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KİŞİSEL VE SİYASAL HAKLAR ULUSLARARASI
SÖZLEŞMESİ
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 16 Aralõk 1966 tarih ve 2200 A
(XXI) sayõlõ Kararõyla kabul edilip imza, onay ve katõlõma açõlmõştõr.
Sözleşme 49. maddeye uygun olarak 23 Mart 1976 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Türkiye Sözleşmeyi 15 Ağustos 2000 tarihinde imzalamõştõr.
Sözleşme henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanõ
tarafõndan onaylamamõştõr.
BAŞLANGIÇ
Bu Sözleşmeye Taraf Devletler,
Birleşmiş Milletler Şartõ’nda ilan edilen prensiplere göre insanlõk
ailesinin bütün üyelerinin doğuştan sahip olduklarõ insanlõk onurunu ve
eşit ve vazgeçilmez haklarõnõ tanõmanõn yeryüzündeki özgürlük, adalet ve
barõşõn temeli olduğunu dikkate alarak,
Bu haklarõn insanõn doğuştan sahip olduğu insanlõk onurundan
türediğini kabul ederek,
İnsan Haklarõ Evrensel Bildirisine uygun bir biçimde, korkudan ve
yoksulluktan kurtulma özgürlüğünü kullanabilen özgür insan idealinin
ekonomik ve sosyal ve kültürel haklan ile birlikte kişisel ve siyasal
haklarõnõ
da
kullanabildiği
şartlarõn
yaratõlmasõ
halinde
gerçekleştirilebileceğini kabul ederek,
Birleşmiş Milletler Şartõna göre Devletlerin insan haklarõna ve
özgürlüklerine her yerde saygõ gösterilmesini sağlama ve bu haklara ve
özgürlüklere uygun davranma yükümlülüğünü dikkate alarak,
İçinde yaşadõklarõ topluma ve diğer bireylere karşõ ödevleri bulunan
bireylerin, bu Sözleşmede tanõnmõş olan haklarõ ilerletme ve bu haklara
uyulmasõnõ sağlamak için çaba gösterme sorumluluğu bulunduğunun
farkõnda olarak,
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Aşağõdaki hükümlerde anlaşmõşlardõr:
BÖLÜM I Kendi Kaderini Tayin Hakkõ
Madde 1- Halklarõn kendi kaderin tayin hakkõ
1. Bütün halklar kendi kaderlerini tayin hakkõna sahiptir. Bu hak
vasõtasõyla halklar kendi siyasal statülerini serbestçe tayin edebilir ve
ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelerini serbestçe sürdürebilirler.
2. Bütün halklar uluslararasõ hukuka ve karşõlõklõ menfaat ilkesine
dayanan uluslararasõ ekonomik işbirliği yükümlülüklerine zarar
vermemek koşuluyla, doğal kaynaklarõ ve zenginlikleri üzerinde kendi
y,ararõna serbestçe tasarrufta bulunabilir. Bir halk sahip olduğu maddi
kaynaklardan hiç bir koşulda yoksun bõrakõlamaz.
3. Kendini Yönetemeyen ve Vesayet altõndaki Ülkelerden sorumlu olan
Devletler de dahil bu Sözleşmeye Taraf bütün Devletler, kendi kaderini
tayin hakkõnõn gerçekleştirilmesi için çaba gösterir ve Birleşmiş Milletler
Şartõnõn hükümlerine uygun olarak bu hakka saygõ gösterir.
BÖLÜM II Genel Hükümler
Madde 2- Sözleşmenin iç hukuka uygulanmasõ ve Ayrõmcõlõk yasağõ
1. Bu Sözleşmeye Taraf her Devlet, bu Sözleşmede tanõnan haklarõ õrk,
renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya diğer bir fikir, ulusal veya sosyal
köken, mülkiyet, doğum veya diğer bir statü gibi herhangi bir nedenle
ayrõmcõlõk yapõlmaksõzõn, kendi topraklarõ üzerinde bulunan ve egemenlik
yetkisine tabi olan bütün bireyler için güvence altõna almayõ bu ve haklara
saygõ göstermeyi taahhüt eder
2. Sözleşmede tanõnan haklarõ kendi mevzuatõnda veya uygulamasõnda
henüz tanõmamõş olup da bu Sözleşmeye Taraf Devletler, kendi anayasal
usullerine ve bu Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak, Sözleşmede
tanõnan haklarõ uygulamaya geçirmek için gerekli olan tedbirleri veya
diğer önlemleri almayõ taahhüt ederler.
3. Bu Sözleşmeye Taraf her Devlet şu taahhütlerde bulunur:
a) Bu Sözleşmede tanõnan haklarõ ve özgürlükleri ihlal edilenlere, ihlal
fiili resmi sõfatlarõyla hareket eden kimseler tarafõndan işlense dahi, etkili
bir hukuki yola başvurma hakkõ sağlamak;
b) Bu tür bir hukuki yola başvurmak isteyen kişinin hakkõnõn yetkili
yargõsal, idari ve yasama organlarõ veya Devletin hukuk sisteminin
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öngördüğü başka bir yetkili makamõ tarafõndan karara bağlanmasõnõ
sağlamak imkanõnõ geliştirmek;
c) Bu gibi hukuki yollarõn tanõnmasõ halinde, yetkili makamlar
tarafõndan bu hukuki yollarõn işletilmesini sağlamak.
Madde 3- Cinsiyet eşitliği
Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, bu Sözleşmede yer alan bütün kişisel
ve siyasal haklarõn kullanõlmasõnda eşit haklar sağlamayõ taahhüt eder.
Madde 4- Olağanüstü durumda yükümlülük azaltma
1. Sözleşmeci Taraf Devletler, ulusun yaşamõnõ tehdit eden olağanüstü
bir durumun meydana gelmesi ve bunu resmen ilan etmeleri halinde,
durumun zorunluluklarõnõn kesinlikle gerektirdiği ölçüde, uluslararasõ
hukuktan doğan diğer yükümlülüklerine aykõrõ düşmeyecek ve õrk, renk,
cinsiyet, dil, din, toplumsal köken gibi sebeplerle ayrõmcõlõk içermeyecek
şekilde, bu Sözleşmedeki azaltma yapan tedbirler alabilir.
2. Sözleşmenin 6., 7., 8. (1. ve 2. fõkralar), 11., 15., 16. ve 18.
maddelerindeki yükümlülüklerde hiçbir azaltma yapõlamaz.
3. Sözleşmedeki yükümlülüklerini azaltma yetkisi kullanan
Sözleşmeye Taraf bir Devlet yükümlülük azaltõlan Sözleşme maddeleri ile
yükümlülük azaltmayõ gerektiren sebepler hakkõnda Birleşmiş Milletler
Genel Sekreteri aracõlõğõyla Sözleşmeye Taraf diğer Devletleri derhal
bilgilendirir. Yükümlülük azaltmanõn sona erme tarihi de aynõ yolla başka
bir bildirimle iletilir.
