
MEDENİ VE SİYASİ HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME 

 

16 Aralık 1966 tarihli, 2200A (XXI) sayılı Genel Kurul Kararıyla kabul edilmiş ve imza, onay 
ve katılmaya açılmıştır. 

49. Madde uyarınca, 23 Mart 1976 tarihinde yürürlüğe girmiştir 

 

Giriş 

Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, 

Birleşmiş Milletler Şartı'nda ilan edilmiş olan ilkelere uygun olarak, insanlık ailesinin tüm 
mensuplarının doğuştan sahip oldukları onurun ve eşit ve devredilmez haklarının 
tanınmasının, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu gözönünde bulundurarak, 

Bu hakların, kişinin doğuştan sahip olduğu onurundan kaynaklandığını kabul ederek, 

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'ne uygun olarak, kişisel ve siyasal özgürlüğe ve korku ve 
yoksulluktan kurtulma özgürlüğüne sahip özgür insan ülküsüne ancak herkesin kişisel ve 
siyasal haklarının yanısıra ekonomik, sosyal ve kültürel haklarından da yararlanabileceği 
koşulların yaratılması ile ulaşılabileceğini kabul ederek, 

Birleşmiş Milletler Şartı'na göre Devletlerin insan hak ve özgürlüklerine bütün dünyada saygı 
gösterilmesini ve bunlara uygun davranılmasını teşvik etmek yükümlülüğünü gözönüne 
alarak, 

Diğer bireylere ve bağlı olduğu topluluğa karşı görevleri olan bireyin, bu Sözleşme'de tanınan 
haklara saygı gösterilmesi ve bunların geliştirilmesi için çaba gösterme sorumluluğu altında 
bulunduğunu dikkate alarak, 

Aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmışlardır: 

BÖLÜM I 

MADDE 1 

1. Bütün halklar kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahiptirler. Bu hak gereğince halklar 
kendi siyasal statülerini özgürce kararlaştırırlar ve ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini 
özgürce sağlarlar. 

2. Bütün halklar, kendi amaçları doğrultusunda, karşılıklı yarar ilkesine dayanan uluslararası 
ekonomik işbirliği ve uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine halel getirmemek 
kaydıyla, kendi doğal zenginlik ve kaynaklarından özgürce yararlanabilirler. Bir halk hiçbir 
durumda, kendi varlığını sürdürmesi için gerekli olanaklarından yoksun bırakılamaz. 



3. Özerk olmayan ve Vesayet altında bulunan ülkelerin yönetilmesinden sorumlu olan 
Devletler de dahil, bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, Birleşmiş Milletler Yasası'nın hükümleri 
uyarınca, halkların kendi kaderlerini tayin etme hakkının gerçekleştirilmesini 
kolaylaştıracaklar ve bu hakka saygı göstereceklerdir. 

BÖLÜM II 

MADDE 2 

1. Bu Sözleşme'ye Taraf her Devlet kendi ülkesinde yaşayan ve yetkisi altında bulunan bütün 
bireylere ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka fikir, ulusal ya da toplumsal köken, 
mülkiyet, doğum ya da başka bir statü bakımından hiçbir ayırım gözetmeksizin bu 
Sözleşme'de tanınan hakları sağlamak ve bu haklara saygı göstermekle yükümlüdür. 

2. Mevcut mevzuatta ve diğer yasal tedbirlerde henüz düzenleme bulunmayan durumlarda, bu 
Sözleşme'ye Taraf her Devlet, kendi anayasal kurallarına ve bu Sözleşme'nin hükümlerine 
uygun olarak, bu Sözleşme'de tanınan hakların uygulanmasını sağlamak bakımından gerekli 
olan yasama ve diğer tedbirleri almakla yükümlüdür. 

3. Bu Sözleşme'ye Taraf her Devlet: 

(a) Bu Sözleşme ile tanınan hakları ve özgürlükleri ihlal edilmiş olan her şahsın, bu ihlal 
resmi sıfatla görev yapan kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olsa bile, etkin şekilde telafi 
edilmesini güvence altına almakla; 

(b) Böyle bir telafi talebinde bulunan herkesin haklarının yetkili yargı, yürütme ya da yasama 
organlarınca ya da Devletin yasal sisteminde öngörülen başka bir yetkili organ tarafından 
karara bağlanmasını ve yargısal telafi olanaklarının sağlanmasını güvence altına almakla; 

(c) Bu hukuki yollardan sağlanan kararların yetkili organlarca uygulanmasını güvence altına 
almakla yükümlüdür. 

MADDE 3 

Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, bu Sözleşme'de yer alan bütün medeni ve siyasal haklardan 
erkeklerle kadınların eşit yararlanmasını güvence altına almakla yükümlüdürler. 

MADDE 4 

1. Ulusun hayatını tehdit eden ve varlığı resmen ilan edilmiş olan olağanüstü bir durumun 
ortaya çıkması halinde, bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, uluslararası hukuktan kaynaklanan 
diğer yükümlülüklerine aykırı olmamak ve ırk, renk, cinsiyet, dil, din ya da toplumsal kökene 
dayalı bir ayrımcılık içermemesi kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde olmak üzere, bu 
Sözleşme'den doğan yükümlülüklerinden ayrılan tedbirler alabilirler. 

2. Bu hükme dayanılarak Sözleşme'nin 6, 7, 8 (1. ve 2. fıkralar), 11, 15, 16 ve 18 nci 
maddelerine aykırılık getirilemez. 

3. Aykırılık hakkından yararlanmak isteyen bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, hangi hükümleri 
uygulamaktan kaçındıklarını ve bu davranışta bulunmalarına yol açan nedenleri, Birleşmiş 



Milletler Genel Sekreteri aracılığıyla, bu Sözleşme'ye Taraf diğer Devletlere derhal 
bildireceklerdir. Böyle bir aykırılığı sona erdirdikleri tarih konusunda da yine aynı kanal 
aracılığıyla bir bildirimde bulunacaklardır. 

MADDE 5 

1. Bu Sözleşme'deki hiçbir hüküm, herhangi bir Devlete, gruba ya da kişiye, bu Sözleşme'de 
tanınan hak ve özgürlüklerin herhangi birinin ortadan kaldırılmasına ya da bu Sözleşme'de 
öngörülmüş olandan daha geniş ölçüde sınırlanmasına yönelik herhangi bir faaliyete girişme 
ya da bu yönde bir harekette bulunma hakkını sağlar biçimde yorumlanamaz. 

