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1) Hakların Bütünlüğü 
 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde insan hakları bir bütün olarak ele alınmıştır ve bu 
bütüncül yaklaşım, Birleşmiş Millet Şartı’nda, Dünya İnsan Hakları Konferansı’nda kabul 
edilen Viyana Deklarasyonu’nda da sürdürülmüştür. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde 
birinci kuşak haklar olarak kabul edilen medeni ve siyasal haklar ile ikinci kuşak haklar olarak 
adlandırılan ekonomik, sosyal ve kültürel haklar birlikte tanımlanmıştır. İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi’nin 22-27 maddeleri ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkindir.   
 
Temel olarak bu haklar;  
-sosyal güvenlik hakkı (md. 22),  
-çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda çalışma, işsizliğe karşı 
korunma, eşit için eşit ücret, adil ve elverişli bir ücret, sendika ve sendikaya üye olma hakkı 
(md. 23),  
-ücretli izne çıkma hakkı (Md. 24),  
-gıda, giyim, konut, tıbbi bakım ve sosyal hizmetler dâhil olmak üzere yeterli yaşam standardı 
hakkı (md. 25),  
-eğitim hakkı (md. 26),  
-kültürel yaşama serbestçe katılma, güzel sanatlardan yararlanma, bilimsel gelişmeye katılma 
ve bundan yararlanma hakkı ile yaratıcısı olduğu bilim, edebiyat ve sanat ürünlerinden doğan 
maddi ve manevi çıkarlarının korunması hakkı (md.27) 

 
Hakların uluslararası bir sözleşme ile daha detaylı ve bağlayıcı bir şekilde düzenlenmesi 
sürecinde, medeni ve siyasal haklar Medeni ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 
ile (International Covenant on Civil and Political Rights) düzenlenirken ekonomik, sosyal ve 
kültürel haklar ise Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) ile düzenlenmiştir. İkiz 
Sözleşmeler (Twin Covenants) olarak adlandırılan bu iki sözleşme medeni ve siyasal haklar ile 
ekonomik, sosyal ve kültürel hakların birbirini bütünleyici özelliklere sahip haklar kümesi 
olduğunu vurgulamaktadır. Her iki Sözleşme de 16 Aralık 1966 tarihinde kabul edilmiştir. 
 
 
 
 

1) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nun 16 Aralık 1966 tarih ve 2200 A (XXI) sayılı kararıyla kabul edilmiş ve 19 Aralık 
1966 tarihinde imzaya açılmıştır. Sözleşme, 3 Ocak 1976 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin denetim organı, 
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’dir. Türkiye bu sözleşmeyi 15 Ağustos 2000 
tarihinde imzalamış ve sözleşme 23 Aralık 2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 
Türkiye, sözleşmenin 13. maddesinin 3. ve 4. paragraflarının, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası'nın 3., 14. ve 42. maddelerindeki hükümler çerçevesinde uygulanacağına ilişkin bir 
adet çekince koymuştur. Sözleşmenin çekince konulan kısmı ebeveynlerin çocuklarına kendi 
inançlarına uygun dinsel ve ahlaki eğitim verme hakkı ve eğitim kurumları kurma 
özgürlüklerine ilişkindir. 

 



 

 

2) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 

Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar yeterli beslenme, barınma, eğitim, sağlık, sosyal güvence, 
kültürel yaşama katılım, su-hijyen ve çalışma haklarını kapsar. Ekonomik, sosyal ve kültürel 
haklar ülkeden ülkeye ya da bir mekanizmadan diğerine farklı ifade edilse de temel haklardan 
bazıları şöyle sıralanabilir: 

• İşçi hakları, zorla çalıştırılmama hakkı, bir işi kabul etme veya seçmeye özgürce karar 
verme hakkı, adil bir maaşa ve eşit işe eşit ücret hakkı, dinlenme ve iş saatlerinin makul 
ölçüde sınırlandırılması hakkı, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları, sendika kurma, 
sendikaya katılma ve grev hakkı; 

