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İş Dünyası ve İnsan Hakları Alanında Ulusal Eylem Planları 

 

ÖZET 

İ ş du nyası ve insan hakları arasındaki ilişki, o zellikle ikinci milenyumdan sonra 

uluslararası insan hakları gu ndemine sıkça gelen bir konu haline gelmiştir. Ğu nu mu zde 

bu tematik alandaki en popu ler belge 2011 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 

yayınlanan “İ ş Du nyası ve İ nsan Haklarına Dair Rehber İ lkeler”dir. Rehber İ lkeler; iş 

du nyası ve insan hakları alanında hem devletlere hem de o zel sekto re, politika 

oluşturma ve bunları uygulamaya do nu k yol go sterici bir o zellig e sahiptir. Bu bag lamda 

2011 yılından sonra bazı devletler, iş du nyası ve insan hakları alanında Rehber İ lkeleri 

pratikte hayata geçirmek için Ülusal Eylem Planları hazırlamaya başlamıştır. Bu 

çalışmanın konusunu da; Rehber İ lkelerin Üygulanması için hazırlanacak Ülusal Eylem 

Planlarında izlenebilecek yo ntem, eylem planının aşamaları ile du nyada bu alanda 

yaşanan ilerlemeler oluşturmaktadır. Çalışmanın Tu rkiye’de hazırlanabilecek iş 

du nyası ve insan hakları temalı bir Ülusal Eylem Planına faydalı olması u mit 

edilmektedir.   

SUMMARY 

The relationship between business and human rights has been recently at the 

international human rights’ agenda, especially after the second millennium. Nowadays, 

the most popular document in this thematic area is the “Ğuiding Principles on Business 

and Human Rights” published by Ünited Nations in 2011. Ğuiding Principles have a 

feature that guide to establish policy and their implementation in the area of business 

and human rights for both states and private sector. İn this context, some of the states 

have  prepared  National Action Plans in order to put Ğuiding Principles into practice 

since 2011. The subject of this study composes; the method which can be followed in 

the National Action Plans prepared for the implementation of the Ğuidelines, stages of 

the this plan and developments in this field in the world. İt is hoped that the study will 

be beneficial for preparing a National Action Plan on the theme of business and human 

rights in Turkey.   
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Sayfa 1 

İş Dünyası ve İnsan Hakları Alanında Ulusal Eylem Planları 

GİRİŞ 

 İ kinci Du nya Savaşı sonrası oluşan yeni du nya du zeni hem ticaretin hem de 

insan haklarının gelişmesine yol açmıştır. 1948 yılında İ nsan Hakları Evrensel 

Bildirgesi yayınlanmış ve başta ikiz so zleşmeler olarak adlandırılan Medeni ve Siyasi 

Haklar ile Ekonomik, Sosyal ve Ku ltu rel Haklara ilişkin so zleşmeler olmak u zere 

Birleşmiş Milletler nezdinde çok sayıda insan hakları so zleşmesi hazırlanmıştır. Aynı 

şekilde ticaret de gelişmiş, du nya çapında ekonomik alanda devletlerin rolu nu n 

azalması ve o zel sekto ru n etkisinin artması yo nu nde bir trend oluşmuştur. Bu trend iş 

du nyasında birçok şirket kurulmasına yol açmış ve ku reselleşen du nyada serbest 

piyasa rejiminin etkisiyle çok sayıda ulusaşırı şirket iş du nyasına merhaba demiştir.  

 İ ş du nyasında şirketlerin bu kadar bu yu mesi ve beraberinde elde ettig i 

ekonomik, sosyal ve politik gu cu n insan hakları u zerinde de etkisi olmuştur. İ ş du nyası 

ve insan hakları kelimeleri yan yana geldig inde genellikle çalışma hakkı, dinlenme 

hakkı veya sendikal haklar gibi çog unlug u ikinci kuşak haklar olarak tabir edilen hak 

grubu akla gelmektedir (Didinmez,2018:17). Ancak; o zellikle ulusaşırı şirketlerin 

1970’li yıllardan sonra isimlerinin yaşam hakkı dahil olmak u zere birçok  insan hakkı 
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ihlaline karıştıg ı iddiasıyla anılması temel hak ve o zgu rlu kler u zerinde iş du nyasının ne 

kadar etkili olabileceg ini gu ndeme getirmiştir (Didinmez, 2018:17). Üluslararası 

o rgu tler tarafından o yıllarda ulusaşırı şirketler u zerinden başlayan iş du nyasında 

insan hakları tartışmaları daha sonra ulusaşırı veya ulusal şirket ayrımı yapılmaksızın 

bu tu n işletmeleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Ö yıllardan gu nu mu ze kadar iş 

du nyasında insan hakları alanında birçok çalışma yapılmış ve hala yapılmaya devam 

edilmektedir. Ancak 2011 yılında yayınlanan “İ ş Du nyası ve İ nsan Haklarına Dair 

Rehber İ lkeler” bu alanda do nu m noktası olmuştur. Ü ç ana bo lu mden oluşan Rehber 

İ lkeler, ilk bo lu mu nde devletlere insan haklarını koruma go revi, ikinci bo lu mde 

şirketlere insan haklarına saygı go sterme sorumlulug u,  u çu ncu  bo lu mde ise hem 

devletlere hem şirketlere telafi edici ço zu m u retecek mekanizmalar kurma 

tavsiyelerinden oluşmaktadır. Rehber İ lkelerin Birleşmiş Milletler (BM)’de kabul 

edilmesinden sonra ilkelerin hayata geçirilmesi için çalışma grubu oluşturulmuştur. 

Çalışma grubu, Rehber İ lkelerin somutlaşması için her devletin Ülusal Eylem Planı 

(ÜEP) hazırlaması tavsiyesinde bulunmuştur.  

 Verilen bu gelişmeler ışıg ında bu çalışmada; iş du nyası ve insan hakları alanında 

ÜEP nedir? Rehber İ lkelerin uygulanması için hazırlanacak ÜEP’lerin faydaları ve 

zorlukları nelerdir? ÜEP hazırlamanın aşamaları ne olmalıdır? Ha lihazırda kaç u lke 

ÜEP hazırlamıştır?  gibi sorular cevaplanmaya çalışılacaktır. Bu amaç dog rultusunda 

BM’nin ÜEP hazırlama rehberinin son versiyonu(ÜNWĞ,2016) temel alınacaktır. 

