
KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN
ÖNLENMESİNE DAİR SÖZLEŞME

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 18 Aralõk 1979 tarih ve 34/180
sayõlõ Kararõyla kabul edilip imza, onay ve katõlõma açõlmõştõr. Sözleşme
27(1). maddeye uygun olarak 3 Eylül 1981 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Türkiye Antlaşmayõ 11 Haziran 1985 tarihinde onaylamõştõr. 3232 Sayõlõ
Onay Kanunu 25 Haziran 1985 gün ve 18792 Sayõlõ Resmi Gazete'de
yayõnlanmõştõr.

BAŞLANGIÇ
Bu Sözleşmeye Taraf Devletler,
Birleşmiş Milletler Şartõ�nõn temel insan haklarõna, insanlõk onuru ve

insanõn değeri ile erkeklerin ve kadõnlarõn haklar bakõmõndan eşitliğine
olan inancõnõ yeniden teyit ettiğini kaydederek,
İnsan  Haklarõ  Evrensel  Bildirisi�nin  ayrõmcõlõğõn  kabul  edilemezliği

prensibini  teyit  ettiğini  ve  bütün insanlarõn onurlarõ ve haklarõ
bakõmõndan eşit ve özgür doğduklarõnõ ve herkesin cinsiyet dayanan ayrõm
da dahil, bu Bildiri�de yer alan hiç bir ayrõmcõlõğa tabi tutulmaksõzõn
haklara ve özgürlüklere sahip olduklarõnõ ilan etmiş olmasõ kaydederek,
İnsan  Haklarõna  dair  Uluslararasõ Sözleşmelere  Taraf  olan

Devletlerin,  erkeklere  ve  kadõnlara ekonomik,  sosyal,  kültürel,  kişisel
ve  siyasal  haklardan  yararlanmalarõ  konusunda  eşit  haklar  sağlama
yükümlülüğü altõnda bulunduğunu kaydederek,

Birleşmiş  Milletler  ve  onun  uzman  kuruluşlarõnõn  gözetiminde
meydana  getirilen  uluslararasõ Sözleşmelerin erkekler ve kadõnlar
arasõnda hak eşitliği sağlamaya çalõştõğõnõ dikkate alarak, 

Birleşmiş Milletler ve onun uzman kuruluşlarõ tarafõndan kabul edilen
kararlarõn, bildirilerin ve tavsiye kararlarõnõn erkekler ve kadõnlar arasõnda
hak eşitliği sağlamaya çalõştõğõnõ kaydederek,
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Ancak  bu  gibi  çeşitli  belgelere  rağmen,  kadõnlara  karşõ ayrõmcõlõğõn
yaygõn bir  şekilde  devam etmesinden kaygõ duyarak,

Kadõnlara  karşõ  ayrõmcõlõğõn  hak  eşitliği  ve  insanlõk  onuruna  saygõ
prensiplerini  ihlal  etmesinin, kadõnlarõn erkeklerle eşit bir biçimde
ülkenin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamõna katõlmalarõna bir
engel oluşturduğunu, toplumun ve  ailenin  refah düzeyinin  artmasõna
mani olduğunu  ve ülkelerinin  ve insanlõğõn  hizmetinde  bulunan
kadõnlarõn  yeteneklerini  tam  olarak  geliştirmelerini  daha  da
güçleştirdiğini akõlda tutarak,

Yoksulluk  içinde  bulunan  kadõnlarõn  yiyecek,  sağlõk,  eğitim,
öğretim  ve  iş  imkanlarõ  ile  diğer ihtiyaçlarõnõ karşõlamada yeterli
imkanõ bulamamalarõndan kaygõ duyarak,

Hakkaniyet ve adalet esaslarõna dayanan yeni uluslararasõ ekonomik
düzenin, erkekler ile kadõnlar arasõnda eşitliğin sağlanmasõna doğru
önemli ölçüde katkõda bulunacağõna inanarak,

Apartheid�in,  her  türlü  õrkçõlõğõn,  õrkçõ  ayrõmcõlõğõnõn,  koloniciliğin,
yeni  koloniciliğin,  saldõrganlõğõn, yabancõ işgalinin, bir Devlet üzerinde
egemenlik kurmanõn ve iç işlerine karõşmanõn ortadan kaldõrõlmasõnõn,
erkeklerin ve kadõnlarõn haklardan tam olarak yararlanmalarõ için esas
olduğunu vurgulayarak,

Uluslararasõ  barõş  ve  güvenliğin  güçlendirilmesinin,  uluslararasõ
gerilimin  giderilmesinin,  sosyal  ve ekonomik sistemleri ne olursa olsun
bütün Devletler arasõnda karşõlõklõ işbirliği yapõlmasõnõn, genel ve tam bir
silahsõzlanmaya  gidilmesinin,  özelikle  sõkõ  ve  etkili  bir  uluslararasõ
kontrol  altõnda  nükleer silahsõzlanmanõn,  ülkeler  arasõnda adalet,  eşitlik
ve  karşõlõklõ  menfaat  prensiplerinin  kabul  edilmesinin  ve yabancõ  ve
koloni  hakimiyeti  ve  yabancõ  işgali altõndaki  halklarõn  self-
determinasyon  ve  bağõmsõzlõk haklarõnõ tanõmakla beraber ulusal
egemenliğe ve ülke bütünlüğüne saygõ göstermenin, toplumsal ilerlemeyi
ve  gelişmeyi  sağlayõp  bunun  sonucu  olarak  erkekler  ile  kadõnlar
arasõnda  tam  bir  eşitliğe  ulaşõlmasõna katkõda bulunacağõnõ teyit ederek,

