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Preamble

Bu Sözleﬂme’ye taraf olan Devletler;
Birleﬂmiﬂ Milletler Yasas›n›n temel insan haklar›na, insan itibar ve k›ymetine ve erkeklerle
kad›nlann eﬂit haklara sahip olmalan gerekti¤ine inanc› tekrar onaylad›¤›n› kaydederek,
‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesi’nin, insanlara karﬂ› ayr›mc›l›¤›n kabul edilemezli¤i
prensibini do¤rulad›¤›n›. tüm insanla›n özgür do¤du¤unu, eﬂit itibar ve haklara sahip
olduklann›, bu Beyanname’de böylece öne sürülen tüm haklar ve hürriyetlerin cinsiyete daval›
olanlar dahil hiçbir ayr›ma tabi k›l›nmaks›z›n herkes taraf›ndan kullan›labilece¤ini beyan
etti¤ini kaydederek,
‹nsan Haklar› Sözleﬂmelerine Taraf Devletlerin, kad›nlar ve erkeklerin tüm ekonomik, sosyal,
kültürel, medeni ve siyasi haklardan eﬂit olarak yararlanmalann› temin yükümlülü¤ü
bulundu¤unu vurgulayarak,
Birleﬂmiﬂ Milletler ve ona ba¤l› uzman kuruluﬂlar›n nezaretinde kabul edilmiﬂ ve erkeklerle
kad›nlar›n eﬂitli¤ini sa¤lamaya çal›ﬂan uluslararas› sözleﬂmeleri göz önünde tutarak,
Ayr›ca Birleﬂmiﬂ Milletler ve ona ba¤l› uzman kuruluﬂlar›n›n kabul etti¤i erkek ve kad›n
haklar›n›n eﬂitli¤ini sa¤lamay› amaçlayan kararlar›, beyanlar› ve tavsiyeleri de dikkate alarak,
Ancak. bu çeﬂitli belﬂelere ra¤men kad›nlara karﬂ› ayr›mc›l›¤›n halen devam etmekte
oluﬂundan endiﬂe duyarak,
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Yoksulluk hallerinde
kad›nlann yiyecek. sa¤l›k,
e¤itim. ö¤retim, iﬂ bulma ve
di¤er ihtiyaçlar›n›n
karﬂ›lanmas› bak›m›ndan en
az imkana sahip
olduklar›ndan endiﬂe duyarak,
Hakkaniyet ve adalete dayal› yeni uluslararas› ekonomik düzenin kurulmas›n›n, kad›nlarla
erkekler aras›ndaki eﬂitli¤i sa¤lamak için önemli bir aﬂama teﬂkil edece¤ine inanarak,
Güney Afrika’daki ›rk ayr›m›n›n, ›rkç›l›¤›n her ﬂeklinin, sömürgecili¤in, yeni sömürgecili¤in,
sald›rganl›¤›n, yabanc› devlet iﬂgal ve hakimiyetinin ve ülkelerin iç iﬂlerine müdahale etmenin
ortadan kald›nlmas›n›n, erkekler ile kad›nlar›n eﬂit haklardan yararlanmalar› için gerekli
oldu¤unu önemle belirterek,
Uluslararas› bar›ﬂ ve güvenli¤in kuvvetlendirilmesinin, uluslararas› gerilimin azalt›lmas›n›n,
sosyal ve ekonomik sistemlerine bak›lmaks›z›n bütün ülkeler aras›nda karﬂ›l›kl› iﬂbirli¤inin,
genel ve tam silahs›zlanman›n ve özellikle s›k› ve etkili bir uluslararas› denetim alt›nda nükleer
silahs›zlanman›n, ülkeler aras›ndaki iliﬂkilerde, adalet, eﬂitlik ve karﬂ›l›kl› menfaat ilkelerinin
do¤rulu¤unun, yabanc› ve sömürge yönetimi veya yabanc› iﬂgali alt›nda bulunan yerlerdeki
halklar›n kendi kaderlerini tayin ve ba¤›ms›zl›k elde etme haklan kadar ulusal hükümranl›k ve
toprak bütünlüklerine sayg›n›n gerçekleﬂmesinin, sosyal geliﬂme ve kalk›nmaya ve bunun bir
sonucu olarak da erkeklerle kad›nlar aras›nda tam bir eﬂitli¤in elde edilmesine katk›da
bulunaca¤›n› do¤rulayarak,
Bir ülkenin tam ve eksiksiz kalk›nmas›n›n, dünyada refah›n ve bar›ﬂ›n elde edilmesinin,
kad›nlar›n erkeklerle eﬂit ﬂartlarda, her alanda azami katk›lar›n›n gere¤ine inanarak,
Kad›nlar›n ailenin refah›na ve toplumun kalk›nmas›na yapt›klan büyük katk›lar›n henüz tam
olarak anlaﬂ›lamad›¤›n›n, anneli¤in sosyal önemi ve ana ve baban›n aile içinde ve çocuklar›n
büyütütmesindeki rollerini göz önünde bulundurarak ve kad›nlar›n neslin üremesindeki
önemli rolünün aile içinde ayr›ma neden olmamas› gerekti¤inin, nitekim çocuklar›n
yetiﬂtirilmesinde kad›n ve erkek ile toplumun tamam›n›n sorumlulu¤u paylaﬂmalar›
gerekti¤inin bilincinde olarak,
Erkeklerle kad›nlar aras›nda tam bir eﬂitli¤in gerçekleﬂmesi için kad›nlar ile erkeklerin
toplumdaki geleneksel rollerinde bir de¤iﬂiklik ihtiyac› bulundu¤unun fark›nda olarak,
Kad›nlara Karﬂ› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Uluslararas› Sözleﬂmesi’nde yer alan ilkeleri
uygulamaya ve bu amaçla bu tür ayrmc›l›¤›n her ﬂekli ve oluﬂumunun ortadan kald›r›l›nas›
için gerekli önlemleri almaya kararl› olarak,
Aﬂa¤›daki hususlarda anlaﬂm›ﬂlard›r:
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Kad›nlara karﬂ› aynmc›l›¤›n,
hak eﬂitli¤i ve insan ﬂeref ve
haysivetine sayg› ilkelerini
ihlal etti¤ini, kad›nlar›n
erkeklerle eﬂit olarak
ülkelerinin siyasi, sosyal,
ekonomik ve kültürel
hayatlar›na kat›lmalar›n›
engelledi¤ini, toplumun ve
ailenin refah›n›n artmas›na
engel teﬂkil etti¤ini ve
kad›nlar›n ülkeleri ve insanl›k
hizmetinde kullanabilecekleri
olanaklar› geliﬂtirmelerini
zorlaﬂt›raca¤›n› kaydederek,
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BÖLÜM I
‹ﬂbu Sözleﬂme’ye göre
"Kad›nlara karﬂ› ayr›m"
deyimi kad›nlar›n medeni
durumlar›na bak›lmaks›z›n ve
kad›n ile erkek eﬂitli¤ine
dayal› olarak politik,
ekonomik, sosyal, kültürel,
medeni ve di¤er alanlardaki
insan haklar› ve temel
özgürlüklerinin tan›nmas›n›,
kullan›lmas›n› ve bunlardan
yararlan›lmas›n› engelleyen
veya ortadan kald›ran veya
bunu amaçlayan ve cinsivete
ba¤l› olarak yap›lan herhangi
bir ayr›m, mahrumiyet veya
k›s›tlama anlam›na
gelecektir.