Madde 5- Haklarõ kötüye kullanma yasağõ
1. Bu Sözleşmenin hiç bir hükmü bir Devlete, gruba veya kişiye,
Sözleşmede tanõnan hak ve özgürlüklerin tahribini amaçlayan bir faaliyete
katõlma veya tasarrufta bulunma hakkõ tanõdõğõ veya hak ve özgürlüklerin
bu Sözleşmede belirtildiğinden daha geniş ölçüde sõnõrlandõrõlmasõna
imkan verdiği şekilde yorumlanamaz.
2. Bu Sözleşmenin bir hakkõ tanõmadõğõ veya daha az ölçüde tanõdõğõ
bahane edilerek, Sözleşmeye Taraf Devletlerden birinin iç hukukunda
yasalarla, anlaşmalarla tanõnmõş bulunan veya geleneklerinde varolan
temel insan haklarõna sõnõrlama getirilemez veya bu haklara karşõ
yükümlülük azaltõlamaz.
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BÖLÜM III Maddi Haklar
Madde 6- Yaşama Hakkõ
1. Her insan doğuştan yaşama hakkõna sahiptir. Bu hak hukuk
tarafõndan korunur. Hiç kimse yaşama hakkõndan keyfi olarak yoksun
bõrakõlamaz.
2. Ölüm cezasõ kaldõrmamõş olan ülkelerde, suçun işlendiği zaman
yürürlükte bulunan hukuka uygun olarak ve bu Sözleşme ile Soykõrõm
Suçunun Önlenmesi ve Cezalandõrõlmasõ Sözleşmesi’nin hükümlerine
aykõrõ olmayacak biçimde, sadece çok ağõr suçlar için ölüm cezasõ
verilebilir. Bu ceza sadece yetkili mahkeme tarafõndan verilen nihai
karardan sonra infaz edilebilir.
3. Yaşamdan yoksun bõrakmanõn bir soykõrõm suçunu oluşturmasõ
halinde bu maddedeki hiç bir hüküm, bu Sözleşmeye Taraf bir Devlete
Soykõrõm Suçunun Önlenmesi ve Cezalandõrõlmasõ Sözleşmesi’nin
hükümlerine göre üstlendiği yükümlülüklerini azaltma yetkisi verdiği
şeklinde anlaşõlamaz.
4. Ölüm cezasõna mahkum olan bir kimse bağõşlanmasõ veya cezasõnõn
hafifletilmesini isteme hakkõna sahiptir. Her olayda ölüm cezasõnõn affõ,
bağõşlama veya hafifletme verilebilir.
5. Yaşõ on sekizden küçük olan kimselere işledikleri suçlar nedeniyle
ölüm cezasõ verilemez, hamile kadõnlarõn ölüm cezalarõ infaz edilemez.
6. Bu maddedeki hiç bir hüküm, ölüm cezasõnõn bu Sözleşmeye Taraf
bir Devlet tarafõndan kaldõrõlmasõnõ engellemek veya ertelemek için ileri
sürülemez.
Madde 7- İşkence yasağõ
Hiç kimse işkenceye veya zalimane, insanlõkdõşõ veya onur kõrõcõ
muamele veya cezaya maruz bõrakõlamaz. Ayrõca hiç kimse, serbest
iradesi olmadan tõbbi veya bilimsel bir deneye tabi tutulamaz.
Madde 8- Kölelik Yasağõ
1. Hiç kimse köle olarak tutulamaz; her türlü kölelik ve köle ticareti
yasaktõr.
2. Hiç kimse kul olarak tutulamaz.
3. a) Hiç kimse zorla çalõştõrõlamaz veya zorunlu çalõşmaya tabi
tutulamaz;
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b) Bu fõkranõn a bendi, bir suça karşõlõk hapisle birlikte ağõr işte
çalõştõrma cezasõnõn verilebildiği ülkelerde, yetkili bir mahkeme
tarafõndan böyle bir cezanõn verilmesi sonucunda ağõr işte çalõştõrmaya
engelleyici sayõlamaz;
c) Aşağõdaki haller, bu fõkra bakõmõndan, “zorla çalõştõrma veya zorunlu
çalõşma” sayõlmaz:
(i) Bir mahkemenin hukuka uygun bir karanõn sonucu olarak
hapsedilen bir kimseden veya böyle bir hapislikten şartla salõverilmiş bir
kimseden şartlõ tahliye süre için normal olarak istenen ve b bendi
kapsamõna girmeyen bir iş veya hizmet;
(ii) Askeri nitelikteki bir hizmet ve inanç nedeniyle askerlik hizmetine
katõlmama hakkõnõn tanõndõğõ ülkelerde vicdani retçilerden hukuken
yerine getirmeleri istenen bir kamu hizmeti;
(iii) Toplumun yaşamõnõ veya iyiliğini tehdit eden olağanüstü bir durum
veya felaket halinde yapõlmasõ emredilen bir hizmet;
(iv) Normal vatandaşlõk yükümlülüklerinin bir parçasõnõ oluşturan bir iş
veya hizmet.
Madde 9- Özgürlük ve güvenlik hakkõ
1. Herkes kişi özgürlüğü ve kişi güvenliği hakkõna sahiptir. Hiç kimse
keyfi olarak gözaltõna alõnamaz veya tutulamaz. Hiç kimse hukukun
öngördüğü sebepler ve usuller dõşõnda özgürlüğünden yoksun bõrakõlamaz.
2. Gözaltõna alõnan bir kimse, gözaltõna alõnma sebepleri hakkõnda
gözaltõna alõndõğõ sõrada ve kendisine isnat edilen suçlar konusunda derhal
bilgilendirilir.
3. Cezai bir fiilden ötürü gözaltõna alõnan veya tutulan bir kimse derhal
bir yargõç veya hukuken yargõlama yetkisine sahip diğer bir görevli önüne
çõkarõlõr ve bu kimse makul bir sürede yargõlanma veya salõverilme
hakkõna sahiptir. Yargõlanan bir kimsenin tutuklanmasõ genel bir kural
olamaz, yargõlamanõn her aşamasõnda tutuklunun salõverilmesine karar
verilebilir; salõverilme bu kimsenin duruşmaya gelmesini sağlamak ve
mahkum edilmesi halinde hükmün infazõnõ temin etmek için teminata
bağlanabilir.
4. Gözaltõna alõnarak veya tutularak özgürlüğünden yoksun bõrakõlan
bir kimse, tutulmasõnõn hukukiliği hakkõnda hemen karar verebilecek ve
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eğer tutulmasõ hukuki değilse salõverilmesine hükmedebilecek bir
mahkemeye başvurma hakkõna sahiptir.
5. Hukuka aykõrõ olarak gözaltõna alõnmaktan veya tutulmaktan mağdur
olan bir kimse icrasõ mümkün bir tazminat hakkõna sahiptir.
Madde 10- Tutulanlarõn haklarõ
1. Özgürlüğünden yoksun bõrakõlan herkes, insani muamele ve insanõn
doğuştan sahip olduğu insanlõk onuruna saygõ görme hakkõna sahiptir.