Bir ülkenin bütünüyle gelişmesi, yeryüzündeki refahõn artmasõ ve
özgürlüğün gerçekleşmesi için, her alanda kadõnlarõn erkeklerle aynõ
şartlar altõnda eşit bir biçimde katõlmalarõ gerektiğinin farkõnda olarak, 

Ailenin  ve  toplumun  gelişmesine  kadõnõn  büyük  katkõsõnõn  henüz
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tam  olarak  kabul  edilmemiş olduğunu, anneliğin toplumsal bakõmdan
önemi ile her iki eşin aile içindeki ve çocuğun yetiştirilmesindeki rolünü
akõlda  tutarak  ve  kadõnõn  doğurganlõktaki  rolünün  ayrõmcõlõk  için  bir
temel  sayõlamayacağõnõn  ve fakat  çocuğun  yetiştirilmesinde kadõn ve
erkek ile  toplumun  bir  bütün  olarak  sorumluluğu  paylaşmalarõnõ
gerektirdiğinin farkõnda olarak,

Erkekler ile kadõnlar arasõnda tam bir eşitliğin gerçekleşmesi için
erkekler ile birlikte kadõnlarõn da toplum ve aile içindeki geleneksel
rollerinin değişmesine ihtiyaç bulunduğundan,

Kadõnlara  karşõ Ayrõmcõlõğõn  Tasfiye  edilmesi  hakkõndaki  Bildiri�de
yer  verilen  prensiplerin uygulanmasõna ve bu amaçla her türlü
ayrõmcõlõğõn ve görünümlerinin tasfiye edilmesi için gerekli her türlü
tedbiri almaya karar vererek,

Aşağõdaki konularda anlaşmõşlardõr:
I. BÖLÜM
Madde 1- Kadõnlara karşõ ayrõmcõlõğõn tanõmõ
Bu Sözleşmenin  amacõ bakõmõndan  �kadõnlara  karşõ  ayrõmcõlõk�

terimi  siyasal,  ekonomik,  sosyal, kültürel,  kişisel  veya  diğer
alanlardaki  kadõn  ve  erkek  eşitliğine  dayanan  insan  haklarõnõn  ve
temel özgürlüklerin,  medeni  durumlarõ  ne  olursa  olsun  kadõnlara
tanõnmasõnõ,  kadõnlarõn  bu  haklardan yararlanmalarõnõ  veya
kullanmalarõnõ  engelleme  veya  hükümsüz  kõlma  amacõnõ taşõyan  veya
bu  sonucu doğuran cinsiyete dayalõ her hangi bir ayrõm, dõşlama veya
kõsõtlama anlamõna gelir.

Madde 2- Hukuki alanda tedbirler alma yükümlülüğü
Taraf Devletler kadõnlara karşõ ayrõmcõlõğõn her biçimini yasaklayõp,

her türlü vasõtayla ve hiç vakit kaybetmeden  kadõnlara  karşõ  ayrõmcõlõğõ
tasfiye  etme  politikasõ  izlemeyi  kabul  ederler  ve  bu  amaçla aşağõdaki
konularda taahhütte bulunurlar:

a) Erkeklerin  ve  kadõnlarõn  eşitliği  prensibini  henüz  ulusal
anayasalarõna  veya  diğer  ilgili mevzuatlarõna içselleştirmemişler ise, bu
prensibi içselleştirmeyi ve yasalar ve diğer uygun vasõtalarla bu prensibin
pratik olarak uygulanmasõnõ sağlamak;

b) Kadõnlara  karşõ  her  türlü  ayrõmcõlõğõ yasaklayan  ve  gerektiği  taktirde
yaptõrõmlar  getiren  gerekli mevzuatõ çõkarmak ve diğer tedbirleri almak;
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c) Kadõnlarõn haklarõnõ erkeklerle eşit bir biçimde koruyacak hukuki
mekanizmalar kurmak ve yetkili ulusal yargõ yerleri ile diğer kamu
kurumlarõ vasõtasõyla her hangi bir ayrõmcõlõk karşõsõnda kadõnlarõn etkili
bir biçimde korunmasõnõ sağlamak;

d) Kadõnlara karşõ ayrõmcõlõk niteliğindeki bir eylem veya
uygulamadan kaçõnmak ve kamu kurum ve kuruluşlarõn bu yükümlülüğe
uygun davranmalarõnõ sağlamak;

e) Her hangi bir kişi, kurum veya kuruluş tarafõndan kadõnlara karşõ
ayrõmcõlõk yapõlmasõnõ önlemek için gerekli her türlü tedbiri almak;

f) Kadõnlara  karşõ  ayrõmcõlõk  oluşturan  mevcut  yasalarõ,  hukuki
düzenlemeleri,  gelenekleri  ve uygulamalarõ değiştirmek veya kaldõrmak
için gerekli her türlü tedbiri almak;

g) Kadõnlara karşõ ayrõmcõlõk oluşturan bütün ulusal ceza hükümleri
kaldõrmak;

Madde 3- Siyasal, ekonomik ve kültürel alanlarda tedbir alma
yükümlülüğü

Taraf Devletler kadõnlarõn tam olarak gelişmelerini ve ilerlemelerini
sağlamak üzere, erkeklerle eşitlik temeline dayanan insan haklarõnõ ve
temel özgürlüklerini güvence altõna almak ve kullanmalarõnõ sağlamak
amacõyla, mevzuat çõkarmak da dahil her alanda ve özellikle siyasal,
sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda gerekli her türlü tedbiri alõr.

