
1. Dünya Kadınlarının eşit haklar ve eşit olanaklar elde etme mü
cadelesinin kısa tarihçesi EK-1 olarak, Türkiye'de Kadınlar ve Eşit
liğe Giden Adımlar Ek-2 olarak aşağıda verilmiştir. 

EK 1: 1. DÜNYA KADINLARINSN EŞİT HAKLAR VE 
EŞİT OLANAKLAR ELDE ETME MÜCADELESİNİN 
KISA TARİHÇESİ 

Kadınların statüsünü yükseltmek üzere sürdürülen mücadeleler, 
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey çatısı altında 1946 
yılında oluşturulan Kadının Statüsü Komisyonu'nun öncülüğünde 
farklı bir önem ve resmiyet kazanmıştır. Kadının Statüsü Komisyo
nu, Birleşmiş Milletler tarafından 1948 yılında ülkelerin onayına 
sunulan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin cinsiyet ayrımı 
gözetmeksizin kaleme alınmasına da önemli katkıda bulunmuştur. 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BİRİNCİ DÜNYA KADIN KONFERANSI 

Birleşmiş Milletler tarafından 1975 yılında, Mexico City'de Birin
ci Dünya Kadın Konferansı düzenlenmiş, bunu takiben Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu tarafından 1975-1985 yılları arasındaki 
dönem Kadın On Yılı olarak ilan edilmiştir. "Eşitlik, Kalkınma ve 
Barış" hedeflerine ulaşmayı amaçlayan Kadın On Yılının ana te
ması "istihdam, Sağlık ve Eğitim" olarak belirlenmiştir. Meksika 
Konferansı ve Kadın On Yılı bağlamında yapılan uluslararası ve 
ulusal çalışmalar sonucunda 127. ülkede eşitlik mekanizmaları 
kurulmuş Birleşmiş Milletler bünyesinde de Kadının İlerlemesi 
için Araştırma ve Eğitim Enstitüsü (INSTRAVV) BM Kadın İçin Kal
kınma Fonu (UNIFEM) oluşturulmuştur. Kadın konusunda da yak
laşım değişikliği yine bu çalışmalar sonucunda gerçekleşmiş, ka-
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din artık destek ve yardımın nesnesi değil, kalkınmanın temel ve 
eşit öznesi olarak algılanmaya başlamıştır. 

1.2.BSRLEŞMİŞ MİLLETLER İKİNCİ DÜNYA 
KADIN KONFERANSI 

On yıllık dönemin ilk yarısındaki gelişmeleri gözden geçirmek 
için 1980 yılında Kopenhag'da ikinci Dünya Kadın Konferansı dü
zenlenmiştir. Burada kadınların durumunun iyileştirilmesi için alı
nacak önlemleri belirleyen "Hareket Planı" kabul edilmiştir. 

İkinci Dünya Kadın Konferansının ardından 1979 yılında Birleş
miş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kal
dırılması Sözleşmesi (CEDAW) Genel Kurul tarafından kabul edil
miş ve 1980 yılında üye ülkelerin imzasına açılmıştır. CEDAVV 
Sözleşmesi, BM sisteminde Çocuk Haklan Sözleşmesinden sonra 
en geniş katılımlı sözleşme olma özelliğini taşımaktadır ve arala
rında Türkiye'nin de bulunduğu yaklaşık 165 ülke tarafından im
zalanmıştır. 

11 Haziran 1985 tarih ve 3232 sayılı "Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesine (CEDAVV) Katılı
mın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" 1 Temmuz 1985 tarih ve 
85/9722 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanmış, 14 Ekim 
1985 tarih 18898 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 19 Ocak 
1986 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve Türkiye, CEDAVV Sözleşme
sine taraf devletlerden birisi olmuştur.1 

1.3.BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÜÇÜNCÜ DÜNYA KADIN 
KONFERANSI 