Madde 2

Taraf Devletler, kad›nlara
karﬂ› her türlü ayr›m› k›nar,
tüm uygun yollardan
yararlanarak ve
gecikmeksizin kad›nlara karﬂ›
ayr›m› ortadan kald›r›c› bir politika izlemeyi kabul eder ve bu amaçla aﬂa¤›daki hususlar›
taahhüt ederler:
a Kad›n ile erkek eﬂitli¤i ilkesini kendi anayasalar›na ve di¤er ilgili yasalara
henüz girmemiﬂse dahil etmeyi ve yasalar ile ve di¤er uygun yollarla bu
ilkenin uygulanmas›n› sa¤lamay›;
b Kad›nlara karﬂ› her türlü ayr›m› yasaklayan ve gerekli yerlerde yapt›r›mlar›
da içeren yasal ve di¤er uygun önlemleri kabul etmeyi;
c Kad›n haklar›n›n erkeklerle eﬂit temelde himayesini, yetkili ulusal
mahkemeler ve di¤er kuruluﬂlarla kad›n›n her tür ayr›mc›l›¤a karﬂ› etkin bir
ﬂekilde korunmas›n› sa¤lamay›;
d Kad›nlara karﬂ› herhangi bir ayr›mc› hareket yap›lmas›ndan veya
uygulanmas›ndan kaç›nmay› ve kamu yetkilileri ile kuruluﬂlar›n›n bu
yükümlülü¤e uyumlu olarak hareket etmelerini sa¤lamay›;
e Herhangi bir kiﬂi veya kuruluﬂun kad›nlara karﬂ› ayr›m yapma giriﬂimini
önlemek için bütün uygun önlemleri almay›;
f

Kad›nlara karﬂ› ayr›mc›l›k oluﬂturulan mevcut yasa, yönetmelik, adet ve
uygulamalan. de¤iﬂtirmek veya feshetmek için yasal düzenlemeler de dahil
gerekli bütün uygun önlemleri almay›;

g Kad›nlara karﬂ› ayr›mc›l›k oluﬂturan bütün ulusal cezai hükümleri
yürürlükten kald›rmay›.

