere al›nan tedbirler ve gerçekleﬂtirilen geliﬂmeler konusunda verdikleri bilgilerin bir özetini ve genel
nitelikli tavsiyeleri içeren raporlar› zaman zaman Genel Kurul’a sunabilir.
Madde 22
Ekonomik ve Sosyal Konsey, bu Sözleﬂme’de sözü edilen raporlardan do¤an herhangi bir sorunu Birleﬂmiﬂ Milletler’in di¤er organlar›n›n, bunlar›n yard›mc› organlar›n›n ve teknik yard›m sa¤lamakla görevli ihtisas kuruluﬂlar›n›n dikkatlerine sunabilir. Böylece, bu
Sözleﬂme’nin tedricen etkili ﬂekilde uygulanmas›na katk›da bulunabilecek uluslararas› tedbirlerin uygunlu¤u konusunda bu organlar›n kendi yetki alanlar› çerçevesinde karar vermelerine yard›m edebilecek sorunlar dikkatlerine sunulmuﬂ olacakt›r.
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Madde 23
Bu Sözleﬂme’ye Taraf Devletler, bu Sözleﬂme’de tan›nan haklar›n
gerçekleﬂtirilmesine yönelik uluslararas› düzeyde tedbirlerin, Sözleﬂmeler yap›lmas›, tavsiye kararlar› al›nmas›, teknik yard›mda bulunulmas› ve dan›ﬂma ve inceleme amac› ile ilgili Hükümetlerle birlikte düzenlenecek bölgesel ve teknik toplant›lar yap›lmas› gibi
yöntemleri kapsad›¤›n› kabul ederler.
Madde 24
Bu Sözleﬂme’nin hiçbir hükmü, Sözleﬂme’de ele al›nan konularda
Birleﬂmiﬂ Milletler’in ihtisas kuruluﬂlar›n›n çeﬂitli organlar›n›n sorumluluklar›n› belirleyen Birleﬂmiﬂ Milletler ﬁart›’n›n ve ihtisas kuruluﬂlar›n›n kuruluﬂ belgelerinin hükümlerini haleldar edecek ﬂekilde yorumlanamaz.
Madde 25
Bu Sözleﬂme’nin hiçbir hükmü, tüm halklar›n, do¤al zenginlik ve
kaynaklar›ndan tam olarak özgürce yararlanma ve bunlar› kullanma konusunda kendili¤inden sahip bulunduklar› haklar› haleldar
edecek ﬂekilde yorumlanamaz.
BÖLÜM V
Madde 26
1. Bu Sözleﬂme, Birleﬂmiﬂ Milletler’in ya da onun ihtisas kuruluﬂlar›ndan herhangi birine üye olan ya da Uluslararas› Adalet Divan› Statüsü’ne taraf olan bir Devletin ya da Birleﬂmiﬂ Milletler
Genel Kurulu taraf›ndan bu Sözleﬂme’ye taraf olmaya ça¤›r›lan
herhangi baﬂka bir Devletin imzas›na aç›kt›r.
2. Bu Sözleﬂme onaya tabidir. Onay belgeleri Birleﬂmiﬂ Milletler
Genel Sekreterine tevdi edilecektir.
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3. Bu Sözleﬂme, bu maddenin 1. f›kras›nda belirtilen herhangi bir
Devlet’in kat›lmas›na aç›kt›r.
4. Kat›lma, bir kat›lma belgesinin Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Sekreteri’ne tevdi edilmesi ile gerçekleﬂir.
5. Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Sekreteri, her onaylama ya da kat›lma
belgesinin kendisine iletildi¤ini, bu Sözleﬂme’yi imzalam›ﬂ ya da
ona kat›lm›ﬂ olan tüm Devletlere bildirilecektir.
Madde 27
1. Bu Sözleﬂme, otuzbeﬂinci onaylama belgesinin ya da kat›lma
belgesinin Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Sekreteri’ne iletilmesi tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlü¤e girecektir.
2. Otuzbeﬂinci onaylama belgesinin ya da kat›lma belgesinin iletilmesinden sonra bu Sözleﬂme, onaylayan ya da buna kat›lan her
devlet bak›m›ndan, o Devletin kendi onaylama ya da kat›lma
belgesinin iletilmesinden üç ay sonra yürürlü¤e girecektir.
Madde 28
Bu Sözleﬂme’nin hükümleri, hiçbir s›n›rlama ya da istisna yap›lmaks›z›n Federal Devletlerin bütün kesimleri bak›m›ndan geçerli
olacakt›r.
Madde 29
1. Bu Sözleﬂme’ye Taraf her Devlet de¤iﬂiklik önerebilir ve bunu
Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Sekreteri’ne tevdi edebilir. Bunun üzerinde, Genel Sekreter bütün de¤iﬂiklik önerilerini bu Sözleﬂme’ye Taraf Devletlere göndererek, önerileri ele almak ve bunlar üzerinde bir oylama yapmak amac› ile bir Taraf Devletler
konferans› düzenlenmesinden yana olup olmad›klar›n› bildirmelerini ister. Taraf Devletlerden en az üçte birinin böyle bir
konferans toplanmas›n› desteklemesi halinde Genel Sekreter,
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Birleﬂmiﬂ Milletler’in gözetimi alt›nda böyle bir konferans› toplar. Konferansta haz›r bulunan ve oy veren Taraf Devletlerin ço¤unlu¤u taraf›ndan kabul edilen herhangi bir de¤iﬂiklik, onaylanmak üzere Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Kurulu’na sunulur.
2. De¤iﬂikliklerin yürürlü¤e girmesi, Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Kurulu’nca onayland›ktan ve bu Sözleﬂme’ye Taraf Devletlerin üçte ikisi taraf›ndan kendi anayasa kurallar›na uygun olarak kabul edilmesiyle olur.
3. De¤iﬂiklikler yürürlü¤e girdi¤i zaman, bunlar› kabul eden Devletleri ba¤lar; öteki Taraf Devletler ise bu Sözleﬂme’nin hükümleri ile ve daha önce kabul etmiﬂ olduklar› de¤iﬂiklikleri ile ba¤l› kal›rlar.
Madde 30
Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Sekreteri, 26. maddenin 5. f›kras›ndaki
bildirimler d›ﬂ›nda, ayn› maddenin 1. f›kras›nda zikredilen bütün
Devletlere ﬂunlar› bildirir:
(a) 26. madde uyar›nca yap›lan imzalar, onaylamalar ve kat›lmalar;
(b) 27. madde uyar›nca bu Sözleﬂme’nin yürürlü¤e giriﬂ tarihi ve
29. madde uyar›nca de¤iﬂikli¤in yürürlü¤e giriﬂ tarihi.
Madde 31
1. Çince, Frans›zca, ‹ngilizce, ‹spanyolca ve Rusça metinleri ayn›
derecede geçerli olan bu Sözleﬂme, Birleﬂmiﬂ Milletler arﬂivinde
saklanacakt›r.
2. Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Sekreteri, bu Sözleﬂme’nin onayl› örneklerini, 26. maddede belirtilen tüm Devletlere iletecektir.

EK III
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara
‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme:
Onay34 Durumu35

34 Bu tablo, http://www.bayefsky.com adresinden al›nm›ﬂ ve güncellenmiﬂtir.
35 Bu tablodaki onay durumu 9 Haziran 2004’teki durumu yans›tmaktad›r.

Ülke

Onay tarihi36

Yürürlük tarihi

Afganistan
Almanya
Amerika Birleﬂik Devletleri
Andora
Angola
Antigua-Barbuda
Arjantin
Arnavutluk
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
Bahamalar
Bahreyn
Bangladeﬂ

24 Ocak 1983
17 Aral›k 1973
i:5 Ekim 1977

24 Nisan 1983
03 Ocak 1976

10 Ocak 1992

10 Nisan 1992

8 A¤ustos 1986
4 Ekim 1991
10 Aral›k 1975
10 Eylül 1978
13 A¤ustos 1992

8 Kas›m 1986
4 Ocak 1992
10 Mart 1976
10 Aral›k 1978
13 Kas›m 1992

5 Ekim 1998

5 Ocak 1999

36 “Onay” onaylama ve kat›lmay›, baﬂka bir ifade ile Sözleﬂme’ye “Taraf” olmay› ifade etmek için
kullan›lm›ﬂt›r. “i” harfi ise, Devletin Sözleﬂme’yi imzalad›¤›n› ama henüz Taraf olmad›¤›n› ifade etmektedir.
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Ülke

Onay tarihi

Yürürlük tarihi

Barbados
Belarus
Belçika
Belize
Benin
Bhutan
Birleﬂik Arap Emirlikleri
Birleﬂik Krall›k
Bolivya
Bosna-Hersek
Botsvana
Brezilya
Brunei
Bulgaristan
Burkina Faso
Burundi
Cape Verde
Cezayir
Cibuti
Comoros
Cook Islands
Çad
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Dominika
Dominik Cumhuriyeti
Ekvator
El Salvador
Ekvator Ginesi
Endonezya

5 Ocak 1973
12 Kas›m 1973
21 Nisan 1983
i: 6 Eylül 2000
12 Mart 1992

3 Ocak 1976
3 Ocak 1976
21 Temmuz 1983

20 May›s 1976
12 A¤ustos 1982
1 Eylül 1993

20 A¤ustos 1976
12 Kas›m 1982
6 Mart 1992

24 Ocak 1992

24 Nisan 1992

21 Eylül 1970
4 Ocak 1999
9 May›s 1990
6 A¤ustos 1993
12 Eylül 1989
5 Kas›m 2002

3 Ocak 1976
4 Nisan 1999
9 A¤ustos 1990
6 Kas›m 1993
12 Aral›k 1989
5 ﬁubat 2003

9 Haziran 1995
22 ﬁubat 1993
27 Mart 2001
6 Ocak 1972
17 Haziran 1993
4 Ocak 1978
6 Mart 1969
30 Kas›m 1979
25 Eylül 1987

9 Eylül 1995
1 Ocak 1996
27 Haziran 2001
3 Ocak 1976
17 Eylül 1993
4 Nisan 1978
3 Ocak 1976
29 ﬁubat 1980
25 Aral›k 1987

12 Haziran 1992

ekonomik, sosyal ve kültürel haklara iliﬂkin uluslararas› sözleﬂme: onay durumu

67

Ülke

Onay tarihi

Yürürlük tarihi

Eritre
Ermenistan
Estonya
Etyopya
Fas
Fiji
Fildiﬂi Sahilleri
Filipinler
Finlandiya
Fransa
Gabon
Gambiya
Gana
Gine
Gine-Bissau
Grenada
Guatemala
Guyana
Güney Afrika Cumhuriyeti
Gürcistan
Haiti
H›rvatistan
Hindistan
Hollanda
Honduras
Irak
Irlanda
‹ran ‹slam Cumhuriyeti
‹spanya
‹srail
‹sveç

17 Nisan 2001
13 Eylül 1993
21 Ekim 1991
11 Haziran 1993
3 May›s 1979

17 Temmuz 2001
13 Aral›k 1993
21 Ocak 1992
11 Eylül 1993
3 A¤ustos 1979

26 Mart 1992
7 Haziran 1974
19 A¤ustos 1975
4 Kas›m 1980
21 Ocak 1983
29 Aral›k 1978
7 Eylül 2000
24 Ocak 1978
2 Temmuz 1992
6 Eylül 1991
19 May›s 1988
15 ﬁubat 1977
i: 3 Ekim 1994
3 May›s 1994

26 Haziran 1992
3 Ocak 1976
3 Ocak 1976
4 ﬁubat 1981
21 Nisan 1983
29 Mart 1979
7 Aral›k 2000
24 Nisan 1978
2 Ekim 1992
6 Aral›k 1991
19 A¤ustos 1988
15 May›s 1977

12 Ekim 1992
10 Nisan 1979
11 Aral›k 1978
17 ﬁubat 1981
25 Ocak 1971
8 Aral›k 1989
24 Haziran 1975
27 Nisan 1977
3 Ekim 1991
6 Aral›k 1971

8 Ekim 1995
10 Temmuz 1979
11 Mart 1979
17 May›s 1981
3 Ocak 1976
8 Mart 1990
3 Ocak 1976
27 Temmuz 1977
3 Ocak 1992
3 Ocak 1976

3 A¤ustos 1994
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Ülke

Onay tarihi

Yürürlük tarihi

‹sviçre
‹talya
‹zlanda
Jamaika
Japonya
Kamboçya
Kamerun
Kanada
Katar
Kazakistan
Kenya
K›br›s
K›rg›zistan
Kiribati
Kolombiya
Kongo Cumhuriyeti
Kongo Demokratik Cum.
Kore Cumhuriyeti
Kore Demokratik Halk Cum.
Kosta Rika
Kuveyt
Küba
Lao Demokratik Halk Cum.
Lesotho
Letonya
Liberya
Libya Arap Cumhuriyeti
Liechtenstein
Litvanya
Lübnan
Lüksemburg

18 Haziran 1992
15 Eylül 1978
22 A¤ustos 1979
3 Ekim 1975
21 Haziran 1979
26 May›s 1992
27 Haziran 1984
19 May›s 1976

18 Eylül 1992
15 Aral›k 1978
22 Kas›m 1979
3 Ocak 1976
21 Eylül 1979
26 A¤ustos 1992
27 Eylül 1984
19 A¤ustos 1976

1 May›s 1972
2 Nisan 1969
7 Ekim 1994

3 Ocak 1976
3 Ocak 1976
7 Ocak 1995

29 Ekim 1969
5 Ekim 1983
1 Kas›m 1976
10 Nisan 1990
14 Eylül 1981
29 Kas›m 1968
21 May›s 1996

3 Ocak 1976
5 Ocak 1984
1 ﬁubat 1977
10 Temmuz 1990
14 Aral›k 1981
3 Ocak 1976
21 A¤ustos 1996

i: 7 Aral›k 2000
9 Eylül 1992
14 Nisan 1992
i: 18 Nisan 1967
15 May›s 1970
10 Aral›k 1998
20 Kas›m 1991
3 Kas›m 1972
18 A¤ustos 1983

9 Aral›k 1992
14 Temmuz 1992
3 Ocak 1976
10 Mart 1999
20 ﬁubat 1992
3 Ocak 1976
18 Kas›m 1983
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Ülke

Onay tarihi

Yürürlük tarihi

Macaristan
Madagaskar
Makedonya Cumhuriyeti
Malavi
Maldivler
Malezya
Mali
Malta
Marshall Adalar›
Mauritus
Meksika
M›s›r
Mikronezya
Mo¤olistan
Moldova Cumhuriyeti
Monako
Moritanya
Mozambik
Myanmar
Namibya
Nauru
Nepal
Nijer
Nijerya
Nikaragua
Niue
Norveç
Orta Amerika Cumhuriyeti
Özbekistan
Pakistan
Palau

17 Ocak 1974
22 Eylül 1971
18 Ocak 1994
22 Aral›k 1993

3 Ocak 1976
3 Ocak 1976
17 Eylül 1994
22 Mart 1994

16 Temmuz 1974
13 Eylül 1990

3 Ocak 1976
13 Aral›k 1990

12 Aral›k 1973
23 Mart 1981
14 Ocak 1982

3 Ocak 1976
23 Haziran 1981
14 Nisan 1982

18 Kas›m 1974
26 Ocak 1993
28 A¤ustos 1997

3 Ocak 1976
26 Nisan 1993
28 Kas›m 1997

28 Kas›m 1994

28 ﬁubat 1995

14 May›s 1991
7 Mart 1986
29 Temmuz 1993
12 Mart 1980

14 A¤ustos 1991
7 Haziran 1986
29 Ekim 1993
12 Haziran 1980

13 Eylül 1972
8 May›s 1981
28 Eylül 1995

3 Ocak 1976
8 A¤ustos 1981
28 Aral›k 1995
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Ülke

Onay tarihi

Yürürlük tarihi

Panama
Papua Yeni Gine
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Rusya Federasyonu
Ruanda
Saint Kitts ve Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent ve Grenadines
Samoa
San Marino
Sao Tome ve Principe
Senegal
S›rbistan ve Karada¤
Sierra Leone
Singapur
Slovakya
Slovenya
Solomon Adalar›
Somali
Sri Lanka
Sudan
Surinam
Suudi Arabistan
Svaziland
Suriye Arap Cumhuriyeti
ﬁili
ﬁeyseller

8 Mart 1977

8 Haziran 1977

10 Haziran 1992
28 Nisan 1978
18 Mart 1977
31 Temmuz 1978
9 Aral›k 1974
16 Ekim 1973
16 Nisan 1975

10 Eylül 1992
28 Temmuz 1978
18 Haziran 1977
31 Ekim 1978
3 Ocak 1976
3 Ocak 1976
3 Ocak 1976

9 Kas›m 1981

9 ﬁubat 1982

18 Ekim 1985
i: 31 Ekim 1995
13 ﬁubat 1978
2 Haziran 19718
23 A¤ustos 1996

18 Ocak 1986
13 May›s 1978
3 Ocak 1976
23 Kas›m 1996

28 May›s 1993
6 Temmuz 1992
17 Mart 1982
24 Ocak 1990
11 Haziran 1980
18 Mart 1986
28 Aral›k 1976

28 May›s 1993
6 Temmuz 1992
17 Mart 1982
24 Nisan 1990
11 Eylül 1980
18 Haziran 1986
28 Mart 1977

21 Nisan 1969
10 ﬁubat 1972
5 May›s 1992

3 Ocak 1976
3 Ocak 1976
5 A¤ustos 1992
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Ülke

Onay tarihi

Yürürlük tarihi

Tacikistan
Tanzanya
Tayland
Timor
Togo
Tonga
Trinidad-Tobago
Tunus
Tuvalu
Türkiye
Türkmenistan
Uganda
Ukrayna
Umman
Uruguay
Ürdün
Vanuatu
Vatikan
Venezüella
Vietnam
Yemen
Yeni Zelanda
Yunanistan
Zambiya
Zimbabve

4 Ocak 1999
11 Haziran 1976
5 Eylül 1999
16 Nisan 2003
24 May›s 1984

4 Nisan 1999
11 Eylül 1976
5 Aral›k 1999
16 Temmuz 2003
24 A¤ustos 1984

8 Aral›k 1978
18 Mart 1969

8 Mart 1979
3 Ocak 1976

23 Eylül 2003
1 May›s 1997
21 Ocak 1987
12 Kas›m 1973

23 Aral›k 2003
1 A¤ustos 1997
21 Nisan 1987
3 Ocak 1976

1 Nisan 1970
28 May›s 1975

3 Ocak 1976
3 Ocak 1976

10 May›s 1978
24 Eylül 1982
9 ﬁubat 1987
28 Aral›k 1978
16 May›s 1985
10 Nisan 1984
13 May›s 1991

10 A¤ustos 1978
24 Aral›k 1982
9 May›s 1987
28 Mart 1979
16 A¤ustos 1985
10 Temmuz 1984
13 A¤ustos 1981

EK IV
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara
‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme’nin
16 ve 17. Maddeleri Çerçevesinde
Taraf Devletlerce Sunulacak Raporlar›n
Biçim ve ‹çeri¤ine ‹liﬂkin Gözden Geçirilmiﬂ
Rehber ‹lkeler: . 17/06/91.
E/C.12/1991/1. (Temel Referans Belgesi)

EKONOM‹K, SOSYAL VE KÜLTÜREL
HAKLAR KOM‹TES‹
Genel Sekreterin Notu
1. Ekonomik ve Sosyal Konsey, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme’nin 17. maddesine uygun olarak, 1988
(LX) say› ve 11 May›s 1976 tarihli karar›yla, taraf Devletlerin 16.
maddede öngörülen raporlar›n› sunarken uyacaklar› program› geliﬂtirmiﬂ ve Genel Sekreter de, Konsey’in talebiyle, bir dizi genel rehber ilke haz›rlam›ﬂt›r. Raporlama dönemlerinde yap›lan yeni düzenleme ve
ilk rehber ilkelerin benimsedi¤i yaklaﬂ›mda tecrübe edilen çeﬂitli aksakl›klar nedeniyle, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi,
26 Kas›m - 14 Aral›k 1990 tarihlerinde gerçekleﬂen beﬂinci oturumunda, yeni rehber ilkeler kabul etmiﬂtir.
2. Rehber ilkelerin amac›, taraf Devletlerin raporlar›n› haz›rlamalar›n› kolaylaﬂt›rmakt›r. Raporu haz›rlamakla görevli memurlar, bu
rehber ilkeleri mümkün oldu¤unca izleyerek, raporlar›n›n kapsam›n›n uygunlu¤u ve ayr›nt›lar›n yeterlili¤ine iliﬂkin olarak riski asgari-
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ye indirmiﬂ olacaklard›r. Bu rehber ilkeler ayr›ca, Komite’nin çal›ﬂmalar›nda yeknesakl›k sa¤layacak ve raporlar›n de¤erlendirilmesinde tutarl› davrand›¤›n› gösterme imkân› verecektir. Çeﬂitli antlaﬂma
yap›lar›n›n ayn› bilgileri tekrar tekrar talep etmesini önleme amac›na da sahiptir.
3. Gözden geçirilmiﬂ rehber ilkelerin kabulünde, Komite, temel önemdeki konulara sistemli ve bilgilendirici ﬂekilde yaklaﬂ›lmas›n›n sa¤lanmas›n›n önemini vurgulam›ﬂ ve tüm taraf Devletleri bu rehber ilkelere
mümkün oldu¤unca ba¤l› kalmaya ça¤›rm›ﬂt›r.
4. Gözden geçirilmiﬂ rehber ilkelerin metni, iﬂbu belgenin ekinde yer al›r.