Madde 4- Geçici olarak alõnan özel tedbirler
1. Erkekler ile kadõnlar arasõndaki eşitliği fiilen gerçekleştirmeyi

hõzlandõrmak için Taraf Devletlerin aldõklarõ geçici tedbirler, bu
Sözleşmede tanõmlanan bir ayrõmcõlõk şeklinde görülemez; ancak bunlar
hiçbir şekilde  eşitlikçi  olmayan  veya  farklõ  türden  standartlarõn
sürdürülmesi  sonucunu  doğuramaz;  fõrsat  ve muamele eşitliğini sağlama
amacõ gerçekleştiğinde bu tedbirlerin uygulanmasõna son verilir.

2. Anneliği korumak amacõyla bu Sözleşmedeki tedbirler de dahil Taraf
Devletler tarafõndan alõnan bütün özel tedbirler ayrõmcõlõk şeklinde
görülemez.

Madde 5- Önyargõlarõn ve geleneklerin tasfiye edilmesi
Taraf Devletler aşağõdaki konularda gerekli tedbirleri alõrlar:
a) Her iki cinsten birinin aşağõ veya üstün olduğu veya erkekler ile
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kadõnlarõn basma kalõp rollere sahip olduklarõ düşüncesine dayanan bütün
önyargõlar ve gelenekler ile her türlü uygulamayõ tasfiye etmek amacõyla
erkeklerin ve kadõnlarõn sosyal ve kültürel davranõş tarzlarõnõ değiştirmek;

b) Ailede  verilen  eğitimin,  toplumsal  bir  işlev  olarak  anneliğin
gerektiği  şekilde  anlaşõlmasõnõ ve çocuğun  büyütülmesinde  ve
yetiştirilmesinde  erkeklerin  ve  kadõnlarõn  ortak  sorumluluğunun  kabul
edilmesini, yani çocuğun menfaatlerinin her durumda öncelik taşõdõğõnõ de
içermesini sağlamak.

Madde 6- Kadõn satõşõnõn yasaklanmasõ
Taraf  Devletler  her  hangi  bir  biçimde  kadõn satõşõnõ  ve  kadõnlarõn

fahişeleştirilerek  istismar edilmelerini son erdirmek için mevzuat
çõkarmak da dahil, gerekli her türlü tedbiri alõr.

II. BÖLÜM
Madde 7- Oy verme, seçilme ve katõlma hakkõ
Taraf Devletler ülkenin siyasal ve kamusal yaşamõnda kadõnlara karşõ

ayrõmcõlõğõ tasfiye etmek için gerekli her türlü tedbiri alõr ve özellikle
kadõnlarõn erkeklerle eşit şekilde aşağõdaki haklarõnõ güvence altõna alõr:

a) Bütün  seçimlerde  ve  referandumlarda  oy  kullanmak  ve  kamusal
olarak  seçim  yapõlan  bütün organlara seçilebilmek hakkõ;

b) Hükümet  politikalarõnõn  formüle  edilmesine  ve  bunlarõn
uygulanmasõna  katõlma  hakkõ  ile  kamu görevlerine atanma ve idarenin
her düzeyinde kamusal görevleri yerine getirme hakkõ;

c) Hükümet dõşõ kuruluşlar ile ülkenin kamusal ve siyasal yaşamõyla
ilgili kuruluşlara katõlma hakkõ.

Madde 8- Hükümeti temsil hakkõ
Taraf  Devletler  kadõnlarõn  erkeklerle  aynõ  şekilde  ve  hiç  bir

ayrõmcõlõğa  tabi  tutulmaksõzõn Hükümetlerini uluslararasõ düzeyde temsil
etmeleri ve uluslararasõ örgütlerin çalõşmalarõna katõlmalarõ için gerekli
her türlü tedbiri alõr.

Madde 9- Vatandaşlõk hakkõ
1. Taraf  Devletler  vatandaşlõğõn  kazanõlmasõ,  değiştirilmesi,

sürdürülmesi  konusunda  kadõnlara erkeklerle  eşit  haklar  tanõr.  Taraf
Devletler  özellikle,  bir  yabancõ  ile  evlenmenin  veya  evlilik  sõrasõnda
kocanõn  vatandaşlõk değiştirmesinin,  otomatik  olarak  kadõnõn  da
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vatandaşlõk  değiştirmesine,  Vatansõz kalmasõna veya zorla kocanõn
vatandaşlõğõna geçmesine neden olmamasõnõ sağlar. 