• Sosyal güvence ve sosyal güvenlik hakkı, keyfi veya gerekçesiz olarak sosyal sigorta 
kapsamından çıkarılmama, işsizlik, hastalık, yaşlılık ve kişinin kontrolü dışında diğer geçim 
kaynağı olmaması durumlarında yeterli güvenceden faydalanma hakkı; 

• Ailenin korunması ve aile yardımı, rızayla evlenme, annelik ve babalık koruması alma ve 
çocukları ekonomik ve toplumsal sömürüden koruma; 

• Yeterli bir yaşam standardına sahip olma hakkı, yeterli beslenme ve açlıktan kurtulma, 
yeterli barınma, su ve giysi hakkı 

• Sağlık hakkı, sağlık tesislerine, mal ve hizmetlerine erişim, sağlıklı mesleki ve çevre 
koşullarına sahip olma ve salgın hastalıklardan korunma hakları, cinsel sağlık ve üreme 
sağlığına ilişkin haklar 

• Eğitim hakkı, ücretsiz ve zorunlu ilköğretim ve erişilebilir ve yararlanılabilir ikinci 
eğitimin kademeli olarak ücretsiz yapılması ve velilerin çocukları için okul seçme hakları; 

• Kültürel haklar 
 
 
 

3) Aşamalı Sağlama 
 
Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar tanınması, sağlanması ve hayata geçirilmesi bakımından 
diğer hak gruplarından farklılaşmaktadır. Bu hakların tam anlamıyla sağlanması devletlerin 
ekonomik kaynaklarına bağlı olduğundan sözleşmede hakların ancak aşamalı bir biçimde 
tanınabilecekleri vurgulanmaktadır. 
 
Ekonomik, sosyal ve kültürel hakların doğrudan doğruya devletlerin sahip olduğu ekonomik 
kaynaklarla ilişkilendirilmesi nedeniyle, devletlerin bu sözleşmede tanınan haklara ilişkin 
yükümlülükleri görece esnek bir biçimde tarif edilmektedir. Bu esnekliğe izin veren “aşamalı 
sağlama” (progressive realization) kavramı, devletlerin bu haklara ilişkin yükümlülüklerini 
ancak sahip oldukları kaynaklara bağlı olarak zaman içerisinde aşamalı olarak 
sağlayabileceklerini ifade etmek için kullanılmaktadır. Aşamalı sağlama kavramı devletlere 
mevcut durumun gerisine düşmeme ve mevcut durumu haklar bakımından sürekli olarak 
iyileştirme yükümlülüğünü vermektedir. Devletler, aşamalı sağlama kavramını 
yükümlülüklerini yerine getirememelerinin bir nedeni olarak ileri süremezler ve toplumsal 
eşitsizlik ve adaletsizlikleri ortadan kaldırmakla yükümlüdürler. 



 

 

 
Medeni ve siyasal haklara ilişkin ihlalleri takip etmek üzere İnsan Hakları İzleme Komitesi 
(Human Rights Committee) kurulmuş ve bu komiteye bireysel başvuruları kabul etme yetkisi 
tanınmıştır. Öte yandan ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin böyle bir komite 
kurulmamıştır. 1985 yılına kadar taraf devletlerin sözleşmeye uygun hareket edip etmedikleri, 
BM’nin ana organlarından olan Ekonomik ve Sosyal Konsey (Economic and Social Council) 
tarafından izlenmiştir. 1985 yılında devletlerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini 
takip etmek üzere Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi (Committee on Economic, 
Social and Cultural Rights) kurulmuştur. Bu komite 2008 yılında BM Genel Kurulu’nda kabul 
edilen ve 2013 yılında yürürlüğe giren Ek İhtiyari Protokol ile hak ihlallerine karşı bireysel 
başvuruları ve devletlerarası şikayetleri kabul ederek inceleme başlatma yetkisine sahip 
olmuştur. Dolayısıyla, ekonomik, sosyal ve kültürel hakların devletlerin sahip olduğu 
kaynaklarla doğrudan ilişkili olduğunun kabul edilmesi nedeniyle bu haklar uzun süre hak 
olarak görülmemiş ve devletlerin ulaşmaları gereken ekonomik ve sosyal politika hedefleri 
olarak yorumlanmıştır. Ancak ekonomik, sosyal ve kültürel hakların, yargı önünde ile 
sürülebilir olduklarına dair ulusal mahkemelerin vermiş olduğu kararlar da ilgili hakların 
devletler tarafından sadece birer hedef olarak kabul edilemeyeceğini, medeni ve siyasal haklarla 
eşit öneme sahip yasal birer hak olduğunu ortaya koymaktadır. Ekonomik, sosyal ve kültürel 
hakların sağlanması ve korunması, medeni ve siyasal hakların sağlanması ve korunması ile 
mümkündür. Aynı biçimde medeni ve siyasal hakları etkin biçimde kullanmak ekonomik, 
sosyal ve kültürel hakların tanınmış olmasını gerektirmektedir.  
 