taraf devletlerce sunulacak raporlar›n biçim ve içeri¤ine iliﬂkin gözden geçirilmiﬂ rehber ilkeler
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EKONOM‹K, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLARA ‹L‹ﬁK‹N
ULUSLARARASI SÖZLEﬁME’N‹N 16. VE 17. MADDELER‹
ÇERÇEVES‹NDE TARAF DEVLETLERCE SUNULACAK
RAPORLARIN B‹Ç‹M VE ‹ÇER‹⁄‹NE ‹L‹ﬁK‹N
GÖZDEN GEÇ‹R‹LM‹ﬁ REHBER ‹LKELER
A. Raporun Sözleﬂme’nin genel hükümlerine iliﬂkin k›sm›
Sözleﬂme’nin 1. Maddesi
Kendi kaderini tayin hakk›n›n uygulamas› nas›l gerçeklemektedir?
Sözleﬂme’nin 2. Maddesi
1. Sözleﬂme ile tan›nan haklar, yabanc›lara ne ölçüde ve nas›l uygulanmaktad›r? Farkl›l›¤›n gerekçeleri nelerdir?
2. Hangi haklar için, ulusal mevzuatta özel olarak ayr›mc›l›¤› yasaklayan düzenlemeler yap›lm›ﬂt›r? Bu hükümlerin metinlerini ekleyiniz.
3. Devletiniz kalk›nma alan›nda iﬂbirli¤ine giriyorsa, bu iﬂbirli¤inin,
öncelikler çerçevesinde, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›n sa¤lanmas›n› geliﬂtirici olmas›na yönelik bir çaba gösteriliyor mu?
B. Raporun her bir hakka iliﬂkin k›sm›
Sözleﬂme’nin 6. Maddesi
1. Devletiniz aﬂa¤›daki Sözleﬂmelerden herhangi birine taraf ise:
Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü (UÇÖ) ‹stihdam Politikas› Sözleﬂmesi, 1964 (122 No’lu)
UÇÖ Ayr›mc›l›k (‹ﬂ ve meslek) Sözleﬂmesi, 1958 (111 No’lu)
Her Türlü Irk Ayr›mc›l›¤›n›n Ortadan Kald›r›lmas›na ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme
Kad›nlara Karﬂ› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Ortadan Kald›r›lmas› Sözleﬂmesi,
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ve ilgili denetleme komitelerine 6. madde kapsam›na giren konulara iliﬂkin raporlar sunmuﬂ ise, burada tekrarlamak yerine, raporlar›n ilgili k›s›mlar›na at›fta bulunabilirsiniz. Ancak, bu Sözleﬂme
çerçevesinde olup, söz konusu raporlarda yeteri kadar aktar›lmam›ﬂ tüm hususlar›n, bu raporda yer al›nmas› gerekir.
2. (a) Ülkenizdeki istihdam, iﬂsizlik ve kiﬂilerin istedikleri iﬂte istihdam› durum, seviye ve e¤ilimleri hakk›nda, hem genele iliﬂkin hem
de, kad›nlar, gençler, yaﬂ› ileri iﬂçiler ve özürlü iﬂçiler gibi farkl›
kategoriler için ayr› ayr› bilgi veriniz. Lütfen 10 ve 5 y›l önceki
durum ile karﬂ›laﬂt›r›n›z. Hangi kiﬂi, grup, bölge veya alanlar›n,
istihdamla ilgili olarak özellikle risk alt›nda veya dezavantajl›
oldu¤unu belirtiniz.
(b) Çal›ﬂabilecek durumda olan ve çal›ﬂmak isteyen herkese iﬂ imkân› sa¤lanmas› için izlenen temel politikalar›n ve al›nan tedbirlerin neler oldu¤unu aç›klay›n›z.
(c) ‹ﬂ verimlili¤inin üst düzeyde olmas›n› sa¤lamak üzere al›nan
tedbirleri belirtiniz.
(d) Kiﬂilerin istedikleri iﬂte çal›ﬂma özgürlü¤ünden yararlanmas› ve
istihdam koﬂullar›n›n bireylerin temel siyasi ve ekonomik haklar›n› ihlâl etmemesinin sa¤lanmas›na yönelik düzenlemeleri belirtiniz.
(e) Ülkenizdeki teknik ve mesleki e¤itim programlar›n›, nas›l yürütüldüklerini ve pratikte bunlara kat›lman›n mümkün olup olmad›¤›n› aç›klay›n›z.
(f) Tam, verimli ve serbestçe seçilen istihdam hedeflerine ulaﬂmada
karﬂ›laﬂ›lan zorluklar› ve bu zorluklar›n ne ölçüde aﬂ›labildi¤ini
belirtiniz.
3. (a) Ülkenizde, yasada veya idari uygulamalarda veya kiﬂiler veya
kiﬂi gruplar› aras›nda ›rk, renk, cinsiyet, din, siyasi görüﬂ, ulusal veya sosyal kökenden kaynaklanan ve iﬂ veya meslekte eﬂit
f›rsat ve muamele imkânlar› tan›nmas› ve bunlardan yararlan›l-
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mas›n› engelleyecek veya güçleﬂtirecek ayr›mlar, d›ﬂlamalar, s›n›rlamalar veya tercihler söz konusu olup olmad›¤›n› belirtiniz.
(b) Ülkenizde ›rk, renk, cinsiyet, din ve ulusal kökene göre yap›lan
mesleki yönlendirme, al›nan e¤itim ve yürütülen iﬂ ve meslekle
ilgili fiili duruma iliﬂkin bilgi veriniz.
(c) Yukar›da s›ralanan koﬂullara dayanan ayr›m, d›ﬂlama ve tercihlerden hangilerinin, ülkenizde, iﬂin gerekleri nedeniyle, ayr›mc›l›k olarak nitelendirilmedi¤ini belirtiniz. Bu koﬂullara iliﬂkin
olarak ortaya ç›kan uygulama güçlüklerini, uyuﬂmazl›k ve ihtilaflar› belirtiniz.
4. Çal›ﬂan nüfusun ne kadar›n›n, kendileri ve aileleri için uygun hayat
standartlar› sa¤layabilmek amac›yla birden fazla tam-zamanl› iﬂte
çal›ﬂt›¤›n› belirtiniz. Bunun zaman içerisinde nas›l geliﬂti¤ini aç›klay›n›z.
5. Daha önce de rapor sunulmuﬂ ise, ulusal mevzuatta, mahkeme kararlar›nda ve de idari düzenleme, usul ve uygulamalarda, rapor dönemi içinde çal›ﬂma hakk›n› etkileyecek de¤iﬂiklikler gerçekleﬂmiﬂse, bu de¤iﬂiklikleri k›saca belirtiniz.
6. 6. madde ile öngörülen hakk›n tam olarak sa¤lanmas› bak›m›ndan
uluslararas› iﬂbirli¤inin rolünü belirtiniz.
Sözleﬂme’nin 7. Maddesi
1. Devletiniz, aﬂa¤›daki UÇÖ Sözleﬂmelerinden birine tarafsa:
Asgari Ücret Belirleme Sözleﬂmesi, 1970 (131 No’lu)
Eﬂit Ücret Sözlemesi, 1951 (100 No’lu),
Haftal›k Dinlenme (Sanayi) Sözleﬂmesi, 1921 (14 No’lu)
Haftal›k Dinlenme (Ticaret ve ‹ﬂyerleri) Sözleﬂmesi, 1957 (106
No’lu)
Ücretli ‹zin Sözleﬂmesi (Gözden geçirilmiﬂ), 1970 (132 No’lu)
‹ﬂ Teftiﬂi Sözleﬂmesi, 1947 (81 No’lu)
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‹ﬂ Teftiﬂi (Tar›m) Sözleﬂmesi, 1969 (129 No’lu)
‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i ve Çal›ﬂma Ortam›na ‹liﬂkin Sözleﬂme, 1981
(155 No’lu)
ve UÇÖ Sözleﬂme ve Tavsiyelerin Uygulanmas› Uzmanlar Komitesine, 7. madde kapsam›na giren konulara iliﬂkin raporlar sunmuﬂ
ise, burada tekrarlamak yerine, raporlar›n ilgili k›s›mlar›na at›fta
bulunabilirsiniz. Ancak, bu Sözleﬂme çerçevesinde olup, söz konusu raporlarda yeteri kadar aktar›lmam›ﬂ tüm hususlar›n, bu raporda yer al›nmas› gerekir.
2. (a) Ücretlerin belirlenmesinde kullan›lan temel yöntemlere iliﬂkin
bilgi veriniz.
(b) Bir asgari ücret sistemi kurulup kurulmad›¤›n› ve bunun hangi
ücretli gruplar›na uyguland›¤›n›, bu gruplardaki ücretlilerin say›lar›n› ve bu gruplar› tespit etmeye yetkili kiﬂileri belirtiniz. Ücretliler aras›nda, hukuken veya fiilen, asgari ücret korumas› d›ﬂ›nda kalanlar var m›?
(i)

Asgari ücret zorunlu mudur ve aﬂ›nmaya karﬂ› hangi yollarla korunmaktad›r?

(ii) Asgari ücret seviyesinin tespitinde, iﬂçilerin ve ailelerinin
ihtiyaçlar› ve ekonomik faktörler, ne ölçüde ve hangi yöntemlerle gözetilmekte ve birbiriyle uzlaﬂt›r›lmaktad›r? Buna iliﬂkin standart, hedef ve kriterler nelerdir?
(iii) Asgari ücretin tespiti, izlenmesi ve asgari ücrette ayarlama
yap›lmas› için kurulan mekanizmay› aç›klay›n;
(iv) Ortalama ve asgari ücretlerin 10 y›l önceki, 5 y›l önceki ve
bugünkü de¤erlerindeki de¤iﬂmeyi, yaﬂama giderlerindeki
de¤iﬂme ile karﬂ›laﬂt›r›n;
(v) Asgari ücret sisteminin fiiliyatta, etkili olarak denetlenip
denetlenmedi¤ini belirtiniz.
(c) Ülkenizde eﬂit de¤erdeki iﬂin ücretlendirilmesinde eﬂitsizlik olup
olmad›¤›na, eﬂit iﬂe eﬂit ücret ilkesinin ihlâl edilip edilmedi¤ine
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ve kad›nlar›n çal›ﬂma koﬂullar›n›n, erkeklerinkinden daha kötü
olup olmad›¤›na iliﬂkin bilgi verin.
(i) Bu alandaki ayr›mc›l›¤›n ortadan kald›r›lmas› için al›nan
tedbirler nelerdir? Ayr›mc›l›¤a maruz kalan farkl› gruplar›
ayr› ayr› de¤erlendirerek, al›nan tedbirlerin baﬂar› ve baﬂar›s›zl›klar›n› aç›klay›n.
(ii) E¤er mevcutsa, mesleklerin yap›lan iﬂe göre nesnel olarak
de¤erlendirilmesini sa¤layacak hangi yöntemlerin benimsendi¤ini belirtiniz.
(d) Gerek özel sektörde, gerekse kamu sektöründe çal›ﬂanlar bak›m›ndan, ücret ve ücret d›ﬂ› menfaatleri de gözeterek, gelir da¤›l›m› hakk›nda bilgi verin. E¤er mevcutsa, kamu sektöründe ve özel
sektörde benzer iﬂlerin ücretlendirilmesine iliﬂkin verileri sa¤lay›n.
3. ‹ﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤ine iliﬂkin asgari koﬂullar› ortaya koyan yasal,
idari veya di¤er düzenlemeler nelerdir? Bu düzenlemeler pratikte
nas›l uygulan›yor ve hangi alanlarda uygulanm›yor?
(a) E¤er varsa, hangi kategori iﬂçilerin mevcut hukuki düzenlemeler kapsam› d›ﬂ›nda oldu¤unu ve baﬂka hangi kategorilerin bu
düzenlemelerden yetersiz ﬂekilde yararland›¤›n› veya hiç yararlanamad›¤›n› belirtiniz.
(b) ‹ﬂ kazalar› (özellikle ölümle sonuçlananlar) ve meslek hastal›klar›nda say›, nitelik ve s›kl›k bak›m›ndan zaman içerisinde (10
y›l ve 5 y›l öncesinin bugünkü durum ile karﬂ›laﬂt›r›lmas›) meydana gelen de¤iﬂikliklere iliﬂkin istatistiki ve di¤er bilgileri verin.
4. Ülkenizde, meslekte ilerlemede f›rsat eﬂitli¤i ilkesinin fiili olarak
nas›l gerçekleﬂti¤ine iliﬂkin bilgi verin.
(a) Hangi grup iﬂçiler eﬂit f›rsattan yararlanamamaktad›r? Bu çerçevede, özellikle kad›nlar›n durumu nedir?
(b) Bu eﬂitsizli¤in giderilmesi için al›nan tedbirler nelerdir? Al›nan
tedbirlerin baﬂar› ve baﬂar›s›zl›¤›n›, çeﬂitli dezavantajl› gruplar
bak›m›ndan de¤erlendirin.
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5. Ülkenizdeki dinlenme, çal›ﬂma aras›, çal›ﬂma saatlerinin makul ﬂekilde s›n›rland›r›lmas›, ücretli y›ll›k izin ve resmi tatillerde ücret verilmesi hakk›ndaki yasa ve uygulamalar› aç›klay›n.
(a) Bu haklar›n sa¤lanmas›n› etkileyen neden ve zorluklar› belirtin.
(b) Hangi kategori iﬂçilerin yasayla veya uygulamayla veya her ikisiyle, bu haklardan hangilerinden mahrum b›rak›ld›¤›n› belirtin. Bu durumun düzeltilmesi için al›nmas› düﬂünülen veya al›nan tedbirler nelerdir?
6. Daha önce rapor verilmiﬂse, bu rapor dönemi içerisinde ulusal
mevzuatta, mahkeme kararlar›nda, veya idari düzenleme, usul ve
uygulamalarda meydana gelen ve adil ve uygun çal›ﬂma koﬂullar›n› etkileyen de¤iﬂikliklerin k›sa bir de¤erlendirmesini yap›n.
7. Bu maddede düzenlenen hakk›n sa¤lanmas›nda uluslararas› iﬂbirli¤inin rolünü belirtin.
Sözleﬂme’nin 8. Maddesi
1. Devletiniz aﬂa¤›daki Sözleﬂmelerden herhangi birine taraf ise:
Medeni ve Siyasi Haklara ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme
Sendika Özgürlü¤ü ve Sendikalaﬂma Hakk›n›n Korunmas› Sözleﬂmesi, 1948 (87 No’lu)
Örgütlenme ve Toplu Pazarl›k Hakk› Sözleﬂmesi, 1949 (98 No’lu)
Çal›ﬂma ‹liﬂkileri (Kamu Hizmeti) Sözleﬂmesi, 1978 (151 No’lu)
ve ilgili denetleme komitelerine 8. madde kapsam›na giren konulara iliﬂkin raporlar sunmuﬂ ise, burada tekrarlamak yerine, raporlar›n ilgili k›s›mlar›na at›fta bulunabilirsiniz. Ancak, bu Sözleﬂme
çerçevesinde olup, söz konusu raporlarda yeteri kadar aktar›lmam›ﬂ tüm hususlar›n, bu raporda yer al›nmas› gerekir.
2. Kiﬂilerin sendika kurma ve sendikaya kat›lma özgürlü¤ünden yararlanmak için yerine getirmeleri gereken öznel ve resmi ﬂartlar nelerdir?
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(a) Belli kategori iﬂçilerin sendika kurmas› için özel düzenlemeler
olup olmad›¤›n›, varsa bunlar›n neler oldu¤unu, pratikte nas›l
uyguland›¤›n› ve bu düzenlemelere tabi kiﬂilerin say›s›n› belirtin.
(b) ‹ﬂçilerin sendika kurmalar› ve sendikaya kat›lmalar› haklar›n›
kullanmalar› önünde herhangi bir s›n›rlama var m›d›r? Bu s›n›rlamalara iliﬂkin hukuki düzenlemeler ve bunlara iliﬂkin uygulaman›n zaman içerisindeki seyri hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verin.
(c) Hükümetinizin, sendikalar›n federasyon oluﬂturma ve uluslararas› sendika örgütlerine kat›lma hakk›n› nas›l sa¤lad›¤›na iliﬂkin
bilgi verin. Bu haktan yararlanmaya iliﬂkin yasal veya fiili s›n›rlamalar nelerdir?
(d) Sendikal faaliyetlerin özgürce yürütülmesinin koﬂullar› ve buna
iliﬂkin s›n›rlamalar› ayr›nt›l› olarak belirtin. Bu koﬂul ve s›n›rlamalardan olumsuz olarak etkilenen sendikalar hangileridir? Toplu sözleﬂme hakk›n›n geliﬂtirilmesi için al›nan tedbirler nelerdir?
(e) Ülkenizdeki sendikalar›n say›s› ve yap›s› ve bunlara üyelik hakk›nda veri sa¤lay›n.
3. Ülkenizde, iﬂçilere grev yapma hakk›n›n anayasal veya yasal olarak
tan›n›p tan›nmad›¤›n› belirtin. Yan›t›n›z olumsuzsa, bu haktan yararlan›lmas› için di¤er hangi yasal veya fiili imkânlar mevcuttur?
(a) Grev hakk›ndan yararlan›lmas›na iliﬂkin s›n›rlamalar nelerdir? Bu
s›n›rlamalara iliﬂkin hukuki düzenlemeler ve bunlara iliﬂkin uygulaman›n zaman içerisindeki seyri hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verin.
(b) Belli kategori iﬂçilerin grev hakk›ndan yararlanabilmesi için
özel yasal düzenlemeler mevcut mudur ve bu düzenlemeler nelerdir, pratikte nas›l uygulanmaktad›r ve bunlara tabi iﬂçilerin
say›s› nedir?
4. Yukar›da 2. ve 3. paragraflarda belirtilen haklardan yararlan›lmas› bak›m›ndan askerler, polisler ve kamu idaresi çal›ﬂanlar› için getirilmiﬂ k›s›tlamalar var m›d›r? Bu k›s›tlamalar fiiliyatta nas›l uygulanmaktad›r?
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5. Daha önce rapor verilmiﬂse, bu rapor dönemi içerisinde ulusal
mevzuatta, mahkeme kararlar›nda, veya idari düzenleme, usul ve
uygulamalarda meydana gelen ve adil ve uygun çal›ﬂma koﬂullar›n› etkileyen de¤iﬂikliklerin k›sa bir de¤erlendirmesini yap›n.
Sözleﬂme’nin 9. Maddesi
1. E¤er devletiniz Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleﬂmesi’ne,
1952 (102 No’lu) veya bunu izleyen (121, 128, 130 ve 168 No’lu)
UÇÖ Sözleﬂmelerine tarafsa, ve ilgili denetleme komitelerine 9.
madde kapsam›na giren konulara iliﬂkin raporlar sunmuﬂ ise, burada tekrarlamak yerine, raporlar›n ilgili k›s›mlar›na at›fta bulunabilirsiniz. Ancak, bu Sözleﬂme çerçevesinde olup, söz konusu raporlarda yeteri kadar aktar›lmam›ﬂ tüm hususlar›n, bu raporda yer
almas› gerekir.
2. Ülkenizde, aﬂa¤›daki sosyal güvenlik dallar›ndan hangilerinin mevcut oldu¤unu belirtiniz:
Sa¤l›k yard›m›
Hastal›k ödene¤i
Anal›k yard›m›
‹htiyarl›k yard›m›
Maluliyet yard›m›
Ölüm halinde yard›m
‹ﬂ kazalar› ve meslek hastal›klar› halinde yard›m
‹ﬂsizlik yard›m›
Aile yard›m›.
3. Ülkenizde mevcut her bir dal için, hem toplam bak›m›ndan, hem
de her bir grup için ayr› ayr› olmak üzere kapsay›c›l›¤›n ölçüsünü de belirterek, yürürlükteki sistemin temel özelliklerini, yard›mlar›n nitelik ve seviyesini ve sistemin finansman› yöntemini
aç›klay›n.
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4. Gayr›safi milli has›lan›n ve ulusal ve/veya bölgesel bütçenizin yüzde kaç› sosyal güvenlik harcamalar›na ayr›lmaktad›r? Bunu 10 y›l
öncesi ile karﬂ›laﬂt›rd›¤›n›zda durum nedir? De¤iﬂikliklerin nedenleri nelerdir?
5. Ülkenizde resmi (kamusal) sosyal güvenlik sistemlerinin, gayri resmi (özel) sistemlerle desteklenip desteklenmedi¤ini belirtin. E¤er
destekleniyorsa, bunun nas›l yap›ld›¤›n› ve bunlarla resmi (kamusal) sistemler aras›ndaki iliﬂkiyi aç›klay›n›z.
6. Ülkenizde sosyal güvenlik hakk›ndan hiç veya nüfusun ço¤unlu¤una k›yasla önemli ölçüde daha düﬂük seviyede yararlanan gruplar
olup olmad›¤›n› belirtin. Bu çerçevede, özellikle kad›nlar bak›m›ndan durum nedir? Sosyal güvenlik hakk›n›n sa¤lanmad›¤› bu durumlara iliﬂkin ayr›nt›l› bilgi verin.
(a) Yukar›da belirtilen gruplar›n sosyal güvenlik hakk›ndan yararlanmas› için Hükümetiniz taraf›ndan gerekli görülen tedbirlerin
neler oldu¤unu belirtin.
(b) Hükümetinizin, bu gruplar›n sosyal güvenlik haklar›ndan yararlanmalar›n› sa¤lamak için, mevcut kaynaklar›n›n azamisini
kullanarak ald›¤› politika tedbirlerini aç›klay›n›z. Bu çerçevedeki ilerlemeleri ölçmek için uyulacak takvim veya zaman çizelgesini belirtin.
(c) Bu tedbirlerin, risk alt›ndaki ve dezavantajl› gruplar üzerindeki
etkisini aç›klay›n ve bu tedbirlere iliﬂkin baﬂar›lar›, sorunlar› ve
eksiklikleri raporlay›n.
7. Daha önce rapor verilmiﬂse, bu rapor dönemi içerisinde ulusal
mevzuatta, mahkeme kararlar›nda, veya idari düzenleme, usul ve
uygulamalarda meydana gelen ve sosyal güvenlik hakk›n› etkileyen
de¤iﬂikliklerin k›sa bir de¤erlendirmesini yap›n.
8. 9. maddede düzenlenen hakk›n sa¤lanmas›nda uluslararas› iﬂbirli¤inin rolünü belirtin.
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Sözleﬂme’nin 10. Maddesi
1. Devletiniz, aﬂa¤›daki UÇÖ Sözleﬂmelerinden birine tarafsa:
Medeni ve Siyasi Haklara ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme
Çocuk Haklar› Sözleﬂmesi
Kad›nlara karﬂ› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Ortadan Kald›r›lmas› Sözleﬂmesi
UÇÖ (Gözden geçirilmiﬂ) Anal›k Korumas› Sözleﬂmesi, 1952 (103
No’lu)
UÇÖ Asgari Yaﬂ Sözleﬂmesi, 1973 (138 No’lu)
veya çocuk ve gençlerin istihdam ve çal›ﬂmas›na iliﬂkin koruyucu
di¤er bir UÇÖ sözleﬂmesine tarafsa, ve ilgili denetleme komitelerine 10. madde kapsam›na giren konulara iliﬂkin raporlar sunmuﬂ
ise, burada tekrarlamak yerine, raporlar›n ilgili k›s›mlar›na at›fta
bulunabilirsiniz. Ancak, bu Sözleﬂme çerçevesinde olup, söz konusu raporlarda yeteri kadar aktar›lmam›ﬂ tüm hususlar›n, bu raporda yer almas› gerekir.
2. Toplumunuzda “aile” kavram›na verilen anlam› belirtin.
3. Ülkenizde çocuklar›n hangi yaﬂta rüﬂte eriﬂtiklerini, farkl› durumlar› gözeterek belirtin.
4. Ülkenizde, aileye yard›m ve ailenin korunmas› için kullan›lan resmi ve gayri resmi yol ve araçlar hakk›nda bilgi verin. Özellikle:
(a) Ülkenizde, erkeklerin ve özellikle kad›nlar›n, tam ve özgür iradeleri ile evlenme ve aile kurma hakk› nas›l sa¤lan›yor? Bu haktan yararlan›lmas›n› olumsuz olarak etkileyen uygulamalar›n
ortadan kald›r›lmas› için al›nan tedbirlerin, hangi hallerde baﬂar›s›z oldu¤unu belirtin.
(b) Ülkenizde, aile kurulmas›n›n kolaylaﬂt›r›lmas› ile, özellikle aileye ba¤›ml› çocuklar›n bak›m ve e¤itiminden sorumlu olduklar›
sürece, ailenin devam›, güçlendirilmesi ve korunmas› için al›nan
tedbirler nelerdir? Bu tedbirlere ra¤men bu koruma ve yard›m-
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dan hiç yararlanmayan veya toplumun ço¤unlu¤undan daha az
yararlanan aileler var m›? Bu durumlara iliﬂkin ayr›nt›l› bilgi verin. Bu tedbirlerden, özellikle de devlet yard›mlar›ndan yararlanabileceklerin tespit edilmesinde, geniﬂ aileler veya di¤er tür aile örgütlenmeleri gözetiliyor mu?
(c) (a) ve (b) alt paragraflar›na iliﬂkin gözlenen eksiklikleri gidermek için al›nmas› öngörülen tedbirler nelerdir?
5. Lütfen, anal›k korumas›na iliﬂkin sistem hakk›nda bilgi verin.
(a) Özellikle:
(i)