2. Taraf Devletler çocuklarõn vatandaşlõğõ konusunda kadõnlara
erkeklerle eşit haklar sağlar.

III . BÖLÜM
Madde 10- Eğitim hakkõ
Taraf  Devletler  eğitim  alanõnda  kadõnlarõn  erkeklerle  aynõ  haklara

sahip  olmalarõnõ  sağlamak  için kadõnlara  karşõ ayrõmcõlõğõ  tasfiye
etmek  üzere  gerekli  her  türlü  tedbiri  ve  kadõnlarla  özellikle  erkeklerin
eşitliğine dayanan aşağõdaki tedbirleri alõr:

a) Meslek ve sanat rehberliği verilmesinde, kentsel alanlarda olduğu
gibi kõrsal alanlarda da eğitim kuruluşlarõna girme ve bu  kuruluşlardan
diploma  almada  eşit  şartlarõn  sağlanmasõ;  bu  eşitlik  okul  öncesi eğitim
ile genel, teknik, mesleki ve yüksek teknik eğitimde ve her çeşit mesleki
öğretimde sağlanõr;

b) Aynõ öğretim programõna katõlmalarõ, aynõ sõnavlara girmeleri,
nitelik bakõmõndan aynõ düzeydeki eğitimcilerden eğitim almalarõ, aynõ
nitelikteki bina ve eğitim araçlarõna sahip olmalarõ sağlanõr;

c) Erkeklerin  ve  kadõnlarõn  kalõplaşmõş  rolleriyle  ilgili  kavramlarõn
eğitimin  her  düzeyinden  ve biçiminden tasfiye edilmesi için karma
eğitim ve bu amaca ulaşõlmasõna yardõmcõ olacak diğer eğitim türleri
teşvik edilir ve özellikle okul kitaplarõ ve ders programlarõn gözden
geçirilir ve bu öğretim metoduna göre uyarlanõr;

d) Burs ve diğer eğitim yardõmlarõndan yararlanmada aynõ imkanlar
sağlanõr;

e) Erkekler  ile  kadõnlar  arasõnda  varolan  eğitim  açõğõnõ mümkün
olan  en  kõsa  sürede  kapatmayõ amaçlayan yetişkinler için programlar ile
okuma yazma programlarõ da dahil, sürekli eğitim programlarõna
katõlmalarõ konusunda aynõ imkanlar sağlanõr;

f) Kõz  öğrencilerin  okuldan  ayrõlma  oranlarõnõn  düşürülmesi  ve
okuldan  erken  ayrõlan  kõzlar  ve kadõnlar için eğitim programlarõ
düzenlenir;

g) Spora ve beden eğitimine faal olarak katõlmalarõnõ sağlamak için
aynõ imkanlar tanõnõr;
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h) Aile planlamasõ hakkõnda bilgi ve tavsiyeler dahil, aile sağlõğõnõ ve
iyiliğini sağlayamaya yardõmcõ olacak özel bazõ eşitsel bilgiler verilir.

Madde 11- Çalõşma hakkõ
1. Taraf  Devletler  istihdam  alanõnda  erkekler  ile  kadõnlarõn  eşitliğini

sağlayacak şekilde  kadõnlara karşõ ayrõmcõlõğõ tasfiye etmek için kadõnlara
aynõ haklarõ ve özellikle aşağõdaki haklarõ tanõr:

a) Her insanõn vazgeçilmez bir hakkõ olan çalõşma hakkõ;
b) İstihdam konularõnda  seçim yapõlõrken  aynõ  ölçülerin  uygulanmasõ

da dahil, aynõ  istihdam imkanlarõndan yararlanma hakkõ;
c) Mesleğini ve işini serbestçe seçme hakkõ, meslekte ilerleme hakkõ, iş

güvenliğine sahip olma ve hizmet karşõlõğõ imkanlardan ve menfaatlerden
yararlanma hakkõ ile, çõraklõk eğitimi, ileri düzeyde mesleki eğitim ve
bilgi yenileme eğitimi gibi mesleki eğitim ve yenileme eğitimi alma hakkõ;

d) Tazminatlar da dahil eşit ücret alma ve eşit değerde yapõlan işe karşõ
eşit muamele görme ile birlikte işin niteliğinin değerlendirilmesinde eşit
muamele görme hakkõ;

e) Özellikle emeklilik, işsizlik, hastalõk, malullük, yaşlõlõk ve diğer iş
göremezlik gibi hallerde sosyal güvenlik hakkõ ile birlikte ücretli izin
hakkõ;

f) Sağlõğõn korunmasõ ve doğurganlõk yeteneğinin korunmasõ da dahil,
çalõşma şartlarõnda güvenlik hakkõ;

2. Taraf Devletler, evlilik veya annelik sebepleriyle kadõna karşõ
ayrõmcõlõk yapõlmasõnõ engellenmek ve çalõşma hakkõnõ etkili bir biçimde
korumak için aşağõdaki tedbirleri alõrlar:

a) Hamilelik  veya  annelik  izni  sebebiyle  işe  son  verilmesini  ve
medeni duruma dayanõlarak  işten çõkarma şeklinde ayrõmcõlõk
yapõlmasõnõ cezaya tabi tutarak yasaklar;

b) İşi,  işte  kõdemi  veya  sosyal  haklarõ  kaybetmeden  ücretli  olarak
veya  buna  benzer  menfaatler sağlanarak annelik izni verilmesine dair
düzenleme yapar;

c) Anne  ve  babanõn  aile  içi yükümlülüklerini,  çalõşma yaşamõndaki
sorumluluklarõyla ve toplumsal yaşama katõlmalarõyla  uyumlaştõrabilmeleri
için,  özellikle  çocuk  bakõm  kurumlarõnõn  kurulmasõnõ  ve geliştirilmesini
istemek suretiyle, gerekli destekleyici sosyal hizmetlerin sağlanmasõnõ
teşvik eder;
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d) Hamilelik  sõrasõnda  kendilerine  zarar  verebilecek  işlerde  çalõşan
kadõnlarõn  özel  olarak korunmasõnõ sağlar;