Bununla birlikte Danimarka İ nsan Hakları Enstitu su nu n bu konuya ilişkin rehberinden 

de faydalanılacaktır. Bu minvalde çalışmaya iş du nyası ve insan hakları arasındaki ilişki 

ile başlanacak, kısaca uluslararası du zeyde bu alanda gu nu mu ze kadar yapılan 

çalışmalar ile Rehber İ lkelerden bahsedilerek devam edilecek ve sonrasında detaylı bir 

şekilde ÜEP konusu işlenecektir. Çalışmanın u lkemizde Rehber İ lkelerin uygulanması 

için hazırlanabilecek bir ÜEP’ye katkı sag layabileceg i du şu nu lmektedir. 

 

1. İş Dünyası ve İnsan Hakları Arasındaki İlişki 
 

 Şirketlerin insan hakları u zerinde derin bir etkisi olabileceg i uzun zamandır 
bilinmektedir. Bu etki, bir yandan du nyanın do rt bir yanında insanların yaşam 
standartlarını arttırabilecek yenilik ve hizmetlerin sunulması şeklinde olumlu 
olabilirken dig er yanda insanların yaşamını yok edebilecek, işçileri so mu recek veya 
toplumları go çe zorlayabilecek ticari faaliyetler sonucunda olumsuz olabilmektedir. 
Ayrıca, şirketler insan hakları ihlallerinin yalnızca faili deg il suç ortag ı konumunda da 
bulunabilmektedir. Ö rneg in, şirketler, o zel gu venlik gu çlerinin protestoları şiddetle 
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bastırmasına yardım edebilmekte ya da muhalifleri cezalandıran devletlere mu şterileri 
hakkında o zel bilgileri verebilmektedir(ÜN,2014:4-5). Ö rnekler yaşanmış birkaç ihlal 
iddiasıyla çog altılabilir. Mesela Ğu ney Afrika’da Dog ruluk ve Üzlaşma Komisyonu, 
şirketlerin 1960’lı yılların başından beri Apartheid rejimi ile “işbirlig i yapmaya istekli” 
ve “statu konun korunmasında çıkarları” oldug u sonucuna varmıştır 
(ÜNĞC,ÖHCHR,2014:20). Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ise Dog al Kaynakların 
Yasadışı Kullanımına Dair Birleşmiş Milletler Paneli'nin 2003 yılında yayınladıg ı 
raporda, uluslararası şirketlerin dog al kaynakları so mu rmesinin, insan haklarının 
yaygın bir biçimde ihlal edilmesiyle sonuçlanan kanlı bir iç savaş başlattıg ı ve 
şirketlerin bu ihlalleri gerçekleştiren grupları finanse ettig i yazılmıştır 
(ÜNĞC,ÖHCHR,2014:20). 

 Üluslararası alanda kabul go rmu ş olan hakların hemen hemen hepsi ticari alanla 
az ya da çok ilgilidir(Ruggie,2006). Şirketler, çalışanlarından başlayarak u ru n veya 
hizmetlerinin ulaştıg ı son noktaya kadar geniş bir kesimin hakları u zerinde etki 
yaratabilme kapasitesine sahiptir. Bu etki alanı içinde, tedarik zincirlerinin bu tu n 
halkaları, faaliyetlerinin dışsallıg ından etkilenen bu tu n insanlar ve tabiat da 
bulunmaktadır.   

 Tablo 1’de bir şirketin insan hakları u zerinde yol açabileceg i etkilere birkaç 
o rnek verilmiştir. Tablo 1’den go ru lebileceg i u zere şirketler; hem kendi iç işleyişlerinde 
hem de dış ilişkilerinde insan hakları u zerinde etkide bulunabilmektedir. Bu nedenle iş 
du nyasının bu gibi etkileri uluslararası o rgu tler tarafından birtakım çalışmalarla 
du zenlenmeye çalışılmıştır.  

 



Kaynak: Shift, Oxfam, Global Compact Network Hollanda, İnsan Haklarına Saygılı İş Yapma: Şirketlere Yönelik 
Kılavuz, 2016, sayfa 25. 

İş Dünyası ve İnsan Hakları Alanında Ulusal Eylem Planları 

      Tablo 1: Bir Şirket ile İnsan Hakları Arasındaki Bağlantıya Örnekler 

 

ŞİRKET FONKSİYONU İLGİLİ SORUNLARA ÖRNEKLER ETKİLENEN İNSAN HAKLARINA 

İnsan 

Kaynakları 

· Kadınlar ve erkeklere eşit iş için eşit ücret ödeni-
yor mu? 

· Kadın ve erkek personel işe alım, ücretlendirme 
ve terfi kararları tamamen işçilerin yetkinliklerine 
dayalı olarak mı gerçekleştiriliyor? 

· Ayrımcılık yasağı  

· Kadın hakları  

Sağlık ve 

Güvenlik 

· İşyerleri, personelin zihinsel ve fiziksel sağlığı 
açısından güvenli mi? 

 

· Adil ve uygun koşullar altında 
çalışma hakkı 

· Sağlık hakkı 

Satın Alma · Tedarikçiler; çocuk işçi çalıştırma, zorla işçi çalış-
tırma, örgütlenme ve toplu sözleşme özgürlüğü-
ne ilişkin standartlar da dahil olmak üzere temel 
işgücü standartlarına uyuyor mu? 

 

· Sendika kurma ve üye olma 
hakkı 

· Toplu sözleşme hakkı 

· Kölelik yasağı 

· Çocuk hakları 

Ürün Güvenliği · Ürünlerden herhangi biri, müşteriler veya son 
kullanıcılar açısından potansiyel olarak tehlikeli 
mi? (örneğin, sağlıklarını olumsuz etkileyebile-
cekleri veya hassas kişisel bilgilerin yayılmasına 
yol açabilecekleri için) 

· Sağlık hakkı 

· Gizlilik hakkı 

Halkla İlişkiler 

 

· Tesislere yakın bölgelerde yaşayan yerel halklar 
şirket faaliyetlerden etkileniyor mu? (örneğin, 
kirlilik, aşırı toz veya gürültü nedeniyle) 

· Şirket faaliyetleri insanların farklı bir yere taşın-
masına yol açıyor mu? 