Koruma sisteminin kapsam›n› aç›klay›n;

(ii) Do¤um izninin toplam süresini ve do¤umdan sonraki zorunlu izin süresini belirtin;
(iii) Bu süreler boyunca sa¤lanan nakdi, t›bbi ve di¤er sosyal
güvenlik yard›mlar›n› aç›klay›n;
(iv) Bu yard›mlardaki geliﬂimin zaman içerisindeki seyrini belirtin;
(b) Toplumunuzda, annelere sa¤lanan korumadan hiç yararlanmayan veya ço¤unlu¤a k›yasla önemli ölçüde daha az yararlanan
kad›nlar olup olmad›¤›n› belirtin. Bu durumlara iliﬂkin ayr›nt›l› bilgi verin. Bu durumun giderilmesi için al›nan veya al›nmas›
öngörülen tedbirler nelerdir? Bu tedbirlerin risk alt›ndaki ve dezavantajl› gruplar üzerindeki tam etkisini aç›klay›n ve tedbirlerin baﬂar›, sorun ve eksikliklerini raporlay›n.
6. Çocuklar ve gençlere iliﬂkin olarak, özellikle onlar› ekonomik ve
sosyal sömürüden korumak veya onlar›n ahlaki de¤erlerine ya da
sa¤l›klar›na zararl› olabilecek ya da hayatlar›n› tehlikeye sokabilecek ya da normal geliﬂmelerini engelleyebilecek iﬂlerde çal›ﬂt›r›lmalar›n› önlemek için al›nan özel koruma ve yard›m tedbirlerini aç›klay›n.
(a) Farkl› iﬂ alanlar›nda, çocuk iﬂçilerin ücretli olarak istihdam edilmesinin yasak oldu¤u yaﬂ s›n›rlar› nelerdir?
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(b) Hangi yaﬂ gruplar›ndan kaç çocu¤un ücretli bir iﬂte çal›ﬂt›¤›n›
belirtin.
(c) Çocuklar›n ne ölçüde ailelerinin evinde, tarlas›nda veya iﬂinde
çal›ﬂt›r›ld›klar›n› belirtin.
(d) Toplumunuzda, çocuklara ve gençlere sa¤lanan korumadan hiç
yararlanmayan veya ço¤unlu¤a k›yasla önemli ölçüde daha az
yararlanan çocuk ve genç gruplar› olup olmad›¤›n› belirtin.
Özellikle kimsesiz çocuklar, biyolojik ebeveynlerinden ayr› yaﬂayan çocuklar, genç k›zlar, terkedilmiﬂ çocuklar veya bir aile
ortam›ndan mahrum çocuklar ile fiziksel ve zihinsel özürlü çocuklar bak›m›ndan durum nedir?
(e) Yukar›da belirtilen kiﬂiler, haklar›ndan ne ﬂekilde haberdar ediliyor?
(f) Karﬂ›laﬂ›lan zorluklar ve eksiklikleri belirtin. Bu olumsuzluklar›n zaman içerisindeki seyrini belirtin. Bu durumlar›n giderilmesi için al›nan tedbirleri belirtin. Bu tedbirlerin zaman içerisindeki etkisini aç›klay›n ve baﬂar›, sorun ve eksiklikleri raporlay›n.
7. Daha önce rapor verilmiﬂse, bu rapor dönemi içerisinde ulusal
mevzuatta, mahkeme kararlar›nda, veya idari düzenleme, usul ve
uygulamalarda meydana gelen ve 10. maddede öngörülen hakk› etkileyen de¤iﬂiklikler hakk›nda k›sa bir de¤erlendirmesini yap›n.
8. 10. maddede düzenlenen hakk›n sa¤lanmas›nda uluslararas› iﬂbirli¤inin rolünü belirtin.
Sözleﬂme’nin 11. Maddesi
1. (a) Nüfusunuzun gerek tümünün, gerekse toplumdaki farkl› sosyoekonomik, kültürel ve di¤er gruplar›n ﬂu andaki yaﬂam düzeyi
hakk›nda bilgi verin. Bu farkl› gruplar bak›m›ndan, yaﬂam düzeyi zaman içerisinde (10 ve 5 y›l önceki durum ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda) nas›l de¤iﬂti? Nüfusun tümünün veya baz› gruplar›n
(belirtiniz) yaﬂam düzeyinde sürekli bir iyileﬂme gerçekleﬂti mi?
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(b) Hükümetinizin yak›n zamanda Birleﬂmiﬂ Milletler veya bir ihtisas kuruluﬂuna, 11. maddede düzenlenen haklar›n tümü veya
bir k›sm›na iliﬂkin olarak rapor sunmuﬂ olmas› durumunda, bu
bilgileri burada tekrarlamak yerine, raporlar›n ilgili k›s›mlar›na
at›fta bulunabilirsiniz.
(c) Nüfuzunuzun en yoksul yüzde 40’›n›n gayr›safi milli has›ladan
kiﬂi baﬂ›na ald›¤› pay nedir? Ülkenizde “yoksulluk s›n›r›” var
m›d›r, varsa bu s›n›r neye dayanmaktad›r?
(d) Ülkenizin Fiziksel Yaﬂam Kalitesi Endeksini belirtin.
2. Yeterli beslenme hakk›
(a) Lütfen yeterli beslenme hakk›n›n ülkenizde ne ölçüde sa¤land›¤›na iliﬂkin genel bilgi sunun. Beslenmeye iliﬂkin araﬂt›rmalar ve
di¤er izleme yöntemleri dahil olmak üzere, konuya iliﬂkin bilginin kayna¤›n› aç›klay›n.
(b) (farkl› co¤rafi bölgelerdeki durumu ayr› ayr› gösteren istatistiki
veriler de dahil olmak üzere) ülkenizde açl›k ve/veya kötü beslenmenin hangi ölçüde var oldu¤una iliﬂkin ayr›nt›l› bilgi verin.
Bu bilgi, özellikle aﬂa¤›daki hususlara iliﬂkin olacakt›r:
(i)

Aﬂa¤›dakiler de dahil olmak üzere, özellikle risk alt›ndaki
ve dezavantajl› gruplar›n durumu:
Topraks›z çiftçiler
Elveriﬂsiz koﬂullardaki çiftçiler
Taﬂradaki iﬂçiler
Taﬂradaki iﬂsizler
Kentlerdeki iﬂsizler
Kentlerdeki yoksullar
Göçmen iﬂçiler
Yerli halklar
Çocuklar
Yaﬂl›lar
Di¤er elveriﬂsiz koﬂullardaki gruplar
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(ii) Yukar›da say›lan gruplar içerisinde kad›n ve erkekler aras›ndaki farkl›l›klar;
(iii) Yukar›daki gruplar›n herbiri bak›m›ndan son beﬂ y›lda yaﬂanan de¤iﬂiklikler.
(c) Rapor dönemi içerisinde, bu grup veya toplum kesimlerinin veya elveriﬂsiz koﬂullardaki bölgelerin yeterli g›daya eriﬂimini
olumsuz olarak etkileyen ulusal politika, mevzuat veya uygulama de¤iﬂiklikleri gerçekleﬂti mi?
(d) Yukar›da belirtilen risk alt›ndaki veya dezavantajl› konumdaki
her bir grubun yeterli beslenme hakk›ndan yararlanmas›n› sa¤lamak ve gerek kad›nlar›n gerekse erkeklerin bu haktan tam
olarak yararlanmalar›n› sa¤lamak üzere Hükümetinizin gerekli
gördü¤ü tedbirleri belirtin. Al›nan tedbirleri, bu tedbirlerin hangi süre içerisinde baﬂar›ya ulaﬂmay› hedefledi¤ini ve baﬂar›n›n
ölçülmesi için belirlenen beslenme de¤erlerini belirtin.
(e) Teknik ve bilimsel geliﬂmelerden tam olarak yararlan›larak besinlerin üretimi, korunmas› ve da¤›t›lmas› yöntemlerini iyileﬂtirmek üzere al›nan tedbirlerin, yeterli beslenme hakk›n›n sa¤lanmas›na nas›l katk›da bulundu¤unu veya bu hakk› nas›l olumsuz
etkiledi¤ini belirtin. Bu tedbirlerin, ekolojik sürdürülebilirlik ve
besin üretim kaynaklar›n›n korunmas› ve muhafazas› anlam›nda etkilerinin neler oldu¤unu aç›klay›n›z.
(f) Beslenme ilkeleri konusundaki bilginin yayg›nlaﬂmas› için al›nan tedbirleri ve toplum içerisinde, bu bilgiden özel olarak yoksun olan grup veya kesimler olup olmad›¤›n› belirtin.
(g) Hükümetinizce, tar›mdan hane düzeyinde g›da güvenli¤ini geliﬂtirmek için etkili olarak yararlan›lmas›n› sa¤lamak üzere,
Sözleﬂme’nin 6 ve 8. maddelerini gözeterek, gerek taﬂrada ve
kentsel bölgelerde, insan onurunu zedelemeden tar›m reformuna yönelik al›nan tedbirleri aç›klay›n. Bu çerçevede:
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Bu amaca yönelik mevzuat›;

(ii) Mevzuat› uygulamak için al›nan tedbirleri;
(iii) Hükümet ve hükümet-d›ﬂ› örgütlerin gerekli izlemeyi yapabilmeleri için al›nan tedbirleri aç›klay›n.
(h) Hükümetinizin, g›da ithal eden ve g›da ihraç eden ülkelerin
farkl› sorunlar›n› dikkate alarak gerek üretim, gerekse ticaret
bak›m›ndan, dünyadaki besin maddelerinin adil bir ﬂekilde da¤›t›lmas› için ald›¤› tedbirleri belirtin.
3. Yeterli konut hakk›
(a) Ülkenizdeki konut durumu hakk›nda ayr›nt›l› istatistiki bilgi
sunun.
(b) Toplumunuzda, konut bak›m›ndan elveriﬂsiz koﬂullarda veya
dezavantajl› olan gruplar hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verin. Özellikler:
(i)

Evsiz birey ve ailelerin say›s›;

(ii) Yeterli nitelikte olmayan konutlarda oturan ve su, ›s›nma
(gerekli ise), çöp toplama, temizlik, elektrik, posta, vs. hizmetlerden yararlanamayan birey ve ailelerin say›s›;
(iii) Yerleﬂim veya konutlar› “hukuka ayk›r›” olarak nitelenen
bireylerin say›s›;
(iv) Konutlar›ndan son beﬂ y›lda tahliye edilen bireylerin say›s›
ile, keyfi tahliyelere veya di¤er tahliyelere karﬂ› hukuki koruma alt›nda bulunmayan kiﬂilerin say›s›;
(v) Konut giderleri, hükümet taraf›ndan ödeme gücüne veya
gelire oran›na göre belirlenen limitin üzerinde olan kiﬂilerin say›s›.
(vi) Konut edinmek üzere bekleme listesinde bulunan kiﬂilerin
say›s›, ortalama bekleme süresi ve bu listelerin k›salt›lmas›
ve bu listelerdeki kiﬂilere geçici konut bulunmas› için al›nan tedbirler;
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(vii) Farkl› kira iliﬂkilerine tabi kiﬂilerin say›lar›: sosyal veya kamusal konutlar; özel mülkiyetten kiralanan konutlar; evsahibi-uzun süreli zilyet; “hukuk d›ﬂ›” kesim; ve di¤erleri.
(c) Konut hakk›ndan yararlan›lmas›n› sa¤lamaya yönelik mevzuat
hakk›nda, aﬂa¤›dakiler de dahil olmak üzere bilgi verin:
(i)

Konut hakk›n›n içeri¤ini tan›mlayarak konut hakk›na içerik kazand›ran mevzuat;

(ii) Konut mevzuat›, evsizlere iliﬂkin mevzuat, yerel yönetim
mevzuat›, vs.
(iii) Arsa kullan›m›, arsa da¤›t›m›, arsa tahsisi, s›n›r tespit, beadle iliﬂkin düzenlemeler de dahil olmak üzere kamulaﬂt›rma; kamunun kat›l›m›na iliﬂkin ulusller de dahil olmak
üzere arsa planlama;
(iv) Kirac›lar›n haklar›na iliﬂkin mevzuat, tahliyeye karﬂ› koruma; konut finansman› ve kira denetimi (veya devlet deste¤i),
konut bedellerinin sat›n alma gücüne uygun olmas›, vs.;
(v) ‹mar mevzuat›, imar yönetmelik ve standartlar› ve altyap›ya iliﬂkin düzenlemeler;
(vi) Geleneksel olarak koruma alt›nda olmayan gruplar da dahil olmak üzere, konut sektöründe her türlü ayr›mc›l›¤›n
yasaklanmas›na iliﬂkin mevzuat;
(vii) Her türlü tahliyeyi yasaklayan mevzuat;
(viii)Konut hakk›n›n sa¤lanmas›n› olumsuz olarak etkileyecek
her türlü yasal de¤iﬂiklik;
(ix) Konut veya gayrimenkul sektöründe spekülasyonu s›n›rlayan mevzuat, özellikle bu tür spekülasyonun tüm toplum
kesimleri için olumsuz etkileri olmas› durumunda;
(x) “Hukuka ayk›r›” durumdaki kesimlerin durumlar›na hukukilik kazand›r›lmas›na iliﬂkin al›nan yasal tedbirler;
(xi) Çevre planlama, konut ve insane yerleﬂimlerinde sa¤l›kl›
ortam›n sa¤lanmas›na yönelik mevzuat.
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(d) Konut hakk›n›n sa¤lanmas›na yönelik, aﬂa¤›dakiler de dahil,
tüm di¤er tedbirlere iliﬂkin bilgi verin:
(i)

Yerel toplum-bazl› örgütlerin veya “kamu d›ﬂ› sektör”ün,
konut inﬂa etme veya ilgili hizmetleri sunma konusunda cesaretlendirilmesine yönelik “destekleme stratejileri”ne iliﬂkin tedbirler. Bu tür örgütler bu alanda çal›ﬂmakta özgür
mü? Devletten mali destek al›yorlar m›?