Madde 3

Taraf Devletler kad›n›n tam geliﬂmesini ve ilerlemesini sa¤lamak için,özellikle politik, sosyal,
ekonomik ve kültürel alanlar baﬂta olmak üzere bütün alanlarda, erkeklerle eﬂit olarak insan
haklar› ve temel özgürlüklerinden yararlanmalar›n› ve bu haklan kullanmalar›n› garanti etmek
amac›yla yasal düzenleme dahil bütün uygun önlemleri alacaklard›r.
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Madde l
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Madde 4

l

Kad›n ve erkek eﬂitli¤ini fiilen sa¤lamak için Taraf Devletlerce al›nacak geçici ve özel
önlemler, iﬂbu Sözleﬂmede belirtilen türden bir ayr›m olarak düﬂünülmeyecek ve hiçbir
ﬂekilde eﬂitsizlik veya farkl› standartlar›n korunmas› sonucunu do¤urmayacakt›r. F›rsat ve
uygulama eﬂitli¤i hedeflerine ulaﬂ›ld›¤› zaman bu önlemlere son verilecektir.

2 Anneli¤in korunmas› amac›yla iﬂbu Sözleﬂme’de belirtilenler dahil, Taraf Devletlerce
al›nacak özel önlemler, ayr›mc› olarak nitelendirilmeyecektir.

Madde 5

Taraf Devletler aﬂa¤›daki bütüz› uygun önlemleri alacaklard›r:
a Her iki cinsten birinin aﬂa¤›l›¤› veya üstünlü¤ü fikrine veya kad›n ile
erke¤in kal›plaﬂm›ﬂ rollerine dayal› ön yarg›lar›n, geleneksel ve di¤er
bütün uygulamalar›n ortadan kald›r›lmas›n› sa¤lamak amac›yla kad›n ve
erkeklerin sosyal ve kültürel davran›ﬂ kal›plar›n› de¤iﬂtirmek;
b Anneli¤in sosyal bir görev olarak anlaﬂ›lmas›n› ve çocuklar›n yetiﬂtirilmesi
ve geliﬂiminde kad›n ve erke¤in ortak son›mlulu¤unun tan›nmas›n›
öngören ve her durumda çocuklar›n ç›karlar›n› herﬂeyden önce gözeten
anlay›ﬂa dayanan bir aile e¤itimini sa¤lamak.

Madde 6

Taraf Devletler, kad›n ticareti ve fahiﬂeli¤in istismar›n›n her ﬂekliyle önlenmesi için yasama
dahil gerekli bütün önlemleri alacaklard›r.
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BÖLÜM Il
Madde 7

Taraf Devletler, ülkenin politika ve kamu hayat›nda, kad›nlara karﬂ› ayr›m› önlemek için tüm
önlemleri alacaklar ve özellikle kad›nlara erkeklerle eﬂit ﬂartlarla aﬂa¤›daki haklar›
sa¤layacaklard›r:
a Bütün seçimlerde ve halk oylamalar›nda oy kullanmak ve halk taraf›ndan
seçilen organlara seçilebilmek;
b Hükümet politikas›n›n haz›rlanmas›na ve uygulanmas›na kat›lmak, kamu
görevinde bulunabilmek ve hükümetin her kademesinde kamu görevleri
ifa etmek;
c Ülkenin kamu ve politik hayat› ile ilgili hükümet d›ﬂ› kuruluﬂlara ve
derneklere kat›lmak.

Madde 8

Taraf Devletler, kad›nlara, erkeklerle eﬂit ﬂartlarda ve hiçbir ayr›m gözetmeksizin,
hülarmetlerini uluslararas› düzeyde temsil etmek ve uluslararas› kuruluﬂlar›n faaliyetlerine
kat›lmak f›rsat›n› sa¤lamak için gerekli bütün önlemleri alacaklard›r.

Madde 9

1 Taraf Devletler, tabiiyetin kazan›lmas›nda, de¤iﬂtirilmesinde veya muhafazas›nda kad›nlara
erkekler ile eﬂit haklar tan›yacaklar ve özellikle bir yabanc›yla evlenmenin veya evlilik
s›ras›nda kocan›n tabiiyetini de¤iﬂtirmesinin, kad›n›n da otomatik olarak tabiiyet
de¤iﬂtirmesine. tabiiyetsiz kalmas›na veya kocan›n tabiiyetini zorla almas›na yol
açmamas›n› sa¤Iayacaklard›r.
2 Taraf Devletler, çocuklar›n tabiiyeti konusunda kad›nlara erkeklerle eﬂit haklar
sa¤layacaklard›r.
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BÖLÜM III
Madde 10

Taraf Devletler özellikle aras›ndaki konularda
kad›n–erkek eﬂitli¤i esas›na dayanarak
e¤itimde erkeklerle eﬂit hakka sahip
olmalan›r›n› sa¤lamak için kad›nlara karﬂ›
ayr›m› önleyen bütün uygun önlemleri
alacaklard›r:
a Meslek ve sanat
yönlendirilmesinde k›rsal
ve kentsel alanlarda bütün
dallardaki e¤itim
kurumlar›na giriﬂte ve
diploma almada okul
öncesi, genel, teknik,
mesleki ve yüksek teknik
e¤itimde ve her çeﬂit
meslekde e¤itimde eﬂit
ﬂartlar›n sa¤lanmas›;