2. Bu Sözleşme'ye taraf olan herhangi bir Devlette yasalara, sözleşmelere, yönetmeliklere 
veya teamüllere göre tanınmış olan ya da var olan temel insan haklarından hiçbiri, bu 
Sözleşme'nin bu gibi hakları tanımadığı ya da daha sınırlı olarak tanıdığı gerekçesiyle 
sınırlanamaz ve kaldırılamaz. 

BÖLÜM III 

MADDE 6 

1. Her insanın doğuştan gelen yaşama hakkı vardır. Bu hak yasalarla korunacaktır. Hiç 
kimsenin yaşamı keyfi olarak elinden alınamaz. 

2. Ölüm cezasını kaldırmamış olan ülkelerde idam hükmü, ancak suçun işlendiği anda 
yürürlükte olan yasalara uygun olarak ve bu Sözleşme ile Soykırım Suçunun Önlenmesi ve 
Cezalandırılması Sözleşmesi hükümlerine aykırı olmamak şartı ile, en ağır suçlar için 
verilebilir. Bu ceza ancak yetkili bir mahkeme tarafından verilmiş kesin bir karar üzerine 
uygulanabilir. 

3. Yaşamdan yoksun bırakma eyleminin soykırım suçunu oluşturması durumunda, bu 
maddenin hiçbir hükmünün Sözleşme'ye Taraf Devletlerden hiçbirine Soykırım Suçunun 
Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi hükümlerinden doğan herhangi bir 
yükümlülüğüne herhangi bir biçimde aykırılık olanağını vermeyeceği açıktır. 

4. Ölüm cezasına çarptırılan herkesin, cezanın affedilmesini ya da daha hafif bir cezaya 
çevrilmesini istemeye hakkı vardır. Genel af, özel af ya da ölüm cezasının değiştirilmesi 
kararı her durumda verilebilir. 

5. Ölüm cezası onsekiz yaşın altındaki kimseler tarafından işlenen suçlar için verilemez ve 
hamile kadınların idam cezaları yerine getirilemez. 

6. Bu maddenin hiçbir hükmü, Sözleşme'ye Taraf herhangi bir Devlet tarafından, idam 
cezasının kaldırılmasını geciktirmek ya da önlemek için kullanılamaz. 

MADDE 7 

Hiç kimse işkenceye ya da zalimane, insanlık dışı ya da küçük düşürücü muamele ya da 
cezalandırmaya maruz bırakılamaz. Özellikle, hiç kimse kendi özgür rızası olmadan tıbbi ya 
da bilimsel deneylere tabi tutulamaz. 



MADDE 8 

1. Hiç kimse köle durumunda tutulamaz; kölelik ve köle ticaretinin her şekli yasaklanacaktır. 

2. Hiç kimse kul durumunda tutulamaz. 

3. (a) Hiç kimseden zorla ya da zorunlu olarak çalışması istenemez. 

(b) 3. fıkranın (a) bendi, bir suçun karşılığı olarak ağır işlerde çalışma cezası verilen ülkelerde 
yetkili bir mahkeme tarafından verilen böyle bir karar uyarınca ağır işte çalıştırmayı engeller 
biçimde görülemez. 

(c) Bu fıkra açısından, "zorla ya da zorunlu çalıştırma" terimi: 

(i) Bir mahkemenin yasal kararıyla gözaltında bulunan ya da gözaltına alınmasının ardından 
şartla salıverilmiş bir kimseden normal olarak istenen ve (b) bendinde belirtilmemiş olan bir iş 
veya hizmeti, 

(ii) Askeri nitelikteki herhangi bir hizmeti ve bu hizmete katılmayı vicdani bakımdan 
reddetme hakkının tanındığı ülkelerde de bu hakkı kullananlardan yasal olarak istenen 
herhangi bir ulusal hizmeti, 

(iii) Toplumun varlığını ya da refahını tehdit eden olağanüstü hal ya da felaket durumunda 
istenen herhangi bir hizmeti, 

(iv) Olağan kişisel yükümlülüklerin bir bölümünü oluşturan herhangi bir iş ya da hizmeti 
kapsamayacaktır. 

MADDE 9 

1. Herkesin kişi özgürlüğü ve güvenlik hakkı vardır. Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz 
veya tutuklanamaz. Hiç kimse kanunun tayin ettiği sebeplere ve usule uygun olmaksızın 
özgürlüğünden yoksun bırakılamaz. 

2. Tutuklanan herkese, tutuklandığı anda, tutuklanma nedenleri ve hakkında ileri sürülen 
iddialar derhal bildirilecektir. 

3. Bir suç işlediği iddiasıyla yakalanan ya da tutuklanan herkes, derhal bir yargıcın ya da 
yasalarla yargı erkini kullanmaya yetkili kılınmış bir başka resmi görevlinin önüne çıkarılacak 
ve uygun bir süre içinde yargılanma ya da salıverilme hakkına sahip olacaktır. Yargılanmayı 
bekleyen kişilerin gözaltında tutulmaları genel kural olmayacaktır; ancak, salıverme, sanığın 
duruşmalarda, adli takibatın diğer safhalarında ve gerekli hallerde hükmün infazında hazır 
bulunması için güvencelere bağlanabilir. 

4. Yakalanma ya da tutuklanma yoluyla özgürlüğünden yoksun bırakılan herkesin, 
mahkemenin gecikmeksizin tutuklamanın yasallığı konusunda karar vermesini ve 
yakalamanın yasal olmaması halinde, salıverilmesini kararlaştırması için mahkemeye 
başvurma hakkı vardır. 



5. Yasal olmayan bir yakalama ya da tutuklama işleminden mağdur olan herkesin, icrası kabil 
zorunlu tazminat hakkı olacaktır. 

MADDE 10 

1. Özgürlüklerinden yoksun bırakılan herkese insanca ve kişinin doğuştan sahip olduğu onura 
saygı gösterilerek davranılır. 

2.(a) Sanık durumunda olan kişiler, istisnai durumlar dışında, hüküm giymiş kişilerden ayrı 
tutulacaklar ve hüküm giymemiş kişilerin statüsüne uygun ayrı işlem göreceklerdir. 

(b) Küçük sanıklar, yetişkin olanlardan ayrı tutulacaklar ve durumlarının karara bağlanması 
için mümkün olan en kısa sürede mahkeme önüne çıkartılacaklardır. 

3. Cezaevi sistemi, asıl amacı mahkumların ıslahı ve topluma yeniden kazandırılması olan bir 
sistem olarak ele alınacaktır. Küçük suçlular yetişkinlerden ayrı tutulacak ve kendilerine 
yaşlarına ve yasal statülerine uygun biçimde davranılacaktır. 

MADDE 11 

Hiç kimse, sırf bir akitten doğan yükümlülüğünü yerine getiremediği gerekçesiyle 
hapsedilemez. 

