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Birleşmiş Milletlerce 1979 yılında kabul edilen ve 1985 yılında Türkiye’nin taraf olduğu 
“Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi” (CEDAW) Birleşmiş 
Milletler bünyesinde yer alan altı temel insan hakları sözleşmesinden biridir ve kadınların insan 
haklarını korumayı amaçlamaktadır. Taraf devletler, Sözleşme'nin 17. maddesinde düzenlenen 
ve sözleşmenin uygulanmasındaki gelişmeleri izlemekle görevli olan Komiteye bir rapor 
sunmak zorundadırlar. Bu raporun amacı, Sözleşme hükümlerine etkinlik kazandırmak ve 
yasal, idari, adli ve diğer önlemlere ilişkin kaydedilen ilerlemeleri açıklamaktır.  

Sözleşme’ye çok sayıda ülkenin taraf olup, bu ülkelerin birçoğunda Sözleşme'nin yaşama 
geçirilmesinin devlet politikası haline gelmiştir. Bununla birlikte, taraf ülkelerde kadınlara karşı 
ayrımcılığın kaldırılmasının ve Sözleşme'nin yaşama geçirilmesinin etkin denetimini sağlamak 
ihtiyacı doğmuştur. 1995 yılında düzenlenen IV. Dünya Kadın Konferansında alınan kararla, 
Komitenin sorumluluk ve yetkileri genişletilmiştir.  Ayrıca Komite'yi ayrımcılığa karşı 
Birleşmiş Milletler'e bireysel başvuru mekanizmasını kuracak bir İhtiyari Protokol'ü 
hazırlamakla da görevlendirmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca 6 Ekim 1999 tarihinde 
kabul edilen Ek İhtiyari Protokol ile Sözleşme'nin taraf ülkelerce uygulanmasının denetimi 
amacıyla  Komite'ye daha kapsamlı yetki ve görevler verilmiştir. 

Komitenin asıl işlevi denetim yapmak değil, taraf ülkelerin dört yılda bir sunmak zorunda 
oldukları periyodik ülke raporlarını izlemek ve genel tavsiye kararlarını belirlemektir. Diğer 
taraftan Komite, üye ülkelerin kadın erkek eşitliğini gerçekleştirmeleri için harekete 
geçmelerinde itici güç görevini de üstlenmiştir. Birleşmiş Milletler iletişim prosedürleri, 
dilekçe verme veya hakların ihlali iddiasıyla şikayet etme hakkı tanımaktadır. Bireylere ve 
kadın gruplarına, Sözleşmenin ihlali nedeniyle Kadınlara Karşı Ayrımcılığı Ortadan Kaldırma 
Komitesine şikayet etme prosedürü ilk denetim mekanizmasıdır. Birleşmiş Milletler iletişim 
prosedürleri, dilekçe verme veya hakların ihlalinden şikayet etme hakkı tanımaktadır. Bütün 
işlemler kapsamında şikayet yazılı olmalıdır. Bu soruşturma prosedürü, Komitenin, İsteğe Bağlı 
Protokol'ün tarafı olan ülkelerde ciddi ve sistematik olarak kadın insan hakları ihlallerine ilişkin 
soruşturmalar yapılması öngörmektedir. Çalışmamızda bu konu çerçevesinde, şikayet ve 
denetim mekanizması incelenecek ve Türkiye’den yapılan başvurular sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler; Kadınlara Karşı Ayrımcılığı Ortadan Kaldırma Komitesi, Şikayet ve 
Denetim. 

Bildiri Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi teması kapsamındadır. 

 

 

 



 

 

CONTROL MECHANISM OF THE CONVENTION ON THE PREVENTION OF 
ALL KIND OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN 

 

The Convention on the Prevention of all kind of Discirimination Against Women (CEDAW) 
was adopted by United Nations in 1979 and Turkey was the party of the Convention in 1985. 
It is United Nations is located one of the six main human rights treaties within the all United 
Nations treaties and aims to protect women’s  human rights. States parties shall submit a report 
to the Committee, which is responsible for monitoring the developments in the implementation 
of the Convention in accordance with the article 17 of the Convention. The purpose of this 
report is to provide information on the legislative, administrative, judicial and other measures 
to improve the effectiveness of the Convention. 

The Convention is a party to a large number of countries, and the implementation of the 
Convention in many of these countries has become a state policy. However, there was a need 
to ensure the effective control of the elimination of discrimination against women in the 
Contracting States and the implementation of the Convention. With the decision taken at the 
IV. World Women's Conference in 1995, the responsibilities and powers of the Committee have 
been expanded. It also appointed the Committee to prepare an Optional Protocol establishing 
an individual application mechanism to the United Nations against discrimination. The 
Optional Protocol adopted by the General Assembly of the United Nations on 6 October 1999 
provided the Committee with more extensive powers and duties to supervise the 
implementation of the Convention by the Contracting States. 

The main function of the Committee is not to conduct audits, but to monitor the periodic country 
reports submitted by the Contracting States every four years and to determine the general 
recommendations. On the other hand, the Committee also took the responsibility of the member 
states to act as a driving force for women's equality. The United Nations communications 
procedures grant the right to file a petition or complain of a violation of rights. The procedure 
for complaining to individuals and women groups on the Discrimination Committee on 
Discrimination against Women for the violation of the Convention is the first control 
mechanism. The United Nations communications procedures grant the right to file a petition or 
complain of a violation of rights. The United Nations communications procedures grant the 
right to complain about the violation of rights or to petition. Complaint must be written in all 
procedures. This investigation procedure provides for serious and systematic investigations of 
women's human rights violations in the countries which are part of the Optional Protocol. 
Within the framework of our study these issues, complaints and monitoring mechanism will be 
reviewed and applicants from Turkey will be presented. 
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