(ii) Devlet taraf›ndan, kiralanmak üzere konut inﬂa edilmesi ve
ödeme gücüne uygun inﬂaatlar›n artt›r›lmas› için al›nan
tedbirler;
(iii) Kullan›lmayan, az kullan›lan veya yanl›ﬂ kullan›lan arsalar›n kazand›r›lmas› için al›nan tedbirler;
(iv) ‹mar Bakanl›¤› veya ilgili di¤er Bakanl›klar›n ulusal bütçeden ald›klar› paya iliﬂkin ayr›nt›lar da dahil olmak üzere,
al›nan mali tedbirler;
(v) Konut ve insan yerleﬂimleri için temin edilen uluslararas›
yard›mlar›n en dezavantajl› gruplar›n ihtiyaçlar›n› gidermeye tahsis edilmesine yönelik tedbirler;
(vi) Özellikle taﬂrada, küçük ve orta ölçekli ﬂehir merkezleri
kurulmas›n› desteklemek üzere al›nan tedbirler;
(vii) Di¤erleri yan›nda ﬂehir yenileme programlar›, yeniden geliﬂtirme projeleri, sit bölgesi oluﬂturma, uluslararas› organizasyonlara haz›rl›k (Olimpiyatlar, gösteriler, konferanslar, vs.), “güzel kent kampanyalar›”, vs., dolay›s›yla, buralarda veya yak›n çevrede yaﬂayanlar›n tahliyelerinin önlenmesine veya karﬂ›l›kl› r›zaya dayal› olarak yeni konut edindirilmelerine yönelik tedbirler.
(e) Rapor dönemi içerisinde, konut hakk›n› olumsuz olarak etkileyen ulusal politika, mevzuat veya uygulama de¤iﬂiklikleri gerçekleﬂti mi? Gerçekleﬂtiyse, bu de¤iﬂiklikleri aç›klay›n ve etkilerini de¤erlendirin.
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4. 11. madde ile koruma alt›na al›nan haklar›n sa¤lanmas›nda karﬂ›laﬂ›lan zorluklar ve bunlar›n üstesinden gelinmesi için al›nan tedbirler hakk›nda (bu raporda zaten belirtilmemiﬂse) ayr›nt›l› bilgi
verin.
5. 11. maddede düzenlenen haklar›n sa¤lanmas›nda uluslararas› iﬂbirli¤inin rolünü belirtin.
Sözleﬂme’nin 12. Maddesi
1. Nüfusunuzun fiziksel ve zihinsel sa¤l›¤› hakk›nda, gerek tüm nüfus
bak›m›ndan, gerekse toplumdaki farkl› gruplar bak›m›ndan ayr›
ayr› bilgi verin. Bu gruplar bak›m›ndan sa¤l›k koﬂullar› zaman içerisinde nas›l de¤iﬂti? Hükümetinizin yak›n zamanda ülkenizdeki
sa¤l›k koﬂullar›na iliﬂkin olarak Dünya Sa¤l›k Örgütü’ne rapor
sunmuﬂ olmas› durumunda, o bilgileri burada tekrarlamak yerine
rapora at›fta bulunabilirsiniz.
2. Ülkenizin ulusal sa¤l›k politikas› olup olmad›¤›n› belirtin. Dünya
Sa¤l›k Örgütü’nün temel t›bbi bak›m hizmetleri yaklaﬂ›m›n›n, ülkenizin sa¤l›k politikas›n›n bir parças› olarak kabul edilip edilmedi¤ini belirtin. Öyleyse, temel t›bbi bak›m hizmetlerinin sa¤lanmas›
için al›nan tedbirler nelerdir?
3. Gayr›safi milli has›lan›z›n, ulusal ve/veya bölgesel bütçenizin yüzde
kaç› sa¤l›k harcamalar›na ayr›lmaktad›r? Bu oran›n ne kadar› temel t›bbi bak›m hizmetlerine ayr›lmaktad›r? 5 y›l ve 10 y›l öncesi
ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda durum nedir?
4. Mevcut olan hallerde Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan tespit edilen
göstergelere dayanarak, aﬂa¤›daki konularda bilgi verin:
(a) Bebek ölümü oranlar› (genel say› d›ﬂ›nda, cinsiyet, taﬂra/kent
ayr›m› bak›m›ndan ve ayr›ca, mümkünse sosyo-ekonomik veya
etnik gruplar ve co¤rafi bölgeler bak›m›ndan ayr› ayr› ölüm
oranlar›n› belirtin):
(b) Temiz suya eriﬂimi olan nüfus (taﬂra ve kent için ayr› ayr›);
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(c) Uygun at›k (kanalizasyon) sistemine sahip nüfus (taﬂra ve kent
için ayr› ayr›);
(d) Difteri, bo¤maca, tetanos, k›zam›k, çocuk felci ve tüberküloza
karﬂ› aﬂ›lanan bebekler (taﬂra/kent ve her bir cinsiyet için ayr›
ayr›);
(e) Yaﬂam beklentisi (taﬂra/kent, farkl› sosyo-ekonomik gruplar ve
cinsiyetler için ayr› ayr›);
(f) Hastal›k ve yaralanmalarda, gerekli e¤itimi alm›ﬂ kiﬂilere ve temel 20 ilaca, bir saatlik yürüyüﬂ veya yolculuk ile eriﬂme imkân›
olan nüfusun oran›;
(g) Gebelik s›ras›nda gerekli e¤itimi alm›ﬂ kiﬂilere eriﬂimi olan gebe
kad›nlar›n oran› ile bu kiﬂiler aras›ndan do¤um yapt›rabilecek
olanlar›n oran›. Do¤um öncesi ve sonras›nda gerçekleﬂenler de
dahil olmak üzere, gebelikten kaynaklanan ölümlere iliﬂkin say›lar› verin.
(h) Gerekli bak›m için e¤itilmiﬂ personele eriﬂimi olan bebeklerin
oran›.
(i) (f) ila (h)’de sunulan bilgileri, taﬂra/kent ve sosyo-ekonomk
gruplar bak›m›ndan ayr› ayr› belirtin)
5. Yukar›da 4. paragrafta kullan›lan göstergelerin farkl› gruplara ayr›
ayr› uygulanmas› sonucunda, sa¤l›k koﬂullar› bak›m›ndan ülkenizde
baz› gruplar›n toplumun genelinden daha kötü durumda oldu¤u sonucuna var›labilir mi? Bu gruplar› mümkün oldu¤unca ayr›nt›l› ve
tam olarak tan›mlay›n. E¤er varsa, ülkenizde hangi co¤rafi bölgeler
sa¤l›k koﬂullar› bak›m›ndan di¤erlerinden daha kötü durumda?
(a) Rapor dönemi içerisinde, bu grup ve bölgelerin sa¤l›k koﬂullar›n› olumsuz olarak etkileyen ulusal politika, mevzuat veya uygulama de¤iﬂiklikleri gerçekleﬂti mi? Gerçekleﬂtiyse, bu de¤iﬂiklikleri aç›klay›n ve etkilerini de¤erlendirin.
(b) Hükümetinizin, elveriﬂsiz koﬂullardaki kiﬂiler ile dezavantajl›
gruplar›n ve olumsuz koﬂullardaki bölgelerdeki kiﬂilerin sa¤l›k
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koﬂullar›n›n düzeltilmesi için al›nmas›n› gerekli gördü¤ü tedbirleri belirtin.
(c) Hükümetiniz, mevcut kaynaklar›n azamisini kullanarak bu düzeltmeyi gerçekleﬂtirmek için ald›¤› politika tedbirlerini aç›klay›n.
(d) Bu tedbirlerin elveriﬂsiz koﬂullardaki kiﬂiler ile dezavantajl›
gruplar ve olumsuz koﬂullardaki bölgelerdeki kiﬂilerin sa¤l›k
koﬂullar› üzerindeki etkisini aç›klay›n, ve bu tedbirlerin uygulanmas› ile elde edilen baﬂar›lar ile karﬂ›laﬂ›lan zorluklar› rapor
edin.
(e) Hükümetinizin ölü do¤um ile çocuk ölümleri oranlar›n›n düﬂürülmesi ve çocuklar›n sa¤l›kl› bir ﬂekilde geliﬂmesini sa¤lamak
için ald›¤› tedbirleri belirtin.
(f) Hükümetinizin çevresel ve s›nai sa¤l›k ﬂartlar›n› iyileﬂtirmek
için ald›¤› tedbirleri s›ralay›n.
(g) Hükümetinizin salg›n, yöresel, mesleki ve di¤er hastal›klar›n
önlenmesi, tedavisi ve kontrolü için ald›¤› tedbirleri belirtin.
(h) Hükümetinizin hastal›k durumunda herkese t›bbi hizmet ve t›bbi bak›m sa¤lanmas› için ald›¤› tedbirleri belirtin.
(i) (e) ila (h) paragraflar›nda say›lan tedbirlerin, elverisiz durumdaki
kiﬂiler ile dezavantajl› gruplar ve olumsuz koﬂullardaki bölgelerde
yaﬂayan kiﬂler üzerindeki etkilerini belirtin. Bu tedbirlerin olumlu
sonuçlar› yan›nda zorluklar› ve baﬂar›s›zl›klar› da rapor edin.
6. Hükümetiniz yaﬂl› kiﬂilerin artan sa¤l›k harcamalar›n›n, bu kiﬂilerin sa¤l›k hakk›ndan yararlanmas›n› olumsuz yönde etkilememesi
için ald›¤› tedbirleri belirtin.
7. Ülkenizde temel t›bbi bak›m hizmetlerinin planlanmas›, örgütlenmesi, yürütülmesi ve kontrolüne toplumsal kat›l›m› en üst seviyeye
ç›kartmak için al›nan tedbirleri belirtin.
8. Ülkenizde, s›kça karﬂ›laﬂ›lan sa¤l›k sorunlar› ve bunlar›n önlenmesi ve kontrolü hakk›nda e¤itim verilmesine iliﬂkin olarak al›nan
tedbirleri belirtin.
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9. 12. maddede düzenlenen hakk›n sa¤lanmas›nda uluslararas› iﬂbirli¤inin rolünü belirtin.
Sözleﬂme’nin 13. Maddesi
1. Ülkenizde herkesin e¤itim görme hakk›ndan yararlanmas›n› sa¤lamak üzere:
(a) Hükümetiniz ilkö¤retimin herkes için zorunlu ve paras›z olarak sunulmas›na iliﬂkin yükümlülü¤ünü nas›l yerine getiriyor?
(E¤er ilkö¤retim zorunlu ve/veya paras›z de¤ilse, bkz. özellikle
madde 14.)
(b) Teknik ve mesleki e¤itim de dahil olmak üzere, orta ö¤retim
herkese aç›k ve ulaﬂ›labilir mi? Orta ö¤retim ne ölçüde paras›z?
(c) Ülkenizde yüksek ö¤retim ne ölçüde herkese aç›k? Yüksek ö¤retim masraflar› nedir? Paras›z e¤itim hedefine ulaﬂ›ld› m›, yoksa tedricen geliﬂtiriliyor mu?
(d) ‹lkö¤retim görmemiﬂ veye ilkö¤retimini tamamlayamam›ﬂ olanlar için temel e¤itim sa¤layan bir sistemin kurulmas› için at›lan
ad›mlar nelerdir?
Hükümetinizin yak›n zamanda 13. madde ile düzenlenen hakka
iliﬂkin olarak Birleﬂmiﬂ Milletler’e veya ihtisas kuruluﬂlar›ndan birine rapor sunmuﬂ olmas› durumunda, o bilgileri burada tekrarlamak yerine ilgili rapora at›fta bulunabilirsiniz.
2. 1. paragrafta ifade edildi¤i ﬂekliyle e¤itim hakk›n›n sunulmas› s›ras›nda karﬂ›laﬂ›lan zorluklar nelerdir? Hükümetinizin zaman bak›m›ndan hedefi ve bu sürede varmak iste¤i nokta nedir?
3. Okur-yazarl›k, taﬂrada temel ö¤retime kay›t, yetiﬂkin e¤itimi ve sürekli e¤itim, e¤itimin her seviyesinde okul b›rakma oran›, mezuniyet oran›na iliﬂkin (lütfen e¤er mümkünse cinsiyet, din, vs. bak›m›ndan ayr› ayr›) istatistiki bilgiler verin. Programlar›n kapsam›,
hedef kitle, finansman, yaﬂ grubu, cinsiyet vs. gibi kriterlere göre
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mezuniyet istatistikleri gibi verileri de ekleyerek, okur-yazarl›¤›n
artt›r›lmas› için al›nan tedbirler hakk›nda bilgi verin. Bu tedbirlerin
olumlu sonuçlar› yan›nda, karﬂ›laﬂ›lan zorluklar ve eksiklikleri de
rapor edin.
4. Bütçenizden (e¤er gerekliyse bölgesel bütçeden) e¤itim harcamalar› için ayr›lan orana iliﬂkin bilgi verin. Okul sisteminizi, yeni okul
açmaya yönelik faaliyetlerinizi, özellikle taﬂrada okul çevresini ve
okul takvimlerinize iliﬂkin bilgi verin.
5. Ö¤retimin farkl› aﬂamalar›na eﬂit eriﬂim ne ölçüde mümkün ve
okur-yazarl›¤›n artt›r›lmas›na yönelik tedbirler pratikte ne ölçüde
iﬂliyor?
(a) Ö¤retimin farkl› seviyelerindeki kad›n-erkek oran› ile, okur-yazarl›¤›n artt›r›lmas›na yönelik tedbirlerden faydalanan kad›nerkek oran› nedir?
(b) Ö¤retimin farkl› seviyelerine eﬂit eriﬂim ve okur-yazarl›¤›n artt›r›lmas›na yönelik tedbirlerden faydalanma bak›m›ndan özellikle elveriﬂsiz konumda olan veya dezavantajl› gruplar var m›?
Örne¤in, genç k›zlar›n, düﬂük gelir seviyesindeki ailelerin çocuklar›n›n, taﬂradaki çocuklar›n, fiziksel veya zihinsel engelli
çocuklar›n, göçmen çocuklar›n, göçmen iﬂçilerin çocuklar›n›n,
dilsel, ›rksal, dinsel veya di¤er az›nl›klara mensup çocuklar›n,
yerli halklar›n çocuklar›n›n, 12. maddede düzenlenen bu haklardan ne ölçüde yararland›¤›n› belirtin.
(c) Hükümetinizin, ülkenizde her seviyede e¤itime eﬂit eriﬂimin yolunu açmak ve güvence alt›na almak için, örne¤in ayr›mc›l›¤›
önlemeye yönelik tedbirler, finansal teﬂvikler, burslar gibi ald›¤›
veya almay› düﬂündü¤ü tedbirler nelerdir? Lütfen bu tür tedbirlerin etkilerini aç›klay›n›z.
(d) Bu amaca yönelik olarak dile iliﬂkin imkânlar›, özellikle ö¤rencilerin ana dillerinde ö¤retime kat›lma imkânlar›n› aç›klay›n.
6. Birleﬂmiﬂ Milletler E¤itim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ta-
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raf›ndan toplanan Ö¤retmenlerin Durumuna iliﬂkin Özel Hükümetleraras› Konferans’ta 5 Ekim 1966’da Kabul edilen Ö¤retmenlerin Durumuna ‹liﬂkin Tavsiye gözetilerek, ülkenizdeki ö¤retim
personelinin koﬂullar› hakk›nda bilgi verin. Ö¤retmenlerin maaﬂlar›n›, (di¤er) kamu görevlileri ile karﬂ›laﬂt›r›n›z. Ülkeniz ö¤retim personelinin maddi koﬂullar›n› iyileﬂtirmek üzere ne tür tedbirler al›yor veya almay› planl›yor?
7. Ülkenizdeki her seviyedeki okullardan, Devlet taraf›ndan kurulmayanlar›n oran› nedir? Bu tür okullar açmak veya bu okullara gitmek isteyenler herhangi bir zorlukla karﬂ›laﬂ›yorlar m›?
8. Rapor dönemi içerisinde ulusal politikalarda, mevzuatta veya uygulamada, 13. maddede düzenlenen haktan yararlan›lmas›n› olumsuz olarak etkileyecek herhangi bir de¤iﬂiklik gerçekleﬂti mi? Gerçekleﬂtiyse, bu de¤iﬂiklikleri aç›klay›n ve etkilerini de¤erlendirin.
9. 13. maddede düzenlenen hakk›n tam olarak sa¤lanmas›nda uluslararas› iﬂbirli¤inin rolünü belirtin.
Sözleﬂme’nin 14. Maddesi
Ülkenizde zorunlu ve paras›z ilkö¤retim sistemi henüz sa¤lanmam›ﬂ
ise, lütfen bu ilkenin makul say›da y›llar içinde tedrici olarak uygulanmas› için gerekli eylem plan›n›n ayr›nt›lar›n› belirtin. Bu eylem plan›n›n hayata geçirilmesinde karﬂ›laﬂt›¤›n›z zorluklar nelerdir? Uluslararas› iﬂbirli¤inin bu çerçevedeki rolünü belirtin.
Sözleﬂme’nin 15. Maddesi
1. Devletinizin herkesin kültürel hayata kat›lma ve kendi kültürünü
ortaya koyma hakk›n› sa¤lamak için ald›¤› yasal ve di¤er tedbirleri aç›klay›n. Özellikle, aﬂa¤›da belirtilen konularda bilgi verin:
(a) Özel giriﬂimlerin devlet taraf›ndan desteklenmesi de dahil olmak üzere, kültürel geliﬂmenin sa¤lanmas› ve kültürel hayata
daha fazla kiﬂinin kat›lmas› için kullan›labilecek fonlar.
(b) Kültürel hayata kat›l›m›n artt›r›lmas›na yönelik politikalar›n
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uygulanmas› için kurumsal altyap›n›n oluﬂturulmas›; kültür
merkezleri, müzeler, kütüphaneler, tiyatrolar, sinemalar ve di¤er
geleneksel sanatlar ve el sanatlar›.
(c) Bireyler, gruplar, uluslar ve bölgeler aras›nda karﬂ›l›kl› anlay›ﬂ›n
bir etmeni olarak kültürel kimli¤in geliﬂtirilmesi.
(d) Ulusal etnik gruplar›n, az›nl›klar›n ve yerli halklar›n kültürel
miraslar›na iliﬂkin fark›ndal›¤›n artt›r›larak, bunlardan yararlan›lmas›n›n sa¤lanmas›.
(e) Kültürel hayata kat›l›m›n artt›r›lmas›nda medya ve kitle iletiﬂim
araçlar›n›n rolü.
(f) ‹nsanl›¤›n kültürel miras›n›n korunmas› ve sunulmas›.
(g) Öngörülen s›n›rlama ve k›s›tlamalar›n ne oldu¤u da dahil olmak üzere, sanatsal ürünlerin üretilmesi ve sanat›n icra edilmesi özgürlü¤ünü korumaya yönelik mevzuat.
(h) Kültür ve sanat alan›nda profesyonel e¤itim.
(i) Kültürün korunmas›, geliﬂtirilmesi ve yay›lmas› için al›nan di¤er
tüm tedbirler.
Lütfen, bu tedbirlerin olumlu sonuçlar› yan›nda, özellikle yerli
halklar ve di¤er dezavantajl› gruplar ve elveriﬂsiz koﬂullardaki
gruplar bak›m›ndan söz konusu olan zorluklar› ve baﬂar›s›zl›klar›
da rapor edin.
2. Bilimin korunmas›, geliﬂtirilmesi ve yay›lmas›na yönelik tedbirler
de dahil olmak üzere, herkesin bilimsel geliﬂme ve bunun sonucundan yararlanmas› hakk›n›n sa¤lanmas›na yönelik olarak al›nan yasal ve di¤er tedbirleri belirtin. Özellikle aﬂa¤›daki konularda bilgi
verin:
(a) ‹nsanl›¤›n do¤al miras›n›n korunmas›na ve sa¤l›kl› ve do¤al bir
çevrenin sa¤lanmas›na, bu amaçla oluﬂturulan kurumsal altyap›ya iliﬂkin bilginin paylaﬂ›lmas›na yönelik tedbirler de dahil olmak üzere, bilimsel geliﬂmenin sonuçlar›ndan herkesin yararlanmas› için al›nan tedbirler.
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(b) Bilimsel geliﬂmeye iliﬂkin bilginin paylaﬂ›lmas›n›n sa¤lanmas›
için al›nan tedbirler.
(c) Yaﬂama hakk›, sa¤l›k, kiﬂi özgürlü¤ü, özel hayat ve benzerleri
gibi insan haklar›ndan yararlanmay› önleme amaçl› bilimsel ve
teknik geliﬂmelerin önlenmesi için al›nan tedbirler.
(d) Bu haktan yararlan›lmas›na konulan tüm s›n›rlamalar ve bu s›n›rlamalar› öngören yasa hükümlerinin ayr›nt›lar›.
3. Herkesin kendi yaratt›¤› herhangi bir bilimsel, edebi veya sanatsal
üründen do¤an maddi ve manevi ç›karlar›n korunmas›ndan yararlanma hakk›n›n sa¤lanmas› için al›nan yasal ve di¤er tedbirleri aç›klay›n. Bilimsel, edebi ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli
koﬂullar›n yarat›lmas› ve bu faaliyetlerden kaynaklanan fikri mülkiyet haklar›n›n korunmas› da dahil olmak üzere, özellikle bu haktan
tam olarak yararlan›lmas› için al›nan pratik tedbirlere iliﬂkin bilgi verin.Bu haktan yararlan›lmas› derecesini etkileyen zorluklar nelerdir?
4. Hükümetiniz, bilim ve kültürün korunmas›, geliﬂtirilmesi ve yay›lmas› için hangi ad›mlar› atm›ﬂt›r? Özellikle ﬂu hususlar› aç›klay›n:
(a) Anayasal düzeyde, milli e¤itim sisteminde ve kitle iletiﬂimle sa¤lanan tedbirler.
(b) Koruma, geliﬂtirme ve yaymaya yönelik at›lan di¤er tüm pratik
ad›mlar.
5. Bilimsel araﬂt›rma ve yarat›c› faaliyetler için gerekli özgürlü¤e sayg› göstermek ve bu özgürlü¤ü korumak için öngörülen yasal, idari
ve yarg›sal sistemi aç›klay›n.
(a) Bilimsel araﬂt›rma ve yarat›c› faaliyetler için gerekli koﬂul ve
araçlar›n sa¤lanmas› da dahil olmak üzere, bu özgürlükten yararlan›lmas›n› sa¤lamaya yönelik tedbirler.
(b) Bilim adamlar›, yazarlar, yarat›c› faaliyetlerde bulunanlar, sanatç›lar ve di¤er yarat›c› kiﬂiler aras›nda, bilimsel, teknik ve kültürel bilgi, görüﬂ ve deneyimin paylaﬂ›lmas› özgürlü¤ünü sa¤lamaya yönelik tedbirler.

(c) Bilimsel araﬂt›rma ve yarat›c› faaliyetler ilgili bilim akademilerinin, meslek örgütlerinin, sendikalar›n ve di¤er örgüt ve kuruluﬂlar›n desteklenmesi için al›nan tedbirler.
Bu haktan yararlan›lmas› derecesini etkileyen zorluklar nelerdir?
6. Hükümetinizin, aﬂa¤›daki tedbirler de dahil olmak üzere, bilimsel
ve kültürel alanlarda uluslararas› temas ve iﬂbirli¤ini teﬂvik etmek
ve geliﬂtirmek için ald›¤› yasal ve di¤er tedbirler:
(a) ‹lgili tüm Devletlerin, bilimsel ve kültürel alandaki bölgesel ve
uluslararas› antlaﬂma, sözleﬂme ve di¤er belgelere taraf olarak
elde ettikleri imkânlardan tam olarak yararlanmas›.
(b) Bilim adamlar›, yazarlar, sanatç›lar ve bilimsel araﬂt›rma ve yarat›c› faaliyetle ilgilenen di¤er kiﬂilerin uluslararas› bilimsel
konferans, seminer, sempozyum vs. etkinliklere kat›lmas›.
7. Rapor dönemi içerisinde, 15. madde ile düzenlenen hakk› olumsuz
olarak etkileyen ulusal politika, mevzuat veya uygulama de¤iﬂiklikleri gerçekleﬂti mi? Gerçekleﬂtiyse, bu de¤iﬂiklikleri aç›klay›n ve etkilerini de¤erlendirin.
8. Hükümetinizin yak›n zamanda 15. madde ile düzenlenen hakka
iliﬂkin olarak Birleﬂmiﬂ Milletler’e veya ihtisas kuruluﬂlar›ndan birine rapor sunmuﬂ olmas› durumunda, o bilgileri burada tekrarlamak yerine ilgili rapora at›fta bulunabilirsiniz.
9. 15. maddede düzenlenen hakk›n tam olarak sa¤lanmas›nda uluslararas› iﬂbirli¤inin rolünü belirtin.
© 1996-2001, Birleﬂmiﬂ Milletler ‹nsan Haklar› Yüksek Komiserli¤i, Cenevre,
‹sviçre.
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G‹R‹ﬁ
(i)

Bir grup sayg›n uluslararas› hukuk uzman›, Uluslararas› Hukukçular Komisyonu, Limburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Maastricht/Hollanda) ve Cincinnati Üniversitesi Urban Morgan ‹nsan Haklar› Enstitüsü’nün (Ohio/Amerika Birleﬂik Devletleri)
ça¤r›s›yla, taraf Devletlerin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme’den do¤an yükümlülüklerinin
nitelik ve kapsam›n›, taraf Devlet raporlar›n›n ECOSOC taraf›ndan k›sa süre önce kurulan Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nce incelemesi hususunu ve Sözleﬂme’nin IV. Bölümü çerçevesinde yürütülmesi öngörülen uluslararas› iﬂbirli¤ini
de¤erlendirmek üzere, 2-6 Haziran 1986 tarihlerinde Maastricht’te biraraya geldiler.