2. a) Tutuklu sanõklar, istisnai haller dõşõnda mahkumlardan ayrõ tutulur
ve kendilerine mahkum edilmemiş kimselerin statüsüne uygun tarzda ayrõ
bir muamele uygulanõr.
b) Tutuklu küçük sanõklar yetişkinlerden ayrõ tutulur ve en kõsa sürede
yargõsal makamlarõn önüne çõkarõlõrlar.
3. Ceza infaz sistemi, mahpuslarõ iyileştirme ve toplumsal
rehabilitasyonlarõnõ sağlama gibi temel amaçlara sahip olur. Küçük failler
yetişkinlerden ayrõlõr ve yaşlarõ ile hukuki statülerinin uygun bir muamele
görürler.
Madde 11- Borç nedeniyle hapis yasağõ
Hiç kimse sõrf sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine
getiremediği gerekçesiyle hapsedilemez.
Madde 12- Seyahat özgürlüğü
1. Bir Devletin ülkesinde hukuka uygun olarak bulunan bir kimse, o
ülke sõnõrlarõ içinde seyahat etme özgürlüğüne ve yerleşeceği yeri seçme
hakkõna sahiptir.
2. Herkes kendi ülkesi de dahil, bir ülkeden ayrõlmakta serbesttir.
3. Yukarõda belirtilen haklar, bu Sözleşmede tanõnan diğer haklara
uygun olarak ulusal güvenlik, kamu düzeni (ordre public), genel sağlõk
veya genel ahlak veya başkalarõnõn hak ve özgürlüklerini korumak için
gerekli sebepler ile hukuken öngörülmüş sõnõrlamalar dõşõnda hiç bir
sõnõrlamaya tabi tutulamaz.
4. Hiç kimse, kendi ülkesine girme hakkõndan keyfi olarak yoksun
bõrakõlamaz.
Madde 13- Yabancõlarõn sõnõr dõşõ edilmelerine karşõ usuli güvenceler
Bir Devletin ülkesinde hukuka uygun olarak bulunan bir yabancõ
ancak, hukuka uygun olarak verilmiş bir sõnõr dõşõ etme kararõ gereğince
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ve ulusal güvenliğin zorlayõcõ şartlarõ hariç, sõnõr dõşõ etme kararõna karşõ
itiraz etmesine ve bu itirazõnõn önünde temsil edilebileceği yetkili bir
makam veya yetkili makamõn görevlendirdiği bir kişi ve kişiler tarafõndan
denetlenmesi imkanõ verilmesi halinde
Madde 14- Adil yargõlanma hakkõ
1. Herkes mahkemeler ve yargõ yerleri önünde eşittir. Herkes,
hakkõndaki bir suç isnadõnõn veya hak ve yükümlülükleri ilgili bir hukuki
uyuşmazlõğõn karara bağlanmasõnda, hukuken kurulmuş yetkili, bağõmsõz
ve tarafsõz bir yargõ yeri tarafõndan adil ve aleni olarak yargõlanma hakkõna
sahiptir. Davayõ izleyenler ve basõn mensuplarõ, demokratik bir
toplumdaki genel ahlak, kamu düzeni (ordre public) veya ulusal güvenlik
nedeniyle veya taraflarõn özel yaşamlarõnõn menfaatinin gerektirmesi
halinde veya mahkemenin görüşüne göre aleniliğin adaletin
gerçekleşmesine zarar vereceği özel şartlarõn kesinlikle gerektirdiği
ölçüde, duruşmalardan tamamen veya kõsmen çõkarõlabilir; ancak bir ceza
davasõnda veya hukuk davasõnda verilen hüküm, gençlerin menfaati, veya
aile uyuşmazlõklarõ veya çocuğun velayeti ile ilgili davalar aksini
gerektirmedikçe aleni olarak tefhim edilir.
2. Hakkõnda bir suç isnadõ bulunan bir kimse, hukuka göre suçluluğu
kanõtlanõncaya kadar masum sayõlma hakkõna sahiptir.
3. Hakkõnda bir suç isnadõ bulunan bir kimsenin bu isnadõn karara
bağlanmasõnda, tam bir eşitlik içinde asgari şu haklara sahiptir:
a) Hakkõndaki suç isnadõnõn niteliği ve nedenleri konusunda ayrõntõlõ
bir şekilde ve anlayabileceği bir dilde derhal bilgilendirilme;
b) Savunmasõnõ hazõrlamak ve kendi seçtiği avukatla görüşmek için
yeterli zamana ve kolaylõklara sahip olma;
c) Sebepsiz yere gecikmeden yargõlanma;
d) Duruşmalarda hazõr bulundurulma ve kendisini bizzat veya kendi
seçeceği bir avukat aracõlõğõyla savunma; eğer avukatõ bulunmuyorsa
sahip olduğu haklar konusunda bilgilendirilme; adaletin yararõ gerektirdiği
her durumda kendisine bir avukat tayin edilme ve eğer avukata ödeme
yapabilecek yeterli imkanõ yoksa ücretsiz olarak avukat tayin edilme;
e) Aleyhindeki tanõklarõ sorguya çekme veya çektirme ve lehindeki
tanõklarõn mahkemeye çõkmalarõnõ ve aleyhindeki tanõklarla aynõ
koşullarda sorguya çekilmelerini sağlama;
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f) Mahkemede konuşulan dili anlamõyor veya konuşamõyorsa, bir
çevirmenin yardõmõndan ücretsiz olarak yararlanma;
g) Kendisini suçlandõrõcõ tanõklõk yapmaya veya bir suçu itirafa zorlanmama.
4. Küçüklerin yargõlanmasõnda küçüklerin yaşlarõnõ ve
rehabilitasyonlarõnõ ilerletme gereğini göz önünde tutacak bir yargõlama
usulü izlenir.
5. Bir suçtan ötürü mahkum olan bir kimse, mahkumiyetinin ve aldõğõ
cezanõn daha yüksek bir yargõ yeri tarafõndan hukuka göre incelenmesini
isteme hakkõna sahiptir.
6. Bir kimse bir suçtan ötürü nihai bir kararla mahkum olduğunda ve bu
mahkumiyeti adli hata bulunduğu gerekçesiyle bozulduğunda veya
kendisi bağõşlandõğõnda, eğer mahkumiyet kararõnõn verildiği tarihte
bilinmeyen olaylarõn ortaya çõkarõlmamõş olmasõnõn nedenleri kõsmen
veya tamamen kendisine yüklenebileceği kanõtlanmadõkça, bu tür
mahkumiyetin sonucu olarak ceza çeken bir kimseye hukuka uygun olarak
tazminat ödenir.
7. Bir ülkenin hukukuna ve ceza yargõlama usulüne uygun olarak daha
önce kesin biçimde mahkum olan veya beraat eden bir kimse aynõ suçtan
ötürü ikinci kez yargõlanamaz ve cezalandõrõlamaz.