 

4) Sosyal Koruma ve Sosyal Güvenlik Hakkı 
 
Ekonomik, sosyal ve kültürel hakların sağlanması açısından bütçe kanunları, asgari ücretin 
düzeyi ve belirlenme kriterleri, bütçede kaynakların dağılımı ve kaynakların finansman biçimi, 
özellikle olağan dışı dönemlerde (ekonomik krizler, afetler, pandemi vb.) kimlere kaynak 
aktarımı yapıldığı da hak savunucuları açısından oldukça önemlidir ve dikkatle izlenmesi 
gerekmektedir. Bu yönüyle devletlerin sözleşmede tanınan hakların sağlanması için 
bütçelerinde hangi alana ne kadar kaynak ayırdıkları sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip 
getirmedikleri bakımından belirleyicidir. 
 
Bu bağlamda sosyal güvenlik hakkı ekonomik, sosyal ve kültürel haklara erişimin ve aynı 
zamanda onurlu bir yaşamın temelidir. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası 
Sözleşmesi Genel Yorumlar No:14 uyarınca devletlerin tutuklu, hükümlü, azınlık, sığınmacı ve 
yasa dışı göçmenleri de kapsayacak biçimde herkesin önleyici, tedavi edici ve palyatif sağlık 
hizmetlerine erişim hakkını sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Sözleşmenin 19 no’lu genel 
yorumu, sosyal güvenlik hakkını diğer insan haklarından faydalanmayı mümkün kılan bir hak 
olarak ortaya koymakta ve bu hakkın, sözleşmeden kaynaklanan haklarını tam anlamıyla 
kullanma olanağından yoksun kaldıkları durumlarla karşılaşan tüm insanların insan onurunun 
güvence altına alınması açısından temel önem taşıdığını vurgulamaktadır.  
 
Sosyal güvenlik sistemleri genellikle ulusal sınırlar içinde ve formal (yasal, güvenceli) çalışma 
ilişkisi üzerinden oluşturulmuş ve merkezi otorite tarafından idare edilen sistemlerdir. Sistemin 
finansman kaynağı ve hizmetlerin finanse edilme biçimi, kapsama alınan nüfusun temel 
nitelikleri ve hedefler yönünden sosyal güvenlik sistemi ve sosyal koruma anlayışı birbirinden 
oldukça farklıdır. 90lı yıllarla birlikte tüm ülkelerde sosyal güvenlik sistemleri (ve sağlık 
sistemleri) önemli dönüşümler geçirmiş ve toplumsal ihtiyaçlara yanıt üretme kapasitelerinde 
önemli düşüşler kaydedilmiştir. Bu gerilemenin bir sonucu olarak toplumun en alttaki 



 

 

kesimlerinin hayata tutunmalarını garantileyecek özel önlemler oluşturulması ihtiyacı 
belirginleşmiştir. Bu bağlamda sosyal koruma adı altında toplayabileceğimiz çeşitli 
uygulamalar ya mevcut sosyal güvenlik sistemlerini destekleyecek biçimde ya da tümüyle bu 
sistemden bağımsız biçimde hayata geçirilmiştir. 
 