(ii)

Amerika Birleﬂik Devletleri, Avustralya, Federal Alman Cumhuriyeti, Hollanda, ‹rlanda, ‹spanya, Macaristan, Meksika, Senegal, Yugoslavya, Birleﬂmiﬂ Milletler ‹nsan Haklar› Merkezi, Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü, Birleﬂmiﬂ Milletler E¤itim, Bilim ve
Kültür Örgütü, Dünya Sa¤l›k Örgütü, ‹ngiliz Uluslar Toplulu¤u
Sekreterli¤i ve sponsor örgütler olmak üzere toplam 29 kat›l›mc›
geldi. Kat›l›mc›lardan dördü, ECOSOC’un (United Nations Economic and Social Council - Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi) üyeleriydi.

(iii) Kat›l›mc›lar, aﬂa¤›daki ilkeleri, mevcut uluslararas› hukuku yans›tt›¤› inanc›yla oybirli¤iyle kabul ettiler. Üzerinde oybirli¤ine var›lamayan tavsiyelerde, fiilin sonunda “-ecektir”, “-acakt›r” ekleri yerine “-melidir”, “-mal›d›r” ekleri kullan›lm›ﬂt›r.37

37 Burada –meli, mal› ekleri ‹ngilizce should, -ecek, -acak ekleri ise shall ifadesi karﬂ›l›¤› kullan›lm›ﬂt›r. ‹ngilizcede shall kelimesi, mutlak bir zorunlulu¤u ifade etmek için kullan›ld›¤›ndan, should ifadesinden daha güçlüdür (ç.n.).
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Bölüm I: TARAF DEVLET YÜKÜMLÜLÜKLER‹N‹N
N‹TEL‹K VE KAPSAMI
A. Genel Gözlemler
1.

Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar, uluslararas› insan haklar›
hukukunun ayr›lmaz bir parças›d›r. Baﬂta Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklara ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme olmak üzere, birçok uluslararas› belge, bu haklara iliﬂkin yükümlülükler öngörmektedir.

2.

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme ve Medeni ve Siyasi Haklara ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme
ve ‹htiyari Protokol, 1976 y›l›nda yürürlü¤e girmiﬂtir. Sözleﬂmelerin amac›, Evrensel ‹nsan Haklar› Bildirgesi’nde say›lan haklar› ayr›nt›l› olarak düzenlemektir: bu belgelerin tümü Uluslararas› ‹nsan Haklar› Manzumesi’ni (International Bill of Human
Rights) oluﬂturur.

3.

‹nsan haklar› ve temel özgürlükler birbirinden ayr›lmaz ve karﬂ›l›kl› olarak ba¤›ml› oldu¤undan, gerek medeni ve siyasi haklar›n,
gerekse ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›n uygulanmas›, geliﬂtirilmesi ve korunmas›na eﬂit derecede ihtimam gösterilmesi ve
mutlak önem verilmesi gerekir.

4.

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme (bundan sonra metinde Sözleﬂme olarak an›lacakt›r), Viyana Antlaﬂmalar Hukuku Sözleﬂmesi (Viyana 1969) ile öngörüldü¤ü ﬂekilde iyi niyetle, konu ve amac›na uygun olarak, kelimelere ola¤an anlamlar› verilerek, haz›rl›k çal›ﬂmalar› ve konuya iliﬂkin uygulama da göz önünde bulundurularak yorumlanacakt›r.

5.

‹lgili uzmanl›k örgütleri ile Birleﬂmiﬂ Milletler ve Birleﬂmiﬂ Milletler’in insan haklar› alan›nda görev yapan çal›ﬂma gruplar› ve
özel raportörler de dahil olmak üzere di¤er hükümetleraras› örgütlerin deneyimleri, Sözleﬂme’nin uygulanmas›nda ve taraf Dev-
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letler’in katettikleri mesafenin de¤erlendirilmesinde, göz önüne
al›nacakt›r.
6.

Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar, farkl› siyasi ortamlarda hayata geçirilebilir. Bu haklar›n tam olarak gerçekleﬂtirilmesinin tek
bir yolu yoktur. Gerek pazar ekonomilerinde, gerekse bu nitelikte olmayan ekonomilerde, gerek merkezi, gerekse merkezi olmayan politik yap›larda baﬂar› ve baﬂar›s›zl›k örnekleri mevcuttur.

7.

Taraf Devletler, Sözleﬂme ile üstlendikleri yükümlülükleri yerine
getirirken, sürekli olarak iyi niyet ilkesine uygun davranmak zorundad›rlar.

8.

Her ne kadar Sözleﬂme ile güvence alt›na al›nm›ﬂ haklar›n tam
olarak sa¤lanmas› aﬂamal› olarak gerçekleﬂtirilecek ise de, baz›
haklar›n derhal mahkemeler önünde talep edilebilir hale getirilmesi, di¤er baz› haklar›n ise zamanla bu korumadan yararlanmas› mümkün olabilir.

9.

STK’lar, Sözleﬂme uygulamas›n›n›n geliﬂmesinde, önemli bir rol
oynayabilirler. Bu rolün, gerek ulusal, gerekse uluslararas› düzlemde kolaylaﬂt›r›lmas› gerekir.

10. Taraf Devletler, Sözleﬂme yükümlülüklerinin yerine getirilmesine
iliﬂkin olarak, hem uluslararas› topluma, hem de kendi yetki
alanlar›nda bulunan kiﬂilere karﬂ› sorumludurlar.
11. Toplumun her kesiminin tam kat›l›m›n› sa¤layacak ulusal çabalar, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›n hayata geçirilmesi konusunda ilerleme sa¤lanabilmesi için zorunludur. Bu kat›l›m, ulusal politikalar›n oluﬂturulmas›, uygulanmas› ve denetlenmesi aﬂamalar› da dahil olmak üzere, her aﬂamada gereklidir.
12. Sözleﬂme’ye uyumun de¤erlendirilmesi konusuna, iﬂbirli¤i ve diyalog ruhuyla yaklaﬂ›lmal›d›r. Bu amaçla, Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklar Komitesi (bundan sonra metinde Komite olarak
an›lacakt›r) taraf Devlet raporlar›n› incelerken Sözleﬂme ile gü-
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vence alt›na al›nan haklar›n hayata geçirilmesini engelleyen neden ve unsurlar› analiz etmeli, mümkün olan hallerde çözümler
önermelidir. Bu yaklaﬂ›m, mevcut bilginin buna iﬂaret etti¤i hallerde, taraf Devletin Sözleﬂme yükümlülüklerine uymad›¤› sonucuna var›lmas›n› engellemez.
13. Sözleﬂme’ye uyumu izleyen tüm organlar, taraf Devletlerin
Sözleﬂme’ye uyup uymad›¤›n› de¤erlendirirken, ayr›mc›l›k yasa¤›
ve kanun önünde eﬂitlik ilkelerine özel önem vermelidirler.
14. Sözleﬂme ile güvence alt›na al›nan haklar›n aﬂamal› olarak hayata geçirilmesinde, yerli halklar›n ve az›nl›klar›n kültürel haklar›n›n lorunmas› için özel tedbirler gerekebilece¤i de gözetilerek,
yoksullar›n ve dezavantajl› gruplar›n yaﬂam standartlar›n›n iyileﬂtirilmesine yönelik tedbirlere özel önem verilmelidir.
15. Uluslararas› toplumun, Sözleﬂme hedeflerine ulaﬂmak için gösterdi¤i çabalar›n de¤erlendirilmesinde, uluslararas› ekonomik iliﬂkilerdeki e¤ilimler de göz önünde tutulmal›d›r.
B. Sözleﬂme’nin II. Bölümüne hakim olan yorum ilkeleri
Madde 2(1): “yasal düzenleme suretiyle
al›nacak tedbirleri de içerecek ﬂekilde,
her türlü uygun yöntem vas›tas›yla ... tedbirleri almay›”
16. Bütün taraf Devletlerin, Sözleﬂme ile güvence alt›na al›nan haklar›n tam olarak hayata geçirilmesi için gerekli tedbirleri almaya
derhal baﬂlama yükümlülükleri vard›r.
17. Taraf Devletler, ulusal düzlemde yasal, idari, yarg›sal, ekonomik,
sosyal ve e¤itime iliﬂkin tedbirler de dahil olmak üzere, Sözleﬂme’den do¤an yükümlülüklerini yerine getirmek için, haklar›n
niteli¤iyle ba¤daﬂ›r her türlü uygun yöntemi kullanacaklard›r.
18. Yasal tedbirler, Sözleﬂme yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde
tek baﬂ›na yeterli de¤ildir. Ancak, belirtilmelidir ki, mevcut mev-
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zuat›n Sözleﬂme ile üstlenilen yükümlülüklere ayk›r› oldu¤u hallerde, madde 2(1) yasal tedbirler al›nmas›n› gerektirecektir.
19. Taraf Devletler, uygun olan hallerde yarg›sal yollardan olmak
üzere, Sözleﬂme ihlâllerinin giderilmesi için gerekli etkili hak arama yollar› ihdas edeceklerdir.
20. Yöntemlerin uygunlu¤u, her bir Devlet taraf›ndan belirlenecek ve
Birleﬂmiﬂ Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey taraf›ndan gözden geçirilecektir. Gözden geçirme, Birleﬂmiﬂ Milletler Kurucu
Antlaﬂmas› uyar›nca kurulmuﬂ di¤er organlar›n yetkilerini etkilemeyecektir.
“haklar›n tam olarak kullan›lmas›n›
aﬂamal› olarak sa¤lamak amac›yla”
21. “Haklar›n tam olarak kullan›lmas›n› aﬂamal› olarak sa¤lama”
yükümlülü¤ü, taraf Devletlerin, haklar› hayata geçirmek üzere
mümkün olan en h›zl› ﬂekilde harekete geçmelerini gerektirir. Bu,
hiçbir koﬂulda, Devletlerin, haklar› tam olarak hayata geçirme
çabalar›n› belirsiz bir süre için ertelemeleri hakk›na sahip oldu¤u
anlam›na gelir ﬂekilde yorumlanamaz. Aksine, tüm taraf Devletlerin, Sözleﬂme ile üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirmek
için derhal harekete geçme yükümlülükleri vard›r.
22. Sözleﬂme madde 2(2)’de öngörülen ayr›mc›l›k yasa¤› gibi baz›
yükümlülükler, derhal ve tam olarak uygulanmay› gerektirir.
23. Haklar› aﬂamal› olarak sa¤lama yükümlülü¤ü, kaynak art›ﬂ›ndan
ba¤›ms›zd›r; mevcut kaynaklar›n verimli kullan›m›n› gerektirir.
24. Haklar› aﬂamal› olarak sa¤lama, sadece kaynaklar›n artt›r›lmas›
ile de¤il; ayr›ca, Sözleﬂme ile tan›nan haklardan herkesin yararlanmas› için gerekli toplumsal kaynaklar›n geliﬂtirilmesi ile de
gerçekleﬂtirilebilir.

112 ek v

“mevcut kaynaklar›n azamisini kullanarak”
25. Taraf Devletler, ekonomik kalk›nma seviyelerinden ba¤›ms›z olarak, herkesin asgari geçim haklar›na sayg›y› güvence alt›na alma
yükümlülü¤ü vard›r.
26. “mevcut kaynaklar”, gerek söz konusu Devletin kendi kaynaklar›n›, gerekse uluslararas› iﬂbirli¤i ve yard›m ile uluslararas› toplumdan edinilebilecek kaynaklar› ifade eder.
27. Sözleﬂme ile tan›nan haklar›n hayata geçirilmesi için uygun tedbirler al›n›p al›nmad›¤› de¤erlendirilirken, mevcut kaynaklar›
kullanma ve bunlara eriﬂim imkânlar›n›n adilane ve etkili olmas›na önem verilecektir.
28. Mevcut kaynaklar›n kullan›lmas›nda, herkesin geçim koﬂullar›n›n sa¤lanmas› ve temel hizmetlerin herkese sunulmas›n›n sa¤lanmas› ihtiyac› ak›lda tutularak, Sözleﬂme ile tan›nan haklar›n
hayata geçirilmesine öncelik verilecektir.
“münferiden ve ekonomik ve teknik plan baﬂta olmak
üzere uluslararas› yard›m ve iﬂbirli¤i yoluyla”
29. Birleﬂmiﬂ Milletler Kurucu Antlaﬂmas› madde 55 ve 56’ya ve
Sözleﬂme’ye uygun olarak sa¤lanan uluslararas› iﬂbirli¤i ve yard›m›n önceli¤i, tüm insan hak ve temel özgürlüklerinin, medeni ve
siyasi haklar kadar ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›n da hayata geçirilmesi olacakt›r.
30. Uluslararas› iﬂbirli¤i ve yard›m, Sözleﬂme ile düzenlenen hak ve
özgürlüklerin tam olarak sa¤lanabilece¤i bir sosyal ve uluslararas› düzen kurma amac›na yönelmelidir (Karﬂ. Evrensel ‹nsan Haklar› Bildirgesi madde 28).
31. Devletler, siyasi, ekonomik ve sosyal sistemlerindeki farkl›l›klardan ba¤›ms›z olarak, uluslararas› sosyal, ekonomik ve kültürel
ilerlemeyi ve özellikle geliﬂmekte olan ülkelerde ekonomik büyü-
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meyi gerçekleﬂtirmek üzere, farkl›l›klar› ayr›mc›l›¤a temel almadan, birbirleriyle iﬂbirli¤i yapacaklard›r.
32. Taraf Devletler, Sözleﬂme ile tan›nm›ﬂ haklar›n hayata geçirilmesine yard›m ve bu alanda iﬂbirli¤i için, uluslararas› araçlar› da
kullanarak tedbirler alacaklard›r.
33. Uluslararas› iﬂbirli¤i ve yard›m Devletlerin egemen eﬂitli¤i ilkesine dayanacak ve Sözleﬂme ile düzenlenmiﬂ haklar›n sa¤lanmas›n›
hedefleyecektir.
34. Madde 2(1) çerçevesinde gerçekleﬂen uluslararas› iﬂbirli¤i ve yard›m faaliyetlerinde, uluslararas› örgütlerin rolü ve hükümet-d›ﬂ›
örgütlerin katk›s› da göz öünde bulundurulacakt›r.
Madde 2(2): Ayr›mc›l›k yasa¤›
35. Madde 2(2) derhal uygulanmas› gereken ve taraf Devletlerce
aç›kça güvence alt›na al›nmas› gereken bir yükümlülüktür. Bu nedenle, yarg›sal veya di¤er baﬂvuru yollar›n›n varl›¤›n› gerektiri.
36. Ayr›mc›l›¤›n dayand›¤› nedenler madde 2(2)’de say›lanlarla s›n›rl› de¤ildir.
37. Devletler, Sözleﬂme’ye taraf olduklar›nda, ayr›mc›l›k içeren kanun, tüzük ve ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan faydalanmay› etkileyen uygulamalar›n› (gerek icrai gerekse ihmali nitelikteki) geciktirmeksizin yürürlükten kald›rarak ayr›mc›l›¤a de jure
son vereceklerdir.
38. Kaynaklar›n yetersizli¤i veya baﬂka nedenlere dayand›r›lan ve
ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan eﬂitsiz yararlanma sonucunda ortaya ç›kan de facto ayr›mc›l›k, mümkün olan en h›zl› ﬂekilde sona erdirilmelidir.
39. Münhas›ran korunmaya ihtiyaç duyan belli grup veya bireylerin
ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan eﬂit olarak yararlanma-
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lar›n›n sa¤lanmas› yoluyla durumlar›n›n uygun ﬂekilde düzeltilmesi için al›nan özel tedbirler, farkl› gruplar›n farkl› haklardan
yararlanmas› durumunun sürdürülmesine hizmet etmedikçe ve
istenilen amaçlara ulaﬂ›ld›¤›nda kald›r›ld›¤› sürece, ayr›mc›l›k
olarak kabul edilmeyecektir.
40. Madde 2(2), özel kiﬂi ve kurumlar›n, kamu hayat›n›n herhangi bir
alan›nda ayr›mc›l›k yapmalar›n›n yasaklanmas›n› da gerektirir.
41. Madde 2(2) uygulan›rken, Irkç›l›¤›n Her Biçiminin Ortadan Kald›r›lmas› Bildirgesi ve Sözleﬂmesi ile söz konusu Sözleﬂme ile kurulan izleme komitesinin faaliyetleri de dahil olmak üzere, tüm ilgili uluslararas› belgeler göz önünde bulundurulmal›d›r.
Madde 2(3): Geliﬂmekte olan ülkelerdeki yabanc›lar
42. Sözleﬂme kural olarak vatandaﬂlara ve yabanc›lara eﬂit olarak
uygulan›r.
43. Madde 2(3)’ün amac›, sömürgecilik döneminde, yabanc› baz›
ekonomik gruplar›n hakimiyetine son vermekti. Bu istisna ›ﬂ›¤›nda, maddenin dar yorumlanmas› gerekir.
44. Madde 2(3)’ün dar yorumu, özellikle ekonomik haklar kavram›
ve geliﬂmekte olan ülkeler bak›m›ndan söz konusudur. Geliﬂmekte olan ülkeler, ba¤›ms›zl›k kazanm›ﬂ ülkeler ve Birleﬂmiﬂ Milletler s›n›flamalar›nda, bu ﬂekilde nitelendirilmesi uygun görülmüﬂ
ülkeleri ifade eder.
Madde 3: Kad›n erkek eﬂitli¤i
45. Madde 3 uygulan›rken, Kad›nlara Karﬂ› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n
Ortadan Kald›r›lmas› Bildirgesi ve Sözleﬂmesi ile söz konusu Sözleﬂme ile kurulan izleme komitesinin faaliyetleri de dahil olmak
üzere, tüm ilgili uluslararas› belgeler göz önünde bulundurulmal›d›r.
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Madde 4: S›n›rlamalar
46. Madde 4, Devlet taraf›ndan s›n›rlamalar getirilmesine izin vermekten ziyade, bireylerin haklar›n› koruma amac›na yöneliktir.
47. Madde, bireylerin geçimini ve hayatta kalmas›n› veya kiﬂi bütünlü¤ünü etkileyen haklara s›n›rlamalar getirilmesi amac›n› taﬂ›mamaktad›r.
“yasan›n belirledi¤i”
48. S›n›rlama Sözleﬂme’ye ayk›r› olmayan ve s›n›rlaman›n uyguland›¤› tarihte yürürlükte olan bir yasa ile öngörülmedikçe, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar s›n›rland›r›lamaz.
49. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›n kullan›lmas›na s›n›r getiren yasalar keyfi, makul olmayan nitelikte veya ayr›mc› olamaz.
50. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›n kullan›lmas›na s›n›r getiren hukuki düzenlemeler aç›k ﬂekilde kaleme al›nacak ve herkes
taraf›ndan eriﬂebilir olacakt›r.
51. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar üzerindeki s›n›rlamalar›n
hukuka ayk›r› veya kötü niyetle uygulanmas›n› engellemek üzere
uygun güvenceler ve etkili hak arama yollar› ihdas edilecektir.38
“genel refah›n artt›r›lmas› amac› ile”
52. Bu ifade, tüm insanlar›n refah›n› artt›rma ﬂeklinde anlaﬂ›lacakt›r.
“demokratik bir toplumda”
53. “demokratik bir toplumda” ifadesi, s›n›rlamalar›n uygulanmas›n› s›n›rlay›c› bir ifade olarak yorumlanacakt›r.