MADDE 12 

1. Yasal olarak bir Devletin ülkesinde bulunan herkes, o ülke içinde özgürce hareket etme 
hakkına ve ikametgahını seçme özgürlüğüne sahiptir. 

2. Herkes, kendi ülkesi de dahil olmak üzere, herhangi bir ülkeyi terketmekte özgürdür. 

3. Yukarıda sözü edilen haklara, ulusal güvenliği, kamu düzenini, kamu sağlığını ya da genel 
ahlakı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini korumak üzere yasalarla konmuş ve bu 
Sözleşme'de tanınan diğer haklarla uyumlu olanlar dışında herhangi bir sınırlama konulamaz. 

4. Hiç kimse, kendi ülkesine girme hakkından keyfi olarak yoksun bırakılamaz. 

MADDE 13 

Bu Sözleşme'ye Taraf Devletlerden birinin ülkesinde yasal olarak bulunan bir yabancı, bu 
ülkeden ancak yasalara uygun olarak verilmiş bir karar uyarınca sınırdışı edilebilir ve ulusal 
güvenlik bakımından zorunlu nedenler aksini gerektirmedikçe, sınırdışı edilmesine karşı 
nedenler ileri sürmesine ve durumunun yetkili makamlar ya da yetkili makamlarca özel olarak 
atanmış kişi ya da kişilerce yeniden gözden geçirilmesine ve bu amaçla yetkili merciler 
önünde temsil edilmesine izin verilecektir. 

MADDE 14 

1. Herkes mahkemeler ve yargı organları önünde eşittir. Herkes, bir suçla itham edildiğinde 
ya da bir hukuk davasında hak ve yükümlülükleri hakkında karar verilirken, yasalar uyarınca 
kurulmuş yetkili, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde adil ve kamuya açık bir duruşma 



hakkına sahiptir. Demokratik bir toplumda ahlak, kamu düzeni ya da ulusal güvenlik 
gerekçeleriyle ya da tarafların özel hayatları bunu gerektirdiğinde, ya da özel durumlarda, 
mahkeme, açıklığın adalete zarar vereceği düşüncesine vardığı takdirde, mahkemenin gerekli 
gördüğü ölçüde, basın ve dinleyiciler duruşmaların tümü ya da bir kısmının dışında 
tutulabilirler. Ancak, küçüklerin çıkarları aksini gerektirmedikçe, ya da duruşmalar çocukların 
vesayetine ilişkin evlilikle ilgili uyuşmazlıklar hakkında olmadıkça, ceza ya da hukuk 
davalarında verilecek herhangi bir kararın aleni olması zorunludur. 

2. Bir suçla itham edilen herkes, yasalara göre suçlu olduğu kesinleşene dek masum kabul 
edilmek hakkına sahiptir. 

3. Herkes, itham edildiği suçla ilgili olarak, tam bir eşitlik içinde, aşağıdaki asgari garantilere 
sahip olacaktır: 

(a) Kendisine, en kısa zamanda ve anlayacağı bir dilde, aleyhindeki iddianın niteliği ve 
nedenleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi; 

(b) Savunmasını hazırlayabilmek ve kendi seçtiği avukatla temas edebilmek için yeterli 
zaman ve kolaylıkların tanınması; 

(c) Gereksiz bir gecikme olmadan yargılanması; 

(d) Yargılanmada hazır bulunması ve kendisini ya doğrudan ya da kendi seçtiği avukat 
yardımı ile savunması; avukatı yoksa, bu hakkının var olduğunun kendisine bildirilmesi; 
adaletin gerektirdiği her durumda kendisine bir avukat tayin edilmesi ve böyle durumlarda 
ödeme yapma olanağı yoksa bu yardımın parasız olarak sağlanması; 

(e) Aleyhindeki tanıklara soru sorabilmesi ya da soru sordurabilmesi, lehindeki tanıkların da 
aleyhindeki tanıklarla aynı şekilde sorgulanabilmelerinin sağlanması; 

(f) Mahkemede kullanılan dili anlamıyor veya konuşamıyorsa bir tercümanın parasız 
yardımının sağlanması; 

(g) Kendi aleyhinde tanıklıkta bulunmaya ya da suç itirafına zorlanmaması. 

4. Küçükler için yargılama bu kişilerin yaşları ve topluma yeniden kazandırılmaları düşüncesi 
gözönüne alınarak yürütülecektir. 

5. Bir suçtan hüküm giyen herkes, mahkumiyet ve cezanın yasalara uygun olarak daha yüksek 
bir yargı organınca yeniden incelenmesi hakkına sahip olacaktır. 

6. Kesin bir kararla bir suçtan dolayı mahkum olan ve daha sonra hakkındaki hüküm, adaletin 
yanlış tecelli ettiğini kat'i şekilde ortaya koyan yeni veya yeni ortaya çıkan bir maddi delil 
dolayısıyla bozulan veya bu sebeple affa uğrayan bir kişi, evvelce bilinmeyen maddi delilin 
zamanında ortaya çıkmamasında kısmen ya da tamamen kendi kusuru bulunduğu ispat 
edilmediği takdirde, böyle bir hükmün sonucunda ceza çekmesinin karşılığı olarak yasalara 
uygun şekilde tazminata hak kazanır. 

7. Hiç kimse, bir ülkenin yasalarına ve ceza usulüne göre daha önce kesin olarak mahkum 
olmuş ya da beraat etmişse, aynı fiil için yeniden yargılanamaz ve cezalandırılamaz. 



MADDE 15 

1. Hiç kimse, işlendiği zamanda ulusal ya da uluslararası hukuk bakımından suç sayılmayan 
bir fiil ya da ihmal yüzünden suçlu sayılamaz. Suç sayılan bir fiile, işlendiği zaman yürürlükte 
olan bir cezadan daha ağır ceza verilemez. Fiilin işlenmesinden sonra yasalarda bu fiile 
karşılık daha hafif bir ceza öngörülecek olursa, fiili işleyene bu ikinci ceza uygulanır. 

2. Bu maddenin hiçbir hükmü, işlendiği sırada uluslar topluluğunun kabul ettiği genel hukuk 
ilkelerine göre suç sayılan bir fiil ya da ihmal yüzünden bir kimsenin yargılanmasını ya da 
cezalandırılmasını engelleyemez. 

MADDE 16 

Herkes, her yerde, kanun önünde kişi olarak tanınma hakkına sahip olacaktır. 

MADDE 17 

1. Hiç kimsenin özel hayatına, ailesine, evine ya da haberleşmesine keyfi ya da yasadışı 
olarak müdahale edilemez; hiç kimsenin şeref ve itibarına yasal olmayan tecavüzlerde 
bulunulamaz. 