3. Bu  madde  kapsamõna  giren  koruyucu  yasal  önlemler,  bilimsel
ve  teknolojik  bilgilerin  õşõğõnda periyodik olarak gözden geçirilir ve
gerekli görüldüğü takdirde düzeltilir, kaldõrõlõr veya genişletilir.

Madde 12- Sağlõk hakkõ
1. Taraf Devletler sağlõk alanõnda erkekler ile kadõnlarõn eşit şekilde,

aile planlamasõ hizmetleri de dahil sağlõk hizmetlerinden yararlanmalarõnõ
sağlamak üzere kadõnlara Karar ayrõmcõlõğõ tasfiye etmek için gerekli her
türlü tedbiri alõr.

2. Taraf  Devletler  bu  maddenin  birinci  fõkrasõndaki  hükümlere
bakmaksõzõn,  hamilelik  dönemi, doğum dönemi ve doğum sonrasõ dönem
ile ilgili olarak kadõnlara, gerektiği takdirde ücretsiz olarak, gerekli
hizmetleri sağlar; bunun yanõnda hamilelik ve emzirme döneminde yeterli
hizmet verir.

Madde 13- Ekonomik ve sosyal yaşamõn diğer alanlarõndaki haklar
Taraf Devletler  ekonomik  ve  sosyal  yaşamõn  diğer  alanlarõnda

erkekler  ile  kadõnlarõn  eşit  şekilde aynõ  haklardan  yararlanmasõnõ
sağlamak  üzere  kadõnlara  karşõ ayrõmcõlõğõ  tasfiye  etmek  için  gerekli
her türlü tedbiri alõr ve özellikle aşağõdaki haklarõ tanõr:

a) Aile tazminatlarõndan yararlanma hakkõ;
b) Banka kredisi alma, ipotek ettirme ve diğer mali imkanlardan

yararlanma hakkõ;
c) Eşlendirici faaliyetler ile her türlü sportif ve kültürel faaliyetlere

katõlma hakkõ;
Madde 14- Kõrsal alandaki kadõnlarõn haklarõ
1. Taraf Devletler kõrsal  alanda  yaşayan  ve  kayõt  dõşõ  sektörlerde

çalõşarak  ailelerinin  ekonomik yaşamlarõna önemli katkõda bulunan
kadõnlarõn karşõlaştõklarõ özel sorunlarõ dikkate alõr ve bu Sözleşmenin
hükümlerinin kõrsal alanda yaşayan kadõnlara uygulanmasõnõ sağlamak
için gerekli her türlü tedbiri alõr.

2. Taraf  Devletler  erkekler  ile  kadõnlar arasõnda  eşitliği  sağlamak
üzere,  kõrsal  alanda  meydana gelen gelişmelere katõlmalarõ ve bu
gelişmelerden yararlanmalarõ için kõrsal alanda yaşayan kadõnlara karşõ
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ayrõmcõlõğõ tasfiye etmek için gerekli her türlü tedbiri alõr ve bu kadõnlara
özellikle aşağõdaki haklarõ tanõr;

a) Her düzeydeki plânlamanõn yapõlmasõna ve uygulanmasõna katõlma hakkõ;
b) Aile  planlamasõnda  bilgilendirme,  danõşmanlõk  ve  hizmet  verme

de  dahil,  yeterli  sağlõk hizmetinden yararlanma hakkõ;
c) Sosyal güvenlik programlarõndan doğrudan yararlanma hakkõ;
d) Okuma-yazma  ile  ilgili  öğretim  de  dahil,  teknik  yeterliliklerini

artõrmak  için  halka  açõk  olan  ve geliştirmeye yönelik hizmetler ile
birlikte her türlü resmi veya gayri resmi eğitim ve öğretimden yararlanma hakkõ;

e) Adam çalõştõrma veya çalõşma suretiyle ekonomik imkanlardan eşit
bir biçimde yararlanmalarõnõ sağlamak için ferdi gruplar ve topluluklar
örgütleme hakkõ;

f) Her türlü toplumsal faaliyetlere katõlma hakkõ;
g) Tarõmsal kredi ve borç alma, pazarlama imkanlarõna ulaşma, toprak

ve tarõm reformunda gerekli teknolojiden yararlanma ve eşit muamele
görme ile iskan programlarõndan yararlanma hakkõ;

h) Özellikle konut, sağlõk, aydõnlanma, içme suyu, ulaşõm ve iletişim
hizmetleriyle ilgili yeterli yaşam standartlarõndan yararlanma hakkõ.