c Kad›n ve erke¤in rolleriyle
ilgili kal›plaﬂm›ﬂ
kavramlar›n e¤itimin her
ﬂeklinden ve
kademesinden
kald›nlmas› ve bu amaca
ulaﬂ›lmas› için karma
e¤itimin ve di¤er e¤itim
ﬂekillerinin teﬂvik
edilmesi, özeilikle ders
kitaplar›n›n ve okul programlar›n›n yeniden gözden geçirilmesi ve e¤itim
metodlar›n›n bu amaca göre düzenlenmesi;
d Burs ve di¤er e¤itim yard›mlar›ndan faydalanmalar› için kad›nlara
erkeklerle eﬂit firsatlar›n tan›nmas›;
e Özellikle kad›n ve erkekler aras›nda mevcut e¤itim aç›¤›n› en k›sa zamanda
kapatmaya yönelik olarak, yetiﬂkin ve fonksiyonel okuma–yazma
programlar› dahil, sürekli e¤itim programlanna kat›labilmeleri için
erkeklerle eﬂit firsatlar›n verilmesi;
f

K›z ö¤rencilerin okuldan ayr›lma oranlar›n›n düﬂürülmesi ve okuldan erken
ayr›lan k›z çocuklar› ve kad›nlar için e¤itim programlar› düzenlenmesi;

g Spor ve beden e¤itimi faaliyetlerine aktif olarak kat›lmalar› için erkeklerle
eﬂit f›rsatlar tan›nmas›;
h Kad›nlar›n, ailelerin sa¤l›k ve refah›n› sa¤lamaya yard›m edecek, aile
planlamas› bilgisi dahil, özel e¤itici bilgiyi sa¤lamalar›.
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b Kad›nlar›n erkeklerle ayn›
ders programlar›ndan
yararlanmalar›, ayn›
s›navlara kat›lmatar›, ayn›
seviyedeki niteliklere
sahip e¤itim görevlilerine,
okul, bina ve
malzemesine sahip
olmalar›;
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Madde 11

1 Taraf Devletler, istihdam alan›nda
kad›nlara karﬂ› ayr›m› önlemek ve
kad›n–erkek eﬂitli¤i esas›na dayanarak eﬂit
haklar sa¤lamak için özellikle aﬂa¤›da
belirtilen konularda bütün uygun
önlemleri alacaklard›r:
a Bütün insanlar›n
vazﬂeçiImez hakk› olan
çal›ﬂma hakk›;
b ‹stihdam konular›nda eﬂit
seçim k›staslar›n›n
uygulanmas› da dahil.
erkelerlerle eﬂit istihdam
imkanlar›na sahip olma
hakk›;

d Sosyal yard›mlar dahil
eﬂit ücret hakk›,
eﬂde¤erdeki iﬂte eﬂit muamele ve iﬂin cinsinin de¤erlendirilmesinde eﬂit
muamele görme hakk›;
e Ücretli izinle birlikte, özellikle emeklilik, iﬂsizlik hastal›k, sakatl›k, yaﬂl›l›k ve
di¤er çal›ﬂamama hallerinde sosval güvenlik hakk›;
f

Güvenli ﬂartlar içinde çal›ﬂma hakk› ve sa¤l›¤›n ve bu arada do¤urganl›¤›n
korunmas› hakk›.

2 Evlilik ve anal›k sebebiyle kad›nlara karﬂ› olan ayr›m› önlemek ve etkin çal›ﬂma hakk›n›
sa¤lamak amac›yla, Taraf Devletler uygun önlemleri alacaklard›r:
a Hamilelik ve anal›k izni sebebiyle veya evlili¤e ba¤l› olarak iﬂten ç›karma
ayr›m›n› yasaklamak, bu ayr›m› yapanlar› cezaland›rmak;
b Önceki iﬂ, k›dem ve sosyal haklar kaybedilmeksizin, ücretli olarak aral›k izni
veya benzeri sosyal içerikli tazminatlar vermek;
c Özellikle çocuk bak›mevleri a¤›n›n tesisi ve geliﬂtirilmesi yoluyla anne ve
baban›n aile yükümlülüklerini; görev sorumluluklar› ve kamu hayat›na
kat›lma ile birleﬂtirmeyi mümkün k›lan destekleyici sosyal hizmetlerin
sa¤lanmas›n› teﬂvik etmek;
d Hamilelik süresince zararl› oldu¤u kan›tlanan iﬂlerde kad›nlara özel koruma
sa¤lamak,
3 Bu maddede yer aIan konulara iliﬂkin koruyucu yasalar bilimsel ve teknik bilgi ›ﬂ›¤› alt›nda
periyodik olarak yeniden gözden gecirilecek ve gerekirse de¤iﬂtirilecek, kald›racak veya
uzat›lacakt›r.