2. Herkesin, bu gibi müdahalelere ya da tecavüzlere karşı yasalarca korunma hakkı vardır. 

MADDE 18 

1. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahip olacaktır. Bu hak, herkesin istediği dine 
ya da inanca sahip olması ya da bunları benimsemesi özgürlüğünü ve herkesin aleni veya özel 
olarak bireysel ya da başkaları ile birlikte toplu olarak, kendi din ya da inancını ibadet, icra, 
bunun icaplarını yerine getirme ya da öğretme bakımından ortaya koyma özgürlüğünü de 
içerir. 

2. Hiç kimse, kendi seçtiği bir din ya da inanca sahip olma ya da bunu benimseme 
özgürlüğünü zedeleyecek bir baskıya maruz bırakılamaz. 

3. Bir kimsenin kendi dinini veya inançlarını ortaya koyma özgürlüğüne ancak yasalarla 
belirlenen ve kamu güvenliğini, düzenini, sağlığını, ahlakını ya da başkalarının temel hak ve 
özgürlüklerini korumak için gerekli kısıtlamalar getirilebilir. 

4. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, ana-babaların ve, uygulanabilir olan durumlarda, yasalarca 
saptanmış vasilerin, çocuklarına kendi inançlarına uygun bir dinsel ve ahlaki eğitim verme 
özgürlüklerine saygı göstermekle yükümlüdürler. 

MADDE 19 

1. Herkes, kimsenin müdahalesi olmaksızın istediği düşünceye sahip olma hakkına sahiptir. 

2. Herkes, düşüncelerini açıklama hakkına sahiptir; bu hak, herkesin, ülkesel sınırlara bağlı 
olmaksızın her çeşit bilgiyi ve fikri, sözlü, yazılı ya da basılı biçimde, sanat eserleri biçiminde 
ya da kendi seçeceği herhangi bir başka biçimde araştırma, edinme ve iletme özgürlüğünü de 
içerir. 



3. Bu maddenin 2. fıkrasında öngörülen hakların kullanılması, özel bazı görev ve 
sorumlulukları da beraberinde getirir. Dolayısıyla, bunlara bazı sınırlamalar da konulabilir; 
ancak, bu sınırlamaların yasalarda öngörülmüş olması ve; 

(a) Başkalarının haklarına ve şöhretine saygı bakımından ve; 

(b) Ulusal güvenliğin, kamu düzeninin ya da kamu sağlığı ve genel ahlakın korunması 
bakımlarından gerekli olması zorunlu olmalıdır. 

MADDE 20 

1. Her türlü savaş propagandası yasalarla yasaklanır. 

2. Ulusal, ırksal ya da dinsel nefretin ayrımcılık, düşmanlık ya da şiddete kışkırtma şeklini 
alacak biçimde savunulması yasalarla yasaklanır. 

MADDE 21 

Barışçı toplantı hakkı tanınacaktır. Bu hakkın kullanılmasına, yasalara uygun olarak 
konulmuş ve demokratik bir toplumda ulusal güvenlik ya da kamu güvenliği, kamu düzeni 
bakımından ve kamu sağlığının, genel ahlakın korunması ya da başkalarının hak ve 
özgürlüklerinin korunması bakımından gerekli olan sınırlamalardan başka sınırlama 
getirilemez. 

MADDE 22 

1. Herkesin, kendi çıkarlarını korumak için sendikalar kurmak ya da bunlara girmek hakkı da 
dahil olmak üzere, başkalarıyla biraraya gelip dernek kurma hakkı vardır. 

2. Bu hakkın kullanılmasına, yasalara uygun olarak konulmuş ve demokratik bir toplumda 
ulusal güvenlik ya da kamu güvenliği, kamu düzeni bakımından ve kamu sağlığının, genel 
ahlakın korunması ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması bakımından gerekli 
olan sınırlamalardan başka sınırlama getirilemez. Bu madde, silahlı kuvvetler ya da polis 
teşkilatı mensuplarına bu hakkın kullanılmasında yasal sınırlamalar konulmasını engellemez. 

3. Bu maddenin hiçbir hükmü, Sendika Kurma Özgürlüğü ve Sendika Hakkının Korunmasına 
İlişkin 1948 tarihli Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi'ne Taraf olan Devletlere, bu 
Sözleşme'de öngörülen güvencelere zarar verecek yasama tedbirleri alma ya da hukuki 
uygulamalarda bulunma yetkisini vermez. 

MADDE 23 

1. Aile, toplumun doğal ve temel birimidir ve toplum ve devlet tarafından korunma hakkına 
sahiptir. 

2. Evlenebilecek yaşta bulunan erkeklerle kadınlara, evlenme ve bir aile kurma hakkı 
tanınacaktır. 

3. Evlenmek niyetinde olan eşlerin tam ve özgür rızası olmaksızın hiçbir evlilik bağı 
kurulamaz. 



4. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, eşlerin evlenirken, evlilik süresince ve evliliğin sona 
ermesinde eşit hak ve sorumluluklara sahip olmalarını sağlamak için gerekli tedbirleri 
alacaklardır. Evlilik sona erdiğinde, çocuklar için gerekli olan koruyucu hükümler 
öngörülmesi sağlanacaktır. 

MADDE 24 

1. Her çocuk, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet ya da doğum 
bakımından hiçbir ayrım gözetilmeksizin, reşit olmayan kişi statüsünün gerektirdiği koruma 
tedbirlerinin ailesi, toplumu ya da devleti tarafından alınması hakkına sahiptir. 

2. Her çocuk, doğumundan hemen sonra nüfus kütüğüne kaydedilecek ve bir isme sahip 
olacaktır. 

3. Her çocuğun bir vatandaşlık kazanma hakkı vardır. 

MADDE 25 

Her yurttaş, 2. Maddede belirtilen ayrımlara ve makul olmayan kısıtlamalara bağlı 
olmaksızın: 

(a) Doğrudan doğruya ya da özgürce seçilmiş temsilciler aracılığı ile kamu yönetimine 
katılma; 

(b) Genel, eşit ve gizli oyla belirli dönemlerde yapılan, seçmenlerin iradelerini özgürce ortaya 
koymalarını garanti eden gerçek seçimlerde oy kullanma ve seçilme; 

(c) Genel anlamda eşit olarak, ülkesinin kamu hizmetlerine girme hak ve fırsatına sahiptir. 

