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Kadınlar, tarihsel süreç boyunca birçok adaletsiz ve haksız uygulamalara maruz 

kalmışlardır. 20. Yüzyılın başındaki kadın hareketinin oluşumu ve Birleşmiş Miletlerin 

kurulmasıyla birlikte, kadının toplum içindeki konumunda da olumlu değişiklikler olmuştur. 

Hukuki alanlarda yapılan düzeltmeler, uygulamada da olumlu gelişmeleri beraberinde 

getirmiştir. Bununla birlikte, insan hakları çerçevesinde, kadınların toplumda yaşam 

standartlarını artırmak, kadınlara yönelik şiddeti ve istismarı azaltmak, mevcut hukuki alt 

yapıyı günün koşullarına uygun hale getirmek amacıyla, yeni düzenlemelere de ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu çerçevede, kadın konusunda toplumsal duyarlılığı artırmaya herzaman 

ihtiyaç bulunmaktadır.  

Hukuk fakültelerinde okutulan derslerden bir kısmı zorunlu iken, bazı dersler de 

seçmeli olarak müfredata dahil edilmiştir.  Bu çerçevede, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi’nde, 2015 tarihinden itibaren 4. Sınıf öğrencilerine İngilizce olarak “ Women 

and Law” dersi benim tarafımdan verilmektedir. Özellikle, hukuki açıdan dünyadaki güncel 

uluslararası anlaşmaların, hukuki çerçevede kadınlara tanınan hakların uygulamalı olarak 

anlatıldığı bu derslere, kadın konusunda çalışan yabancı ve yerli kuruluş temsilcileri de 

katılmakta, projelerini ve deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşmaktadırlar. Bu sunumda, 

“Women and Law” dersinin hukuk fakültelerinde okutulmasının gerekliliğini, bu dersi alan 

öğrencilerin bakış açısını ve bundan çıkarılabilecek edinimleri sizlerle paylaşmak istiyorum. 
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Women have been exposed to many unfair practices throughout the historical period. 

With the formation of the women's movement in the early 20th century and the 

establishment of the United Nations, there were also positive changes in the status of women 

in the world. The influence in the legal fields brought positive developments in favor of 

women. However, in the framework of human rights, new regulations are needed in order to 

increase the living standards of women, reduce violence against them and renovate the 

existing legal infrastructure according to the needs. In this context, there should always be 

social awareness in the society in women issues. 

In the curriculum of law faculties in Turkey some of the courses are taught compulsory 

while some courses are elective. In this context, in academic year of 2015-2016 “Women and 

Law” lecture is started to be taught first time by me in English for the 4th grade students in 

Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Law which still continues. This lecture in 

particular, consists of the short history of women rights, besides international treaties and the 

national and international legislation within examples from the practice. The representatives 

of national and international organizations working in women issues also participate as guest 

speakers to these lectures and share their experiences and current projects with our students. 

In this presentation, I would like to point out the necessity of this lecture in law faculties and 

show the outcomes of “Women and Law” lecture with the gains of the students who has taken 

this course, within an evaluation report answered by the students.  
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