· Yeterli bir yaşam standardı hak-
kı 

· Su hakkı 

· Sağlık hakkı 

· Yerli halkların hakları 
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2. Uluslararası Örgütlerin Çalışmaları ve Rehber İlkeler 
 

 İ ş du nyasında insan hakları tartışmaları ve şirketlerin insan hakları u zerinde 
etkileri ilk modern şirketin kuruldug u gu ne kadar geri go tu ru lebilir. Sanayi devrimiyle 
birlikte ikinci kuşak haklar olarak tabir edilen hakların bir kısmının ortaya çıkış 
su recinde iş du nyasında yaşanan gelişmelerin veya ihlallerin de payı bulunmaktadır. 
Ancak burada o nemli olan ayrım bahsedilen bu hakların devlete karşı ileri su ru lmesi 
veya devletten bir beklenti içermesi, en nihayetinde devletin yu ku mlu lu g u nde 
olmasıdır. İ ş du nyasında insan hakları hareketi ise devletlerin insan haklarını koruma 
yu ku mlu lu g u nu n yanına şirketlerin insan haklarına saygı go sterme sorumlulug unu da 
ekleyerek ilerlemektedir. Bu o zellig iyle iş du nyasında insan hakları yalnızca devlete 
vurgu yapan klasik insan hakları anlayışından biraz farklılaşmaktadır.  

 BM kuruldug u gu nden bu yana insan hakları alanında çok sayıda belge ve 
so zleşme hazırlamıştır. Ancak bu tu n devletler bu so zleşmelere taraf deg ildir ve her ne 
kadar insan hakları evrensel haklar olarak kabul go ru yor olsa da uygulamada u lkeler 
arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, ku reselleşme ile birlikte 
ulusaşırı şirketlerin iş hacminin ve etki alanlarının artması insan hakları ihlalleri 
durumunda bu şirketleri hangi devletin yargılayacag ı sorununu dog urmuştur. Bu ve 
benzeri gerekçelerle ulusaşırı şirketlerin sınır dışında insan haklarını ihlal ettig i 
iddialarının gu ndeme gelmesi, 1970’li yıllarda BM’nin bu soruna neşter vurma 
girişimine sahne olmuştur. Bu çerçevede 1973’de BM’nin ulusaşırı şirketlerin 
faaliyetlerini incelemek için kurdug u komisyon tarafından  “Ülusaşırı Şirketlerin 
Üyması Ğereken Davranış Kuralları” hazırlanmış; ancak gelişmiş u lkelerin karşı çıkması 
nedeniyle Kurallar hayata geçirilememiştir (Yıldırım,2014:387). 
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 Bu gelişme u zerine Ekonomik İ şbirlig i ve Kalkınma Ö rgu tu  (ÖECD) 1976’da 
ulusaşırı şirketler hakkında du zenleme yapan ilk çok taraflı(Ruggie,2015:1) belge 
sayılan ÖECD Çok Üluslu Şirketler Rehberi’ni yayınlamıştır.  Bir yıl sonra Üluslararası 
Çalışma Ö rgu tu  de Çokuluslu Şirketler ve Sosyal Politika ile ilgili İ lkeler Ü çlu  
Bildirge’sini yayınlamıştır.  İ lerleyen yıllarda birçok kez gu ncellenen bu belgeler ilk 
hallerinde daha çok ulusaşırı şirketlere ve hu ku metlere; istihdam alanıyla ilgili yol 
go sterici ilkelere yer vermiştir.   

 Ülusaşırı şirketler u zerinden başlatılan iş du nyasında insan hakları çalışmaları, 
2000’li yılların başında ulusaşırı veya ulusal şirket ayrımı yapılmaksızın bu tu n 
işletmeleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler 
tarafından 2000 yılında Ku resel İ lkeler So zleşmesi (Ğlobal Compact) yayınlanmıştır. Bu 
ilkelerin birincisi; iş du nyasını, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeye ve haklara 
saygı duymaya, ikincisi de; iş du nyasını, insan hakları ihlallerinin suç ortag ı olmamaya 
davet etmektedir. Su rdu ru lebilir ekonomi perspektifi taşıyan So zleşme; çalışma 
standartları, çevre ve yolsuzlukla mu cadele konularını da ele almaktadır.   

 Ku resel İ lkler So zleşmesi’nden sonra BM, 2005 yılında dog rudan ve yalnızca iş 
du nyası ve insan hakları konusunu ele alması için Harvard Ü niversitesi Profeso ru  John 
Ruggi’yi o zel temsilcisi olarak atamıştır. Ö zel temsilci 6 yıllık çalışmasının ardından 
2011 yılında, “İ ş Du nyası ve İ nsan Haklarına Dair Rehber İ lkeler” isimli belgeyi 
hazırlamıştır. İ nsan Hakları Konseyi tarafından kabul edilen Rehber İ lkeler,  devletlere 
insan haklarını koruma yu ku mlu lu g u , şirketlere ise saygı go sterme sorumlulug u tayin 
etmekte, hak ihlali durumunda ise sonuçların yargısal ya da yargı dışı mekanizmalar 
tarafından telafi edilmesi gerektig ini ileri su rmektedir. Ü ç su tundan oluşan Rehber 
İ lkeler; tu m devletler ve bu yu klu g u , sekto ru , yeri, mu lkiyeti ve yapısı ne olursa olsun 
çok uluslu ve dig er tu m ticari şirketler için geçerlidir (A/HRC/17/31:1). 

Tablo 2’de Rehber İ lkelerin u ç temel su tununa yani; devletin insan haklarını 
koruma go revi, şirketlerin insan haklarına saygı go sterme sorumlulug u ve telafi edici 
ço zu m başlıklarına ilişkin maddelerin dag ılımı go sterilmiştir.  
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Tablo 2:  Rehber İlkelerin  3 Sütununa Genel Bakış  

SÜTUN 1: 

DEVLETİN İNSAN HAKLARINI 

KORUMA GÖREVİ 

SÜTUN 2: 

ŞİRKETLERİN İNSAN HAKLARI-

NA SAYGI GÖSTERME SORUM-

LULUĞU 

SÜTUN 3: 

TELAFİ EDİCİ ÇÖZÜME ERİŞİM 

TEMEL İLKELER 

(İlke 1-2) 

UYGULAMA İLKELERİ 

· Devletin genel yasal ve 

politika işlevleri (ilke 3) 

· Devlet-işletme bağı 

(ilke 4-6) 

· Çatışma bölgelerinde 

şirketlerin insan hakla-

rına saygı göstermesi-

nin desteklenmesi  

(ilke 7) 

· Politika tutarlılığının 

sağlanması  

(ilke 8-10) 

 