MADDE 26 

Herkes yasalar önünde eşittir ve hiçbir ayrım gözetilmeksizin yasalarca eşit derecede korunur. 
Bu bakımdan, yasalar her türlü ayrımı yasaklayacak ve ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya 
da başka fikir, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler gibi, her 
bağlamda ayrımcılığa karşı eşit ve etkili korumayı temin edecektir. 

MADDE 27 

Etnik, dinsel ya da dil azınlıklarının bulunduğu devletlerde, bu azınlıklara mensup olan 
kişiler, kendi gruplarının diğer üyeleri ile birlikte, kendi kültürlerinden yararlanma, kendi 
dinlerine inanma ve bu dine göre ibadet etme, ya da kendi dillerini kullanma hakkından 
yoksun bırakılmayacaklardır. 

BÖLÜM IV 

MADDE 28 

1. Bir İnsan Hakları Komitesi kurulacaktır. (Bu Sözleşme'de bundan böyle Komite olarak 
anılacaktır). Bu Komite onsekiz üyeden oluşacak ve aşağıda belirtilen görevleri yürütecektir. 



2. Komite, bu Sözleşme'ye Taraf Devletlerin vatandaşlarından, yüksek ahlaki karaktere sahip 
ve insan hakları alanında ehliyetleri ile tanınan kişilerden oluşacak, hukuk deneyimi olan bazı 
kişilerin Komite'ye katılmasının yararı da gözönünde bulundurulacaktır. 

3. Komite üyeleri seçim yolu ile gelecekler ve kendi kişisel sıfatları ile görev yapacaklardır. 

MADDE 29 

1. Komite üyeleri, 28. maddede belirtilen niteliklere sahip olan ve Sözleşme'ye Taraf 
Devletlerce bu görev için aday gösterilen kişilerin listesinden gizli oyla seçileceklerdir. 

2. Bu Sözleşme'ye Taraf her Devlet iki kişiden fazla aday gösteremez. Bu kişiler, aday 
gösteren Devletin vatandaşları olmalıdır. 

3. Bir kimse, yeniden aday gösterilebilecektir. 

MADDE 30 

1. İlk seçim, bu Sözleşme'nin yürürlüğe girdiği tarihten sonra en geç altı ay içinde 
yapılacaktır. 

2. 34. Madde uyarınca boşalan üyelikler için yapılacak seçimlerin dışında, seçim tarihinden en 
az dört ay önce Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu Sözleşme'ye Taraf Devletlere, üç ay 
içinde Komite üyeliği için aday göstermeleri için yazılı bir çağrıda bulunacaktır. 

3. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu şekilde aday gösterilenlerin alfabetik listesini, aday 
gösteren Devletleri de belirterek hazırlayacak ve bu listeyi her seçimden en az bir ay önce bu 
Sözleşme'ye Taraf Devletlere iletecektir. 

4. Komite üyelerinin seçimi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Birleşmiş Milletler Genel 
Merkezi'nde düzenleyeceği, Sözleşme'ye Taraf Devletler toplantısında yapılır. Bu 
Sözleşme'ye Taraf Devletlerden üçte ikisinin toplantı nisabını oluşturacağı bu toplantıda 
Komite'ye, Taraf Devletlerin hazır bulunan ve oy kullanan temsilcilerinin oylarının en çoğunu 
alan ve salt çoğunluğunu sağlayan adaylar seçilecektir. 

MADDE 31 

1. Komite'de aynı Devletten birden fazla üye bulunamaz. 

2. Komite'nin seçiminde üyeliğin adil coğrafi dağılımı esası ve farklı uygarlık biçimleri ile 
belli başlı hukuk sistemlerinin temsili esası gözönünde bulundurulur. 

MADDE 32 

1. Komite üyeleri dört yıllık bir süre için seçilirler. Tekrar aday gösterilmeleri halinde yeniden 
seçilme hakları vardır. Ancak, ilk seçimde seçilen üyelerden dokuzunun süresi iki yıl sonunda 
dolar; ilk seçimden hemen sonra, 30. Maddenin 4. fıkrasında belirtilen toplantı Başkanı 
tarafından çekilecek kura ile bu dokuz üyenin adları saptanır. 



2. Görev süresinin sona ermesi üzerine, bu Sözleşme'nin bu bölümünde yukarıda yer alan 
maddeler uyarınca seçimler yapılır. 

MADDE 33 

1. Öteki üyelerin oybirliği ile varacakları görüşe göre Komite üyelerinden biri, geçici nitelikte 
bir hazır bulunmama durumu dışında başka bir nedenle görevini yapamaz hale gelmiş ise, 
Komite Başkanı durumu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne bildirir; o da o üyeliğin boş 
olduğunu ilan eder. 

2. Komite üyelerinden birinin ölümü ya da görevden çekilmesi halinde Başkan hemen 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne durumu bildirir, o da ölüm ya da çekilmenin hüküm 
doğurduğu tarih itibariyle bu üyeliğin boş olduğunu ilan eder. 

MADDE 34 

1. 33. Madde uyarınca bir üyeliğin boş olduğunun ilan edilmesi halinde ve yeri boşalan 
üyenin görev süresi ilan tarihinden sonra altı ay içinde sona ermiyorsa, Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri durumu bu Sözleşme'ye Taraf Devletlere bildirir, onlar da boşluğu doldurmak 
amacı ile 29. Madde uyarınca iki ay içinde aday gösterebilirler. 

2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu şekilde aday gösterilen kişilerin alfabetik bir 
listesini hazırlar ve bu Sözleşme'ye Taraf Devletlere iletir. Boş bulunan üyelik için seçim, 
Sözleşme'nin bu bölümünün ilgili hükümlerine uygun olarak yapılır. 

3. 33. Madde hükümlerine göre ilan edilen boşluğu doldurmak üzere seçilen Komite üyesi, 
işbu madde hükümleri uyarınca yeri boşalmış olan üyenin kalan süresinin sonuna kadar görev 
yapar. 

MADDE 35 

Komite üyeleri, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun onayı ile, Komite'nin sorumluluklarının 
önemi gözönüne alınarak, Genel Kurul tarafından saptanacak koşullara göre Birleşmiş 
Milletler'in kaynaklarından maaş alırlar. 

MADDE 36 

Bu Sözleşme uyarınca Komite'nin görevlerinin etkili bir biçimde yürütülebilmesi için 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri gerekli eleman ve kolaylıkları sağlar. 

MADDE 37 

1. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Komite'nin ilk oturumunu Birleşmiş Milletler Genel 
Merkezi'nde toplar. 

2. Komite, ilk oturumundan sonra, kendi çalışma usullerinde öngörülen zamanlarda toplanır. 

3. Komite normal olarak Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde ya da Cenevre'deki Birleşmiş 
Milletler Ofisi'nde toplanır. 