Madde 15- Kanunsuz ceza olmaz ilkesi
1. Hiç kimse, işlendiği zaman ulusal veya uluslararasõ hukuka göre suç
oluşturmayan bir fiil veya ihmalden ötürü suçlu bulunamaz. Hiç kimseye
işlendiği zaman verilebilecek cezadan daha ağõr bir ceza verilemez. Suçun
işlenmesinden sonra, bir suça daha hafif bir ceza öngören bir yasa
değişikliği yapõldõğõ takdirde, fail yapõlan bu değişiklikten yararlanõr.
2. Bu maddedeki hiç bir hüküm, işlendiği zaman uluslar topluluğu
tarafõndan tanõnan hukukun genel ilkelerine göre suç savõlan bir fiil veya
ihmalden ötürü bir kimsenin yargõlanõp cezalandõrõlmasõna engel oluşturmaz.
Madde 16- Kişi olarak tanõnma hakkõ
Herkes her yerde, hukuk önünde kişi olarak tanõnma hakkõna sahiptir
Madde 17- Mahremiyet hakkõ
1. Hiç kimsenin özel ve aile yaşamõna, konutuna veya haberleşmesine
keyfi veya hukuka aykõrõ olarak müdahale edilemez; onuru veya itibarõ
hukuka aykõrõ saldõrõlara maruz bõrakõlamaz.
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2. Herkes bu tür saldõrõlara veya müdahalelere karşõ hukuk tarafõndan
korunma hakkõna sahiptir.
Madde 18- Düşünce, vicdan, ve din özgürlüğü
1. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkõna sahiptir. Bu hak,
kendi tercihiyle bir dini kabul etme veya bir inanca sahip olma özgürlüğü
ile, tek başõna veya başkalarõyla birlikte toplu bir biçimde, aleni veya özel
olarak, dinini veya inancõnõ ibadet, uygulama, öğretim şeklinde açõğa
vurma özgürlüğünü de içerir.
2. Hiç kimse, kendi tercihi olan bir dini kabul etme veya inanca sahip
olma özgürlüğünü zayõflatacak bir zorlamaya tabi tutulamaz.
3. Bir kimsenin dinini veya inancõnõ açõğa vurma özgürlüğü ancak
kamu güvenliği, kamu düzeni, sağlõk veya ahlak veya başkalarõnõn hak ve
özgürlüklerini korumak amacõyla, hukuken öngörülen ve demokratik bir
toplumda gerekli olan sõnõrlamalara tabi tutulabilir.
4. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, anne-babalar ile mümkünse
vasilerin kendi inançlarõna uygun biçimde çocuklarõna din ve ahlak
eğitimi verilmesini isteme özgürlüğüne saygõ göstermeyi taahhüt ederler.
Madde 19- İfade özgürlüğü
1. Herkesin, bir müdahale ile karşõlaşmaksõzõn fikirlere sahip olma
hakkõ vardõr.
2. Herkes ifade özgürlüğü hakkõna sahiptir; bu hak bir kimsenin ülke
hudutlarõyla sõnõrlanmaksõzõn sözlü, yazõlõ veya basõlõ veya sanatsal ürün
şeklinde veya kendi tercih ettiği başka bir iletişim vasõtasõyla her türlü
bilgi ve düşünceyi arama, edinme ve ulaştõrma özgürlüğünü de içerir.
3. Bu maddenin ikinci fõkrasõndaki haklar özel bir ödev ve
sorumlulukla kullanõlõr. Bu nedenle bu hak, sadece hukuken öngörülen ve
aşağõdaki sebeplerle gerekli olan sõnõrlamalara tabi tutulabilir:
a) Başkalarõnõn haklarõna ve itibarõna saygõ;
b) Ulusal güvenliği veya kamu düzenini (ordre public) veya sağlõk ve
ahlakõ koruma.
Madde 20- Savaş propagandasõ ve düşmanlõğõ savunma yasağõ
1. Her türlü savaş propagandasõ hukuk tarafõndan yasaklanõr.
2. Ayrõmcõlõğa, kin ve nefrete veya şiddete tahrik eden her hangi bir
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ulusal, õrksal veya dinsel düşmanlõğõn savunulmasõ hukuk tarafõndan
yasaklanõr.
Madde 21- Toplanma özgürlüğü
Barõşçõl bir biçimde toplanma hakkõ hukuk tarafõndan tanõnõr. Bu
hakkõn kullanõlmasõna ulusal güvenliği veya kamu güvenliğini, kamu
düzenini (ordre public), sağlõk veya ahlakõ veya başkalarõnõn hak ve
özgürlüklerini koruma amacõ taşõyan, demokratik bir toplumda gerekli
bulunan ve hukuka uygun olarak getirilen sõnõrlamalarõn dõşõnda başka hiç
bir sõnõrlama konamaz.
Madde 22- Örgütlenme özgürlüğü
1. Herkes başkalarõyla bir araya gelerek örgütlenme özgürlüğü hakkõna
sahiptir; bu hak, kendi menfaatlerini korumak için sendika kurma ve
sendikaya katõlma hakkõnõ da içerir.
2· Bu hakkõn kullanõlmasõna ulusal güvenliğin, kamu güvenliğinin,
kamu düzeninin (ordre public), genel sağlõk veya ahlakõn, başkalarõnõn
hak ve özgürlüklerinin korumasõ amacõyla, hukuken öngörülmüş ve
demokratik bir toplumda gerekli olan sõnõrlamalarõn dõşõnda başka hiç bir
sõnõrlama konamaz. Bu madde, silahlõ kuvvetler ve polis teşkilatõ
mensuplarõnõn bu hakkõ kullanmalarõ üzerine hukuki kõsõtlamalar
konulmasõnõ engellemez.
3. Bu madde, Uluslararasõ Çalõşma Teşkilatõnõn “Örgütlenme
Özgürlüğü ve Teşkilatlanma Hakkõnõn Korunmasõ” ile ilgili 1948 tarihli
Sözleşmesine Taraf Devletlere, bu Sözleşmede sağlanan güvencelere
aykõrõ yasama tasarruflarõ yapmasõna veya yasalarõ bu güvencelere aykõrõ
tarzda uygulamasõna yetki vermez.
Madde 23- Ailenin korunmasõ
1. Aile toplumun doğal ve esaslõ bir birimidir ve aile toplum ve Devlet
tarafõndan korunma hakkõna sahiptir.
2. Evlilik çağõndaki her erkek ve kadõnõn evlenme ve aile kurma hakkõ
hukuk tarafõndan tanõnõr.
3. Evlenecek eşlerin tam ve serbest iradeleri ile kurulmayan bir evlilik
geçerli sayõlmaz.
4. Bu Sözleşmeye taraf Devletler, eşlerin evlilik konusunda, evliliğin
devam ettiği sürece ve boşanmada eşit hak ve yükümlülüklere sahip
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olmalarõ için gerekli önlemleri alõr. Boşanma halinde çocuklarõn
korunmasõ için gerekli hükümler konur.