38 48 ila 51. paragraflar aras›ndaki Limburg ‹lkeleri, 28 Eylül 1984 tarihli United Nations Doc.
E/CN.4/1984/4, Birleﬂmiﬂ Milletler Belgesi ve 7 Human Rights Quarterly 3 (1985), s. 5’te yer
alan Siracusa ‹lkeleri parag. 15-18’den al›nm›ﬂt›r.
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54. S›n›rlamalar›n demokratik toplum gereklerine ayk›r› olmad›¤›n›
gösterme külfeti, s›n›rlama getiren Devlet üzerindedir.
55. Demokratik toplum tek tip olmamakla beraber, Birleﬂmiﬂ Milletler Kurucu Antlaﬂmas› ve Evrensel ‹nsan Haklar› Bildirgesi ile
öngörülen insan haklar›n› tan›yan ve bunlara sayg› gösteren bir
toplum, bu nitelikte say›lacakt›r.
“haklar›n niteli¤i ile ba¤daﬂt›¤› ölçüde”
56. S›n›rlamalar›n “haklar›n niteli¤i ile ba¤daﬂmas›”, s›n›rlaman›n
söz konusu hakk›n özüne dokunacak ﬂekilde yorumlanmamas›
ve uygulanmamas›n› gerektirir.
57. Madde 5(1) Devletin yasayla öngörülenin ötesinde genel, z›mni
veya ek s›n›rlamalar getirme yetkisinin olmad›¤›n›n alt›n› çizer. Yasan›n hiçbir hükmü, “tan›nm›ﬂ hak ve özgürlükleri” ortadan kald›r›r ﬂekilde yorumlanamaz. Madde 5, Sözleﬂme’nin hiçbir hükmünün, tüm halklar›n do¤al zenginlik ve kaynaklardan tam ve özgürce yararlanmas›na iliﬂkin do¤al haklar›na halel getirir ﬂekilde
yorumlanmamas›n› güvence alt›na almay› da amaçlamaktad›r.
Madde 5
58. Madde 5(2)’nin amac›, Sözleﬂme’nin hiçbir hükmünün halen yürürlükte olan veya yürürlü¤e girecek olan ve kiﬂiler için daha fazla koruma getiren iç hukuk, ikili veya çok tarafl› antlaﬂma veya
anlaﬂma hükümlerine halel getirir ﬂekilde yorumlanmamas›n› güvence alt›na almakt›r. Madde 5(2) taraf Devletin üstlendi¤i ulusal
ve uluslararas› yükümlülüklerle daha geniﬂ ölçüde korunan insan
haklar›n›n kullan›lmas›n› s›n›rlay›c› ﬂekilde de yorumlanamaz.
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C. Sözleﬂme’nin III. Bölümüne hakim olan yorum ilkeleri
Madde 8:“yasalarda belirtilen”39
59. Madde 4’te yer alan ayn› terim için yap›lan aç›klamaya bak›n›z.
“demokratik bir toplumda ... gerekli olan”
60. Madde 8, sendikal haklar üzerinde s›n›rlama yapan taraf Devletler için, Madde 4’te yer alan “demokratik bir toplumda” ifadesiyle ilgili olarak say›lan yorum ilkelerinin ötesinde k›s›tlamalar
öngörmüﬂtür. “gerekli olan” ifadesi aﬂa¤›da say›lan k›s›tlamalar›
içinde bar›nd›r›r:
(a) zorunlu bir kamusal veya sosyal ihtiyac› karﬂ›lamal›;
(b) meﬂru bir amaca yönelik olmal›; ve
(c) amaçla orant›l› olmal›d›r.
61. S›n›rlaman›n gereklili¤ine iliﬂkin her de¤erlendirmenin nesnel temeller üzerine yap›lmas› gerekir.
“ulusal güvenlik”
62. Ulusal güvenlik yaln›zca, ulusun varl›¤›n›, toprak bütünlü¤ünü
ve kuvvet kullanma ve kullanma tehdidine karﬂ› siyasi ba¤›ms›zl›¤› korumak için al›nan tedbirleri meﬂru k›lmak için bir gerekçe
olarak kullan›labilir.
63. Ulusal güvenlik, sadece hukuka ve düzene yönelik yerel veya görece münferit tehditleri önlemek üzere getirilen s›n›rlamalara gerekçe olamaz.
64. Ulusal güvenlik, mu¤lak ve keyfi s›n›rlamalar getirmek için bahane olarak kullan›lamaz ve ancak, kötüye kullanmalara karﬂ› uygun
güvenceler ve etkili hak arama yollar› varsa s›n›rlama getirilebilir.
39 59 ila 69. paragraflar aras›ndaki Limburg ‹lkeleri, 7 Human Rights Quarterly 3 (1985)’te yay›nlanan Siracusa ‹lkelerinin parag. 10, 15-26, 29-32 ve 35-37’den al›nm›ﬂt›r.
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65. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›n sistematik ihlâlleri, ulusal güvenli¤i zay›flat›r ve uluslararas› bar›ﬂ ve güvenli¤i tehlikeye sokar. Bu tür ihlâllerden sorumlu olan bir Devlet, ulusal güvenli¤i, bu ihlâllere muhalefet edenleri sindirmek veya toplumu
bask› alt›nda tutmak için al›nan tedbirlere gerekçe olarak kullanamaz.
“kamu düzeni”
66. “kamu düzeni (ordre public)”, Sözleﬂme’de kullan›ld›¤› anlam›yla, toplumun iﬂlemesi için gerekli olan kurallar bütünü veya toplumun üzerine inﬂa edildi¤i temel ilkeler dizisi olarak tan›mlanabilir. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara sayg› kamu düzeninin
bir parças›d›r.
67. Kamu düzeni, bu gerekçeyle s›n›rland›r›lan belirli ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›n amac› ba¤lam›nda yorumlanacakt›r.
68. Kamu düzeninin sa¤lanmas›ndan sorumlu Devlet organ ve ajanlar›, yetkilerini kullanmalar›yla ilgili olarak parlamentonun,
mahkemelerin ve yetkili di¤er ba¤›ms›z yap›lar›n denetimi alt›nda olacaklard›r.
“baﬂkalar›n›n hak ve özgürlükleri”
69. Sözleﬂme ile düzenlenen haklar›n s›n›rlanmas›n›n bir gerekçesi
olarak baﬂkalar›n›n hak ve özgürlüklerinin kapsam›, Sözleﬂme ile
tan›nan hak ve özgürlüklerin ötesine geçer.
D. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar›n ‹hlâli
70. Taraf Devletin, Sözleﬂme’de öngörülen bir yükümlülü¤e uygun
davranmamas›, uluslararas› hukuka göre, Sözleﬂme’nin ihlâlidir.
71. Nelerin yükümlülü¤e uymama olarak de¤erlendirilece¤inin belirlenmesinde, Sözleﬂme’nin taraf Devlete, amaçlar›na ulaﬂmak için
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seçti¤i araçlarla ilgili olarak bir takdir marj› tan›d›¤› ve kendi denetimi d›ﬂ›ndaki baz› unsurlar›n belli haklar› sa¤lama imkânlar›n› olumsuz olarak etkileyebilece¤i unutulmamal›d›r.
72. Taraf Devlet, inter alia aﬂa¤›daki durumlarda, Sözleﬂme’yi ihlâl
etmiﬂ say›lacakt›r:
- Sözleﬂme’nin tedbir alma yükümlülü¤ü öngördü¤ü hallerde, bu
tedbirleri alm›yorsa;
- Varolan engelleri hemen kald›rarak, haklardan derhal yararlan›lmas›n› sa¤lamak, yükümlülü¤ü alt›nda oldu¤u hallerde bunu yapm›yorsa;
- Sözleﬂme’nin derhal sa¤lanmas›n› öngördü¤ü bir hakk›, gecikmeksizin uygulam›yorsa;
- Mümkün oldu¤u halde ve kas›tl› olarak, genel olarak kabul
görmüﬂ uluslararas› asgari standartlar› karﬂ›lam›yorsa;
- Sözleﬂme ile tan›nm›ﬂ bir hakk›, Sözleﬂme’nin izin verdi¤inin
ötesinde s›n›rland›r›yorsa;
- Sözleﬂme ile izin verilmiﬂ bir s›n›rlama içinde kald›¤› veya kaynak yoklu¤u veya force majeure nedenlerine dayand›¤› haller
d›ﬂ›nda, bir hakk›n aﬂamal› olarak sa¤lanmas›n› kas›tl› olarak
erteliyor veya durduruyorsa;
- Sözleﬂme ile öngörülen rapor yükümlülü¤üne uymazsa.
73. Uluslararas› hukuka uygun olarak, Sözleﬂme’ye taraf olan her
Devletin, di¤er bir taraf Devletin Sözleﬂme’den do¤an yükümlülüklerini yerine getirmedi¤i görüﬂünü ifade etme ve bunu di¤er
taraf Devletin dikkatine sunma hakk› vard›r. Buna iliﬂkin olarak
ç›kacak uyuﬂmazl›klar, uluslararas› hukukun uyuﬂmazl›klar›n
bar›ﬂç›l yollardan çözülmesine iliﬂkin kurallar› ile çözülecektir.
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Bölüm II. TARAF DEVLET RAPORLARININ ‹NCELENMES‹ VE
SÖZLEﬁME’N‹N IV. BÖLÜMÜ ÇERÇEVES‹NDE
ULUSLARARASI ‹ﬁB‹RL‹⁄‹
A. Taraf Devlet Raporlar›n›n Haz›rlanmas› ve Sunumu
74. Sözleﬂme’nin IV. Bölümü ile düzenlenen denetim mekanizmas›n›n etkilili¤i, büyük ölçüde, taraf Devlet raporlar›n›n nitelikli olmas›na ve zaman›nda sunulmas›na ba¤l›d›r. Bu nedenle, Hükümetlerin, raporlar›n› mümkün oldu¤u kadar amaca uygun haz›rlamalar› gerekmektedir. Bu amaçla, yetkili devlet daireleri ve
ajanlar› ile görüﬂmeler, ilgili verilerin toplanmas›, personelin e¤itilmesi, gerekli belgelerin edinilmesi ve ilgili hükümet-d›ﬂ› ve
uluslararas› kuruluﬂlarla görüﬂülmesi konular›na iliﬂkin olarak
uygun iç düzenlemelerin yap›lmas› gerekir.
75. Sözleﬂme’nin 16. maddesi uyar›nca rapor haz›rlanmas›, temel insan haklar› denetim organlar›n›n baﬂkanlar›n›n, 1984 y›l›nda Genel Kurula sunduklar› raporda (United Nations Doc. A39/484)
önerdikleri üzere, dan›ﬂma hizmetleri ve teknik yard›m programlar›n›n uygulanmas› ile kolaylaﬂt›r›labilir.
76. Taraf Devletler, rapor yükümlülüklerini, ekonomik sosyal ve kültürel haklar› hayata geçirmek için tespit edilen hedef ve politikalar›n, kamunun görüﬂüne sunulmas› için bir f›rsat olarak telakki
etmelidir. Bu amaçla raporlara, münkünse taslak halindeyken,
geniﬂ bir aleniyet kazand›r›lmal›d›r.
Rapor haz›rlama ayr›ca, ulusal politikalar›n, herbir hakk›n kapsam ve içeri¤ini ne ölçüde yans›tt›¤›n›n de¤erlendirilmesi için bir
f›rsat olmal›d›r.
77. Taraf Devletlerin, raporlar›n haz›rlanmas›na hükümet-d›ﬂ› örgütlerin kat›l›m› olanaklar›n› de¤erlendirmeleri uygun olacakt›r.
78. Sözleﬂme’yi uygulamak için at›lan yasal ad›mlar›n raporlanmas›nda, taraf Devletler ilgili yasal hükümleri belirtmekle yetinme-
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melidir. Yarg› yollar›n›, idari usulleri ve haklar› sa¤lamak için ald›klar› di¤er tedbirler ile bunlara iliﬂkin uygulamalar› da, mümkün oldu¤unca belirteceklerdir.
79. Haklar›n bilfiil korunmas›n›n ne ölçüde gerçekleﬂtirildi¤ini ortaya koymak üzere, taraf Devletler raporlar›na niceliksel bilgileri
de dahil etmelidir. ‹statistiki bilgiler ile bütçe tahsisat›na ve harcamalara iliﬂkin bilgiler, Sözleﬂme yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmedi¤inin de¤erlendirilmesini kolaylaﬂt›racak ﬂekilde
sunulmal›d›r. Taraf Devletler, Sözleﬂme’nin uygulanmas›na iliﬂkin olarak, mümkün oldu¤unca aç›kça belirlenmiﬂ hedef ve göstergeler tespit etmelidir. Bu hedef ve göstergeler, uygunsa, taraf
Devlet raporlar›nda sunulan verilerin karﬂ›laﬂt›r›labilirli¤ini artt›rmak üzere uluslararas› iﬂbirli¤i ile tespit edilmiﬂ kriterlere dayanmal›d›r.
80. Hükümetler, Sözleﬂme ile korunan haklara riayet konusunda sa¤lanan ilerleme ve karﬂ›laﬂ›lan güçlüklere iliﬂkin bilgilerdeki eksiklikleri tamamlamak üzere, çal›ﬂmalar yapmal› veya yapt›rmal›d›rlar.
81. Taraf Devlet raporlar›, hangi alanlarda uluslararas› iﬂbirli¤i yoluyla daha fazla ilerleme kaydedilebilece¤ini göstermeli ve bu
amaca ulaﬂmada yard›mc› olabilecek ekonomik ve teknik yard›m
program önerileri ortaya koymal›d›r.
82. Taraf Devletler ile Sözleﬂme’ye riayet edilip edilmedi¤ini denetleyen organlar aras›nda anlaml› bir diyalog sa¤lanabilmesi için taraf Devletler, raporda ortaya konulan hususlar hakk›nda bilgi sahibi olan kimseleri temsilci olarak tayin etmelidir.
B. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin Rolü
83. Komite, Sözleﬂme ile belirlenmiﬂ görevlerini yürütmesinde Ekonomik ve Sosyal Konsey’e yard›m etmek üzere kurulmuﬂtur. Görevi, taraf Devlet raporlar›n› incelemek ve taraf Devletlerin Söz-
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leﬂme’ye uyumlar›n› artt›rmaya yönelik öneri ve tavsiyeler de
dahil olmak üzere, genel nitelikte öneri ve tavsiyelerde bulunmakt›r.
Ekonomik ve Sosyal Konsey’in, dönemsel Çal›ﬂma Grubu yerine
ba¤›ms›z uzmanlardan oluﬂan bir Komite kurmas›, Taraf Devlet
uygulamalar›n›n daha etkili ﬂekilde denetlenmesini sa¤layacakt›r.
84. Ekonomik ve Sosyal Konsey, Komite’nin görevlerini tam olarak
yerine getirebilmesine olanak tan›yacak s›kl›kta toplanmas›n›
sa¤lamal›d›r.
Komite’nin, Ekonomik ve Sosyal Konsey’in 1985/17 say›l› karar›yla ifadesini bulmuﬂ görevlerini etkili ﬂekilde yürütmesini sa¤layacak personel ve teçhizatla donat›lmas› zorunludur.
85. Komite, Sözleﬂme ile düzenlenen konular›n karmaﬂ›kl›¤› nedeniyle, baz› görevlerinin yürütülmesini üyelerine devredebilir. Örne¤in, genel nitelikli tavsiyelerin haz›rl›k çal›ﬂmalar›n› yürütmek veya gelen bilgilerin özetlerini haz›rlamak üzere tasar› gruplar› kurulabilir. Belli konulara iliﬂkin raporlar haz›rlamak ve bu amaçla
taraf Devletlerle, uzmanl›k örgütleriyle ve ilgili uzmanlarla görüﬂmeler yapmak ve taraf Devletlerin Sözleﬂme’den do¤an yükümlülüklerini yerine getirirken karﬂ›laﬂt›klar› güçlükleri aﬂmalar›nda yard›mc› olmak üzere ekonomik ve teknik yard›m proje
önerileri haz›rlamak üzere, raportörler atanabilir.
86. Komite, Sözleﬂme’nin 22. ve 23. maddeleri uyar›nca, Birleﬂmiﬂ
Milletler’in di¤er organlar›yla, uzmanl›k örgütleriyle ve ilgili di¤er örgütlerle birlikte, Sözleﬂme’nin aﬂamal› olarak uygulanmas›na katk›da bulunmak üzere, baﬂkaca uluslararas› tedbirler alma
imkânlar›n› da araﬂt›rmal›d›r.
87. Komite, farkl› dönemlere ait raporlar›n ayn› anda incelenmesine
neden olan raporlama gecikmelerini de gözönünde bulundurarak, alt› y›ll›k raporlama dönemlerini gözden geçirmelidir. Komite ayr›ca, taraf Devletlere rapor haz›rlamada yard›mc› olmak
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üzere haz›rlanan rehber ilkeleri de gözden geçirmeli ve de¤iﬂiklik
önerilerinde bulunmal›d›r.
88. Komite, taraf Devletlerle do¤rudan ve sa¤lam bir diyalog kurmaya yönelik olarak, belirli konularda taraf Devletleri görüﬂlerini
bildirmeye davet edebilir.
89. Komite, Sözleﬂme ile öngörülen yükümlülüklere uyulup uyulmad›¤›na iliﬂkin olarak yapt›¤› de¤erlendirmenin metodolojik yönüne de gerekli dikkati göstermelidir. Belli haklar›n gerçekleﬂtirilmesinde al›nan mesafenin ölçülmesini sa¤layan göstergelere at›fta bulunmak, raporlar›n de¤erlendirilmesi bak›m›ndan yararl›d›r.
Komite, uzmanl›k örgütlerince seçilen veya kullan›lan göstergeleri gözönünde bulundurmal› ve eksiklik tespit edilen hallerde, ilgili uzmanl›k örgütü ile iﬂbirli¤i halinde ek araﬂt›rmalar yapmal›
veya yap›lmas›n› desteklemelidir.
90. Komite, taraf Devletin sundu¤u bilgiyi, al›nan mesafenin ve karﬂ›laﬂ›lan güçlüklerin de¤erlendirilmesi için yeterli bulmaz ise, taraf Devletin yan›tlamas›n› istedi¤i soru ve sorunlar› tam olarak
belirleyerek, ek bilgi talebinde bulunmal›d›r.
91. Komite, ECOSOC’un 1985/17 say›l› karar› çerçevesinde haz›rlayaca¤› raporlar›nda, “rapor de¤erlendirmelerinin özeti” yan›nda,
müzakereler s›ras›nda üzerinde durulan tematik sorunlar›n alt›n›
da çizmelidir.
C. Komite, ‹htisas Kuruluﬂlar› ve
di¤er uluslararas› organlar aras›ndaki iliﬂkiler
92. Komite’nin kurulmas›, Komite, ihtisas kuruluﬂlar› ve di¤er uluslararas› organlar aras›nda olumlu ve karﬂ›l›kl› fayda getiren bir
iliﬂki kurulmas› için, bir f›rsat olarak de¤erlendirilmelidir.
93. Sözleﬂme’nin 18. maddesi uyar›nca ihtisas kuruluﬂlar›n›n Komite’nin çal›ﬂmalar›na katk›da bulunmas›n› güçlendirecek yeni dü-
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zenlemeler yap›lmas› düﬂünülmelidir. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›n uygulanmas›na yönelik çal›ﬂma yöntemlerinin bir ihtisas kuruluﬂundan di¤erine de¤iﬂebilece¤i düﬂünüldü¤ünde, 18.
madde çerçevesinde yap›lacak düzenlemelerde esnekli¤in sa¤lanmas› uygun olacakt›r.
94. Sözleﬂme’nin IV. Bölümü’ne iliﬂkin uygulaman›n gerekli ﬂekilde
denetlenmesinde, ortak ç›karlar gözetilerek, ihtisas kuruluﬂlar› ile
Komite aras›nda diyalog geliﬂtirilmesi önemlidir. Müzakereler,
özellikle Sözleﬂme’ye uyumun de¤erlendirilmesi için göstergeler
geliﬂtirilmesi ihtiyac›; taraf Devlet raporlar›n›n sunulmas›na iliﬂkin bir k›lavuz haz›rlanmas›; 18. madde uyar›nca ihtisas kuruluﬂlar›n›n sunaca¤› raporlara iliﬂkin düzenlemeler yap›lmas› konular›n› kapsamal›d›r. Bu kuruluﬂlar›n konuya iliﬂkin olarak benimsedikleri usuller de göz önünde bulundurulmal›d›r. Bu kuruluﬂlar›n temsilcilerinin Komite toplant›lar›na kat›lmalar› oldukça faydal› olacakt›r.
95. Komite üyelerinin ilgili ihtisas kuruluﬂlar›n› ziyaret etmeleri, kiﬂisel temaslarla bu kuruluﬂlar›n Sözleﬂme ile öngörülen haklar›n
hayata geçirilmesine iliﬂkin programlar›n› ö¤renmeleri ve bu kuruluﬂlarla olas› iﬂbirli¤i alanlar›n› görüﬂmeleri faydal› olacakt›r.
96. Komite ile uluslararas› finans ve kalk›nma kuruluﬂlar› aras›nda
Sözleﬂme ile tan›nan haklar›n sa¤lanmas›na iliﬂkin olarak mevcut
kaynaklar›n da¤›l›m› konusunda bilgi al›ﬂ veriﬂi ve fikir paylaﬂ›m›na yönelik dan›ﬂma görüﬂmeleri baﬂlat›lmal›d›r. Burada, uluslararas› ekonomik yard›m›n taraf Devletlerin Sözleﬂme’yi uygulama konusundaki çabalar› üzerindeki etkisi ve Sözleﬂme’nin 22.
madde çerçevesinde teknik ve ekonomik iﬂbirli¤i imkânlar› gözetilmelidir.
97. ‹nsan Haklar› Komisyonu, Sözleﬂme’nin 19. maddesi çerçevesindeki sorumluluklar›na ek olarak, ekonomik, sosyal ve kültürel
haklara iliﬂkin olarak kendi gündeminde bulunan konular› de-
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¤erlendirirken, Komite’nin çal›ﬂmalar›n› da göz önünde bulundurmal›d›r.
98. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleﬂmesi, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleﬂmesi ile iliﬂkilidir. Ço¤u hakk›n bu Sözleﬂmelerden hangisi kapsam›na girdi¤i aç›kça belirlenebilirken, her iki
Sözleﬂme’de de de¤inilen ve kesin bir ayr›ma tabi tutulamayacak
baz› hak ve hükümler de mevcuttur. Ayr›ca Sözleﬂmeler ortak hüküm ve düzenlemeler içermektedir. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi ile ‹nsan Haklar› Komitesi aras›nda dan›ﬂma
düzenlemelerinin yap›lmas› önemlidir.
99. Ekonomik ve Sosyal Konsey, di¤er uluslararas› hukuk belgelerinin
Sözleﬂme ile ba¤lant›s›n› gözeterek, çeﬂitli denetleme yap›lar› aras›nda etkili dan›ﬂma yollar› geliﬂtirme gere¤ine öncelik vermelidir.
100. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›n hayata geçirilmesine yönelik çal›ﬂan uluslararas› ve bölgesel örgütler, Sözleﬂme’nin uygulanmas›n› geliﬂtirici uygun tedbirler geliﬂtirmelidir.
101. Komite Ekonomik ve Sosyal Konsey’in tali organ› oldu¤undan,
Ekonomik ve Sosyal Konsey nezdinde dan›ﬂmanl›k statüsüne sahip hükümet-d›ﬂ› örgütlerin, Komite toplant›lar›na kat›lmas› ve
izlemesi ve uygun hallerde ECOSOC’un 1296 (XLIV) say›l› karar› çerçevesinde bilgi sunmalar› kuvvetle önerilir.
102. Komite, hükümetleraras› örgütlerin, hükümet-d›ﬂ› örgütlerin ve
araﬂt›rma enstitülerinin iﬂbirli¤i ile, ekonomik, sosyal ve kültürel
haklara iliﬂkin uluslararas› belgelerle ilgili mahkeme kararlar›n›
ve di¤er yorumlay›c› belgeleri kaydetmek, saklamak ve eriﬂilebilir k›lmak için üzerinde uzlaﬂ›lm›ﬂ bir sistem kurmal›d›r.
103. 23. madde çerçevesinde tavsiye edilen tedbirlerden biri, Komite’nin çal›ﬂmalar›n›n ve taraf Devletlerin ekonomik, sosyal ve
kültürel haklar›n sa¤lanmas› konusunda sa¤lad›klar› ilerlemenin
gözden geçirilmesi için dönemsel seminerler düzenlenmesidir.