MADDE 38 

Komite'nin her üyesi, göreve başlamadan önce, görevlerini tarafsız ve vicdanına göre 
yürüteceği konusunda Komite önünde and içer. 

MADDE 39 

1. Komite, memurlarını iki yıllık bir süre için seçer. Memurlar yeniden seçilebilirler. 

2. Komite, çalışma usullerini kendisi belirler; ancak bu kurallar, diğer hususların yanısıra: 

(a) Toplantı yeterlik sayısının oniki üyeden oluşacağını; 

(b) Komite kararlarının, mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınacağını da içermelidir. 

MADDE 40 

1. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, bu Sözleşme'de tanınan hakların gerçekleştirilmesini 
sağlamak üzere aldıkları tedbirler ve bu hakların kullanılmasında kaydedilen gelişmeler 
konusunda: 

(a) Bu Sözleşme'nin ilgili Taraf Devletler bakımından yürürlüğe girmesinden sonra bir yıl 
içinde; 

(b) Bundan sonra da Komite ne zaman isterse, rapor sunmakla yükümlüdürler. 

2. Bütün raporlar Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne sunulur. Genel Sekreter bu raporları, 
incelenmek üzere Komite'ye sunar. Raporlarda, eğer varsa, bu Sözleşme'nin uygulanmasını 
etkileyen unsur ve güçlükler belirtilir. 

3. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Komite'ye danıştıktan sonra, bu raporların ilgili ihtisas 
kuruluşlarının yetki alanlarına giren bölümlerini, bu kuruluşlara iletebilir. 

4. Komite, bu Sözleşme'ye Taraf Devletlerin kendisine sunduğu raporları inceler. Kendi 
raporlarını ve uygun göreceği görüşleri Taraf Devletlere iletir. Komite, bu Sözleşme'ye Taraf 
Devletlerin kendisine gönderdiği raporların birer örneği ile birlikte kendi görüşlerini 
Ekonomik ve Sosyal Konsey'e de iletebilir. 

5. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, bu maddenin 4. fıkrası uyarınca belirtilen görüşler 
hakkındaki kendi görüş ve yorumlarını Komite'ye sunabilirler. 

MADDE 41 

1. Bu Sözleşme'ye Taraf olan bir Devlet, Komite'nin başka bir Devletin bu Sözleşme'den 
doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği yolundaki iddiasını içeren her türlü başvuruyu 
kabul etme ve inceleme yetkisini bu madde uyarınca tanıdığını herhangi bir anda bildirebilir. 
Bu maddede belirtilen başvuruların Komite tarafından kabul edilip incelenmesi ancak, 
bunların Komite'nin kendisi bakımından yetkili olduğunu bildiren bir Taraf Devlet tarafından 
yapılması halinde mümkündür. Böyle bir bildirimde bulunmamış olan bir Taraf Devleti 



ilgilendiren başvurular Komite tarafından kabul edilemez. Bu madde uyarınca kabul edilen 
başvurular, aşağıdaki usule uygun olarak ele alınır: 

(a) Bu Sözleşme'ye Taraf olan herhangi bir Devlet, başka bir Taraf Devletin bu Sözleşme'nin 
hükümlerini yerine getirmediği görüşüne varırsa, sorunu, yazılı başvuru yoluyla o Taraf 
Devletin dikkatine sunabilir. Başvuruyu alan Devlet, başvurunun alınmasından sonra üç ay 
içinde sorunu açıklığa kavuşturan bir yazılı açıklama ya da herhangi bir yazılı beyanla ilgili 
Devlete açıklamada bulunur. Bu açıklamanın mümkün ve uygun olduğu ölçüde soruna ilişkin 
uygulanan, uygulanacak olan ve uygulanabilecek nitelikte olan iç hukuk usullerine ve çözüm 
yollarına ilişkin bilgiyi de içermesi gerekir. 

(b) İlk başvurunun alınmasından sonra altı ay içinde bu sorun ilgili her iki Taraf Devleti de 
tatmin edecek bir biçimde düzeltilmemiş ise, ilgili Taraf Devletlerden herhangi birinin, ilgili 
Devlete ve Komite'ye bildirmek suretiyle, sorunu Komite'ye götürme hakkı vardır. 

(c) Komite'nin kendisine iletilen herhangi bir sorunu ele alması ancak, uluslararası hukukun 
genel olarak kabul edilmiş ilkelerine uygun olarak bütün iç hukuk yollarına başvurulduğu ve 
bu yolların tüketildiği kanısına varması halinde mümkündür. Başvurulan çözüm yollarının 
makul olmayan bir biçimde uzaması halinde, bu kural geçerli olmayacaktır. 

(d) Komite, bu maddede öngörülen başvuruları incelerken kapalı oturum yapar. 

(e) Bu maddenin (c) bendi saklı kalmak üzere Komite, sorunun bu Sözleşme'de tanınan insan 
hak ve temel özgürlüklerine saygı temeli üzerinde dostane bir çözüme kavuşturulması amacı 
ile, ilgili Taraf Devletler nezdinde iyi niyet girişimlerinde bulunur. 

(f) Komite, kendisine iletilen herhangi bir sorunda, (b) bendinde sözü edilen Taraf Devletlere, 
gerekli bilgileri Komite'ye vermeleri için çağrıda bulunabilir. 

(g) Sorun Komite'de ele alındığı zaman, (b) bendinde sözü edilen ilgili Taraf Devletler, 
Komite'de temsil edilme ve sözlü ve/veya yazılı beyanlarda bulunma hakkına sahiptirler. 

(h) Komite, (b) bendinde belirtilen bildirimin alınmasından sonra oniki ay içinde aşağıda 
gösterilen şekillerde bir rapor hazırlar: 

(i) (e) bendinde öngörülen biçimde bir sonuca ulaşıldığı takdirde, Komite, raporunu, 
vakıaların kısaca ortaya konması ve varılan sonucun belirtilmesi ile sınırlar; 

(ii) (e) bendinde öngörülen biçimde bir sonuca ulaşılamamışsa, Komite raporunu vakıaların 
kısaca belirtilmesi ile sınırlar; ilgili Taraf Devletlerin yazılı beyanları ile sözlü beyanlarının 
tutanakları da bu rapora eklenir. 

Her durumda, rapor ilgili Taraf Devletlere bildirilir. 