TEMEL İLKELER 

(İlke 11-15) 

UYGULAMA İLKELERİ 

· Politika taahhüdü  

      (ilke 16) 

·  İnsan hakları durum değer-

lendirmesi 

       (ilke 17-21) 

· Telafi (ilke 22) 

· Koşullar konusu  

     (ilke 23-24) 

 

 

TEMEL İLKELER 

(İlke 25) 

UYGULAMA İLKELERİ 

· Devlet temelli yargısal mekanizmalar (ilke 

26) 

· Devlet temelli yargısal olmayan şikâyet 

mekanizmaları (ilke 27) 

  · Devlet temelli olmayan şikâyet mekaniz-

malarına erişim (ilke 28) 

· Devlet temelli olmayan şikâyet mekaniz-

maları  

(ilke 29) 

· Çok paydaşlı girişimler  

(ilke 30) 

  · Yargısal olmayan şikâyet mekanizmaları 

için etkililik  

       (İlke 31) 
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Kaynak: UNWG, Guidance on National Action Plans on Business and Human Rights,    Geneva, November 
2016, sayfa 17.  

 Rehber ilkeler, ilk iki su tununda devletin go revleri ile şirketlerin sorumlulug u 
arasında açık bir çizgi çizmiştir. Ancak u çu ncu  su tun için aynı şeyi so ylemek mu mku n 
deg ildir. Ü çu ncu  su tunda telafi edici ço zu me erişim için hem devlete hem de şirketlere rol 
biçilmiştir. İ lkelerin su tunlara go re dag ılımının go ru ldu g u  Tablo 2’de dikkat çekilmesi 
gereken başka bir nokta ise 30 ve 31. ilkenin hem devletler hem de şirketler için geçerli 
oldug udur. 

3. İş Dünyası ve İnsan Hakları Alanında Ulusal Eylem Planları 
 

3.1. Ulusal Eylem Planı Nedir?  

 Ülusal Eylem Planları, bir Devletin belirli bir politika alanı veya konusuyla ilgili 
uluslararası, bo lgesel veya ulusal yu ku mlu lu klerin ve taahhu tlerin uygulanmasını 
desteklemek için benimseyeceg i o ncelikleri ve eylemleri ifade ettig i politika belgeleridir 
(DİHR, İCAR,2014:8). 

 İ nsan hakları u zerine ulusal planlar fikri, 1993 Du nya İ nsan Hakları Konferansı 
sırasında ortaya çıkmıştır. Viyana Deklarasyonu'nun, kapanış belgesinde her devletin, insan 
haklarının geliştirilmesi ve korunmasını artıracak adımları belirleyen ÜEP hazırlaması 
tavsiye edilmiştir (ÜN,1993:24). 

3.2. Rehber İlkelerin Uygulanması için Ulusal Eylem Planları 
 

 BM İ nsan Hakları Konseyi’nde 2011 yılında İ ş Du nyası ve İ nsan Haklarına Dair 
Rehber İ lkelerin kabul edilmesiyle beraber Rehber İ lkelerin etkin ve kapsamlı bir şekilde 
uygulanmasını teşvik etmek u zere “İ ş du nyası ve İ nsan Hakları Çalışma Ğrubu”(HRC,2011) 
kurulmuştur. 

 Çalışma grubunun çabalarıyla Haziran 2014'te, İ nsan Hakları Konseyi, tu m Ü ye 
devletleri, Rehber İ lkelerin uygulanmasını teşvik etmek için Ülusal Eylem Planları 
geliştirmeye çag ırmıştır(HRC,2014). Benzer çag rı, Avrupa Birlig i (AB) tarafından(EÜ,2011) 
2011 ve 2012 yıllarında, Avrupa Konseyi tarafından(EC,2012) 2014 yılında, Amerikan 
Devletleri Ö rgu tu  tarafından (ÖAS,2016)  2016 yılında kendi u ye devletleri için de 
yapılmıştır. Ayrıca, Ekonomik İ şbirlig i ve Kalkınma Ö rgu tu  (ÖECD),  Afrika Birlig i (AfB), 
Ğu neydog u Asya Ü lkeleri Birlig i (ASEAN), Ğ7 ve Ğ20 zirveleri, sivil toplum o rgu tleri ve iş 
du nyası dernekleri de ÜEP yapımını destekler açıklamalarda bulunmuştur
(DİHR,İCAR,2017:13-15). 2011'den sonra, kısmen de bu girişimlere bag lı olarak, bazı  dev- 

   Doğrudan Devletin Yükümlülüğündeki İlkeler 

 Doğrudan Şirketlerin Sorumluluğundaki ilkeler  

30 ve 31. ilke hem devletin hem de 
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letler iş du nyası ve insan hakları alanında Rehber İ lkelerin uygulanması için ÜEP’ler 
geliştirmeye başlamıştır (DİHR,İCAR, 2014:10-13). 

 BM İ ş Du nyası ve İ nsan Hakları Çalışma Ğrubu, iş du nyası ve insan hakları 
konusunda o zerk bir ÜEP hazırlanmasını tavsiye etmekle birlikte Rehber İ lkelerin 
uygulanması sag layacak ÜEP’lerin; kalkınma, insan hakları, çalışma hakları veya kurumsal 
sosyal sorumluluk u zerine odaklanan dig er planlar içerisinde yer almasını da olumlu 
gelişmeler olarak deg erlendirmektedir (ÜNWĞ,2016:3). Ancak AB, iş du nyası ve insan 
hakları temalı bazı ÜEP’lerin yalnızca kurumsal sosyal sorumluluk ve Rehber İ lkelerin ikinci 
su tununda yer alan şirketlerin insan haklarına saygı go sterme sorumlulug una odaklandıg ı 
gerekçesiyle, bu iki alanda hazırlanacak ÜEP’lerin birbirinden ayrı olmasını talep 
etmektedir (DİHR,İCAR,2017:11). 