Rana Mullan © UNICEF Turkey 2004

c Serbest olarak meslek ve
iﬂ seçme hakk›, terfi, iﬂ
güvenli¤i, hizmetin tüm
ﬂartlar› ve avantajlar›ndan
faydalanma hakk›, ç›rakl›k
ileri mesleki e¤itim ve
bilgi yenileme e¤itimi
dahil, mesleki e¤itim ve
sürekli e¤itim görme
hakk›;
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Madde 12

1 Taraf Devletler, aile planlamas› dahil sa¤l›k bak›m hizmetlerinden kad›n ve erke¤in eﬂit
olarak yararlanmas› için, sa¤l›k alan›nda kad›nlara karﬂ› ayr›m› ortadan kald›rarak bütün
önlemleri alacaklard›r.
2 Bu maddenin 1. paragraf›nda öngörülen hükümler sakl› kalmak kayd›yla Taraf Devletler
kad›na hamilelik, lohusal›k ve do¤um sonras› dönemde gerekli hizmetleri sa¤layacaklar,
hamilelik ve emzirme s›ras›nda yeterli beslenme ile birlikte, gerekti¤inde ücretsiz hizmet
vereceklerdir.

Madde 13

Taraf Devletler, kad›nlara karﬂ› ekonomik ve sosyal hayat›n di¤er alanlar›nda erkeklerle
kad›nlar›n eﬂit olarak haklardan yararlanabilmelerini sa¤layarak kad›nlara karﬂ› ayr›mc›l›¤›n
önlenmesi için gerekli ve özellikle aﬂa¤›daki önlemleri alacaklard›r:
a Aile zamm› hakk›;
b Banka kredisi, ipotek ve di¤er mali kredileri elde etme haklan;
c E¤lence, spor ve kültürel hayat›n bütün yönlerine kat›lma haklar›.

Madde 14

l

Taraf Devletler, k›rsal kesim kad›nlar›n›n, karﬂ›laﬂt›klar› özel sorunlar› ve ekonominin
parasal olmayan sektöründeki çal›ﬂmalan dahil ailelerinin ekonomik bak›mdan ayakta
kalmas› için oynad›klan belirgin rolü göz önünde tutacak ve iﬂbu Sözleﬂme hükümlerinin
k›rsal kesimdeki kad›nlara uygulanmas›n› sa¤lamak için gerekli bütün önlemleri
alacaklard›r.

2 Taraf Devletler, kad›n ve erkeklerin eﬂitli¤i prensibine dayanarak. k›rsal kalk›nmaya
kat›lmalann› ve bundan yararlanmalann› sa¤lamak için k›rsal kesimdeki kad›nlara karﬂ›
ayr›m› ortadan kald›ran tüm uygun önlemleri alacaklar ve özellikle k›rsal kesim kad›nlar›na
aﬂa¤›daki haklar› sa¤layacaklard›r:
a Her seviyedeki kalk›nma planlann›n görüﬂme ve uygulanmas›na
kat›lmak;
b Aile planlamas› konusunda bilgi, dan›ﬂma ve hizmetler de dahil olmak
üzere yeterli sa¤l›k hizmetlerinden faydalanmak;
c Sosyal güvenlik programlanndan do¤rudan yararlanmak;
d Teknik yeteneklerini geliﬂtirmek amac›yla tüm toplumsal ve yayg›n
hizmetler ile birlikte fonksiyonel okur–yazarl›k dahil, resmi ve gayri resmi
e¤itim ile ö¤retimin her türünden yararlanmak;
e Ekonomik f›rsatlardan kendi iﬂinde çal›ﬂma veya tam istihdam voluyla
eﬂit olarak yarararlanmak amac›yla kendi kendine yard›m gruplar› ve
kooperatifier oluﬂturmak;
f

Bütün toplumsal faaliyetlere kat›lmak;

g Toprak ve tar›m reformunda ve bunun yan›s›ra yeniden iskan
projelerinde eﬂit muamele ve tar›msal kredi ve borçlanma, pazarlama
kolayl›klan ile uygun teknolojiden yararlanmak;
h Özellihle konut, sa¤l›k, elektrik ve su temini, ulaﬂt›rma ve haberleﬂme
konular›nda yeterli yaﬂam standartlar›ndan yararlanma haklar›n›
sa¤lamak.
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BÖLÜM IV
Madde 15

1 Taraf Devletler kad›nlara kanun önünde
erkeklerle eﬂit haklar tan›yacaklard›r.
2 Taraf Devletler medeni haklar bak›m›ndan
kad›nlara erkeklerinkine benzer hukuki
ehliyet ve bu ehliveti kullanmak için eﬂit
f›rsatlar tan›yacaklard›r. Özellikle, kad›nlara
akit yapmada ve mülk idaresinde eﬂit
haklar verecekler ve Mahkemelerde
davalar›n her aﬂamas›nda eﬂit muamele
edeceklerdir.
3 Taraf Devletler, kad›nlar›n hukuki
ehliyetlerini k›s›tlamaya yönelik hukuki
sonuç do¤uran her çeﬂit sözleﬂmenin ve
di¤er özel muamelelerin tamam›n›n
geçersiz oldu¤unu kabul ederler.