IV. BÖLÜM
Madde 15- Hukuk önünde eşitlik hakkõ
1. Taraf Devletler kadõnlarõn erkeklerle hukuk önünde eşitliğini kabul eder.
2. Taraf Devletler hukuki meselelerde kadõnlarõn erkeklerle aynõ hukuki

ehliyete sahip olmalarõnõ ve bu ehliyeti kullanmalarõ için aynõ imkanlara
sahip olmalarõnõ kabul eder. Taraf Devletler özellikle, Sözleşme yapma ve
mallarõn  idaresi  konusunda  kadõnlara  eşit  haklar  tanõr  ve mahkeme ve
yargõ yerleri  önündeki davalarõn her aşamasõnda eşit muamele
görmelerini sağlar.

3. Taraf  Devletler,  kadõnõn  hukuki  ehliyetini  kõsõtlamaya  yönelik
hukuki  sonuç  doğuran  bütün Sözleşmelerin ve her türlü özel belgenin
hükümsüz sayõlacağõnõ kabul eder.

4. Taraf Devletler, kişilerin seyahat hakkõ ve  yerleşme ve konutu seçme
özgürlüğü ile ilgili yasalarda erkeklere ve kadõnlara eşit haklar tanõmayõ
kabul eder.
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Madde 16- Evlenme ve aile ilişkileri alanõndaki haklar
1. Taraf Devletler evlilik ve aile ilişkileri ile ilgili bütün konularda

kadõnlara karşõ ayrõmcõlõğõ tasfiye etmek için gerekli her türlü tedbiri alõr
ve özelikle erkeklerle kadõnlarõn eşitliğini öngören aşağõdaki haklarõ tanõr:

a) Evlenmede aynõ hakka sahip olma;
b) Serbestçe eş seçmede ve serbest ve kendi rõzasõyla evlenmede aynõ

hakka sahip olma;
c) Evlilik döneminde ve boşanma sõrasõnda aynõ haklara ve

yükümlülüklere sahip olma;
d) Medeni durumlarõ ne olursa olsun, anne ve baba olarak çocuklarla

ilgili konularda aynõ haklara ve yükümlülüklere sahip olma; her hal ve
karda çocuklarõn menfaatlerine üstünlük tanõnõr;

e) Çocuklarõn  sayõsõna  ve  dünyaya  getirilme  zamanõna  serbestçe  ve
makulce  karar  verme konusunda  aynõ  hakka  sahip  olma ve  bu haklarõ
kullanabilmeleri  için  gerekli  bilgiye,  eğitime  ve  araçlara sahip olma;

f) Velayet,  vasilik,  kayyõmlõk  ve evlat  edinme  veya  bu  kavramlarõn
bulunduğu  ulusal mevzuattaki benzer  kurumlar  bakõmõndan  aynõ
haklara  ve  yükümlülüklere  sahip  olma;  her  hal  ve  karda  çocuklarõn
menfaatlerine üstünlük tanõnõr;

g) Soyadõ, meslek ve iş seçme haklarõ da dahil karõ ve koca olarak aynõ
kişisel haklara sahip olma;

h) Eşlerin malarõna sahip olma, kazanma, işletme, idare etme, kullanma
ve mallarõnõ bir bedel karşõlõğõnda veya bedelsiz olarak elden çõkarma
konusunda aynõ haklara sahip olma.

2. Çocuğun  nişanlandõrõlmasõ  ve  evlendirilmesi  hiç  bir  hukuki
sonuç  doğurmaz;  asgari  evlenme yaşõnõ tespit etmek ve evliliklerin resmi
sicile kaydõnõn zorunlu hale getirilmesi için yasama tedbirleri de dahil
gerekli tüm işlemler yapõlõr.

V. BÖLÜM
Madde 17- Kadõnlara Karşõ Ayrõmcõlõğõn Tasfiye edilmesi Komitesi
1. Bu Sözleşmenin uygulanmasõnda meydana gelen gelişmeleri

incelemek amacõyla (bundan sonra �Komite�  diye  geçecek  olan)  bir
Kadõnlara Karşõ Ayrõmcõlõğõn  Tasfiye  edilmesi  Komitesi  kurulur;
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Komite Sözleşmenin  yürürlüğe  girmesi  sõrasõnda  on  sekiz,  ve
Sözleşmenin  otuz  beş Taraf Devlet  tarafõndan onaylanmasõ veya
katõlmasõndan sonra yirmi üç tane yüksek ahlaki niteliklere ve
Sözleşmenin kapsadõğõ alanda ehliyete sahip uzmanlardan meydana gelir.
Uzmanlar Taraf Devletlerin vatandaşlarõ arasõndan ve bu Devletler
tarafõndan seçilirler ve uzmanlar kendi şahsi sõfatlarõyla görev yaparlar;
uzmanlarõn seçiminde coğrafi  dağõlõm  dengesine  ve  farklõ uygarlõk
biçimleri  ile  birlikte  başlõca  hukuk  sistemlerinin  temsil edilmesine
özen gösterilir.

2. Komite üyeleri Taraf Devletlerce aday gösterilen kişilerin yer aldõğõ
bir listeden gizli oyla seçilir. Her Taraf Devlet kendi vatandaşlarõ
arasõndan sadece bir kişiyi aday gösterebilir. 