Uzun yıllardır sosyal güvenlik hakkı ulusal bir düzlemde sadece formal sektörde çalışan ve 
vatandaşlık statüsü olan işçilerin erişebildiği bir hak olarak deneyimlenmiştir. ILO ve diğer 
uluslararası örgütlerin informal (kayıt dışı, güvencesiz) sektörün giderek daralacağına ve 
ortadan kalkacağına yönelik beklentileri gerçekleşmemiş ve kayıt dışı çalışma biçimleri giderek 
yaygınlaşmıştır. Bu nedenle kayıt dışı çalıştırılanların mikro sigortalar, sosyal destekler yoluyla 
minimum düzeyde de olsa kapsanması amacıyla sosyal koruma politikaları tartışılmaya 
başlamıştır. 2001 yılındaki Uluslararası Çalışma Konferansı’ndan bu yana sosyal koruma 
kapsamındaki nüfusun arttırılması yönündeki çalışmalar beklenen düzeyde sonuç vermemiştir. 
Dünyada nüfusun çok önemli bir bölümü hala herhangi bir sosyal koruma programı kapsamında 
olmaksızın hayatta kalmaya çalışmakta ve oldukça kötü koşullarda çalışmaya zorlanmaktadır. 
 
Zorla yerinden edilmiş topluluklar, göçmen işçiler, sığınmacılar ve en yoksul kesimler genel 
olarak sosyal güvenlik kapsamında olmadıklarından bu kesimler açısından koruma programları 
hayati önem taşımaktadır. Ulusal sınırlarla çerçevelenmemiş, formel iş bağı bulunanların 
dışındakileri de kapsayan ve hak temelli sosyal güvenlik anlayışının oluşturulabilmesi için yasal 
statülerin (vatandaşlık, mültecilik vb.) yarattığı hiyerarşi ve sosyal politikaların belirlenmesinde 
ulusal sınırların belirleyiciliği öncelikli sorunlar olarak gündemleştirilmelidir. 
 
Avrupa Komisyonu, sosyal riskler karşısında insanları korumak amacıyla tasarlanmış kolektif 
sistemlerin tümünü sosyal koruma olarak tanımlanmaktadır. Sosyal koruma programları, 
ekonomik, sosyal ve kültürel hakların en azından asgari düzeyde ve ayrım gözetmeksizin herkes 
için sağlanmasını hedefleyen programlardır ve bu programlar temelde yaşamak için gerekli olan 
minimum gelir, temel sağlık hizmetleri, barınma ve temel eğitimin garanti edilmesine dayanan 
sosyal koruma tabanı (social protection floor) anlayışı çerçevesinde şekillendirilmektedir. 
Ayrımcılığın önlenmesi ve belirli gruplara yönelik özel önlemlerin alınması ve bu yönde özel 
politikalar oluşturulması sosyal koruma programlarının temel ilkelerindendir. Sosyal 
korumanın temel hedefi, insan onuruna uygun bir yaşam için vazgeçilemez olan hizmetlere 
erişimin herkes için güvence altına alınmasıdır ve ne yazık ki pek çok ülkede tüm tavsiye 
kararlarına ve politika önerilerine rağmen bu kapsamdaki hizmetler asgari düzeyin ötesine 
geçememiştir.  
 
Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar, insan onuru ile bağdaşan yaşam standartlarının sağlanması 
açısından oldukça önemlidir. Eğitim, sağlık, barınma, çalışma koşulları, sosyal güvenlik, 
kültürel farklılıkların ayrımcılığa uğramadan deneyimlenmesi, kültürel yeniden üretimin 
koşullarının sağlanması gibi unsurlar hem siyasal hem de sosyal gelişmelerden doğrudan 
etkilenmektedir. Eşitsizlikleri tırmandıran bir ekonomik-siyasal formasyon olarak neoliberal 
politikalar bu hakların insan onuru açısından ne denli kritik olduğunu bir kez daha ortaya 
koymuştur. 
 