EK VI
Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Hak ‹hlâllerine ‹liﬂkin
Maastricht Rehber ‹lkeleri

G‹R‹ﬁ
konomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme’nin Uygulanmas›na ‹liﬂkin Limburg ‹lkeleri’nin (bundan sonra
Limburg ‹lkeleri olarak an›lacakt›r) 10. y›l› vesilesiyle, otuzu aﬂk›n uzmandan oluﬂan bir grup, Uluslararas› Hukukçular Komisyonu (Cenevre/‹sviçre), Cincinnati Üniversitesi Urban Morgan ‹nsan Haklar›
Enstitüsü (Ohio/Amerika Birleﬂik Devletleri) ve Maastricht Üniversitesi Hukuk Fakültesi ‹nsan Haklar› Merkezi (Hollanda)’n›n ça¤r›s›yla,
22-26 Ocak 1997 tarihlerinde Maastricht’te biraraya geldiler. Bu toplant›n›n amac›, ekonomik, sosyal ve kültürel hak ihlâllerinin nitelik ve
kapsam› ile bunlara karﬂ› al›nabilecek uygun tedbirler ve hak arama
yollar› ile ilgili olarak, Limburg ilkelerinin ayr›nt›l› ﬂekilde incelenerek
geliﬂtirilmesidir.
Kat›l›mc›lar, aﬂa¤›daki rehber ilkeleri, uluslararas› hukukta
1986 y›l›ndan beri yaﬂanan geliﬂmeleri yans›tt›¤› anlay›ﬂ›yla, oybirli¤iyle kabul ettiler. Bu rehber ilkeler, ulusal, bölgesel ve uluslararas› düzeyde denetleme ve yarg›lama faaliyetleri yürüten yap›lar baﬂta olmak
üzere, ekonomik, sosyal ve kültürel hak ihlâllerini de¤erlendirme, sap-

E
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tama ve giderim yollar›n› ortaya koyma görev ve yetkisine sahip kiﬂi
ve kurumlara yard›mc› olmak üzere haz›rlanm›ﬂt›r.
I. EKONOM‹K, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLARIN ÖNEM‹
1.

1986 y›l›nda Limburg ‹lkeleri’nin kabul edilmesinden bugüne kadar, ekonomik ve sosyal koﬂullar, 1.6 milyar kiﬂi için önemli ölçüde kötüleﬂirken, dünya nüfusunun dörtte birinden fazlas› için büyük ölçüde iyileﬂmiﬂtir. Son otuz y›lda, zengin ile yoksul aras›ndaki fark ikiye katlanm›ﬂ, dünya nüfusunun en yoksul yüzde beﬂi
küresel gelirin %1.4’ünü al›rken, en zengin yüzde beﬂ %85’ini alm›ﬂt›r.40 Bu eﬂitsizli¤in kiﬂilerin -özellikle yoksullar›n- yaﬂamlar›
üzerindeki etkisi son derece büyüktür ve insanl›¤›n büyük bir k›sm› için ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan yararlanmay› imkâns›z hale getirmektedir.

2.

So¤uk Savaﬂ›n sona ermesinden beri, dünyan›n her yerinde, genellikle zenginlik ve güçleri birçok devleti geçen çokuluslu ﬂirketlerin
yat›r›mlar›n›n› çekmek ve uluslararas› ve ulusal finans pazarlar›
ve kuruluﬂlar›nca ortaya konulan koﬂullar› karﬂ›lamak üzere, devletin rolünün azalt›lmas› ve insan refah›na iliﬂkin sorunlar›n çözümünde pazar sistemine dayanma yönünde bir e¤ilim mevcuttur.
Uluslararas› hukuka göre, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›n
sa¤lanmas›ndan nihai olarak devletler sorumlu olmakla birlikte,
art›k bu haklar›n hayata geçirilmesinin büyük ölçüde devlet eliyle gerçekleﬂtirilmesi hususu, kesinli¤ini yitirmiﬂtir. Ekonomik, sosyal ve kültürel hak ihlâlleriyle mücadele çabalar› bu e¤ilimlerle
birlikte iyice zorlaﬂm›ﬂ olmakla birlikte, bu haklar›n ciddiyetle ele
al›nmas› ve hükümetlerin bu alandaki yükümlülüklerini yerine
getirmemeleri durumundaki sorumluluklar›n›n üzerine gidilmesi,
her zamankinden daha fazla aciliyet kesbetmektedir.

40 UNDP, Human Development Report 1996, parag. 29.
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3.

1986 y›l›ndan bugüne kadar, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi içtihatlar› ve gözden geçirilmiﬂ Avrupa Sosyal ﬁart›
1966 ve Avrupa ﬁart›na Ek Kollektif Baﬂvurular için bir Sistem
Öngören Protokol, ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Alan›nda Amerika Sözleﬂmesi’ne Ek San Salvador Protokolü 1988 gibi uluslararas› belgelerin kabulü de dahil olmak üzere, ekonomik,
sosyal ve kültürel haklar›n güçlendirilmesini sa¤layan önemli hukuki geliﬂmeler de yaﬂanm›ﬂt›r. 1992-1996 y›llar›ndan gerçekleﬂen
yedi BM Dünya Zirvesi çerçevesinde, Hükümetler ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›n sa¤lanmas›nda daha etkili faaliyetler yürütme yönünde kesin taahhütlerde bulunmuﬂlard›r. Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Haklara ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme ve Kad›nlara Karﬂ› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Ortadan Kald›r›lmas› Sözleﬂmesi’ne ek olarak önerilen ‹htiyari Protokoller ile, ekonomik, sosyal
ve kültürel hak ihlâllerinden do¤an sorumlulu¤un kuvvetlendirilmesi ihtimali de mevcuttur. Ulusal sivil toplum hareketkerinde ve
ekonomik, sosyal ve kültürel haklar alan›nda çal›ﬂan bölgesel ve
uluslararas› STK’larda da önemli geliﬂmeler yaﬂanmaktad›r.

4.

Bugün, tüm insan haklar›n›n birbirinden ayr›lmaz, karﬂ›l›kl› ba¤›ml›, birbirine s›k› s›k›ya ba¤l› oldu¤u ve insan onuru için eﬂit
önemde oldu¤u tart›ﬂmas›zd›r. Bunun bir sonucu olarak, devletler,
medeni ve siyasi hak ihlâllerinden oldu¤u kadar, ekonomik, sosyal ve kültürel hak ihlâllerinden de sorumludur.

5.

Taraf Devletin ekonomik, sosyal ve kültürel haklara iliﬂkin sözleﬂme yükümlülüklerini yerine getirmemesi, medeni ve siyasi haklarda oldu¤u gibi, uluslararas› hukuka göre, sözleﬂmenin ihlâlini teﬂkil eder. Limburg ‹lkeleri41 gibi, aﬂa¤›da belirtilen hususlar da, temel olarak Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme’ye iliﬂkindir. Ancak, bu hususlar, ekonomik, sosyal ve kültürel haklara iliﬂkin di¤er uluslararas› ve ulusal kuralla-

41 Bu metne Ek Limburg ‹lkeleri’nin 70 ila 73. paragraflar›na bak›n›z.
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r›n yorumlanmas› ve uygulanmas› bak›m›ndan da eﬂit ölçüde geçerlidir.
II. EKONOM‹K, SOSYAL VE
KÜLTÜREL HAK ‹HLÂLLER‹N‹N ANLAMI
‹hlâl Etmeme, Koruma ve Sa¤lama Yükümlülükleri
6.

Medeni ve siyasi haklar gibi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar
da, Devletlere üç tür yükümlülük getirir: ‹hlâl etmeme, koruma ve
sa¤lama yükümlülükleri. Bu üç yükümlülükten herhangi birinin
yerine getirilmemesi, bu haklar›n ihlâlini teﬂkil eder. ‹hlâl etmeme
yükümlülü¤ü, Devletlerin ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan
yararlanmaya müdahale etmemesini öngörür. Bu nedenle, Devletin kiﬂileri keyfi olarak ve zorla konutlar›ndan tahliye etmesi halinde, konut hakk› ihlâl edilmiﬂ olur. Koruma yükümlülü¤ü, bu
haklar›n üçüncü kiﬂilerce ihlâl edilmesinin Devlet taraf›ndan önlenmesini öngörür. Bu nedenle, özel sektör iﬂverenlerinin temel çal›ﬂma standartlar›na uymas›n›n sa¤lanmamas›, çal›ﬂma hakk›n›
veya adil ve elveriﬂli çal›ﬂma koﬂullar› hakk›n› ihlâl edebilir. Sa¤lama yükümlülü¤ü, Devletlerin, bu haklar›n tam olarak hayata
geçirilmesi için uygun yasal, idari, mali, yarg›sal veya di¤er tedbirleri almas›n› gerektirir. Bu nedenle, Devletlerin ihtiyac› olanlara
zorunlu temel t›bbi bak›m sa¤lamamas›, ihlâl teﬂkil edebilir.

Yerine Getirme42 ve Sonuca Ulaﬂma43 Yükümlülükleri
7.

‹hlâl etmeme, koruma ve sa¤lama yükümlülüklerinin herbiri, yerine getirme ve sonuca ulaﬂma yükümlülüklerinin unsurlar›n› taﬂ›r. Yerine getirme yükümlülü¤ü, belli bir haktan yararlan›lmas›n›n sa¤lanmas› için, makul olarak tasarlanm›ﬂ bir faaliyeti gerektirir. Sa¤l›k hakk› söz konusu oldu¤unda, yerine getirme yüküm-

42 Obligations of Conduct ifadesi karﬂ›l›¤› olarak kullan›lm›ﬂt›r (ç.n.).
43 Obligations of Result ifadesi karﬂ›l›¤› olarak kullan›lm›ﬂt›r (ç.n.).
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lülü¤ü, örne¤in, do¤um s›ras›nda gerçekleﬂen ölümlerin azalt›lmas›na yönelik bir eylem plan›n›n haz›rlanmas› ve uygulanmas›n›
içerebilir. Sonuca ulaﬂma yükümlülü¤ü, Devletlerin ayr›nt›l› somut standartlar› sa¤lamak için belli hedeflere ulaﬂmalar›n› gerektirir. Sa¤l›k hakk›na iliﬂkin olarak, sonuca ulaﬂma yükümlülü¤ü,
örne¤in, do¤um s›ras›nda gerçekleﬂen ölümlerin 1994 Kahire
Uluslararas› Nüfus ve Kalk›nma Konferans› ve 1995 Pekin Dördüncü Dünya Kad›n Konferans›’nda kabul edilen seviyeye indirilmesini gerektirir.
Takdir Marj›
8.

Medeni ve siyasi haklarda oldu¤u gibi, Devletler, ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kullan›lacak araçlar›n seçimi ile ilgili olarak takdir marj›na sahiptirler. Devletlerin uygulamalar› ve
uluslararas› antlaﬂma denetleme yap›lar› ve ulusal mahkemelerce
hukuk normlar›n›n somut olaylara ve durumlara uygulanmas›,
evrensel asgari standartlar›n ve ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›n kapsam, nitelik ve s›n›rlar›na iliﬂkin ortak bir anlay›ﬂ›n geliﬂmesine katk›da bulunmuﬂtur. Ço¤u ekonomik, sosyal ve kültürel hakk›n tam olarak sa¤lanmas›n›n ancak aﬂamal› olarak gerçekleﬂebilece¤i gerçe¤i, ki bu birçok medeni ve siyasi hak bak›m›ndan da geçerlidir, Devletlerin, belli tedbirleri derhal, di¤erlerini ise en k›sa zamanda almalar›n› gerektiren hukuki yükümlülüklerinin niteli¤ini de¤iﬂtirmemektedir. Bu nedenle, söz konusu haklar›n tam olarak sa¤lanmas›na yönelik ölçülebilir bir geliﬂme kaydettiklerini gösterme külfeti Devlete düﬂmektedir. Devlet, Sözleﬂme’nin 2. maddesindeki “aﬂamal› olarak sa¤lama” ifadesini, yükümlülüklerini yerine getirmemek için bir bahane olarak kullanamaz. Devlet, farkl› sosyal, dinsel ve kültürel özellikleri gerekçe
göstererek, Sözleﬂme ile tan›nan haklar›n ask›ya al›nmas›n› veya
s›n›rlanmas›n› da meﬂru k›lamaz.
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Asgari Temel Yükümlülükler
9.

Bir Devlet Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin
“her bir haktan, en az›ndan asgari zorunlu seviyede yararlan›lmas›n›n sa¤lanmas› asgari temel yükümlülü¤ü [...] olarak ifade etti¤i yükümlülü¤ü yerine getirmedi¤inde, ihlâl gerçekleﬂmiﬂ olur. Bu
nedenle, örne¤in, kayda de¤er say›da birey, zorunlu besin maddelerinden, zorunlu temel t›bbi bak›m hizmetlerinden, temel bar›nma ve konuttan, veya en temel e¤itim hizmetlerinden mahrumsa,
taraf Devlet prima facie, Sözleﬂme’yi ihlâl etmektedir.”44 Asgari
temel yükümlülükler, söz konusu ülkedeki kaynaklar›n yeterlili¤inden veya di¤er unsur ve zorluklardan ba¤›ms›zd›r.

Kaynaklar›n Yeterlili¤i
10. Asgari temel yükümlülüklerin yerine getirilmesi genellikle ço¤u
Devlet için görece kolayd›r, ve önemli bir kaynak s›k›nt›s› söz konusu de¤ildir. Ancak, di¤er hallerde, haklar›n tam olarak sa¤lanmas› uygun mali ve maddi kaynaklar›n yeterlili¤ine ba¤l›d›r. Yine
de, kaynaklar›n azl›¤›, Limburg ‹lkeleri’nin 25-28. maddelerinde
belirtildi¤i ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin
geliﬂen içtihatlar›yla da teyit edildi¤i üzere, Devletleri ekonomik,
sosyal ve kültürel haklar›n sa¤lanmas›na iliﬂkin belli asgari yükümlülüklerden kurtarmaz.
Devlet Politikalar›
11. Devlet icrai veya ihmali bir fiili ile, Sözleﬂme’nin öngördü¤ü yükümlülükler ile aç›kça çat›ﬂacak veya bunlar› gözard› edecek politika veya uygulamalar benimsedi¤inde, veya öngörülen yerine
getirme veya sonuca ulaﬂma standartlar›na ulaﬂamad›¤›nda, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›n ihlâli söz konusu olur. Ayr›ca,
ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan eﬂit olarak yararlanmay›
44 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin, 3 No’lu Genel Yorum Beyan›, (Beﬂinci oturum, 1990), UN doc. E/1991/23, Annex III parag. 10.
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engellemek veya zorlaﬂt›rmak amac›yla veya bu sonucu yaratacak
ﬂekilde ›rk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya di¤er görüﬂler, mülkiyet, do¤um veya di¤er bir durum bak›m›ndan ayr›m yap›lmas›
da Sözleﬂme’nin ihlâlini teﬂkil eder.
Toplumsal Cinsiyet Ayr›mc›l›¤›
12. Sözleﬂme ile tan›nan haklar bak›m›ndan kad›nlar aleyhine ayr›mc›l›k, Kad›nlara karﬂ› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Ortadan Kald›r›lmas› Sözleﬂmesi ile öngörülen eﬂitlik standard› ›ﬂ›¤›nda de¤erlendirilir. Söz konusu standart, sosyal, kültürel veya di¤er yap›sal dezavantajlardan kaynaklanan toplumsal cinsiyet ayr›mc›l›¤› da dahil
olmak üzere, kad›nlara karﬂ› her türlü ayr›mc›l›¤›n ortadan kald›r›lmas›n› gerektirir.
Sözleﬂme’ye Uyman›n ‹mkâns›zl›¤›
13. Ne tür icrai veya ihmali fillerin ekonomik, sosyal ve kültürel haklar› ihlâl etti¤inin belirlenmesinde, Devletin antlaﬂma yükümlülüklerini yerine getirmesi bak›m›ndan, imkâns›zl›k halleri ile isteksizlik hallerinin birbirinden ay›rdedilmesi önemlidir. Kendi denetimi d›ﬂ›ndaki nedenlerle yükümlülüklerini yerine getiremeyecek oldu¤unu iddia eden Devlet, bunu ispatla mükelleftir. Örne¤in, bir e¤itim kurumunun deprem nedeniyle geçici olarak kapat›lmas›, Devletin denetimi d›ﬂ›nda bir durumken, yerine uygun bir
program koymadan sosyal güvenlik sistemini ortadan kald›rmak,
Devletin yükümlülüklerini yerine getirmede isteksizli¤ine örnek
olarak verilebilir.
‹crai Fiiller Vas›tas›yla ‹hlâl
14. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›n ihlâli, do¤rudan Devletin
bir faaliyeti veya Devlet taraf›ndan gerekli ﬂekilde düzenleme yap›lmad›¤›ndan baﬂkalar›n›n faaliyetleri ile gerçekleﬂebilir. Bu tür
ihlâllere örnek olarak:
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(a) Mevcut halde sa¤lanan ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan yararlanmaya devam edebilmek için gerekli mevzuat›n
yürürlükten kald›r›lmas› veya ask›ya al›nmas›;
(b) Mevzuattan veya fiili uygulamadan do¤an ve belli kiﬂi ve
gruplar›n bu haklardan yararlanmas›n› engelleyen ayr›mc›l›k;
(c) Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ayk›r› olarak üçüncü
kiﬂilerce benimsenen tedbirlerin aktif olarak desteklenmesi;
(d) En fazla risk alt›nda olan gruplar›n ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan yararlanmalar› bak›m›ndan eﬂitli¤in sa¤lanmas› ve durumlar›n›n iyileﬂtirilmesi amac›na yönelik olmad›kça, bu haklara iliﬂkin mevcut hukuki yükümlülüklere
aç›kça ayk›r› mevzuat ve politikalar›n benimsenmesi;
(e) Sözleﬂme ile korunan haklardan yararlanmada aç›kça geri
ad›m niteli¤inde tedbirlerin, benimsenmesi;
(f) Devlet Sözleﬂme ile izin verilen s›n›rlar içinde kalmad›kça veya kaynak yoklu¤u veya force majeure’den kaynaklanmad›kça, Sözleﬂme ile korunan haklar›n aﬂamal› olarak sa¤lanmas›n›n kas›tl› olarak engellenmesi veya durdurulmas›;
(g) Belirli kamu harcamalar›n›n, bu haklardan yararlan›lmamas› sonucunu do¤uracak ﬂekilde azalt›lmas› veya baﬂka bir yere tahsisi ve bu de¤iﬂikliklerin herkesin asgari geçim haklar›n›n sa¤lanmas› için gerekli tedbirlerle desteklenmemesi gibi
haller verilebilir.
‹hmali Fiiller Vas›tas›yla ‹hlâl
15. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar, Devletlerin hukuki yükümlülüklerinin bir sonucu olan gerekli tedbirleri almak konusundaki ihmal veya baﬂar›s›zl›klar› ile de ihlâl edilebilir. Bu tür ihlâllere
örnek olarak:
(a) Sözleﬂme ile öngörülen uygun tedbirlerin al›nmamas›;
(b) Sözleﬂme yükümlülükleri ile aç›kça çat›ﬂan mevzuat›n de¤iﬂtirilmemesi veya yürürlükten kald›r›lmamas›;
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(c) Sözleﬂme hükümlerini hayata geçirmek için kabul edilmiﬂ
mevzuat ve politikalar›n uygulanmamas›;
(d) Birey ve gruplar›n faaliyetlerinin, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar› ihlâl etmelerini engelleyecek ﬂekilde düzenlenmemesi;
(e) Sözleﬂme’nin tam olarak hayata geçirilmesine yönelik olarak
mevcut kaynaklardan azami olarak yararlanmama;
(f) Sözleﬂme’ye uyumun de¤erlendirilmesi için gerekli kriter ve
göstergelerin geliﬂtirilmesi ve uygulanmas› da dahil olmak
üzere, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›n sa¤lan›p sa¤lanmad›¤›n›n denetlenmesinde baﬂar›s›zl›k;
(g) Sözleﬂme ile korunan bir haktan derhal yararlan›lmas›n› sa¤lamak için belli engelleri ortadan kald›rma yükümlülü¤ü
olan hallerde, bu engelleri kald›rmamak;
(h) Sözleﬂme’nin derhal sa¤lanmas›n› öngördü¤ü bir hakk›n, gecikmeksizin uygulanmas›n›n sa¤lanamamas›;
(i) ‹mkânlar› dahilinde olmas›na ra¤men, haklar›n sa¤lanmas›na iliﬂkin olarak genel kabul görmüﬂ uluslararas› asgari baﬂar› standard›na ulaﬂamamak;
(j) Devletin, di¤er Devletler, uluslararas› örgütler veya çok-uluslu ﬂirketlerle ikili veya çok tarafl› anlaﬂmalar yaparken, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar alan›ndaki uluslararas› hukuki yükümlülüklerini göz önünde bulundurmamas› gibi
haller say›labilir.
III. ‹HLÂLLERDEN DO⁄AN SORUMLULUK
Devletin Sorumlulu¤u
16. Bölüm II’de belirtilen ihlâllere iliﬂkin sorumluluk, ihlâlin kendi
yetki alan› içinde gerçekleﬂti¤i Devlete aittir. Bu nedenle, Devletler denetleme, soruﬂturma, sorumlular›n yarg›lanmas› ve ma¤durlar›n zararlar›n›n giderilmesi de dahil olmak üzere, bu ihlâlleri gidermek için mekanizmalar kurmal›d›r.
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Yabanc› Tahakkümü ve ‹ﬂgal
17. Yabanc› tahakkümü söz konusu oldu¤unda, ekonomik, sosyal ve
kültürel haklardan mahrumiyet, söz konusu ülkede etkili olarak
denetimi elinde bulunduran Devlete atfedilebilir. Bu durum, sömürgecilik, yabanc› tahakkümünün oldu¤u di¤er haller ve askeri
iﬂgal bak›m›ndan da geçerlidir. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›n ihlâlinin sorumlulu¤u, bu güçlerdedir. Baz› hallerde ise, Devletler ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›n ihlalinden birlikte sorumludurlar.
Devlet-D›ﬂ› Kiﬂi ve Kurumlar›n Fiilleri
18. Koruma yükümlülü¤ü, Devletin, yetkileri alt›nda bulunan ulusaﬂ›r› ﬂirketler de dahil olmak üzere, özel kurum ve kiﬂilerin bireyleri ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan mahrum etmemelerini sa¤lama sorumlulu¤unu da kapsar. Devletler, devlet-d›ﬂ› kiﬂi ve
kurumlar›n davran›ﬂlar›n› denetleme konusunda gerekli özeni
göstermemelerinden kaynaklanan ekonomik, sosyal ve kültürel
hak ihlâllerinden de sorumludur.
Uluslararas› Örgütlerin Fiilleri
19. Devletlerin ekonomik, sosyal ve kültürel haklar› korumaya iliﬂkin
yükümlülükleri, onlar›n di¤er devletlerle birlikte hareket ettikleri
uluslararas› örgütlere kat›l›mlar›na da uzan›r. Devletlerin, üyesi
olduklar› örgütlerin program ve politikalar›n›n ihlâllere neden olmamas›n› sa¤lamak için nüfuzlar›n› kullanmalar› özellikle önemlidir. Ekonomik, sosyal ve kültürel hak ihlâllerinin ortadan kalkmas› için, uluslararas› finans kuruluﬂlar› da dahil olmak üzere,
uluslararas› örgütlerin, ekonomik, sosyal ve kültürel hak mahrumiyetlerine neden olmayacak ﬂekilde politika ve uygulamalar benimsemeleri gerekir. Bu tür örgütlere üye Devletler, bizzat veya
yetkili organ veya sekreterlik arac›l›¤›yla ve hükümet-d›ﬂ› örgüt-
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ler, uluslararas› örgütlerin ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›
gözeterek politika ve programlar›n› gözden geçirmeleri e¤ilimlerini, özellikle bu politika ve programlar kaynaklar›n yeterli olmad›¤› ülkelerde ekonomik, sosyal ve kültürel haklar› etkileyen konulara iliﬂkin karar al›nmas› sürecinde uluslararas› kurumlarca uygulanan bask›y› bertaraf etmek için uyguland›¤›nda, teﬂvik etmeli ve genele yay›lmas› için u¤raﬂmal›d›r.
IV. ‹HLÂL MA⁄DURLARI
Birey ve Gruplar
20. Medeni ve siyasi haklarda oldu¤u gibi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›n da ma¤durlar› bireyler veya gruplar olabilir. Düﬂük
gelir gruplar›, kad›nlar, yerli halklar veya kabile üyeleri, iﬂgal alt›ndaki kiﬂiler, s›¤›nmac›lar, mülteciler ve zorunlu iç göçe maruz
kalanlar, az›nl›klar, yaﬂl›lar, çocuklar, topraks›z çiftçi, engelli kimseler ve evsizler gibi gruplar, ihlâllerden karﬂ›laﬂt›r›lamayacak ölçüde fazla zarar görürler.
Cezai Müeyyideler
21. Ekonomik, sosyal ve kültürel hak ihlâllerinin ma¤durlar›, salt
ma¤dur statüleri nedeniyle, örne¤in evsiz kimseler için cezai müeyyideler öngören bir yasayla, cezai müeyyideyle karﬂ›laﬂmayacakt›r. Hiç kimse, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›n› talep etti¤i için cezaland›r›lmayacakt›r.
V. HAK ARAMA YOLLARI VE
‹HLÂLLERE KARﬁI ALINACAK D‹⁄ER TEDB‹RLER
Hak Arama Yollar›na Eriﬂim
22. Ekonomik, sosyal ve kültürel hak ihlâllerinin ma¤duru olan her
kiﬂi veya grup, gerek ulusal, gerekse uluslararas› düzeyde, etkili
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yarg›sal veya di¤er uygun hak arama yollar›na eriﬂim imkân›na
sahip olmal›d›r.
Uygun Giderim
23. Ekonomik, sosyal ve kültürel hak ihlâllerinin tüm ma¤durlar›, eski hale iade, tazminat, rehabilitasyon ve ifa veya tekrarlanmama
garantisi ﬂeklinde tezahür edebilecek uygun giderim hakk›na sahiptir.
‹hlâllerin Resmi Olarak Tasvip Edilmesi
24. Ulusal yarg› organlar› ile di¤er organlar, yapt›klar› aç›klamalar›n,
ilgili Devletin uluslararas› yükümlülüklerini ihlâl etmesini tasvip
eder nitelikte olmamas›na dikkat etmelidir. Ulusal yarg› organlar›, ekonomik, sosyal ve kültürel hak ihlâllerine iliﬂkin kararlar›nda, asgari olarak uluslararas› ve bölgesel insan haklar› hukukunun ilgili hükümlerine, yoruma yard›mc› bir kaynak olarak baﬂvurmal›d›r.
Ulusal Kurumlar
25. Ulusal nitelikteki ombudsman ve insan haklar› komisyonlar› gibi
denetleme yap›lar›, ekonomik, sosyal ve kültürel hak ihlâllerini,
medeni ve siyasi hak ihlâllerini ele ald›klar› kadar s›k› ﬂekilde denetlemelidirler.
Uluslararas› Belgelerin Ulusal Düzeyde Uygulanmas›
26. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar› düzenleyen uluslararas› belgelerin do¤rudan iç hukuka aktar›lmas› veya iç hukuk düzeninde
uygulanmas›, hak arama yollar›n›n kapsam ve etkilili¤ini önemli
ölçüde güçlendirir ve teﬂvik edilmelidir.
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Dokunulmazl›k
27. Devletler ekonomik, sosyal ve kültürel hak ihlâllerinde dokunulmazl›k imkân›n› bertaraf edecek ve bu haklar›n ihlâllerinden sorumlu kimselerin, eylemlerinden dolay› dokunulmazl›ktan yararlanmalar›n› önleyecek etkili tedbirler geliﬂtirmelidir.
Hukukçular›n Rolü
28. Ekonomik, sosyal ve kültürel hak ihlâllerinin ma¤durlar›n›n etkili yarg›sal ve di¤er hak arama yollar›nda yararlanabilmeleri için,
avukatlar, hakimler, yasa koyucular, barolar ve hukuk çevreleri,
Uluslararas› Hukukçular Komisyonu’nun Banglore Deklarasyonu
ve 1995 Eylem Plan›’nda45 da tavsiye edildi¤i üzere, görevlerinin
ifas› s›ras›nda bu tür ihlâllere genel olarak daha fazla dikkat etmelidir.
Özel Raportörler
29. Ekonomik, sosyal ve kültürel hak ihlâlleri ile ilgili olarak önleme,
erken uyar›, denetleme ve giderim amaçl› olarak çal›ﬂan uluslararas› mekanizmalar›n daha fazla güçlendirilmesi için, Birleﬂmiﬂ
Milletler ‹nsan Haklar› Komisyonu bu alanda çal›ﬂacak tematik
Özel Raportörler atamal›d›r.
Yeni Standartlar
30. Devletlerin ekonomik, sosyal ve kültürel haklara iliﬂkin ihlâl etmeme, koruma ve yerine getirme yükümlülüklerinin içeri¤ini daha fazla aç›kl›¤a kavuﬂturmak üzere, Devletler ve ilgili uluslararas› yap›lar belli ekonomik, sosyal ve kültürel haklara, özellikle çal›ﬂma, beslenme, konut ve sa¤l›k haklar›na iliﬂkin olarak yeni
standartlar kabul edilmesine gayret etmelidirler.