Madde 24- Çocuklarõn haklarõ
1. Her çocuğun õrk, renk, cinsiyet, dil, din, ulusal veya toplumsal
köken, mülkiyet, doğum gibi bir ayrõmcõlõğa tabi tutulmaksõzõn ailesi,
içinde yaşadõğõ toplum ve Devlet tarafõndan, bir küçük olarak statüsünün
gerektirdiği koruma tedbirlerine hakkõ vardõr.
2. Her çocuk doğumundan hemen sonra nüfusa kaydedilir ve kendisine
bir isim verilir.
3. Her çocuk bir vatandaşlõk kazanma hakkõna sahiptir.
Madde 25- Siyasal haklar
Her vatandaş, bu Sözleşenin ikinci maddesindeki ayrõmlara ve makul
olmayan sõnõrlamalara tabi tutulmaksõzõn şu haklara ve imkanlara sahiptir:
a) Doğrudan veya seçilmiş temsilciler aracõlõğõyla kamu hizmetlerine
katõlma;
b) Seçmenlerin iradelerini serbestçe ifade etmeleri güvence altõna alan,
gizli olarak oy verildiği, genel ve eşit oya dayanan ve belirli aralõklarla
yapõlan dürüst seçimlerde oy kullanma ve seçilme;
c) Genel eşitlik ilkesine uygun olarak ülkesinde kamu hizmetlerine girme.
Madde 26- Hukuk önünde eşitlik
Herkes, hukuk önünde eşittir ve hiç bir ayrõmcõlõğa tabi tutulmaksõzõn
hukuk tarafõndan eşit olarak korunma hakkõna sahiptir. Hukuk bu alanda
her türlü ayrõmcõlõğõ yasaklar ve herkese õrk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal
veya başka bir fikir ulusal veya toplumsal köken, mülkiyet, doğum veya
başka bir statü ile yapõlan ayrõmcõlõğa karşõ etkili ve eşit koruma sağlar.
Madde 27- Azõnlõklarõn korunmasõ
Etnik, dinsel veya dilsel azõnlõklarõn bulunduğu bir Devlette, böyle bir
azõnlõğa mensup bulunan kişiler grubun diğer üyeleri ile birlikte toplu
olarak kendi kültürel haklarõnõ kullanma kendi dinlerinin gereği ibadeti
etme ve uygulama veya kendi dillerini kullanma haklarõ engellenmez.
BÖLÜM IV Uluslararasõ Uygulama Hükümleri
Madde 28- İnsan Haklarõ Komitesi
1. Bir İnsan Haklarõ Komitesi kurulur (Bu Sözleşmede bundan sonra
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Komite adõyla geçecektir). Komite on sekiz üyeden meydana gelir ve
aşağõda belirtilen görevleri yerine getirir.
2. Komite, bu Sözleşmeye Taraf olan Devletlerin yüksek bir ahlaki
düzeye sahip olan ve insan haklarõ alanõnda uzmanlõğõ ile tanõnmõş
bulunan vatandaşlarõ arasõndan ve bir kõsmõ tercihen hukuk
uygulamasõnda deneyim sahibi olan üyelerden kurulur.
3. Komite üyeleri seçimle göreve gelirler ve şahsi sõfatlarõyla görev
yaparlar.
Madde 29- Adaylõk ve Seçim
1. Komite üyeleri, bu Sözleşmeye Taraf Devletler tarafõndan yirmi
sekizinci maddedeki niteliklere sahip kişilerin aday olarak gösterildiği bir
listede yer alan adaylar arasõndan gizli oyla seçilir.
2. Bu Sözleşmeye Taraf her bir Devlet iki kişiden fazla aday
gösteremez. Bu kişiler, aday gösteren Devletin vatandaşlõğõnõ taşõr.
3. Bir kişi yeniden aday gösterilebilir.
Madde 30- Seçim zamanõ
1. İlk seçimler, bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden en geç altõ ay
sonra tamamlanõr.
2. Sözleşmenin Otuz dördünce maddesine göre meydana gelen boşluğu
doldurmak için yapõlan seçimler hariç, Komite üyeliğine yapõlacak bir
seçimden en az dört ay önce, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu
Sözleşmeye Taraf Devletlere üç ay içinde Komite üyeliğine kendi
adaylarõnõ göstermeleri için yazõlõ bir davetiye gönderir.
3. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu şekilde aday gösterilen
kişilerin isimlerinin alfabetik olarak yer aldõğõ ve kendilerini aday
gösteren Devletleri de belirten bir listeyi düzenler ve her bir seçimin
yapõlacağõ tarihten en az bir ay önce bu Sözleşmeye Taraf Devletlere
gönderir.
4. Komiteye üye seçimleri, bu Sözleşmeye Taraf Devletlerin, Birleşmiş
Milletler Genel Sekreterliği tarafõndan Birleşmiş Milletler Genel
Merkezine çağrõldõğõ bir toplantõda yapõlõr. Bu Sözleşmeye Taraf
Devletlerin en az üçte ikisinin katõlõmõ ile yapõlan bu toplantõda, en fazla
oyu alan ve toplantõya katõlõp oy kullanan Taraf Devletlerin Mutlak
çoğunluğunun oy verdiği kişi, Komite üyesi seçilir.
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Madde 31- Komitenin kompozisyonundaki denge
1. Bir Devletin birden fazla vatandaşõ Komitede üye olarak bulunamaz.
2. Komiteye üye seçiminde, üyeliğin coğrafi esasa göre eşit olarak
dağõlmasõna ve değişil uygarlõk türlerinin ve farklõ hukuk sistemlerinin
temsil edilmesine dikkat edilir.
Madde 32- Görev süresi
1. Komite üyeleri dört yõllõk bir dönem için seçilir. Yeniden aday
gösterilmeleri halinde tekrar seçilmeleri mümkündür. Ancak, birinci
seçimde seçilen üyelerden dokuz tanesinin üyeliği iki yõl sonra sona erer;
bu üyelerin isimleri birinci seçimden hemen sonra, otuzuncu maddenin
dördüncü fõkrasõna göre yapõlan toplantõnõn Başkanõ tarafõndan kura ile seçilir.
2. Görev süresinin sona ermesi nedeniyle yapõlacak seçimler, bu
Sözleşmenin bu kõsmõnõn yukarõdaki maddelerine göre yapõlõr.
Madde 33- Üyeliğin boşalmasõ
1. Bir Komite üyesi, Komitenin diğer bütün üyelerinin oybirliği ile
vereceği karara göre geçici nitelikte bir sebep dõşõnda her hangi bir
nedenle görevini yapamayacak duruma girerse, Komite Başkanõ durumu
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirir ve Genel Sekreter bu üyenin
yerinin boşalmõş olduğunu açõklar.
2. Bir Komite üyesinin ölümü veya istifa etmesi halinde, Komite
Başkanõ Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine durumu derhal bildirir, ve
Genel Sekreter ölüm tarihinden veya istifanõn yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren üyeliğin boşalmõş olduğunu açõklar.
