
 
 

Basın Duyurusu 
 

İnsan Hakları Konseyi Türkiye’nin insan haklarını Evrensel 

Periyodik İncelemede ele alacak 
 

Cenevre (23 Ocak 2020) – Türkiye’nin insan hakları Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 

Konseyi Evrensel Periyodik İnceleme (UPR) Çalışma Grubu tarafından üçüncü kez ele 

alınacak. 28 Ocak günü gerçekleşecek toplantı internet üzerinden canlı olarak yayınlanacak.   

 

Türkiye, UPR Çalışma Grubu’nun 20-31 Ocak tarihlerinde yapılacak oturumunda 

incelenecek 14 ülke arasında yer alıyor. Türkiye’nin ilk UPR incelemesi 2010 Mayıs ayında, 

ikincisi ise 2015 Ocak ayında yapılmıştı. 

 

İncelemelere esas teşkil eden dokümanlar şunlardan oluşuyor: 1) ulusal rapor – 

incelenmekte olan devlet tarafından sağlanan bilgiler; 2) Özel Prosedürler olarak bilinen, 

bağımsız insan hakları uzmanları ve grupları, insan hakları antlaşmaları uyarınca kurulan 

organlar ve diğer BM kuruluşlarının raporlarında yer alan bilgiler; 3) ulusal insan hakları 

kurumları, bölgesel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere diğer paydaşların 

sağladıkları bilgiler. 

 

Türkiye ile ilgili olarak 28 Ocak’ta düzenlenecek bölüme esas teşkil edecek üç rapora 

buradan erişiliyor.  

 

Yer: Oda No: 20, Palais des Nations, Cenevre  

Saat ve tarih: 09.00 – 12.30, Salı, 28 Ocak (Cenevre saati ile, GMT +1) 

 

UPR, Birlemiş Milletler üyesi 193 devletin tamamının insan hakları durumlarını periyodik 

olarak inceleyen yegâne bir süreçtir. İlk toplantının yapıldığı Nisan 2008’den bu yana, birinci 

ve ikinci UPR döneminde BM’ye üye 193 devletin tümü incelenmiş bulunuyor. Üçüncü 

dönemde ülkelerden daha önceki toplantılarda kendilerine iletilen ve takip edeceklerini ifade 

ettikleri önerilerin uygulamasına yönelik olarak attıkları adımları ve insan hakları alanındaki 

son gelişmeleri açıklama fırsatı veriliyor. 

 

Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı 

başkanlık edecek. 

 

Türkiye ilgili gözden geçirme sürecinde raportörlük görevini üstlenen üçlü grup ise (“troyka”) 

Bahreyn, Slovakya ve Somali temsilcilerinden oluşuyor. 

 

Oturum http://webtv.un.org  adresinden canlı olarak yayınlanacak.  
 

http://webtv.un.org/
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/TRindex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/TRindex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/TRindex.aspx
http://webtv.un.org/


Türkiye ilgili oturuma ilişkin konuşmacı listesi ve yapılacak tüm konuşmalar UPR Extranet.  

 

UPR Çalışma Grubu’nun, 30 Ocak saat 17.30’de  Türkiye hakkındaki tavsiyeleri kabul 

etmesi beklenmektedir. İncelenmekte olan devlet, inceleme esnasında ortaya konulan 

tavsiyeler hakkında görüşlerini ifade etmek isteyebilir. 

 

SON  

 

İlave bilgi ve basın istekleri için lütfen Rolando Gomez: (+41 (0) 22 917 9711 /  

rgomez@ohchr.org)  veya Sarah Lubbersen (+41 (0) 22 917 9813, slubbersen@ohchr.org) 

Ile temasa geçiniz.  

 

Evrensel Periyodik inceleme hakkında daha fazla bilgi için: www.ohchr.org/hrc/upr adresini 

ziyaret ediniz. 

 

BM İnsan Hakları Konseyini sosyal medyada takip edebilirsiniz 

Facebook  Twitter  YouTube   Instagram 
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