 

3.3. UEP Hazırlamanın Faydaları 
 

 ÜEP’ler iş du nyası ve insan hakları ile ilgili kamu politikası u zerinde daha fazla 
koordinasyon ve tutarlılık sag ladıg ından hu ku metlere çok sayıda fayda sag lamaktadır. 
(ÜNWĞ,2016:1).  Bu faydalardan biri, iş du nyasında insan hakları ve Rehber İ lkeler 
konusunda farkındalıg ı artırmaktır. Dig er bir fayda ise; ulusal diyalog ve Rehber İ lkelerin  
uygulanmasını teşvik etmektir. Bu teşvik, Rehber İ lkelerin toplum genelinde uygulanması  



Sayfa 10 

İş Dünyası ve İnsan Hakları Alanında Ulusal Eylem Planları 

için ek kaynakların seferber edilmesine de katkı sag layacaktır. ÜEP hazırlamak, insan 
haklarına saygı ve uluslararası taahhu tlerin yerine getirilmesi ku ltu ru nu  
gu çlendirilerek iş du nyasındaki insan hakları ihlallerini o nleme ve azaltmaya yardımcı 
olacaktır (DİHR,İCAR,2017:16). 

 ÜEP’nin uygulamasının; su rekli izlenmesi, o lçu lmesi ve deg erlendirilmesi de çok 
paydaşlı diyalog için daimi bir platform kurulmasına yol açacaktır. Aynı zamanda 
ÜEP’ler ulusal o ncelikleri ve somut politika o nlemlerini ve eylemlerini tanımlayarak 
ilgili ulusal ve uluslararası paydaşlar için şeffaflık ve o ngo ru lebilirlik sag layacaktır 
(ÜNWĞ,2016:1). 

 ÜEP’ler çog unlukla Rehber İ lkelerin devletin sorumlulug uyla ilgili kısmına 
dayansa da ticari işletmeler arasında insan haklarına dayalı su rdu ru lebilir kalkınmanın 
teşvik edilmesine de destek olacaktır (DİHR,İCAR,2017:16). 

 

3.4. UEP Hazırlanırken Karşılaşılan Zorluklar 
 

İ ş du nyasında insan haklarının korunmasında o nemli bir araç olan ÜEP’nin 
hazırlanması çok yo nlu  ve kapsayıcı bir nitelig e sahip oldug undan bir takım zorlukları 
beraberinde getirebilmektedir. Bu çerçevede o ncelikle devletin istihdam, ayrımcılıkla 
mu cadele gibi başka alanlarda o nceden hazırladıg ı ve hali hazırda yu ru ttu g u  ÜEP’ler ile 
iş du nyası ve insan haklarına ilişkin hazırlayacag ı ÜEP’nin kesişen noktalarının bir 
karışıklıg a neden olabileceg i go z o nu nde bulundurularak farklı ÜEP’lerin entegre 
edilmesi veya birbirine uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Bir dig er 
karşılaşılabilecek zorluk ise su recin kapsayıcı ve katılımcı bir şekilde ilerlemesinin 
sag lanmasıdır (DİHR,İCAR,2017:17). 

 

4. UEP Hazırlamanın Aşamaları 
 

 ÜEP hazırlama aşamalarına geçmeden o nce belirtmek gerekir ki Rehber 
İ lkelerin uygulanması alanında hazırlanacak ÜEP’ler için tek tip veya zorunlu bir ÜEP 
hazırlama rehberi bulunmamaktadır. ÜEP hazırlamak için bir şekil şartı olmasa da 
etkili bir ÜEP için do rt kriter go ze çarpmaktadır. Bu kriterlere go re ÜEP’ler; 

1) Rehber İ lkeler u zerine kurulmalıdır. 

2) Ülusal çaptaki belirli zorluklara cevap vermelidir. 

3) Kapsamlı ve şeffaf bir su reçle geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.   

4) Du zenli olarak go zden geçirilmeli ve gu ncellenmelidir.(ÜNWĞ,2016:3) 
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ÜEP hazırlamak için o ncu  olan ve su rekli gu ncellenen iki rehber bulunmaktadır. 
Bunlar; Danimarka İ nsan Hakları Kurumu (The Danish İnstitute for Human Rights) ve 
Üluslararası Kurumsal Sorumluluk Yuvarlak Masası (The İnternational Corporate 
Accountability Roundtable) ortaklıg ında hazırlanan rehber ve BM İ ş Du nyası ve İ nsan 
Hakları Çalışma grubu tarafından geliştirilen rehberdir. İ ki rehberde o z olarak 
birbirlerine oldukça yakın olmasına rag men çalışmanın giriş bo lu mu nde belirtildig i 
u zere, ÜEP aşamaları, BM’nin rehberi temel alınarak aktarılacak ancak dig er rehberden 
de faydalanacaktır.  

Çalışmaya temel olan rehbere go re BM İ ş Du nyası ve İ nsan Hakları Çalışma 
Ğrubu, ÜEP hazırlarken hu ku metlere 15 adımdan oluşan beş aşamalı bir su reci takip 
etmeyi o nermektedir (ÜNWĞ,2016:ii). Birinci ve u çu ncu  aşama arası ÜEP’nin gelişim 
su recini tarif ederken, do rt ve beşinci aşamada planı uygulama, izleme ve gu ncelleme 
aşamalarını içermektedir. Tablo 3’te ÜEP’nin 15 aşamasına yer verilmiştir.  
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Tablo 3: UEP’nin Aşamaları 

 

    Kaynak: UNWG, Guidance on National Action Plans on Business and Human Rights,    Geneva, November 2016, sayfa i-ii. 
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4.1. Başlatma  
 

 Bir ÜEP su recindeki ilk ve merkezi adım, hu ku metin bir ÜEP’nin geliştirilmesi ve 
uygulanması için sag lam ve uzun vadeli bir taahhu t oluşturmasıdır. Bu taahhu t, 
hu ku metin ÜEP’nin hazırlanmasına o ncelik vermesine yardımcı olacaktır 
(DİHR,İCAR,2017:19). 

Başlangıç aşamasında ÜEP’nin yapımını ve koordinasyonunu kimin u stleneceg i 
yani liderin kim olacag ının belirlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede su recin 
yo netilmesi için bir veya birkaç kamu kuruluşu belirlenebilmektedir. Bazı u lkelerde 
ÜEP için liderlig i bir bakanlık yapabilmekte (Dışişleri veya Ekonomi bakanlıg ı gibi) bazı 
u lkelerde ise Ülusal İ nsan Hakları Kurumları ÜEP yapımında lider rolu  u stlenmektedir 
(DİHR,İCAR,2017:20).  