Madde 34- Boşalan üyeliklerin doldurulmasõ
1. Sözleşmenin otuz üçüncü maddesine göre bir üyeliğin boşalmõş
olduğunu açõklanmõş ise ve yeri doldurulacak olan üyenin görev süresinin
sona ermesine üyeliğin boşlamõş olduğunun açõklanmasõndan itibaren altõ
aydan fazla süre varsa, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Sözleşmeye
Taraf bütün Devletlere sürenin doldurulmasõ seçilecek kişi için iki ay
içinde yirmi dokuzuncu maddeye göre adaylarõnõ bildirmelerini ister.
2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu şekilde aday gösterilen
kişilerin isimlerinden oluşan bir listeyi hazõrlar ve bu Sözleşmeye Taraf
Devletlere iletir. Boşalan yerin doldurulacağõ seçim Sözleşmenin bu
kõsmõnda yer alan ilgili hükümlere uygun olarak yapõlõr.
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3. Sözleşmenin otuz üçüncü maddesine göre boşaldõğõ bildirilen yeri
doldurmak için seçilen Komite üyesi, o maddenin hükümlerine göre
Komitedeki yerini boşaltan üyenin kalan süresini tamamlamak için seçilir.
Madde 35-Komite üyelerine ödeme yapõlmasõ
Komite üyeleri, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun onayõyla,
Birleşmiş Milletlerin sahip olduğu kaynaklardan, Komitenin
sorumluluklarõnõn önemi dikkate alõnarak, süresi ve şartlarõ konusunda
Genel Kurulunun karar vereceği bir tazminat almaya hak kazanõrlar.
Madde 36- Sekreterlik hizmetleri
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, Komitenin bu Sözleşmeye göre
görevlerini etkili bir biçimde yerine getirebilmesi için gerekli yardõmcõ
kişileri ve imkanlarõ sağlar.
Madde 37- Komitenin toplantõlarõ
1. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Komitenin ilk toplantõsõnõ
Birleşmiş Milletler Merkezinde yapmasõ için çağrõda bulunur.
2. Komite ilk toplantõsõnõ yaptõktan sonra, içtüzük hükümlerinde
gösterilen zamanlarda toplanõr.
3. Komite normal olarak Birleşmiş Milletler Merkezinde veya
Birleşmiş Milletlerin Cenevre’deki biriminde toplanõr.
Madde 38- Komite üyelerinin yemin beyanõ
Komitenin her bir üyesi görevine başlamadan önce, görevini tarafsõz
olarak ve vicdani kanaatine göre yapacağõ konusunda Komite önünde
beyanda bulunur.
Madde 39- Görevliler ve İçtüzük
1. Komite kendine yardõmcõ görevlileri iki yõllõk bir süre için seçer.
Görevliler yeniden seçilebilir.
2. Komite içtüzüğünü kendi yapar; ancak bu içtüzük diğer hükümlerin
yanõnda:
a)Toplantõ yeter sayõsõnõn on iki olduğu;
b) Komitenin, toplantõya katõlan üyelerin çoğunluğunun oylarõyla karar
verebileceğine dair hükümleri de içerir.
Madde 40- Devlet raporlarõ
1. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, Sözleşmede tanõnan haklarõ
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uygulamaya geçirmek ve bu haklarõn kullanõlmasõnda ilerleme sağlanmak
için aldõklarõ tedbirler hakkõnda raporlar vermeyi taahhüt ederler. Bu
raporlar:
a) Sözleşmenin ilgili Taraf Devletler bakõmõndan yürürlüğe
girmesinden itibaren bir yõl içinde;
b) Daha sonra da Komitenin istediği zamanlarda verilir.
2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kendisine sunulan bütün
raporlarõ incelemesi için Komiteye havale eder. Sözleşmenin
uygulanmasõnõ etkileyen faktörler ve güçlükler varsa, raporlarda hu
faktörler ve güçlükler de belirtilir.
3. Bu raporlarõn bazõ bölümlerinin uzman kuruluşlarõn yetki alanõna
girmesi halinde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri raporlarõn ilgili
bölümlerini Komiteye danõştõktan sonra bu uzman kuruluşlara
gönderebilir.
4. Komite, bu Sözleşmeye Taraf Devletlerin sunduklarõ raporlarõ
inceler. Komite kendi hazõrladõğõ raporlarõ ve eğer gerekli görürse yaptõğõ
genel yorumlarõ Taraf Devletlere iletir. Komite, bu Sözleşmeye Taraf
Devletlerden aldõğõ raporlarla birlikte hazõrladõğõ genel yorumlarõ
Ekonomik ve Sosyal Konseye de iletebilir.
5. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, hu maddenin dördüncü fõkrasõna
göre yapõlabilecek her hangi bir yorum üzerinde kendi gözlemlerini
Komiteye sunabilirler.
Madde 41- Komiteye yapõlan Devlet başvurularõ
1. Bu Sözleşmeye Taraf bir Devlet bu maddeye göre her zaman, Taraf
Devletlerden birinin bir diğer Taraf Devlet aleyhine bu Sözleşme ile
üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmediği biçimindeki iddialarõ
kapsayan şikayetleri Komitenin ele alma ve inceleme yetkisini tanõdõğõnõ
beyan edebilir. Bu maddeye göre yapõlan şikayetler ancak, Komitenin
yetkisini tanõmõş olan bir Taraf Devlet tarafõndan yapõlmasõ halinde ele
alõnõp incelenebilir. Komite, kendisinin bu yetkisini tanõmamõş olan bir
Taraf Devleti ilgilendiren bir şikayeti ele almaz. Alõnan şikayetler
hakkõnda aşağõdaki usule uygun olarak işlem yapõlõr:
a) Bu Sözleşmeye Taraf Devletlerden biri, bir diğer Taraf Devletin bu
Sözleşme hükümlerini uygulamadõğõnõ düşünmesi halinde, yazõlõ bir
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bildirimle, durum hakkõnda Taraf Devletin dikkatini çeker. Şikayeti alan
Devlet, şikayetin eline geçmesinden itibaren üç ay içinde, kendisine
şikayeti gönderen Devlete durumu izah eden bir açõklama veya başka bir
y·azõlõ cevap gönderir. Bu cevap mümkün olduğu kadar konuyla ilgili
alõnan, alõnmakta olan veya kullanõlabilir nitelikte olan iç hukuk usullerine
ve hukuk yollarõna ilişkin tedbirleri içerir;
b) Eğer durum, şikayeti alan Devletin ilk şikayeti aldõğõ tarihten
itibaren altõ ay içinde her iki Taraf Devleti tatmin edici şekilde
düzeltilmezse, her iki Devlet konuyu diğer Devlete ve Komiteye yaptõklarõ
bir ihbar ile Komitenin önüne götürme hakkõna sahiptir;
c) Komite önüne getirilen bir konuyu ancak, uluslar arasõ hukukun
genel olarak tanõnõnmõş prensiplerine göre kullanõlabilecek her türlü iç
hukuk yolunun izlenmiş ve tüketilmiş olduğunu tespit ettikten sonra ele
alabilir. İç hukuk yollarõnõn tüketilmesi makul olmayan bir süreyi alacak
ise, bu kural uygulanmaz;
d) Komite bu maddeye göre şikayetleri incelerken kapalõ toplantõlar yapar;
e) Komite, yukarõdaki c bendi hükümlerinin yerine getirilmiş olmasõ
halinde, bu Sözleşmede tanõnan insan haklarõna ve temel özgürlüklere
saygõ esasõna göre dostane çözüm sağlanmasõ amacõyla Taraf Devletlere
gerekli hizmeti sunar;
f) Komite bir konunun kendisine gönderilmesi halinde, yukarõda b
bendinde belirtilen Taraf Devletleri gerekli bilgileri vermeye davet edebilir;
g) Yukarõda b bendinde belirtilen ilgili Taraf Devletler, Komitenin
konuyu incelemesi sõrasõnda Komite önünde temsil edilme ve yazõlõ
ve/veya sözlü olarak sunuşlar yapma hakkõna sahiptirler;
h) Komite, yukarõdaki b bendine göre bir ihbarõ aldõğõ tarihten itibaren
on iki ay içinde bir rapor hazõrlar:
(i) Komitenin raporu, yukarõdaki e bendine göre bir çözüme ulaşõlmasõ
halinde olaylarõn kõsa bir özetini ve ulaşõlan sonucu belirtir;
(ii) Yukarõdaki e bendindeki süre içinde bir çözüme ulaşõlamamasõ
halinde, Komitenin raporu olaylarõn bir özetini kapsar; Taraf Devletlerin
yaptõğõ yazõlõ sunuşlar ve sözlü sunuşlarõn tutanaklarõ bu rapora eklenir;
Her halükarda Komite raporu ilgili Taraf Devletlere gönderilir.
