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Kadınların siyasi haklarına dair Sözleşmenin tasdiki hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile ilâm : 2 .VI. 1959 - Sayı: 10320)
No.
7288

Kabul tarihi
25. V. 1959

MADDE 1. — Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca İcabul edilen 31 Mart 1953
tarihli «Kadınların siyasi haklarına dair Sözleşme» tasdik edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer.
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur.
29 Mayıs 1959

KADINLARIN SİYASÎ HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME
Birleşmiş Milletler Andlaşmasmda zikredilmiş bulunan, erkeklerin ve kadınların hak eşitliği pren
sibinin tatbikini temenni eden,
Her ferdin, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasiyle, kendi memleketinin
âmme işlerinin idaresine iştirak etmek ve, eşitlik şartları altında, kendi memleketinin âmme hizmet
lerine katılmak hakkını kabul ve, Birleşmiş Milletler Andlaşmasma ve İnsan Haklan Evrensel Be
yannamesi hükümlerine uygun olarak, siyasi haklardan istifade ve bu haklan kullanma hususunda
erkekler ile kadınlara eşitlik tanımayı arzu eyliyen,
Akıd Taraflar,
Bu maksatla bir Sözleşme akdetmeye karar vermiş olmakla, aşağıdaki hükümler üzerinde mutabık
kalmışlardır:
Madde — I.
Kadınlar, erkekler ile eşit şartlar altında, hiçbir farklı muamele gözetilmeksizin, bütün seçimler
de, rey hakkına sahibolaeaklardır.
Madde — II.
Kadınlar, erkekler ile eşit şartlar altında, hiçbir farklı muamele gözetilmeksizin, millî mevzuat
mucibince teşkil olunacak, halk tarafından müntehap bütün teşekküllere seçilme hakkını haizdirler.
Madde — III.
Kadınlar, eşit şartlar altında, hiçbir farklı muamele gözetilmeksizin, millî mevzuat mucibince
müesses bütün âmme vazifelerini ifa ve âmme makarçlanm işgal hususunda erkekler ile aynı hak
ka sahibolaeaklardır.
Madde — IV.
1. işbu Sözleşme, Birleşmiş Milletler üyesi bütün devletlerin ve Genel Kurulun bu maksatla
davet edeceği diğer her hangi bir devletin imzasına açıktır.
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-' İşbu Sözleşme tasdik edilecek \c tasdiknameler Birleşmiş
te^dı olunacaktır

2 . VI. 1959
Milletler Genel

Sekreterliğine

Madde — V
1 İşbu Sözleşme, IV ncu maddenin birinci fıkrasında sozu geçen bütün devletlerin iltihakına
açıktır.
2 İltihak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ıltihaknamenin tevdii suretiyle vukubulur
Madde — VI
1. işbu Sözleşme, altıncı tasdik veya iltihak belgesinin tevdii tarihini takibeden doksanıncı
günde yürürlüğe girecektir
2. İşbu Sözleşme, altıncı tasdik veya iltihak belgesinin tevdiinden sonra Sözleşmeyi tasdik
veya ona iltihak edecek devletlerden her biri hakkında, bu devlet tarafından tasdik veya iltihak
belgesinin tevdiini takibeden doksanıncı günde yürürlüğe girecektir
Madde — VII.
Bir devlet, işbu Sözleşme maddelerinden biri hakkında imza, tasdik veya iltihak sırasında
ihtirazi kayıt dermeyan ettiği takdirde, Genel Sekreter, bu Sözleşmeye taraf bulunan veya taraf
olabilecek bütün Devletlere ihtirazi kaydın metnini tebliğ edecektir. Mezkûr ihtirazi kaydı ka
bul etmiyen her Devlet, tebliğ tarihinden (veya Sözleşmeye taraf olduğu tarihten) itibaren dok
san gün zarfında, ihtirazi kaydı kabul etmediğini Genel Sekretere ihbar edebilir. Bu takdirde, Söz
leşme, mezkûr Devlet ile ihtirazi kaydı dermeyan eden Devlet arasında yürürlüğe girmiyecektir.
Madde — VIII.
1. Her Akıd Devlet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine göndereceği yazılı bir ihbarla, iş
bu Sözleşmeyi feshedebilir. Fesih, Genel Sekreterin ihbarı aldığı tarihten bir sene sonra muteber
olacaktır.
2. İşbu Sözleşme, Taraflar sayısının altıdan aşağı düşmesini intacedecek fesih ihbarının mu
teıber olduğu tarihten itibaren yürürlükten kalkacaktır.
Madde — IX.
işbu Sözleşmenin tefsir veya tatbikine mütaallik olup iki veya birkaç Âkid Devlet arasında
zuhur eden her hangi bir ihtilâf, müzakere voliyle halledilemediği takdirde, ilgili Taraflar diğer
bir hal tarzında mutabık kalmadıkça, ihtilâfa taraf olanlardan birimin talebi üzerine, halledilmesi
için Milletlerarası Adalet Divanına sunulacaktır.
Madde — X.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri aşağıdaki hususları Birleşmiş Milletlerin bütün üyelerine ve
işbu Sözleşmenin IV ncü maddesinin birinci fıkrasında sözü geçen üye olmıyan bütün devletlere
tebliğ edecektir :
a) imzalar ve IV ncü maddeye tevfikan alınmış tasdik belgeleri,
b) V nci maddeye tevfikan alınmış iltihak belgeleri,
c) İşbu, Sözleşmenin VI ncı maddeye tevfikan yürürlüğe gireceği tarih,
d) VII nci maddeye tevfikan alınan tebliğ re ihbarlar,
e) VIII nci maddenin birinci fıkrası hükmüne tevfikan alman fesih ihbarları,
f) VIII nci maddenin ikinci fıkrasının tatbikinden mütevellit mefsuhiyet.
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Madde — XI.
1. İngilizce, Çince, İspanyolca, Fransızca ve Rusça metinleri- aynı şekilde muteber olan işbu
Sözleşme, Birleşmiş Milletler arşivine tevdi edilecektir.
2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri işbu Sözleşmenin tasdikli birer nüshasını Birleşmiş Mil
letlerin bütün üyelerine ve IV ncü maddenin birinci fıkrasında sözü geçen üye olmayan bütün dev
letlere gönderecektir.
Hükümetlerince gereği veçhile salahiyetli kılınmış olan aşağıdaki imza sahipleri New - York'ta im
zaya açılan işbu Sözleşmeyi otuz bir Mart bin dokuz yüz elli üç tarihinde imzalamışlardır.
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