45 ICJ Review No. 55 (Dec. 1995), s. 219-227.

‹htiyari Protokoller
31. Sözleﬂme ile korunan haklara iliﬂkin olarak bireysel ve grup baﬂvurular› yap›labilmesini öngören ihtiyari protokol kabul edilmeli
ve gecikmeksizin onaylanmal›d›r. Kad›nlara Karﬂ› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Ortadan Kald›r›lmas› Sözleﬂmesi’ne ek olarak önerilen
ihtiyari protokolde, ekonomik, sosyal ve kültürel hak ihlâllerine
eﬂit önem verilmesi sa¤lanmal›d›r. Ayr›ca, Çocuk Haklar› Sözleﬂmesi çerçevesinde ihtiyari baﬂvuru usulü geliﬂtirilmesi de düﬂünülmelidir.
Belgeleme ve Denetleme
32. Ekonomik, sosyal ve kültürel hak ihlâllerinin belgelenmesi ve denetlenmesi, STK’lar, ulusal hükümetler ve uluslararas› örgütler de
dahil olmak üzere, ilgili tüm aktörler taraf›ndan gerçekleﬂtirilmelidir. ‹lgili uluslararas› örgütlerin, bu alandaki uluslararas› belgelerin uygulanmas› için gerekli deste¤i sa¤lamas› zorunludur. Birleﬂmiﬂ Milletler ‹nsan Haklar› Yüksek Komiserli¤i’nin görevi,
ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›n geliﬂtirilmesini de kapsar ve
etkili tedbirlerin derhal al›nmas› ve gerekli personel ve mali kayna¤›n bu amaca tahsis edilmesi temel önemdedir. Ekonomik ve
sosyal alanlarda çal›ﬂan ihtisas kuruluﬂlar› ve di¤er uluslararas›
örgütler de, ekonomik, sosyal ve kültürel haklara gereken önemi
vermeli ve bu haklar›n ihlâllerine karﬂ› çabalara katk›da bulunmal›d›r.

EK VII
Di¤er Kaynaklar

ﬂa¤›da, STK’lara sivil toplum raporu haz›rlama ve bu raporlar›
Komite’ye sunma konusunda yard›mc› olabilecek di¤er kaynaklar›n bir listesi verilmiﬂtir.

A

KOM‹TE TARAFINDAN HAZIRLANAN TEMEL BELGELER
• Taraf Devlet raporlar›, ilgili konular listeleri ve sonuç gözlemlerine
http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/cescr/cescrs.htm adresinden
elektronik olarak eriﬂilebilir.
• Komite oturumlar›na iliﬂkin bilgilere http://www.unhchr.ch/html/
menu2/6/cescrnote.htm adresinden elektronik olarak eriﬂilebilir.
Komite taraf›ndan haz›rlanan aﬂa¤›daki temel belgelere http://www.
unhchr.ch/tbs/doc.nsf adresindeki BM Antlaﬂma Yap›lar› Veri Taban›ndan ulaﬂ›labilir:
• Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi faaliyetlerine STK
kat›l›m› (E/C.12/2000/6) ve (E/C.12/1993/WP.14)
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• Çeﬂitli uluslararas› insan haklar› belgeleri çerçevesinde Taraf Devletlerce haz›rlanacak raporlar›n baﬂlang›ç k›s›mlar›n›n haz›rlanmas› ‘temel belgeler’ (HRI/CORE/1)
• Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme’nin ve Sözleﬂme’ye yap›lan çekinceler, bunlar›n geri al›nmas›,
beyan ve itirazlar›n durumu (E/C.12/1993/3/Rev.4)
• Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme ve Komite’nin çal›ﬂmalar›na iliﬂkin yay›nlar›n yerald›¤› seçilmiﬂ
bibliyografya (E/C.12/1989/L.3/Rev.2)
EKONOM‹K, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLARA ‹L‹ﬁK‹N
D‹⁄ER KAYNAKLAR
• Hansen Stephen A. Thesaurus of Economic, Social and Cultural
Rights: Terminology and Potential Violations, AAAS and HURIDOCS, 2000, at http://shr.aaas.org/thesaurus/
• Human Rights Research and Education Centre. Virtual Library International Human Rights Web Sites on ESC Rights, at
http://www.cdp-hrc.uottawa.ca/links/ecosocint_e.html
• Hunt, Paul. Reclaiming Social Rights – International and Comparative Perspectives, Dartmouth Publishing, Aldershot, UK, 1996.
• International Commission of Jurists. Economic, Social and Cultural Rights -A Compilation of International Instruments, Geneva,
ICJ, 1997. This volume contains the ICESCR, the Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on
Economic, Social, and Cultural Rights, the Maastricht Guidelines
on Violations of Economic, Social and Cultural Rights, and other
important ESCR documents.
• International Commission of Jurists. ESCR Fact Sheets, Geneva,
ICJ, 1 June 2003 at www.icj.org (once there click on “Legal Resource Centre” then on “Economic, Social & Cultural Rights”)
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• International Human Rights Internship Program (IHRIP). Circle of
Rights - Economic, Social & Cultural Rights Activism: A Training
Resource, 2000, at http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/circle/toc.htm
• International Human Rights Internship Program (IHRIP). Ripple
in Still Water: Reflections by Activists on Local-and National-Level Work on Economic, Social and Cultural Rights, Institute of International Education, Washington, D.C., 1997, and at
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/ripple/toc.html
• Krause, Catarina and Allan Rosas, eds. Economic, Social and Cultural Rights -A Textbook, Martinus Nijhoff, London, 1995
• Magic Lantern in co-ordination with the International Human
Rights Internship Program (“IHRIP”), Out of the Shadows (video), 2000. This is a 84-minute video on how NGOs can promote
ESC rights domestically and before the Committee. This video can
be ordered on the Magic Lantern website at http://www.magiclantern.org/ or by writing to the IHRIP at the Institute of International Education, 1400 K Street, NW Suite 650, Washington, DC
20005, United States of America
• McChesney, Allen. Promoting and Defending Economic, Social
and Cultural Rights: A Handbook, AAAS and HURIDOCS, 2000,
at http://shr.aaas.org/escr/handbook/
GENEL KAYNAKLAR
• Human Rights Internet, For The Record: The UN Human Rights
System, Ottawa, 1997-2002 at http://www.hri.ca
• Human Strategies for Human Rights, International Human Rights
– Basic Reference Guide for NGOs, at http://www.hshr.org./
hshr%20basic%20reference%20guide.htm

• United Nations Documents Research Guide at http://www.un.org/
Depts/dhl/resguide/
• University of Minnesota Human Rights Library, at http://www1.
umn.edu/humanrts/

EK VIII
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara
‹liﬂkin Sözleﬂme’nin Türkiye Cumhuriyeti
Taraf›ndan Onaylanmas›n›n
Uygun Oldu¤una Dair Kanun

Resmi Gazete: 18 Haziran 2003, Say›: 25142
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ‹liﬂkin Uluslararas›
Sözleﬂmenin Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun
Kanun No. 4867

Kabul Tarihi: 4.6.2003

MADDE 1. - Birleﬂmiﬂ Milletler taraf›ndan 16 Aral›k 1966 tarihinde
imzaya aç›lan ve Türkiye Cumhuriyeti ad›na 15 A¤ustos tarihinde
New York’ta imzalanan “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ‹liﬂkin Sözleﬂme”nin, beyanlar ve çekince ile imzalanmas› uygun bulunmuﬂtur.
MADDE 2. – Bu Kanun yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

EK IX
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara
‹liﬂkin Sözleﬂme’nin Bakanlar Kurulu
Taraf›ndan Onaylanmas›na ‹liﬂkin Karar

Resmi Gazete: 11 A¤ustos 2003, Say›: 25196
BAKANLAR KURULU
Karar Say›s›: 2003/5923
Türkiye Cumhuriyeti ad›na 15 A¤ustos 2000 tarihinde New York’da
imzalanan ve 4/6/2003 tarihli ve 4867 say›l› Kanunla onaylanmas› uygun bulunan ekli “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme”nin iliﬂkin beyan ve çekincelerle onaylanmas›; D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’n›n 25/6/2003 tarihli ve AKGY/256127 say›l› yaz›s› üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 say›l› Kanunun 3. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/7/2003 tarihinde kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.

EK X
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara
‹liﬂkin Sözleﬂme’nin Türkiye Cumhuriyeti
Taraf›ndan Onaylanmas›na ‹liﬂkin Gerekçe

GEREKÇE
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme,
BM Genel Kurulu’nun 2200 A (XXI) say›l› karar› uyar›nca 16 Aral›k
1966 tarihinde imzaya aç›lm›ﬂt›r. Sözleﬂme, 35 ülkenin onay belgelerini BM Genel Sekreteri’ne tevdi etmesi üzerine 3 Ocak 1976 tarihinde
yürürlü¤e girmiﬂtir. Ülkemiz Sözleﬂme’yi 15 A¤ustos 2000 tarihinde
imzalam›ﬂt›r.
Sözleﬂme’ye, BM üyesi olan 191 ülkeden 145’i taraf olmuﬂtur. Bu 145
ülkeye, tüm AB üyesi ülkeler ile Türkiye’nin d›ﬂ›ndaki tüm AB aday›
ülkeler ve tüm Avrupa Konseyi üyesi ülkeler dahildir.
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme,
BM bünyesinde oluﬂturulan alt› temel insan haklar› sözleﬂmesinden biridir. Di¤erleri ülkemizin taraf oldu¤u, ‹ﬂkence veya Di¤er Zalimane,
Gayr›insani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karﬂ› Birleﬂmiﬂ
Milletler Sözleﬂmesi, Her Türlü Irk Ayr›mc›l›¤›n›n Ortadan Kald›r›lmas›na ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme, Kad›nlara Karﬂ› Her Türlü Ay-

r›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleﬂmesi, Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂme ve
ülkemizin imzalad›¤› ancak onaylamad›¤› Medeni ve Siyasi Haklara
‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme’dir.
Son y›llarda insan haklar›yla ilgili konular›n ülkemizin yasal çal›ﬂmalar› içinde büyük bir önem kazanm›ﬂ olmas› ›ﬂ›¤›nda, uluslararas› insan haklar› sistemi içinde özel öneme sahip olan, ancak, bugüne kadar
taraf olmad›¤›m›z temel sözleﬂmelere kat›larak, bu konudaki yasal çerçeveyi tamamlama yönündeki çal›ﬂmalar h›zland›r›lm›ﬂt›r. Bu çerçevede, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme’ye ülkemizce taraf olunmas›, insan haklar› konular›na öncelik veren Hükümetimizin bu alanda ald›¤› en kapsaml› önlemlerin yeni bir
ad›m›n› oluﬂturacakt›r.
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme’ye
taraf olmam›z konusu da bu çerçevede de¤erlendirilmelidir. Nitekim,
19 Mart 2001 tarih ve 2001/2129 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›’na ekli, “Avrupa Birli¤i Müktesebat›n›n Üstlenilmesine ‹liﬂkin Türkiye Ulusal Program›”n›n “Siyasi Kriterler” baﬂl›¤› alt›nda, an›lan Sözleﬂme’ye
taraf olunmas› orta vadeli hedefler aras›nda yer almaktad›r.

EK XI
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara
‹liﬂkin Sözleﬂme’nin Onay› S›ras›nda
Türkiye Cumhuriyeti Taraf›ndan Yap›lan
Beyanlar ve Çekince

B‹R‹NC‹ BEYAN
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ‹liﬂkin Sözleﬂme’nin onay› s›ras›nda Türkiye Cumhuriyeti taraf›ndan yap›lan beyan›n metni.
“Türkiye Cumhuriyeti bu Sözleﬂme’den do¤an yükümlülüklerini, BM
Yasas› (Charter) (özellikle 1. ve 2. Maddeler) çerçevesindeki yükümlülüklerine uygun olarak yerine getirece¤ini beyan eder.”
Text of the declaration made by the Republic of Turkey upon ratification of the International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights.
“The Republic of TurKey declares that; it will implement its obligations under the Covenant in accordance to the obligations under the
Charter of the United Nations (especially Article 1 and 2 thereof).”
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‹K‹NC‹ BEYAN
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ‹liﬂkin Sözleﬂme’nin onay› s›ras›nda Türkiye Cumhuriyeti taraf›ndan yap›lan beyan›n metni.
“Türkiye Cumhuriyeti, bu Sözleﬂme’nin hükümlerinin yaln›zca diplomatik iliﬂkisi bulunan Taraf Devletlere karﬂ› uygulanaca¤›n› beyan
eder.”
Text of the declaration made by the Republic of Turkey upon ratification of the International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights.
The Republic of Turkey declares that it will implement the provisions
of this Covenant only to the States with which it has diplomatic relations.”
ÜÇÜNCÜ BEYAN
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ‹liﬂkin Sözleﬂme’nin onay› s›ras›nda Türkiye Cumhuriyeti taraf›ndan yap›lan beyan›n metni.
Türkiye Cumhuriyeti, bu Sözleﬂme’nin ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal ve idari düzeninin yürürlükte oldu¤u ülkesel s›n›rlar itibar›yla onaylanm›ﬂ bulundu¤unu beyan eder.
Text of the declaration made by the Republic of Turkey upon ratification of the International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights.
The Republic of Turkey declares that this Convention is ratified exclusively with regard to the national territory where the Constitution
and the legal and administrative order of the Republic of Turkey are
applied.

türkiye cumhuriyeti taraf›ndan yap›lan beyanlar ve çekince
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ÇEK‹NCE
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel haklara ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme’nin 13. maddesiyle ilgili olarak konan çekincenin metni.
“Türkiye Cumhuriyeti, Sözleﬂme’nin 13. Maddesinin (3). ve (4). Paragraflar› hükümlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›’n›n 3., 14. ve 42.
Maddelerindeki hükümler çerçevesinde uygulama hakk›n› sakl› tutar.”
Text of the Reservation of the Republic of Turkey upon ratification of
the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
“The Republic of Turkey reserves the right to interpret and apply the
provisions of the paragraph (3) and (4) of the Article 13 of the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in accordance to the
provisions under the Articles 3, 14 and 42 of the Constitution of the
Republic of Turkey.”