3. İlk  seçimler  bu  Sözleşmenin  yürürlüğe  girmesinden  itibaren  altõ
ay  içinde  yapõlõr. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri her seçim tarihinden
en az üç ay önce Taraf Devletlere birer mektup göndererek, gösterecekleri
adayõn ismini iki ay içinde sunmaya davet eder. Genel Sekreter bu suretle
aday gösterilen kişilerin  isimlerini  alfabetik  sõraya  koyup,  yanlarõna
kendilerini  aday  gösteren  Taraf  Devletin  adõnõ da belirterek bir liste
hazõrlar ve bu listeyi Taraf Devletlere gönderir.

4. Komite üyelerinin seçimi, Genel Sekreter tarafõndan Birleşmiş
Milletler Merkezine çağrõlan Taraf Devletlerin  yapacaklarõ  toplantõda
gerçekleştirilir.  Taraf  Devletlerin  üçte  ikisinin  katõlmasõyla
yetersayõnõn oluşacağõ  toplantõda,  en  fazla  oyu  alan  adaylar  ile
toplantõda  bulunup  oy  kullanan  Taraf  Devletlerin temsilcilerinin salt
çoğunluğunun oyunu alan adaylar, Komiteye üye seçilmiş olur.

5. Komite üyeleri dört yõllõk bir süre için seçilirler. Ancak, yapõlan ilk
seçimlerde Komiteye üye seçilen dokuz üyenin görev süresi iki yõl sonra
sona erer; bu dokuz üyenin adlarõ ilk seçimin yapõlmasõndan hemen sonra,
Komite Başkanõ tarafõndan kura ile belirlenir.

6. Otuz  beşinci  onay  veya  katõlmadan  sonra  Komiteye  seçilecek
beş  ilave  üyenin  seçimi,  bu maddenin 2., 3. ve 4. fõkralarõna göre yapõlõr.
Bu suretle seçilen ilave üyelerden iki tanesinin görev süresi iki yõl sonra
sona erer; bu iki üyenin adlarõ Komite Başkanõ tarafõndan kura ile
belirlenir.

7. Arõzi  sebeplerle  boşalan  üyeliklerin  doldurulmasõ  için,  Komite
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üyeliği  sona  eren  uzmanõn vatandaşõ  olan  Taraf  Devlet  kendi
vatandaşlarõ  arasõndan  başka  bir  uzman  atar,  bu  atama  Komitenin
onayõna tabidir.

8. Komite  üyelerine  Genel  Kurulun  onayõyla,  Komitedeki  görevin
önemini  dikkate  alarak  Genel Kurulun belirleyeceği miktarda ve
şartlarda Birleşmiş Milletler bütçesinden bir ücret ödenir. 

9. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Komitenin bu Sözleşmeye göre
görevlerini etkili bir biçimde yerine getirmesini sağlamak için gerekli
personeli ve imkanlarõ sağlar.

Madde 18- Devlet raporlarõ
1. Taraf Devletler, Komite tarafõndan  incelenmek  üzere  Birleşmiş

Milletler  Genel  Sekreterine,  bu Sözleşme hükümlerine etkililik
kazandõrmak için aldõklarõ yasal, yargõsal, idari ve diğer tedbirleri ve
konuda kaydedilen gelişmeleri içeren bir rapor sunmayõ taahhüt eder. Bu
raporlar:

a) İlgili Devlet bakõmõndan Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra
bir yõl içinde;

b) Bundan sonra en azõndan her dört yõlda bir ve Komite talep ettiği
zamanlarda verilir.

2. Raporlarda bu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilme
derecesini etkileyen faktörler ve güçlükler de belirtilebilir.

Madde 19- Komitenin İçtüzüğü
1. Komite kendi içtüzüğünü kendisi yapar.
2. Komitede çalõşacak görevlileri Komite iki yõllõk bir süre için seçer.
Madde 20- Komite toplantõlarõ
1. Komite, bu Sözleşmenin 18. maddesi uyarõnca sunulan raporlarõ

incelemek üzere normal olarak yõlda bir kere ve iki haftayõ aşmayacak bir
süre için toplanõr.

2. Komite  toplantõlarõ  normal  olarak  Birleşmiş  Milletler  Merkezinde
veya  Komite  tarafõndan  uygun görülen başka bir yerde yapõlõr.

Madde 21- Yõllõk rapor
1. Komite  faaliyetleri  hakkõnda  Ekonomik  ve  Sosyal  Konsey
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vasõtasõyla  Birleşmiş  Milletler  Genel Kuruluna yõllõk bir rapor sunar ve
Taraf Devletlerden aldõğõ raporlarõn ve bilgilerin incelenmesine dayanarak
önerilerde  ve  genel  nitelikte  tavsiyelerde  bulunabilir.  Komite
raporunda  bu  öneriler  ve  genel  nitelikteki tavsiyeler ile birlikte Taraf
Devletlerin yorumlarõna da yer verilir.

2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Komitenin raporunu bilgi
edinmesi amacõyla Kadõnõn Statüsü hakkõndaki Komisyona gönderir.

Madde 22- Uzman kuruluşlarõn temsili
Uzman  kuruluşlar,  bu  Sözleşmenin  kendi  faaliyet  alanlarõna  giren

hükümlerinin  uygulanmasõ hakkõnda  inceleme yapõlõrken  temsil  edilme
hakkõna  sahiptir.  Komite,  uzman  kuruluşlarõ bu  Sözleşmenin kendi
faaliyet alanlarõna giren hükümlerinin uygulanmasõ hakkõnda rapor
sunmaya davet edebilir.