2. İşbu maddenin hükümleri, Sözleşme'ye Taraf on Devletin maddenin 1. fıkrası uyarınca 
bildirimde bulundukları zaman yürürlüğe girer. Taraf Devletler bu bildirimlerini Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri'ne iletirler, Genel Sekreter de bunların birer örneğini öteki Taraf 
Devletlere gönderir. Böyle bir bildirim Genel Sekreter'e duyurulmak suretiyle her zaman geri 
alınabilir. Böyle bir geri alma, daha önceden bu madde uyarınca yapılmış bir başvurunun 
konusunu oluşturan herhangi bir sorunun ele alınmasını engellemez; bildirimin geri alındığı 



yolundaki duyuru Genel Sekreter'in eline geçtikten sonra, geri alan Taraf Devlet yeni bir 
bildirimde bulunmadıkça, herhangi bir Taraf Devletten başka başvuru kabul edilmez. 

MADDE 42 

1. (a) 41. Maddeye uygun olarak Komite'ye iletilen bir soruna ilgili Taraf Devletleri tatmin 
edecek bir çözüm bulunamamış ise, Komite, ilgili Taraf Devletlerin önceden alınmış 
rızalarıyla bir ad hoc Uzlaştırma Komisyonu (Bundan böyle Komisyon olarak anılacaktır) 
kurabilir. Komisyon, sorunun bu Sözleşme'ye saygı temeli üzerinde dostane bir çözüme 
ulaştırılması amacıyla, ilgili Taraf Devletler nezdinde iyi niyet girişimlerinde bulunur; 

(b) Komisyon, ilgili Taraf Devletlerin kabul edeceği beş kişiden oluşur. İlgili Taraf Devletler, 
Komisyon'un oluşum biçiminin tümü ya da bir kısmı hakkında üç ay içinde bir anlaşmaya 
varamazlarsa, Komisyon'un üzerinde anlaşmaya varılamayan üyeleri Komite'nin üyeleri 
tarafından ve kendileri arasından gizli oy ve üçte iki çoğunlukla seçilir. 

2. Komisyon üyeleri kişisel sıfatlarıyla görev yaparlar. İlgili Taraf Devletlerin, bu 
Sözleşme'ye Taraf olmayan bir Devletin ya da 41. Madde uyarınca bildirimde bulunmamış 
olan bir Taraf Devletin vatandaşı olamazlar. 

3. Komisyon Başkanını kendisi seçer; çalışma usullerini kendisi belirler. 

4. Komisyon toplantıları normal olarak Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde ya da 
Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Ofisi'nde yapılır. Ancak, Komisyon'un Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri ve ilgili Taraf Devletlere danışarak saptayacağı başka uygun yerlerde de 
toplantı yapılabilir. 

5. 36. Maddeye uygun olarak kurulan sekretarya, bu madde uyarınca kurulacak 
Komisyonların işlerini de yürütür. 

6. Komite'nin edindiği ve derlediği bilgiler, Komisyon'a da verilir ve Komisyon diğer gerekli 
bilgileri vermeleri için ilgili Taraf Devletlere çağrıda bulunabilir. 

7. Komisyon, sorunu tam olarak inceledikten sonra, ancak her durumda sorunu ele almasından 
başlayarak en geç oniki ay içinde, ilgili Taraf Devletlere bildirilmek üzere Komite Başkanı'na 
bir rapor sunar. 

(a) Komisyon, sorunun incelenmesini oniki ay içinde tamamlayamamış ise raporunu, 
çalışmaları konusunda kısa bir açıklama ile sınırlar; 

(b) Bu Sözleşme'de tanınan insan haklarına saygı temeli üzerinde dostane bir çözüm 
bulunabilmiş ise, Komisyon raporunu vakıaların ve varılan sonucun kısaca belirtilmesi ile 
sınırlar; 

(c) (b) bendinde öngörüldüğü şekilde bir sonuca ulaşılmamış ise Komisyon'un raporu, ilgili 
Taraf Devletler arasındaki sorunlara ilişkin bütün vakıalar konusundaki bulgularla, sorunun 
dostane bir çözüme ulaştırılması imkanları konusunda Komisyon'un görüşlerini kapsar. Bu 
rapor, ilgili Taraf Devletlerin yazılı beyanları ile sözlü beyanlarının tutanaklarını da içerir. 



(d) Komisyon'un raporu (c) bendinde öngörülen biçimde sunulmuş ise, ilgili Taraf Devletler, 
raporu almalarından sonra üç ay içinde, Komisyon raporunda belirtilen hususları kabul edip 
etmediklerini Komite Başkanı'na bildireceklerdir. 

8. Bu madde hükümleri, Komite'nin 41. Maddede öngörülen sorumluluklarını haleldar 
etmemektedir. 

9. İlgili Taraf Devletler, Komisyon üyelerinin tüm harcamalarını, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri'nin belirleyeceği tahminlere göre eşit olarak paylaşırlar. 

10. İlgili Taraf Devletlerin bu maddenin 9. fıkrası uyarınca ödeme yapmalarından önce, 
gerekirse Komisyon üyelerinin harcamalarını karşılamak üzere Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri yetkili kılınır. 

MADDE 43 

Komite üyeleri ile, 42. Maddeye göre atanabilecek ad hoc uzlaştırma komisyonlarının üyeleri, 
Birleşmiş Milletler'in Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Sözleşmesi'nin ilgili bölümlerinde 
Birleşmiş Milletler adına görev yapan uzmanlar için öngörülmüş bulunan kolaylıklardan, 
ayrıcalıklardan ve dokunulmazlıklardan yararlanma hakkına sahiptirler. 

MADDE 44 

Bu Sözleşme'nin uygulanması ile ilgili hükümler, Birleşmiş Milletler ile ihtisas kuruluşlarının 
kuruluş belgelerinde ve sözleşmelerinde öngörülen insan hakları alanında izlenecek usullere 
halel getirmez ve bu hükümler, bu Sözleşme'ye Taraf Devletlerin bir uyuşmazlığı, kendi 
aralarında yürürlükte olan genel ya da özel uluslararası andlaşmalara uygun olarak çözmek 
için başka usullere başvurmalarını engellemez. 

MADDE 45 

Komite, Ekonomik ve Sosyal Konsey aracılığı ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yıllık 
çalışma raporları sunar. 

BÖLÜM V 

MADDE 46 

Bu Sözleşme'nin hiçbir hükmü, bu Sözleşme'de ele alınan konularda Birleşmiş Milletler ve 
ihtisas kuruluşlarının çeşitli organlarının sorumluluklarını belirleyen Birleşmiş Milletler 
Şartı'nın ve ihtisas kuruluşlarının kuruluş belgelerinin hükümlerini haleldar edecek şekilde 
yorumlanamaz. 