Madde 16

1 Taraf Devletler kad›nlara karﬂ› evlilik ve aile
iliﬂkileri konusunda ayr›m› önlemek için
gerekli bütün önlemleri alacaklar ve özellikle
kad›n–erkek eﬂitli¤i ilkesine dayanarak
kad›nlara aﬂa¤›daki haklar› sa¤layacaklard›r:
a Evlenmede erkekerle eﬂit
hak;
b Özgür olarak eﬂ seçme ve serbest ve tam r›za ile evlenme hakk›;
c Evlilik süresince ve evlili¤in son bulmas›nda ayr› hak ve sorumluluklar;
d Medeni durumlar›na bak›lmaks›z›n, çocuklarla ilgili konularda ana ve
baban›n eﬂit hak ve sorumluluklar› tan›nacak, ancak her durumda
çocuklar›n ç›karlar› en ön planda gözetilecektir;
e Çocuk say›s›na ve çocuklann ne zaman dünyaya geleceklerine serbestçe ve
sorumlulukla karar vermede ve bu haklar› kullanabilmeleri için bilgi, e¤itim
ve di¤er vas›talardan yararlanmada eﬂit haklar;
f

Her durumda çocuklar›n ç›kan en üst düzeyde tutularak ulusal yasalarda
mevcut veli, vasi, kayyum olma ve evlat edinme veya benzeri
müesseselerde eﬂit hak ve sorumluluklar;

g Aile ad›, meslek ve iﬂ seçimi dahil her iki eﬂ (kad›n–erkek) için, eﬂit kiﬂisel
haklar;
h Ücret karﬂ›l›¤› olmaks›z›n veya bir bedel mukabilinde mal›n mülkiyeti,
kazan›m›, iﬂletmesi, idaresi, yararlan›lmas› ve elden ç›kar›lmas›nda her iki
eﬂe de eﬂit haklar;
2 Çocu¤un erken yaﬂta niﬂanlanmas› veya evlenmesi hiçbir ﬂekilde yasal say›lmayacak ve
evlenme asgari yaﬂ›n›n belirlenmesi ve evlenmelerin resmi sicile kayd›n›n mecburi olmas›
için, yasama dahil gerekli tüm önlemler al›nacakt›r.

Rana Mullan © UNICEF Turkey 2004

4 Taraf Devletler, kad›n ve erke¤e hukuki
olarak ikametgah seçme taﬂ›mada eﬂit
yasal hak tan›yacaklard›r.
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BÖLÜM V
Madde 17

1 ‹ﬂbu Sözleﬂme’nin uygulanmas›ndaki
geliﬂmeleri gözden geçirmek amac›yla,
Sözleﬂme yürürlü¤e girdi¤i zaman 18,
Sözleﬂme’ye taraf 35 devletin onay› veya
kat›lmas›n› takiben, iﬂbu Sözleﬂme’nin
kapsad›¤› konularda yüksek itibar ve
ehliyete sahip 23 uzmandan oluﬂan,
Kad›nlara Karﬂ› Her Türlü Aynmc›l›¤›n
Önlenmesi Komitesi (Bundan böyle
Komite diye an›lacakt›r.) kurulacakt›r.
Uzmanlar, Taraf Devletlerce kendi
vatandaﬂlar› aras›ndan seçilecek ve kendi
ﬂah›slar› nam›na hareket edecekler,
seçimlerde dengeli co¤rafi da¤›l›m ve belli
baﬂl› hukuki sistemlerle birlikte farkl›
uygarl›klar›n temsili de göz önüne
al›nacakt›r.

3 ‹lk seçim iﬂbu Sözleﬂme’nin yürürlü¤e
girmesinden alt› ay sonra yap›lacakt›r. BM
Genel Sekreteri seçimlerden en az üç ay
önce Taraf Devletlere adaylar›n› iki ay
içinde bildirmelerini isteyen bir mektup
gönderecektir. Genel Sekreter, aday
gösteren taraf Devletleri de belirmek
suretiyle, adaylar›n listesini alfabetik
s›raya göre haz›rlayacak ve Taraf
Devletlere gönderecektir.
4 Komite üyelerinin seçimi. BM Genel
Merkezinde. Genel Sekreter tarafindan ça¤r›lm›ﬂ Taraf Devletler toplant›s›nda yap›lacakt›r.
Taraf Devletlerin üçte ikisinin yetersav› oluﬂturaca¤› toplant›dada. en fazla oy veren
toplant›da haz›r bulunan ve oy veren Taraf Devletler temsilcilerinin salt ço¤unlu¤unun
oylann› alan adaylar Komiteye seçileceklerdir.
5 Komite üyeleri 4 y›ll›k bir dönem için seçileceklerdir. Bununla beraber. ilk seçimde seçilen
dokuz üyenin süresi ikinci y›l›n sonunda bitecek. dokuz üyenin isimleri ilk seçimden hemen
sonra Komite Baﬂkan› tarafindan kura ile tesbit edilecektir.
6 Komitenin 5 ilave üyesinin seçimi 35 inci onay veya kat›lmay› takiben bu maddenin 2,3 ve
4’üncü paragraflar› hükümlerine göre yap›lacakt›r. Bu ﬂekilde seçilen iki yedek üyenin
görev süresi iki y›l›n sonunda sona erecek ve bu iki üyenín ismi Komite Baﬂkan› tarafindan
kura ile tesbit edilecektir.
7 Boﬂ yerlerin doldurulmas› için uzman›n Komite’deki görev süresi sona eren Taraf Devlet
kendi vatandaﬂlar› aras›ndan Komitenin onay›na ba¤l› olmak üzere baﬂka bir uzman› atar.
8 Komite üyeleri BM Genel Kurulunun onay› ile ve GeneI Kurulun Komitenin
sorumlulusunun önemini göz önünde tutarak kararlaﬂt›raca¤› ﬂartlar ve hükümlerle
Birleﬂmiﬂ Milletlerden ücret alacaklard›r.
9 Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Sekreteri, iﬂbu Sözleﬂme uyar›nca komitenin görevlerini etkin bir
ﬂehilde yerine getirebilmesi için gerekli personel ve kolayl›klan sa¤layacakt›r.

