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ÖZ 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilerek 3 Eylül 1981 tarihinde yürürlüğe giren ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin de taraf olduğu Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ne (The 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women -CEDAW) ek olarak getirilen ve 
Türkiye’de 29 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe giren “İhtiyari Ek Protokol”, Kadınlara Karşı Ayrımcılığın 
Önlenmesi Komitesi’ne bireysel başvuru yolunu düzenlemiştir. Buna göre, başvurular, taraf devletin yargılama 
yetkisi altında bulunan bireyler veya bireylerden oluşan gruplar tarafından ya da onlar adına, Sözleşme'de yer alan 
haklardan herhangi birinin taraf devlet tarafından ihlali sonucu mağdur kalındığı iddiası ile yapılabilir. Anonim 
olarak veya Ek İhtiyari Protokolde sayılan istisnai haller dışında iç hukuk yolları tüketilmeden yapılan başvurular 
kabul edilmez. Ayrıca Protokolde, Komite’nin kendisine yapılan başvuru kapsamında taraf devletle işbirliği 
içerisinde inceleme devam ederken alabileceği geçici önlemler, incelemeyi tamamlaması gereken süre, taraf 
devletten isteyebileceği bilgiler, taraf devleti ziyaret imkanı ve inceleme neticesinde verebileceği kararlar 
düzenlenmektedir. Ülkemizin erken dönemde taraf olduğu bu sözleşme her ne kadar iç hukuk bakımından önemli 
ve olumlu gelişmelere öncülük etmiş olsa da kadın vatandaşların bahsi geçen başvuru imkanından yeterince 
faydalanmadığı görülmektedir. Tebliğde, öncelikle bu başvuru yolunun tanıtımı amacıyla Komite’ye başvuru 
usulü, Komite tarafından incelemenin nasıl yapıldığı ve Komite’nin verebileceği kararlar; ardından da bu imkanın 
etkili bir yol olup olmadığı hususu üzerindeki tartışmalar ele alınacaktır. 

 

ABSTRACT 

 Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 
which took effect in Republic of Turkey on January 29, 2003, has regulated the application to the Committee On 
The Elimination Of Discrimination Against Women. According to the Protocol, communications may be 
submitted by or on behalf of individuals or groups of individuals, under the jurisdiction of a State Party, claiming 
to be victims of a violation of any of the rights set forth in the Convention by that State Party. Where a 
communication is submitted on behalf of individuals or groups of individuals, this shall be with their consent 
unless the author can justify acting on their behalf without such consent. Anonymous communications or 
communications which are submitted before all available domestic remedies have been exhausted will not be 
accepted; unless the application of such remedies is unreasonably prolonged or unlikely to bring effective relief. 
Protocol also contains details about interim measures that can be taken by the Committee, the time limit to 
complete the examination, the information the Committee may request from the State Party, the possibility to visit 
the State Party and the decisions that can be made at the end of the examination. Although the Convention and the 
Optional Protocol -which Turkey became a party in an early period- has led to important and positive developments 
in domestic law, it can be observed that female citizens do not benefit from the application enough. In the 
presentation, first of all, the procedure of submitting and examining a communication and the decisions can be 
made by the Committee will be addressed. Furthermore, it will be discussed whether this is an effective remedy. 