MADDE 47 

Bu Sözleşme'nin hiçbir hükmü, tüm halkların doğal zenginlik ve kaynaklarından tam olarak 
ve özgürce yararlanma ve bunları kullanma konusunda kendiliklerinden sahip bulundukları 
hakları haleldar edecek şekilde yorumlanamaz. 

BÖLÜM VI 



MADDE 48 

1. Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler'in ya da onun ihtisas kuruluşlarından herhangi birinin 
üyesi olan ya da Uluslararası Adalet Divanı Statüsü'ne Taraf olan bütün Devletlerin, ya da 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından bu Sözleşme'ye Taraf olmaya çağrılan herhangi 
bir başka Devletin imzasına açıktır. 

2. Bu Sözleşme, onaylamaya tabidir. Onay belgeleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne 
tevdi edilecektir. 

3. Bu Sözleşme, bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen her Devletin katılmasına açıktır. 

4. Katılma, bir katılma belgesinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne tevdi edilmesiyle 
gerçekleşir. 

5. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, her onaylama ya da katılma belgesinin kendisine 
iletildiğini, bu Sözleşme'yi imzalamış ya da ona katılmış olan bütün Devletlere bildirecektir. 

MADDE 49 

1. Bu Sözleşme, otuzbeşinci onay belgesinin ya da katılma belgesinin Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri'ne iletilmesi tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girecektir. 

2. Otuzbeşinci onay belgesinin ya da katılma belgesinin iletilmesinden sonra bu Sözleşme, 
onaylayan ya da buna katılan her Devlet bakımından, o Devletin kendi onay ya da katılma 
belgesinin iletilmesinden üç ay sonra yürürlüğe girecektir. 

MADDE 50 

Bu Sözleşme'nin hükümleri, hiçbir sınırlama ya da istisna olmaksızın Federal Devletlerin 
bütün kesimleri bakımından geçerli olacaktır. 

MADDE 51 

1. Bu Sözleşme'ye Taraf olan her Devlet değişiklik önerebilir ve bunu Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri'ne iletebilir. Bunun üzerine Genel Sekreter bütün değişiklik önerilerini bu 
Sözleşme'ye Taraf Devletlere göndererek, bu önerileri ele almak ve bunlar üzerinde bir 
oylama yapmak amacıyla bir Taraf Devletler konferansı düzenlenmesinden yana olup 
olmadıklarını bildirmelerini ister. Taraf Devletlerden en az üçte birinin böyle bir konferans 
toplanmasını desteklemesi halinde Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler'in gözetimi altında 
böyle bir konferans toplar. Konferansda hazır bulunan ve oy veren Taraf Devletlerin 
çoğunluğu tarafından kabul edilen herhangi bir değişiklik, onaylanmak üzere Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu'na sunulur. 

2. Değişikliklerin yürürlüğe girmesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca onaylanması ve bu 
Sözleşme'ye Taraf Devletlerin üçte ikisi tarafından kendi anayasal kurallarına uygun olarak 
kabul edilmesiyle olur. 



3. Değişiklikler yürürlüğe girdiği zaman, bunları kabul eden Taraf Devletleri bağlar; öteki 
Taraf Devletler ise bu Sözleşme'nin hükümleri ile ve daha önce kabul etmiş oldukları 
değişiklikler ile bağlı kalırlar. 

MADDE 52 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, 48. Maddenin 5. fıkrasındaki bildirimler dışında, aynı 
Maddenin 1. fıkrasında belirtilen bütün Devletlere aşağıdakileri bildirmekle yükümlüdür: 

(a) 48. Maddede belirtilen imzalar, onaylamalar ve katılmalar; 

(b) 49. Madde uyarınca bu Sözleşme'nin yürürlüğe giriş tarihi ve 51. Madde uyarınca bir 
değişikliğin yürürlüğe giriş tarihi. 

MADDE 53 

1. Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça metinleri aynı derecede geçerli olan bu 
Sözleşme, Birleşmiş Milletler arşivinde saklanacaktır. 

2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu Sözleşme'nin onaylı örneklerini 48. Maddede 
belirtilen tüm Devletlere gönderecektir. 

BİRİNCİ BEYAN 

Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin onayı sırasında Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından yapılan beyanın metni. 

"Türkiye Cumhuriyeti bu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini, BM Yasası (Charter) 
(özellikle 1. ve 2. maddeler) çerçevesindeki yükümlülüklerine uygun olarak yerine 
getireceğini beyan eder." 

Text of the Declaration made by the Republic of Turkey upon ratification of the International 
Covenant on Civil and Political Rights. 

"The Republic of Turkey declares that; it will implement its obligations under the Covenant in 
accordance to the obligations under the Charter of the United Nations (especially Article 1 
and 2 thereof)." 

İKİNCİ BEYAN 

Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin onayı sırasında Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından yapılan beyanın metni. 

"Türkiye Cumhuriyeti, bu Sözleşme'nin hükümlerinin yalnızca diplomatik ilişkisi bulunan 
Taraf Devletlere karşı uygulanacağını beyan eder." 

Text of the declaration made by the Republic of Turkey upon ratification of the International 
Covenant on Civil and Political Rights. 



"The Republic of Turkey declares that it will implement the provisions of this Covenant only 
to the States with which it has diplomatic relations." 

ÜÇÜNCÜ BEYAN 

Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin onayı sırasında Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından yapılan beyanın metni. 

"Türkiye Cumhuriyeti, bu Sözleşme'nin ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasası'nın ve 
yasal ve idari düzeninin yürürlükte olduğu ülkesel sınırlar itibarıyla onaylanmış bulunduğunu 
beyan eder." 

Text of the Declaration made by the Republic of Turkey upon ratification of International 
Covenant on Civil and Political Rights. 

"The Republic of Turkey declares that this Convention is ratified exclusively with regard to 
the national territory where the Constitution and the legal and administrative order of the 
Republic of Turkey are applied." 

ÇEKİNCE 

Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin onayı sırasında Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından Sözleşme'nin 27. maddesi ile ilgili olarak konan çekincenin metni. 

"Türkiye Cumhuriyeti, Sözleşme'nin 27. maddesini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ve 24 
Temmuz 1923 tarihli Lozan Barış Andlaşması ve Ek'lerinin ilgili hükümlerine ve usullerine 
göre uygulama hakkını saklı tutar." 

Text of the Reservation of the Republic of Turkey upon ratification of the International 
Covenant on Civil and Political Rights. 

"The Republic of Turkey reserves the right to interpret and apply the provisions of Article 27 
of the International Covenant on Civil and Political Rights in accordance with the related 
provisions and rules of the Constitution of the Republic of Turkey and the Treaty of Lausanne 
of 24 July 1923 and its Appendixes." 

 