 Su reç boyunca ilgili hu ku met dışı paydaşlarla bag lantı kurulması, bir ÜEP'nin 
etkinlig i ve meşruiyeti için gerekli go ru lmektedir. Hu ku metler, ilgili tu m paydaşları 
su rece katılmaya davet etmelidir. Bunlar arasında, sivil toplum o rgu tleri, ulusal insan 
hakları kurumları, sendikalar, iş du nyasının temsilcileri, dernekler ile iş du nyasının 
olumsuz etkilerine en çok maruz kalan kesimin temsilcileri (çocuklar, kadınlar, yerli 
halklar, etnik azınlıklar ve engelli aileler gibi) bulunmalıdır (ÜNWĞ,2016:6).  

 İ lk aşamanın son adımı olarak, Hu ku met kendi birimlerini ve sivil toplum 
kuruluşlarını dikkate alarak bir çalışma planı geliştirmeli ve ÜEP’nin hazırlanması için 
yeterli kaynak tahsis etmelidir. Hazırlanacak çalışma planı, ÜEP’nın insan hakları, 
çalışan hakları, kurumsal sosyal sorumluluk veya kalkınma gibi ilgili dig er hu ku met 
stratejileriyle ilişkisi hakkında da açıklama içermelidir. İ lgili tu m kamu paydaşları 
tarafından kararlaştırıldıktan sonra, plan ilgili sivil toplum paydaşları arasında 
yayınlanmalı ve dag ıtılmalıdır. Su reç geliştikçe, paydaşlar plandaki deg işiklikler 
hakkında bilgilendirilmeli ve plan du zenli olarak gu ncellenmelidir (ÜNWĞ,2016:6-7). 
Plandan sorumlu hu ku met kuruluşu, ÜEP’yi geliştirmek için gerekli insan kaynag ı ve 
mali kaynaklara sahip olmalıdır (DİHR,İCAR,2017:21). 

 

4.2. Değerlendirme ve Danışma 
 

 Deg erlendirme aşamasına; şirketlerin ve iş du nyasının faaliyetleri sonucunda 
ortaya çıkardıg ı veya ortaya çıkması muhtemel olan olumsuz insan hakları etkilerini 
anlamakla başlanmalıdır. Bu etkiler analiz edilirken, hem u lkedeki yerleşik şirketler 
hem de merkezi u lkede bulunan şirketlerin devletin yargı yetkisi dışında yaptıg ı 
işlemler dahil edilmelidir. Sonraki aşama Rehber İ lkeler ve uygulamalar arasındaki 
boşlukları tanımlamaktır.  Bu kapsamda hem devletin hem de şirketlerin Rehber 
İ lkeleri uygulamadaki eksiklikleri ve olumsuz insan hakları etkileri haritalanmalıdır. 
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Haritalama yapılırken ilgili paydaşlara danışılmalı ve o ncelikli alanlar belirlenmelidir. 
Çalıştaylar, çevrimiçi anketler, kamuya açık oturumlar veya yazılı sunumlar gibi 
araçlarla danışma su reci, ilgili tu m hu ku met dışı paydaşlar için açık ve erişilebilir hale 
getirilmelidir (ÜNWĞ,2016:7-8). 

 

4.3. Taslak Hazırlama 
 

 Deg erlendirme ve danışma aşaması bittikten sonra, ÜEP’nin ilk taslag ı 
hazırlanmalıdır.  Taslak hazırlanırken, ilgili tu m kurumların aktif katılımını sag lamak, 
farklı çıkarlar arasında arabuluculuk yapmak ve hu ku met politikaları ve du zenlemeleri 
arasında tutarlılıg ı sag lamak için çaba go stermelidir (ÜNWĞ,2016:9). 

 Taslakta hu ku metin taahhu t beyanı, geri plan ve u lkedeki şartlar, mevcut ve 
planlanan uygulamalar hakkında devletin go ru şu nu n açıklamasının yanı sıra izleme, 
ilerlemeyi o lçme ve gu ncelleme kısımlarının ana hatları da bulunmalıdır. Bir ÜEP, iş 
du nyası ile ilgili olumsuz insan hakları etkilerinden en etkili korumayı mu mku n kılacak 
odaklanmış ve ulaşılabilir faaliyetlerin ana hatlarını çizmelidir. Bu amaçla, 
hu ku metlerden, Rehber İ lkelerde yer alan ilkelerle paralel olarak mevcut eylemleri ve 
planladıkları eylemleri tek tek açıklamaları beklenmektedir (ÜNWĞ,2016:9).  Ö rnek 
vermek gerekirse Rehber İ lkelerin birinci maddesi şu şekildedir: 

“Devletler kendi bölgeleri ve yetki sınırları içinde ticari işletmeler de dahil 
olmak üzere üçüncü tarafların insan hakları ihlaline karşı durmak 
zorundadır. Bu durum, etkili politikalar, yasalar, yönetmelikler ve hükümler 
yoluyla, bu ihlallerin önlenmesi, soruşturulması, cezalandırılması ve telafi 
edilmesi için uygun adımların atılmasını gerektirir.” 

 Bu maddeye go re planlanan eylemler; devletin, uluslararası veya bo lgesel insan 
hakları so zleşmelerini imzalamak, yumuşak hukuk enstru manları geliştirmek şeklinde 
olabilir. Tabiidir ki, alınacak o nlemler ve planlanan uygulamalar her u lkede farklılık 
go sterecektir. Ö rneg in tekstil sekto ru nu n lokomotif oldug u bir u lkeyle bilişim 
sekto ru nu n o ncu  sekto r oldug u bir u lkede şartlar aynı olmayacaktır.  

 Taslak hazırlandıktan sonraki kısım ilgili paydaşlara danışmaktır. Bunu 
yapmanın etkin bir yolu, taslak belge hakkında yazılı yorum istemek olabilir. ÜEP 
taslag ını paydaş yorumları ışıg ında go zden geçirdikten sonra, ÜEP nihai aşamaya 
getirilerek sonuçlandırılmalıdır (ÜNWĞ,2016:9). 
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4.4. Uygulama  
 

 Tamamlanan ÜEP’ler uygulamaya geçilmesi için uygun araçlarla 
yayınlanmalıdır. ÜEP'ler, yalnızca hu ku met tarafından verilen taahhu tlerin 
uygulanması kadar etkilidir. ÜEP'de belirtilen her eylem için, açık hedefler, 
sorumluluklar ve zaman çizelgeleri tanımlanması ve gerekli mali kaynakların 
sag lanması ÜEP'nin uygulanması da kolaylaştırılacaktır (ÜNWĞ,2016:9-10). 