 

5) Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar ve Sürdürülebilir Kalkınma 

1980li yıllarla birlikte yaygın uygulama alanı bulan neo-liberal politikalar ülkeler, bölgeler ve 
toplumsal cinsiyet bağlamında gelir dağılımını daha da eşitsiz hale getirmiş, Asya Krizi (1997), 



 

 

Rusya Krizi (1998) gibi küresel etkiye sahip ekonomik krizleri tetikleyerek küresel işsizlik ve 
yoksulluğu tırmandırmıştır. Bu nedenle uluslararası metinlerde ekonomik büyüme yanında 
yoksulluğun giderilmesini önceliklendiren ve iyi yönetişime vurgu yapan yeni bir kalkınma 
anlayışı ihtiyacından bahsedilmeye başlanmıştır. Bu dönemde eşitsizliğin en ayırt edici özelliği 
yerel düzeyde de derinleşmiş olmasıdır. Gelir eşitsizliğinin yanı sıra sosyal eşitsizlikler gelişmiş 
ya da az gelişmiş tüm ülkelerin en önemli toplumsal sorunudur.  Eşitsizliğin yerelde 
derinleşmesi, gelir dağılımının en yoksul diliminde yer alanları hedef alan ekonomik 
politikaların sosyal politikalarla desteklenmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu amaçla hazırlanan 
Binyıl Kalkınma Hedefleri (2000-2015 dönemi) ile ilgili son rapor (MDGs Report 2015) 
hedeflere ulaşma konusunda gösterilen çabaya ve elde edilen başarılara işaret etmekle birlikte 
sosyal eşitsizliklerin varlığına da işaret etmektedir.  

Küresel sonuçlar ülkeler ve bölgeler arasındaki ve içindeki eşitsizliklerin giderilmesinde yeterli 
olmamıştır. Cinsiyet, yaş, etnik köken, yaşanan bölge ile ilgili özelliklere bağlı olarak aşırı 
yoksulluk içinde yaşayan milyonlarca insan bu politikaların olumlu sonuçlarından asla 
yararlanamamıştır. Kadınlar istihdam, mülkiyet, kamusal ya da özel karar alma süreçlerine 
katılım konularında ayrımcılıkla karşılaşmaya devam etmektedir. Bölgesel yoksulluk 
düzeylerinde azalmalar görülebilirken kadınlara özgü yoksulluk artmıştır. İşgücüne katılım 
konusundaki eşitsizlik devam etmektedir. Küresel olarak dört erkekten üçü çalışma hayatında 
yer alırken kadınların yarısı işsizdir. Kadınların elde ettiği gelir erkeklerden %24 oranında daha 
düşüktür. Yoksul aile çocuklarının okulsuz kalma oranı dört kat fazladır. Beş yaş altı çocuk 
ölümleri yoksul ailelerde iki kat fazladır. Kırsal alanlarda, sağlık personeli eşliğinde doğum 
yapma oranı %56 iken kentlerde aynı oran %87’ye ulaşmıştır. Kırsal alan nüfusunun %16’sı 
sağlıklı su kaynaklarına erişemezken kentsel alanlarda bu oran %4’e gerilemiştir. Kırsal alan 
nüfusunun %50’si yetersiz sağlık koşulları altında yaşarken kentlerde bu oran %18 
düzeyindedir. Küresel karbon emisyonu 1990 yılından 2015’e %50 oranında artmıştır.  

 

6) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi) 

2015’te Birleşmiş Milletlere üye 193 ülke tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılmak üzere kabul 
edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ya da 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Gündeminin temel hedefleri aşırı yoksulluğu sona erdirme, aşırı eşitsizlik ve adaletsizlik ile 
mücadele ve iklim değişikliğini düzeltmedir. Bu küresel amaçlar 1987 Brundtland 
Komisyonu, Binyıl Kalkınma Hedefleri, 1992 ve 2012 Rio Sürdürülebilir Kalkınma 
Konferanslarının yanı sıra insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve barış temelinde 
belirlenmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir barışın 
sağlanması için önemli bir araçtır. Bununla birlikte temel insan hakları ve kalkınma alanında 
(yoksulluk, gıda güvenliği, su ve hijyen, iklim değişikliği, sürdürülebilir ve dayanıklı kent, 
eğitim, sağlık vb.) gelişmeyi sağlamak adına bir çerçeve sunmaktadır. 

