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1- Ünite 4, sayfa 62’ deki  “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi” isimli konu metni aşağıdaki gibi de-
ğiştirilmiştir.

 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, 1966 tarihli (1976’da yürürlüğe giren) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 
Uluslararası Sözleşmesi (ESKHUS)’nde öngörülen denetim sisteminin organı olarak işlev gören ve bağımsız uzmanlardan olu-
şan bir organdır. Komite, Ekonomik ve Sosyal Konsey’in Mayıs 1985 tarihli 1985/17 sayılı kararıyla kurulmuş ve adı geçen 
sözleşmenin Ekonomik ve Sosyal Konsey’e yüklediği denetim görevi işlevini üstlenmiştir. ESKHUS’un benimsediği denetim 
sistemi, Sözleşme’ye taraf devletlerin sözleşme yükümlülüklerinin gereklerini yerine getirmek üzere neler yaptıklarının an-
latıldığı düzenli raporlarını BM Genel Sekreteri eliyle Ekonomik ve Sosyal Konsey’e sunmasından ibarettir; bununla birlikte, 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 10 Aralık 2008’de, ESKHUS sistemine bireysel başvuru (şikâyet) mekanizmasını getiren bir 
seçimlik ek protokol kabul etmiştir. Söz konusu ek protokol, 2009’da imzaya açılmış ve 5 Mayıs 2013’te yürürlüğe girmiştir. Öte 
yandan, Komite, ESKHUS hükümlerine açıklık getirmek üzere genel yorumlarda da bulunmaktadır (http://www2.ohchr.org/
english/bodies/cescr/index.htm).

 

2- Ünite 5, sayfa 80’ deki  “Afrika İnsan Hakları ve Adalet Mahkemesi” isimli konunun altına “Afrika İnsan ve 
Halklar Hakları Mahkemesi” başlıklı konu eklenmiştir.

 Afrika İnsan ve Halklar Hakları Mahkemesi, Afrika Şartı’na ek Protokol’ün 1. Maddesi uyarınca kurulmuştur. Bu Protokol, 
10 Haziran 1998 tarihinde düzenlenen ABÖ Hükümetler ve Devlet Başkanları Konferansında kabul edilmiş ve  25 Ocak 2004 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Mahkeme, Afrika İnsan Halklar Komisyonu’nun görevlerini tamamlama ve güçlendirme ama-
cıyla kurulmuştur. Mahkeme’ye kişilerin bireysel başvuru yapabilmesi için, ilgili devletlerin özel bir beyanla bu yetkiyi tanımış 
olması gerekir. Henüz çok az sayıda devlet bireysel başvuru yetkisini tanımıştır (Burkina Faso, Gana, Malavi, Mali, Ruanda ve 
Tanzanya).

 Mahkeme, Afrika Şartı’nın yorumu ve uygulanmasına ilişkin her başvuru ve uyuşmazlığa bakmakla yetkilidir. Ayrıca günü-
müzde Mahkeme’nin bu yetkilerini genişletmek için birçok girişim yapılmaktadır. Mahkeme, 11 yargıçtan oluşur ve fiilen 
görevine Addis-Adeba’da (Etiyopya) Kasım 2006 yılında başlamıştır. Ancak Ağustos 2007 yılında Tanzanya’nın Arusha şeh-
rine taşınmıştır. 2006 ve 2008 yılları arasında Mahkeme, iç işleyişine ilişkin sorunlarla ilgilenmiş ve Haziran 2010 yılında 
içtüzüğünü kabul etmiştir. Mahkeme’ye Afrika İnsan ve Halklar Komisyonu veya ilgili Protokole üye olan devletler veyahut 
Afrika kıtasında kurulmuş hükümetdışı kuruluşlar tarafından başvuru yapabilir. Ayrıca bireysel başvuru hakkını tanımış ülke 
yurttaşlarına ve belirli koşullarda diğer hükümetdışı kuruluşlara da başvuru yapma imkanı tanınmıştır. Mahkeme ilk kararını 
Senegal’e karşı başvuru yapan Michelot Yogogombaye davasında 2009 yılında kabul etmiştir.

 http://www.african-court.org/

3- Ünite 7, 131. sayfada yer alan kendimizi sınayalım 1. soru aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 Avrupa Konseyine üye devletler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini hangi yıl imzalamışlardır? 

 a. 1950

 b. 1987

 c. 1991

 d. 1998

 e. 1949
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