 Sivil toplum paydaşları uygulama su recini izleyebilmeli ve onların yorumları ve 
tavsiyeleri dikkate alınmalıdır. Bu kapsamda çok paydaşlı izleme grubu kurmak ve 
izleme yo ntemleri tanımlamak uygulamanın etkinlig i ve şeffaflıg ına katkı sag layacaktır. 
Hu ku met ÜEP’nin uygulanmasına ilişkin çok paydaşlı izleme grubunun ilerleme 
hakkında raporlamalarını ve tavsiyelerini dikkate almalıdır (ÜNWĞ,2016:10). 

 

4. 5. Güncelleme 
 

 Planlama do nemi biten veya deg işen şartlara go re yenilenme ihtiyacı dog an 
ÜEP’lerin gu ncellenmesi gerekmektedir. Yapılacak gu ncelleme, iş du nyasının olumsuz 
insan hakları etkilerinin o nlenmesi, hafifletilmesi ve telafi edilmesi ile ilgili bir o nceki 
ÜEP'nin etkinlig inin kapsamlı bir deg erlendirmesine dayanmalıdır. Bu deg erlendirme, 
ulusal insan hakları kurumları veya dig er uzmanlar gibi bag ımsız bir kuruluş tarafından 
yapılmalı ve ilgili paydaşlarla istişareleri içermelidir. Hu ku metler ulusal insan hakları 
kurumları veya dig er dış uzmanlarla işbirlig i yaparsa, deg erlendirmenin gu venilirlig i 
yu ksek olacaktır. Hu ku met, deg erlendirmeyi ve deg erlendirmenin sonuçlarını kamuya 
açık hale getirmelidir (ÜNWĞ,2016:10). 

 Deg erlendirmeler ve istişarelere dayanarak, hu ku met kurumları ÜEP'nin 
gu ncellenmiş bir versiyonunu hazırlamaya devam etmelidir. Taslak, daha o nce 
tanımlanan hu ku met dışı pay sahipleri ile istişare edilmeli ve sonra u zerinde uzlaşılan 
metin ÜEP’nin son su ru mu  olarak kamuoyuna sunulmalıdır (ÜNWĞ,2016:10).  

 Verilen bu bilgiler ışıg ında ÜEP’nin bu tu n aşamalarını Tablo 4’teki gibi 
o zetlenebilecektir. 

Tablo 4: UEP Döngüsü 
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 Tablo 4, ÜEP’lerin yaşayan belgeler oldug u şeklinde yorumlanabilir. Bu yu zden 
ÜEP’lerin gu nu n koşulları dikkate alınarak su rekli gu ncellenmesi gerekmektedir.  

 

5. Dünyadaki UEP Hazırlama Çalışmaları 
 

 Rehber İ lkelerin 2011 yılında yayınlanması ve 2014 yılında BM çalışma 
grubunun Rehber İ lkelerin uygulanmasını teşvik etmek amacıyla ÜEP hazırlanması 
tavsiyesinde bulunması arasında geçen su reçte bazı u lkeler kendi inisiyatifleriyle 
ÜEP’ler geliştirmiştir. Bu kapsamda Birleşik Krallık, 2011'de bir ÜEP oluşturmak için 
taahhu tte bulunmuş ve planı Eylu l 2013'te hayata geçirmiştir (İCAR, 
ECCJ,Dejusticia,2017:7). Bo ylece iş du nyası ve insan hakları alanına odaklanan ve 
o zellikle Rehber İ lkelerin uygulanması u zerine bir ÜEP yayımlayan ilk u lke Birleşik 
Krallık olmuştur. Birleşik Krallık hu ku metini Hollanda hu ku meti takip etmiş ve iş 
du nyası ve insan hakları alanında ÜEP yayımlayan ikinci u lke Hollanda olmuştur (İCAR, 
ECCJ,Dejusticia,2017:10).    

 Do rdu ncu  bo lu mu n başında bahsedilen ve 2014 yılında piyasaya su ru len iki 
farklı ÜEP hazırlama rehberiyle birlikte, du nya genelinde Rehber İ lkelerin uygulanması 
için hazırlanan ÜEP sayısında artış yaşanmıştır. Anılan bu rehberler gu ncellenerek iş 
du nyası ve insan hakları alanında hazırlanacak ÜEP’lerde go zetilmesi gereken koşulları 
daha da ileri boyutlara taşıyacak çalışmalara o n ayak olmuştur. Bu çerçevede, İ ş 
du nyası ve İ nsan Hakları Ülusal Eylem Planları şemsiyesi altında yer alabilecek 
konulardan olan; Çocuk Hakları (DİHR,İCAR,ÜNİCEF,2015), İ nsan Hakları Savunucuları 
(İSHR,İ CAR,2016) ve Madencilik sekto ru  (DPLF,(İCAR,2017) gibi konularında tematik 
rehberler hazırlanmıştır. Tematik rehberler, ÜEP hazırlanırken bazı insan hakları 
meselelerinde daha derine inmede yardımcı olabilecektir.  

 Rehber İ lkelere hayat verildikten sonra BM Çalışma grubunun da teşvikiyle çok 
sayıda devlet ÜEP hazırlamış veya hazırlamayı taahhu t etmiştir. Bunlara ilave olarak, 
şu anda ÜEP geliştirme su recinde olan veya ulusal insan hakları kurumları ya da sivil 
toplum o rgu tlerinin katkısıyla ÜEP hazırlamak için çaba sarf eden çok sayıda u lke 
bulunmaktadır. Bu u lkelerin isimleri ve içinde bulundukları su reç, Tablo 5 yardımıyla 
aktarılmaya çalışılmıştır.  
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UEP HAZIRLAYAN DEVLETLER 

VE UYGULAMA BAŞLANGIÇ TARİHLERİ 

UEP GELİŞTİRME SÜRECİNDE 
OLAN VEYA UEP HAZIRLAMAYI 
TAAHHÜT EDEN DEVLETLER: 

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUM-
LARI VEYA SİVİL TOPLUMUN UEP 
GELİŞTİRİLMESİNDE ADIM ATMAYA 
BAŞLADIĞI ÜLKELER: 