VI.BÖLÜM
Madde 23- Yorumlama prensipleri
Bu Sözleşmenin hiç bir hükmü, erkekler ile kadõnlar arasõnda eşitliğin

sağlanmasõ bakõmõndan daha yararlõ olabilecek aşağõdaki hükümleri etkilemez:
a) Bir Taraf Devletin mevzuatõnda bulunan hükümleri, veya
b) Bu Devlet bakõmõndan yürürlükte bulunan başka uluslararasõ

Sözleşme, antlaşma veya antlaşma hükümlerini.
Madde 24- İç hukukta gerekli tedbirleri alma taahhüdü
Taraf  Devletler  ulusal  düzeyde,  bu  Sözleşmede  tanõnan  haklarõn

tam olarak gerçekleştirilmesini amaçlayan gerekli her türlü tedbiri almayõ
taahhüt eder.

Madde 25- İmza, onay ve katõlma
1. Bu Sözleşme bütün Devletlerin imzasõna açõktõr.
2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu Sözleşmenin depozitörü

olarak görevlendirilmiştir.
3. Bu Sözleşme onaya tabidir. Onay belgeleri Birleşmiş Milletler Genel

Sekreterliğine tevdi edilir.
4. Bu Sözleşme  bütün  Devletlerin  katõlmasõna  açõktõr.  katõlma,

Birleşmiş  Milletler  Genel Sekreterliğine katõlma belgesinin tevdi
edilmesinden itibaren yürürlük kazanõr.

Kadõnlara Karşõ Her Türlü Ayrõmcõlõğõn Önlenmesine Dair Sözleşme123



Madde 26- Sözleşmenin gözden geçirilmesi
1. Bu Sözleşmenin değiştirilmesine dair talepler, her hangi bir zamanda

her hangi bir Taraf Devlet tarafõndan Birleşmiş Milletler Genel
Sekreterine hitaben yazõlõ bir bildirim vasõtasõyla yapõlabilir.

2. Birleşmiş Milletler  Genel  Kurulu,  böyle  bir  talep karşõsõnda
yapõlacak  işlemler  konusunda karar verir.

Madde 27- Yürürlüğe girme
1. Bu Sözleşme  yirminci  onay  veya katõlma  belgesinin  Birleşmiş

Milletler  Genel  Sekreterine  tevdi edilme tarihinden itibaren otuz gün
sonra yürürlüğe girer.

2. Yirminci onay veya katõlma belgesinin tevdi edilmesinden sonra bu
Sözleşmeyi onaylayan veya katõlan her bir Devlet bakõmõndan  bu
Sözleşme,  kendi  onay  ve  katõlma  belgelerini  tevdi  etmelerinden
itibaren otuz gün sonra yürürlülüğe girer.

Madde 28- Çekinceler
1. Onaya  ve  katõlma  sõrasõnda  Devletler  tarafõndan  yapõlan

çekincelerin  metni  Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafõndan alõnõr
ve diğer bütün Devletlere gönderilir.

2. Bu Sözleşmenin konusuna ve amacõyla bağdaşmayan bir çekince
kabul edilmez.

3. Yapõlmõş olan çekinceler her zaman Birleşmiş Milletler Genel
Sekreterine hitaben yapõlacak bir bildirimle  geri  alõnabilir.  Genel
Sekreter  bu  bildirimden  diğer  bütün  Devletleri  haberdar  eder.  Bu  tür
bir bildirim alõndõğõ tarihte yürürlüğe girer.

Madde 29- Sözleşmenin yorumu ile ilgili uyuşmazlõklar
1. Bu Sözleşmenin yorumlanmasõ veya uygulanmasõ ile ilgili olarak iki

veya daha fazla Taraf Devlet arasõnda çõkan bir uyuşmazlõk, bu
Devletlerden birinin talebi üzerine hakem önüne götürülür. Hakem önüne
götürme  talebinden  itibaren  altõ  ay  içinde  taraflar  hakemliğin  kuruluşu
üzerinde  anlaşamazlarsa,  bu taraflardan her hangi biri bu uyuşmazlõğõ
Uluslararasõ Adalet Divanõ Statüsü�ne uygun olarak, Uluslararasõ Adalet
Divanõ�nõn önüne götürülebilir.

2. Taraf  Devletlerden  her  biri  bu  Sözleşmenin  imzalanmasõ  veya
daha  sonra  onaylanmasõ  veya katõlmasõ sõrasõnda, bu maddenin birinci
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fõkrasõyla bağlõ olmadõğõnõ beyan edebilir. Bu tür bir çekince koyan Taraf
Devlet karşõsõnda diğer Taraf Devletlerde yukarõdaki fõkra ile bağlõ olmazlar. 

3. Yukarõdaki ikinci fõkraya uygun olarak bir çekince koymuş olan bir
Taraf Devlet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bir bildirim
göndererek bu çekincesini her zaman geri alabilir.

Madde 30- Orijinal metin
Arapça,  Çince,  İngilizce,  Fransõzca,  Rusça  ve  İspanyolca  metinleri

eşit  ölçüde  geçerli  olan  bu Sözleşme Birleşmiş Milletler Genel
Sekreterliğinde saklanõr. Aşağõda imzasõ bulunan yetkili temsilciler, bu
Sözleşmeyi imzalamõşlardõr.
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