Mustafa Ertekin © UNICEF Turkey 2004

2 Komite üyeleri Taraf Devletlerin aday
listesinden gizli oy ile seçilecektir. Her
Taraf Devlet kendi vatandaﬂlanndan bir
kiﬂiyi aday gösterebilecektir.

KADINLARA KARﬁI HER TÜRLÜ AYRIMCILI⁄IN ÖNLENMES‹ ULUSLARARASI SÖZLEﬁMES‹ 13

Rana Mullan © UNICEF Turkey 2004

Madde 18

1 Taraf Devletler, iﬂbu Sözleﬂme hükümlerine etkinlik kazand›rmak ve kaydedilen ilerlemeleri
belirtmek amac›yla ald›klan yasal, adli, idari ve di¤er önlemler hakk›ndaki bir raporu:
a Sözleﬂme’nin, ilgili devlet bak›m›ndan yürürlü¤e girmesini takiben bir y›l
içinde;
b Bilahare, her dört y›lda bir ve ileride de Komitenin talep etti¤i zamanlarda,
Komite taraf›ndan incelenmek üzere, BM Genel Sekreterine sunmay›
taahhüt ederler.
2 Raporlarda. iﬂbu Sözleﬂme yükümlülüklerinin gerçekleﬂtirilmesini etkileyen unsurlar ve
güçlükler belirebilir.

Madde 19

1 Komite kendi usul kurallann› saptayacakt›r.
2 Komite. görevlilerini 2 y›ll›k bir süre için seçecektir.

Madde 20

1 Komite iﬂbu Sõzleﬂme’nin 18’inci maddesi uyar›nca sunulan raporlar› incelemek üzere
normal olarak y›lda iki kere ve azami üç hafta süre için toplanacakt›r.
2 Komite toplant›lar› Birleﬂmiﬂ Milletler Merkezinde veya Komite tarafìndan uygun bulunan
herhangi bir yerde yap›lacakt›r.

Madde 21

1 Komite, Ekonomik ve Sosyal Konsey arac›l›¤›yla faaliyetleri hakk›nda BM Genel Kuruluna
y›ll›k raporlar sunacak ve Taraf Devletlerden sa¤lanan bilgiler ve raporlar›n incelenmesine
davanarak tekliflerde ve genel tavsivelerde bulunabilecektir. Bu teklif ve genel tavsiyeler,
Taraf Devletlerin olabilecek yorumlanyla birlikte Komite raporuna dahil edilecektir.
2 Genel Sekreter Komite raporlann› Kad›n›n Statüsü Komisyonunun bilgisine sunacakt›r.
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Madde 22

Uzman kuruluﬂlar, faaliyet alanlanna giren iﬂbu Sözleﬂme hükümlerinin uygulanmas›n›n
görüﬂülmesi s›ras›nda temsil edilme hakk›na sahip olacaklard›r. Komite, uzman kuruluﬂlar›
Sözleﬂme’nin uygulanmas› hususunda, faaliyet alanlar›na giren konularda raporlar sunmaya
davet edebilir.

BÖLÜM VI
Madde 23

‹ﬂbu Sözleﬂme’deki hiçbir husus kad›n ve erkek eﬂitli¤inin gerçekleﬂmesinde daha etkin olan
a Taraf Devletin yasas›ndaki veya
b O devlet için yürürlükte olan herhangi bir Uluslararas› Sözleﬂme, andlaﬂma
veya anlaﬂmadaki hükümleri etkileyemecektir.

Madde 24

Taraf Devletler iﬂbu Sözleﬂme ile tan›nan haklar›n tam olarak gerçekleﬂtirilmesi için ulusal
seviyede gerekli bütün önlemleri almay› taahhüt ederler.