2. Bu maddenin hükümleri, bu Sözleşmeye Taraf olan on Devletin bu
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maddenin birinci fõkrasõna göre beyanda bulunmalarõndan sonra yürürlüğe
girer. Taraf Devletler bu beyanlarõ Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine tevdi ederler. Genel Sekreter bu beyanlarõn birer kopyasõnõ diğer
Taraf Devletlere iletir. Yapõlan bir beyan Genel Sekreterliğe yapõlacak bir
bildirimle her zaman geri alõnabilir. Böyle bir geri alma, bu maddeye göre
daha önce gönderilmiş bir şikayet konusunun incelenmesini engellemez;
geri alma bildirimi Genel Sekreter tarafõndan alõndõktan sonra ilgili Taraf
Devlet yeni bir beyanda bulunmadõkça, Taraf Devletlerden yapõlacak
başka bir şikayet işleme alõnmaz.
Madde 42- Devlet başvurularõnõn Ad hoc Uzlaştõrma Komisyonuna
gelmesi
1. a) Eğer Kõrk birinci maddeye göre Komiteye gönderilen bir konu
ilgili Taraf Devletleri tatmin edecek bir biçimde çözülemezse, Komite
ilgili Taraf Devletlerin önceden rõzasõnõ alarak, bundan sonra Komisyon
diye geçecek olan bir ad hoc Uzlaştõrma Komisyonu tayin eder.
Komisyon, bu Sözleşmeye saygõ esasõna dayanarak, sorunun dostane
çözümü amacõyla Taraf Devletlere arabuluculuk hizmetinde bulunur.
b) Söz konusu Komisyon, Taraf Devletlerin kabul edebileceği beş
kişiden oluşur. Eğer ilgili Taraf Devletler Komisyonun kuruluşu üzerinde
üç ay içinde anlaşamazlarsa, üzerinde anlaşmaya varõlamayan Komisyon
üyelikleri Komitenin yapacağõ gizil oylamayla ve üçte iki çoğunluk
oyuyla, kendi üyeleri arasõndan seçilir.
2. Komisyon üyeleri şahsi sõfatlarõyla görev yaparlar. İlgili Devletlerin
vatandaşlarõ, bu Sözleşmeye taraf olmayan Devletlerin vatandaşlarõ ve
Kõrk birinci maddeye göre beyanda bulunmamõş bir Taraf Devletin
vatandaşõ Komisyona üye seçilemez.
3. Komisyon başkanõnõ kendisi seçer ve kendi içtüzüğünü kendisi yapar.
4. Komisyon toplantõlarõnõ normal olarak Birleşmiş Milletler
Merkezinde ve Birleşmiş Milletlerin Cenevre’deki biriminde yapar. Ancak
bu toplantõlar, Genel Sekreterliğe ve ilgili Taraf Devletlere danõşõldõktan
sonra, Komisyonun uygun göreceği başka bir yerde yapõlabilir.
5. Yukarõda 36. maddeye göre görevlendirilen sekreterya, bu maddeye
göre atanan komisyonlara da hizmet verir.
6. Komite tarafõndan elde edilen ve toplanan bilgiler bu Komisyona
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verilir; Komisyon ilgili Taraf Devletleri başka bilgileri vermeleri için
davet edebilir
7. Komisyon, kendisine konunun ulaşmasõndan itibaren en fazla on iki
ay içinde konuyu bütünüyle inceledikten sonra, ilgili Taraf Devletlere
iletilmek üzere Komite Başkanõna bir rapor sunar:
a) Eğer Komisyon konuyu incelemesini on iki ay içinde bitirememiş
ise, Komisyonun bu raporunda sadece konunun incelenmesinin hangi
durumu konusunda kõsa bir bilgi yer alõr.
b) Eğer konu hakkõnda bu Sözleşmede tanõnan insan haklarõna saygõ
esasõna dayanan bir dostane çözüme ulaşõlõrsa, Komisyon raporu,
olaylarõn kõsa bir özetini ve varõlan sonucu kapsar;
c) Yukarõda b fõkrasõnda öngörülen bir sonuca ulaşõlamazsa, Komisyon
raporu, ilgili Taraf Devletler arasõndaki konu ile alakalõ bütün maddi
sorunlar üzerindeki tespitlerini ve varõlabilecek bir dostane çözüm için
varolan imkanlar hakkõnda görüşlerini içerir. Bu rapor ayrõca, ilgili Taraf
Devletler tarafõndan yapõlan yazõlõ sunuşlarõ ve sözlü sunuşlarõnõn
tutanaklarõnõ da kapsar.
d) Eğer Komisyon c bendine göre hazõrladõğõ bir raporu sunarsa, ilgili
Taraf Devletler raporu aldõktan itibaren üç ay içinde Komite Başkanõna,
Komisyonun hazõrladõğõ raporun içeriğini kabul edip etmediklerini bildirirler.
8. Bu madde hükümleri Komitenin 41. maddedeki sorumluluklarõnõ
yerine getirmesine engel oluşturmaz.
9. Komisyon üyelerinin bütün giderleri, Birleşmiş Milletler Genel
Sekreterliği tarafõndan yapõlan hesaplara uygun olarak ilgili Taraf
Devletlerce paylaşõlõr.
10. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, Komisyon üyelerinin
yaptõklarõ harcamalarõ dokuzuncu fõkraya göre ilgili Taraf Devletlerden
geri almadan önce, eğer gerekli ise ödemeye yetkilidir.