15-26 Temmuz 1985 tarihlerinde Nairobi'de Kadın İçin Eşitlik, 
Kalkınma ve Barış konularında Birleşmiş Milletler Kadın On Yılı
nın Başarılarının Gözden Geçirilmesi ve Değerlendirilmesi konu-
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sunda Üçüncü Dünya Konferansı gerçekleştirilmiş ve 157 ülkenin 
resmen temsil edildiği, pek çok hükümetler arası organizasyon ve 
kuruluşun katıldığı Konferansta "Kadının İlerlemesi İçin Nairobi 
İleriye Yönelik Stratejileri" kabul edilmiştir. Üçüncü Dünya Kadın 
Konferansı kararları bağlamında alınacak önlemler üç kategoride 
toplanmıştır; kurucu ve yasal adımlar, sosyal katılımda eşitlik, si
yasi katılım ve kara almada eşitlik. 

1993 yılında ise Birleşmiş Milletler insan Hakları Konferansında 
benimsenen, kadın haklarının evrensel insan haklarının ayrıla-
maz,bölünemez, devredilemez bir parçası olduğunun resmi kabu
lü Nairobi sonrasındaki dönemin en önemli gelişmelerinden biri 
olmuştur. 

1.4.BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÖRDÜNCÜ DÜNYA 
KADIN KONFERANSI 

4-15 Eylül 1995 tarihlerinde Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sos
yal Konsey'in kararıyla Pekin'de bir 'taahhütler konferansı' olarak 
planlanan Dördüncü Dünya Kadın Konferansı gerçekleştirilmiştir. 
189 ülke temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Konferansın 
sonucunda Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu isimli iki bel
ge kabul edilmiştir. Türkiye, her iki belgeyi de hiçbir çekince koy
madan kabul etmiştir. Pekin Deklarasyonu, hükümetleri kadının 
güçlenmesi ve ilerlemesi, kadın-erkek eşitliğinin geliştirilmesi ve 
toplumsal cinsiyet perspektifinin ana politika ve programlara yer
leştirilmesi konularında yükümlü kılmakta ve Eylem Platformunun 
hayata geçirilmesini öngörmektedir. Eylem Platformu ise, kadının 
güçlendirilmesinin gündemi olarak tanımlanmaktadır. Eylem Plat
formu kadının özel ve kamusal alana tam ve eşit katılımı önünde
ki engellerin kadınların ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi karar 
alma pozisyonlarında ve mekanizmalarında yer almaları yoluyla 
ortadan kaldırılabileceğini ifade etmektedir. 
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Eylem Platformunun uygulanması ve izlenmesinde temel görev 
hükümetlere verilmiştir ve Platform uyarınca bu görev Birleşmiş 
Milletler kuruluşları, bölgesel ve uluslararası kuruluşlar, gönüllü 
kuruluşlar ile sivil toplumun tüm katılımcılarının işbirliği ile yeri
ne getirilecektir. 

Dördüncü Dünya Kadın Konferansında, Türkiye'nin 2000 yılına 
kadar çözüm bulmayı taahhüt ettiği dört temel sorun alanı; 

- CEDAW Sözleşmesine konulan temel çekincelerin kaldırılması2 

- Zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılması3 

- 2000 yılına kadar kadın okumaz yazmazhğımn ortadan kaldı
rılması4 

- Anne ve çocuk ölüm oranının %50 oranında azaltılması5 

EK 2: TÜRKİYE'DE KADIN HAKLAR! VE 
EŞİTLİĞE GİDEN ADIMLAR 

EĞİTİM 

1842 Tıbbiye bünyesinde ebelik eğitimi başladı 
1845 Bir ferman ile kız ve erkekler için ilköğretimin (iptidai) 

zorunlu hale getirildiği ilan edildi. 
1876 Kız öğretmen okulu (darül muailimat) açıldı. 
1859 Kız ortaokulu (rüşdiye) açıldı. 
1864 Kız teknik eğitim okulu açıldı. 
1869 Kız sanayi mektebi açıldı. 
1876 ilk Anayasa (Kanun-i Esasi) ile kız ve erkekler için ilköğ

retim zorunlu hale getirildi. 
1880 Kızlar ilk ortaöğretim hazırlık okullar (idadi) açıldı. 
1913 Kız lisesi (sultani) açıldı. 
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