Madde 25

1 ‹ﬂbu Sözleﬂme bütün Devletlerin imzas›na aç›k olacakt›r.
2 Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Sekreteri iﬂbu Sözleﬂme’nin depozitörü olarak tayin edilmiﬂtir.
3 ‹ﬂbu Sözleﬂme onaya ba¤l›d›r.0nay belgeleri BM Genel Sekreterine tevdi edecektir.
4 ‹ﬂbu Sözleﬂme bütün Devletlerin kat›lmas›na aç›kt›r. Kat›lma belgesinin BM Genel
Sekreterine tevdi edilmesiyle kat›lma gerçekleﬂecektir.

Madde 26

1 ‹ﬂbu Sözleﬂmenin tadili teklifi Taraf Devletlerden biri taraf›ndan herhangi bir zamanda
Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Sekreterine hitaben yaz›l› bir baﬂvuru ile yap›labilir.
2 BM Genel Kurulu gerekli gördü¤ü takdirde böyle bir teklifle ilgili olarak yap›lacak iﬂlem
hakk›nda karar verecektir.

Madde 27

1. ‹ﬂbu Sözleﬂme 20’nci Onaylama veya kat›lma belgesinin Birleﬂmiﬂ Milletler Genel
Sekreterine tevdi edilmesini takip eden 30 uncu gün yürürlü¤e girecektir.
2. 20’nci onay veya kat›lma belgesinin tevdünden sonra, iﬂbu Sözleﬂme’yi onaylayan veya
kat›lan her devlet için Sözleﬂme, kendi onay veya kat›lma belgesinin tevdünden sonraki
30’uncu gün yürürlü¤e girecektir.

Madde 28

1 BM Genel Sekreteri, onaylama veya kat›lma s›ras›nda yap›lan çekincelerin metinlerini
alacak ve bütün Taraf Devletlere da¤›tacakt›r.
2 ‹ﬂbu Sözleﬂme’nin hedef ve amac›na uymayan hiçbir çekinceye müsaade edilmeyecektir.
3 Çekinceler, BM Genel Sekreterine hitaben herhangi bir zamanda yap›lacak ihbar ile geri
al›nabilir. Genel Sekreter bu ihbardan bütün Devletleri haberdar edecektir. Böyle bir ihbar
al›nd›¤› tarihte geçerli olacakt›r.
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Madde 29

1 ‹ki veya daha fazla Taraf Devlet aras›nda iﬂbu Sözleﬂme’nin yorum veya uygulanmas›ndan
do¤an ve müzakere ile çözümlenemeyen herhangi bir uyuﬂmazl›k, birinin talebi ile hakem
kuruluna götürülecektir. Taraflar tahkimname talebinden itibaren 6 ay içinde hakem
kurulunun teﬂekkül tarz›nda anlaﬂmazlarsa, taraflardan herhai›gi biri uyuﬂmazl›¤›
Uluslararas› Adalet Divan›na, Divan Statüsü uyar›nca götürebilir.
2 Taraf Devletlerden her biri iﬂbu Sözleﬂme’nin imzalanmas› veya onay› s›ras›nda veya
kat›lma s›ras›nda, kendisini bu maddenin birinci paragraf› ile ba¤l› saymad›¤›n› beyan
edebilir. Di¤er Taraf Devletler, böyle bir çekince koymuﬂ olan Taraf Devlet karﬂ›s›nda ayn›
paragrafla ba¤l› olmayacakt›r.
3 Bu maddenin 2’nci Paragraf›na göre çekince koyan her Taraf Devlet, BM Genel Sekreterine
ihbarda bulunarak her zaman çekincesini geri alabilir.

Madde 30

Arapça, Çince, ‹ngilizce, Frans›zca, Rusça ve ‹spanyolca metinlerinin eﬂit derecede geçerli
oldu¤u, iﬂbu sözleﬂme Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Sekreterince muhafaza edilecektir.
Yukar›daki hususlar› tasdiken, imzalar› aﬂa¤›da bulunan yetkili temsilciler iﬂbu Sözleﬂme’yi
imzalam›ﬂlard›r.

Rana Mullan © UNICEF Turkey 2004

KADINLARA KARﬁI
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Kad›nlarla Karﬂ› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n
Önlenmesi Uluslararas› Sözleﬂmesi’ni
(CEDAW), 1979’daki BM Genel Kurulu’ndan
uyarlam›ﬂt›r. CEDAW, genellikle kad›n
haklar›na dair kanun tasar›s› olarak
tan›mlamﬂt›r. Sözleﬂmeye göre kad›nlara karﬂ›
ayr›mc›l›k “…kad›nlar›n medeni durumlar›na
bak›lmaks›z›n ve kad›n ile erkek eﬂitli¤ine
dayal› olarak politik, ekonomik, sosyal,
kültürel, medeni ve di¤er alanlardaki insan
haklar› ve temel özgürlüklerinin tan›nmas›n›,
kullan›lmas›n› ve bunlardan yararlan›lmas›n›
engelleyen veya ortadan kald›ran veya bunu
amaçlayan ve cinsiyete ba¤l› olarak yap›lan
herhangi bir ayr›m, mahrumiyet veya
k›s›tlama" anlam›na gelecektir.”
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