1. İngiltere - Eylül 2013, Mayıs 2016 
güncelleme 

2. Hollanda - Aralık 2013  

3. Danimarka - Nisan 2014  

4. Finlandiya - Ekim 2014  

5. Litvanya - Şubat 2015  

6. İsveç - Ağustos 2015 

7. Norveç - Ekim 2015  

8. Kolombiya - Aralık 2015  

9. İsviçre - Aralık 2016 

10. İtalya - Aralık 2016 

11. ABD - Aralık 2016 

12. Almanya - Aralık 2016 

13. Fransa - Nisan 2017 

14. Polonya - Mayıs 2017  

15. İspanya - Temmuz 2017  

16. Belçika - Temmuz 2017 

17. Şili - Temmuz 2017 

18. Çek Cumhuriyeti-Ekim 2017  

19. İrlanda - Kasım 2017 

20. Lüksemburg - 2018 

21. Slovenya Cumhuriyeti -2018 

22. Kenya –Haziran 2019 

  

1. Arjantin 

2. Avustralya 

3. Azerbaycan 

4. Guatemala 

5. Yunanistan 

6. Hindistan 

7. Japonya 

8. Ürdün 

9. Letonya 

10. Malezya 

11. Mauritius 

12. Meksika 

13. Moğolistan 

14. Fas 

15. Mozambik 

16. Myanmar 

17. Nikaragua 

18. Peru 

19. Portekiz 

20. Tayland 

21. Uganda 

22. Ukrayna 

23. Zambiya 

1. Gana 

2. Endonezya 

3. Kazakistan 

4. Nijerya 

5. Kore Cumhuriyeti 

6. Güney Afrika 

7. Tanzanya 

8. Filipinler 

Tablo 5: Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının veya Sivil Toplumun UEP Geliştiril-

mesi için Adım Attığı Ülkeler 

Kaynak: Tabloyu oluşturmak için kullanılan bilgiler buradan alınmıştır:    http://www.ohchr.org/EN/Issues/

Business/Pages/NationalActionPlans.aspx (Son Erişim Tarihi: 27.10.2019) 
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 Tablo 5’i yorumlamak gerekirse BM sistemine kayıtlı 193 u ye devletten 55’i bir 
şekilde iş du nyası ve insan hakları alanında Rehber İ lkelerin uygulanması için ÜEP 
hazırlama su reci içerisinde bulunmaktadır. ÜEP hazırlamış u lke oranı ise kabaca %
11’dir. ÜEP çalışmasını tamamlamış u lke sayısı gu nu mu z için yetersiz gibi 
go zu kmektedir. Ancak ÜEP geliştirme su recinde olan, hazırlamayı taahhu t eden 
devletler ile ulusal insan hakları kurumları veya sivil toplumun ÜEP geliştirilmesinde 
adım atmaya başladıg ı devletlerin sayısı go z o nu ne alındıg ında, yakın gelecekte 
ÜEP’sini sonuçlandıracak devlet sayısının artacag ı sonucuna ulaşılabilir. 

 Tu rkiye’de ise henu z iş du nyası ve insan haklarıyla ilgili ÜEP hazırlanacag ına 
dair açıklanan resmi bir çalışma bulunmamaktadır. Tu rkiye’nin ÜEP o zelindeki 
konumu uluslararası o rgu tler tarafından konuyla ilgili yapılan toplantılara iştirak 
etmekle sınırlıdır.   

SONUÇ 

 İ kinci Du nya Savaşı sonrası insan haklarının uluslararası alanda filizlenmesi ve 
kabul go rmesi, savaştan yaklaşık 30 yıl sonra ulusaşırı şirketler tarafından ihlal edildig i 
ileri su ru len hakların da gu ndeme gelmesine vesile olmuştur. Ö yıllardan sonra 
ulusaşırı şirketlerin insan hakları ihlallerini o nleme çalışmaları uluslararası o rgu tler 
nezdinde hep bir devinim içinde olmuş ve 2000’li yılların başında çalışmaların boyutu 
bu tu n ticari işletmeleri kapsayacak şekilde genişleme eg ilimi go stermiştir.  Bu 
çerçevede 2011 yılında son halini alan Rehber İ lkeler, iş du nyası ve insan hakları 
alanında yeni bir do nem başlatmıştır. Yeni do nemde atılan ilk adımlardan biri de ka g ıt 
u zerindeki bu belgeyi pratikte hayata geçirmek için devletleri teşvik etmek olmuştur. 
Bu teşvik kapsamında, BM ve birçok uluslararası o rgu t bu nyesindeki devletlere, iş 
du nyasında insan hakları ulusal eylem planları hazırlanması tavsiyesinde bulunmuştur.  

Bu alandaki ÜEP’ler kısaca devletin Rehber İ lkeleri hayata geçirmek için 
uygulamayı planladıg ı eylem ve politikaların ka g ıda do ku lmesi olarak tanımlanabilir. 
Bu politik belgelerde; genellikle ticari işletmelerin insan hakları ihlallerini o nlemek, 
ihlal durumunda telafi yolları sunmak ve iş du nyasından kaynaklanan olumsuz insan 
hakları etkilerine karşı devletin yapmayı planladıg ı eylemleri ve taahhu tleri 
bulunmaktadır.  

Her devletin yo netimsel yapısında farklılıklar oldug u gibi hazırladıg ı ÜEP’lerin 
yo ntem ve metotları da farklılaşabilmektedir. Zaten ÜEP hazırlama tavsiyesinde 
bulunan uluslararası o rgu tler, tek tip ve sıkı şekil şartları o ne su rmemektedir. Bununla 
birlikte, ÜEP’lerin amaçları ve ruhları gereg i barındırması beklenen bazı hususlar 
vardır. ÜEP’lerin Rehber İ lkelerin uygulanması amacını gu tmesi, bu amaç 
dog rultusunda hu ku metin niyetini açıkça belli eden bir taahhu tte bulunması ve dig er 
politikalarıyla uyumlu olması, ÜEP su reci boyunca hu ku met dışı paydaşların 
go ru şlerinin alınması, mevcut ve potansiyel insan hakları ihlallerini ele alması ve 
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bunları nasıl bertaraf edeceg ine dair o nlemleri belirtmesi ve çag ın koşullarına go re 
su rekli gu ncellenmesi bu hususlar arasında sayılabilir. 

Rehber İ lkelerin yayınlanmasının ardından gu nu mu ze kadar geçen su rede 
çog unlug u gelişmiş u lke kategorisinde yer alan 22 u lke ÜEP hazırlamıştır. Birçog u ucuz 
işgu cu  veya dog al kaynaklara sahip 31 u lke de ÜEP hazırlama konusunda ilerleme 
kaydetmiştir. Tu rkiye’nin ise resmi olarak açıklanan Rehber İ lkelerin uygulanması için 
bir ÜEP hazırlama girişimi bulunmamaktadır.  
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