Madde 43- Ayrõcalõklar ve muafiyetler
Komitenin ve 42. maddeye göre atanan ad hoc uzlaştõrma
komisyonunun üyeleri, Ayrõcalõklar ve Muafiyetler hakkõnda Birleşmiş
Milletler Sözleşmesinin ilgili bölümlerinde yer alan ve Birleşmiş Milletler
için görev yapan uzmanlarõn sahip olduklarõ kolaylõklara, ayrõcalõklara ve
muafiyetlere sahiptir.
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Madde 44- Diğer uluslararasõ usullerle ilişki
Bu Sözleşmenin uygulamaya ilişkin hükümleri, Birleşmiş Milletlerin
ve uzman kuruluşlarõnõn kurucu belgeleri ve sözleşmeleri tarafõndan insan
haklarõ alanõnda öngörülen usullere aykõrõ düşmeyecek bir biçimde
uygulanõr; bu hükümler bu Sözleşmeye Taraf Devletlerin kendi aralarõnda
yapmõş olduklarõ ve yürürlükte bulunan uluslararasõ özel veya genel
anlaşmalara uygun olarak bir sorunu çözmek için konan diğer usullere
başvurmasõnõ engellemez.
Madde 45- Yõllõk rapor
Komite, Ekonomik ve Sosyal Konsey aracõlõğõyla, Birleşmiş Milletler
Genel Kuruluna kendi faaliyetleri hakkõnda yõllõk bir rapor sunar.
BÖLÜM V Yorumlama Prensipleri
Madde 46- Birleşmiş Milletler ve uzman kuruluşlarõ ile ilişki
Bu Sözleşmedeki her hangi bir hüküm, Birleşmiş Milletler Şartõndaki
hükümler ile bu Sözleşmeyle ilgili olan konularda Birleşmiş Milletlerin
uzman kuruluşlarõnõn ve bu kuruluşlarõn çeşitli organlarõnõn görev ve
yetkilerini gösteren belgelerlerdeki hükümler ile uzman kuruluşlarõn
kurucu belgelerindeki hükümleri zayõflatacak bir biçimde yorumlanamaz.
Madde 47- Doğal zenginlikleri ve kaynaklarõ kullanma önceliği
Bu Sözleşmedeki her hangi bir hüküm, halklarõn kendi doğal
zenginliklerini ve kaynaklarõnõ tam olarak ve serbestçe kullanma ve
yararlanma haklarõnõ zayõflatacak bir biçimde yorumlanamaz.
BÖLÜM VI Son Hükümler
Madde 48- İmza, Onay ve Katõlma
1. Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletlere Üye olan veya Birleşmiş
Milletlerin uzman kuruluşlarõnõn üyesi olan Devletlerin, Uluslararasõ
Adalet Divanõnõn Statüsüne Taraf olan Devletlerin ve Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu tarafõndan bu Sözleşmeye Taraf olmasõ için davet edilen
Devletlerin imzasõna açõktõr.
2. Bu Sözleşme onaya tabidir. Onay belgeleri Birleşmiş Milletler Genel
Sekreterliğine tevdi edilir.
3. Bu Sözleşme, bu maddenin birinci fõkrasõnda belirtilen Devletlerin
katõlmasõna açõktõr.
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4. Katõlma, katõlma belgelerinin Birleşmiş Milletler Genel
Sekreterliğine tevdi edilmesinden sonra yürürlüğe girer.
5. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu Sözleşmeyi imzalayan veya
uygun bulan Devletlerin hepsini, diğer bütün onaylama ve katõlma
belgelerinin tevdi edilmesi konusunda haberdar eder.
Madde 49- Yürürlüğe girme
1. Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine otuz beş tane
onay veya katõlma belgesinin tevdi edilmesinden itibaren üç ay sonra
yürürlüğe girer.
2. Otuz beş onay veya katõlma belgesinin tevdi edilmesinden sonra bu
Sözleşmem onaylayan Devletler bakõmõndan bu sözleşme, kendi onay
veya katõlma belgesini tevdi etmesinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer.
Madde 50- Federal Devletlerde Geçerlilik
Bu Sözleşme hükümleri hiç bir sõnõrlama veya istisnaya tabi olmaksõzõn
Federal Devletlerin her tarafõnda uygulanõr.
Madde 51- Sözleşmede Değişlik Yapõlmasõ
1. Bu Sözleşmeye Taraf Devletlerden her biri bu Sözleşmenin
değiştirilmesi hakkõnda değişiklik hazõrlayabilir ve bunu Birleşmiş
Milletler Genel Sekreterliğine iletebilir. Birleşmiş Milletler Genel
Sekreteri değişiklik önerilerini Sözleşmeye Taraf Devletlere iletir. Genel
Sekreter Taraf Devletlerden, Taraf Devletlerin katõlmasõyla bu önerilerin
incelenmesi ve oylanmasõ amacõyla bir konferans düzenlenmesini
destekleyip desteklemediklerini bildirmelerini isteyebilir. Taraf
Devletlerin üçte birinin böyle bir konferansõn düzenlenmesini
desteklemeleri halinde, Genel Sekreter Birleşmiş Milletler gözetiminde
bir konferans düzenler. Konferansa katõlan ve oylamada bulunan Taraf
Devletlerin oy çokluğuyla kabul edilen bir değişiklik, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulunun onayõna sunulur.
2. Sözleşmede yapõlan değişikler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
tarafõndan onaylandõktan ve bu Sözleşmeye Taraf Devletlerin üçte ikisi
tarafõndan kendi anayasal usullerine uygun olarak kabul edildikten sonra
yürürlüğe girer.
3. Sözleşmede yapõlan değişikler yürürlüğe girdiğinde, değişiklikleri
kabul eden Devletleri bağlar; diğer Taraf Devletler ise Sözleşmenin

73

Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararasõ Sözleşmesi

değişiklikten önceki hükümleriyle ve daha önce kabul ettikleri değişiklik
hükümleriyle bağlõ olmaya devam ederler.
Madde 52- Genel Sekreter tarafõndan yapõlan bildirimler
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 48. maddenin 5. fõkrasõna göre
yapõlarõ bildirimleri dikkate almaksõzõn, aynõ maddenin 1. fõkrasõnda
gösterilen bütün Devletleri şu konular hakkõnda da bilgilendirir:
a) 48. maddeye göre verilen imza onay ve katõlmalar;
b) Bu Sözleşmenin 49. maddesine göre Sözleşmenin yürürlüğe girme
tarihi ile 51. maddeye göre yapõlan değişikliklerin yürürlüğe girme tarihi.
Madde 53- Orijinal metin
1. Bu Sözleşmenin eşit ölçüde orijinal olan Çince, İngilizce, Fransõzca,
Rusça ve İspanyolca metinleri, Birleşmiş Milletler arşivinde saklanõr.
2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu Sözleşmenin onaylõ örneğini
48. maddede gösterilen Devletlere iletir.
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