Küresel güneye ya da gelişmekte olan ülkelere odaklanan ve yalnızca devlet ve sivil toplumu 
baz alan Binyıl Kalkınma Hedeflerinden farklı olarak SKA küresel kuzeyi ve diğer aktörleri de 
içermektedir. Sivil toplumun yürüttüğü çalışmalar sonucunda 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Gündemi sürdürülebilir kalkınmanın ancak barışın sağlanmasıyla mümkün olacağı fikri temel 
alınarak hazırlanmış ve barış ile sürdürülebilir kalkınma arasındaki doğrudan karşılıklılığa 
vurgu yapılmıştır. Ekonomik büyümeye yapılan vurgu, öncelik alanları, güçlü bir hesap 
verebilirlik mekanizmasından yoksunluk gibi sorunların varlığına karşılık 2030 Sürdürülebilir 
Kalkınma Gündemi hak savunucuları açısından önemli bir alan açmıştır. 



 

 

 
 

7) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar için Hak Savunuculuğu 
 
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sağlık, eğitim, gelir dağılımı gibi birçok başlıkta 
eşitsizlikler kalıcı hale gelmeye devam etmektedir. Kamu hizmetlerine erişimdeki zorluklar, 
sosyal programların yetersizliği, toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin yaygınlığı küresel 
düzeyde gelir ve refah eşitsizliklerini daha da derinleştirmektedir. Ekonomik, sosyal ve kültürel 
haklar toplumsal kaynakların dağılımı ile doğrudan ilgilidir. Eşitsizliklerin ve eşitsizliğe dayalı 
ayrımcılığın azaltılması için toplumdaki tüm dezavantajlı ve dışlanmış toplulukları kapsayacak 
şekilde eğitim, sağlık, adil gelir dağılımı, yoksulluk ve istihdam gibi konularda bu hakları temel 
alan hak savunuculuğu son derece önemli bir ihtiyaç olarak belirmektedir. Çünkü insan 
haklarının gerçek anlamda yaşama geçirebilmesi için bu haklarla ilgili standartların 
karşılanması büyük önem taşımaktadır.  
 
Ekonomik, sosyal ve kültürel hakların varlığı demokratik hakların kullanımı açısından oldukça 
önemlidir. İnsan haklarının gerçek anlamda yaşama geçirebilmesi için bu haklar ile ilgili 
standartların karşılanması ve bu haklara doğrudan odaklanan hak savunuculuğu önemli bir 
ihtiyaç olarak belirmektedir.  Ekonomik ve siyasal krizlerin yanı sıra iklim değişikliği ve 
küresel pandemi de bu hakların özgürlük, eşitlik ve adaletin sağlanması açısından ne denli kritik 
olduğunu ortaya koymaktadır. 
 
Türkiye’de ekonomik, sosyal ve kültürel haklar konusunda savunuculuk faaliyetleri ve 
farkındalık düzeyi temel insan hakları konusundaki savunuculuk faaliyetleri ve farkındalık 
düzeyi ile karşılaştırıldığında yeterince gelişkin değildir. Bu konuda uluslararası sözleşmelerin 
ve temel küresel hedeflerin bilinirliğini aşan düzeyde bu sözleşme ve hedeflerin insan hakları 
ile ilişkisine ve özellikle pandemi süreci ile birlikte bu haklar kapsamındaki güncel tartışmalar 
ve sorun alanlarına ilişkin farkındalık düzeyinin geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 
Küresel, ulusal ve bölgesel gelişmeler ekonomik, sosyal ve kültürel haklar konusunda 
savunuculuğun ne denli kritik öneme sahip olduğunu ortaya koymaktadır. 


