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Benim bedenim, benim hayatım! Karar da benim olmalı! 

Kürtaj hakkı, kadınların istenmeyen gebelikleri sağlıklı koşullarda 
sonlandırmasının, kendi bedenleri ve yaşamları üzerinde söz sahibi 
olabilmesinin koşullarından biri.

Gerek Türkiye’de, gerekse tüm dünyada, kürtaj hakkının sınırlı olduğu 
ya da fiili olarak engellendiği durumlarda kadınların güvenli olmayan, 
oldukça sağlıksız kürtaj yöntemlerini denedikleri ya da kötü koşullarda 
kürtaj yaptırarak hayatlarını riske attıkları biliniyor. Bu nedenle 
kadınların doğrudan doğruya yaşam hakkı ve vücut bütünlüğü 
üzerindeki kararı olan kürtaj hakkının kullanılması, bütün kadınlar 
açısından hayati önem taşıyor.

Hükümet “nüfus azalıyor” iddiasıyla hastaneleri ve doktorları denetime 
tabi tutarak kürtajı engelliyor. Kadınların tepkisi üzerine 10 haftalık 
yasal süreye dokunulmadı. 
     
Türkiye’de yasal olarak herhangi bir sınırlama olmamasına rağmen 
kürtajın fiilen engellenmesi durumu söz konusu. Biz kadınlar kürtaj 
olmak için bir kuruma başvurduğumuzda ciddi sorunlar yaşıyoruz.

Bu duruma karşı dayanışmak ve mücadele edebilmek için “Kürtaj 
Haktır, Karar Kadınların Platformu”nda bir araya gelen kadınlar 
olarak, kürtaj başvurusunda karşılaştığımız engellerle ilgili deneyimleri 
ve uygulamaları paylaşıp bu 
engellemelerle baş etmenin 
yollarını birlikte 
bulabilmek umuduyla bu 
rehberi hazırladık.

(www.kurtajhaktir.com)



Her seviştiğimizde hamile kalmak, 
her hamile kaldığımızda doğurmak 
zorunda değiliz!

Kadınların cinsel yaşamı denilince akla ilk gelen doğurganlık! Yani 
kadınlar için cinsellik ancak çocuk doğurmak için gerekli. Peki cinsel 
haz nerede? Kadınlar için cinsellik, genellikle istenmeyen gebelikler, 
zorlamaya ve şiddete dayalı cinsel ilişkiler, ayrımcı ve yargılayıcı 
yaklaşımlara maruz kalmak demek.

Dünya Cinsel Sağlık Birliği Cinsel Haklar Bildirgesi’nde bireylerin cinsel 
eşitlik hakkından söz ediyor. Bunun anlamı cinsel birlikteliklerde bütün 
tarafların eşit duygusal ve fiziksel tatmine ulaşma hakkına sahip 
olmasıdır. Nitekim biz kadınlar istediğimiz kişiyle, istediğimiz zamanda, 
herhangi bir zorlama ve baskı olmadan cinselliği yaşamak ve gebe 
kalmakda dahil olmak üzere herhangi bir endişe ve suçluluk 
yaşamadan, duygusal ve fiziksel tatmine ulaşarak sevişmek istiyoruz. 
Bunun için gebelikten korunma ve kürtaj dahil birçok konuda karar 
hakkımızın olması gerekir.
 



Doğum kontrolünden sadece 
kadınlar sorumlu olmamalı!

Gebelikten korunma ve istenmeyen gebelikler, kadının olduğu kadar 
erkeğin de sorumluluğunda. Aile planlaması adı verilen yöntemler 
bugüne kadar hep kadınlara yönelik olarak uygulandı. Erkeklerin 
kullanacağı prezervatifler konusunda bile kadınlara bilgi verildi. 

Oysa çocuk hedeflenmeyen cinsel ilişkilerde erkekler de bu sorumluluğu 
üstlenmeli. Erkeklerle ilişkiye girmeden önce partnerinizin nasıl 
korunduğunu bilmelisiniz. Evli, bekâr, düzenli ilişkisi olan, olmayan 
bütün kadınların kolayında prezervatif bulundurması, hem gebelikten 
hem de cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma açısından çok 
önemlidir.

Unutmayalım ki çocuk beklentisi olmayan erkekler için 

“vazektomi” gibi etkili korunma yöntemleri bulunuyor. 

Vazektomi erkeklerin tüplerinin bağlatılması için yapılan 

işlemin tıbbi adı. Kadınların tüplerinin bağlanmasına göre 

daha kolay bir işlem. Koruyuculuğu bir ay sonra başlar. 

İki tarafın da birleşmeden aldığı hazzı etkilemez.



Annelik kader değildir!

Doğurganlığımızın olması, doğurmak veya bir ya da daha fazla çocuğa 
bakmak zorunda olduğumuz anlamına gelmez. Eğer istemediğimiz 
halde, hamile kaldıysak yalnız ve çaresiz değiliz. Doğum, bizim 
bedenimizde gerçekleşen bir durum. Ayrıca toplum, çocukların 
sorumluluğunu annenin sırtına yüklüyor, o halde doğurma kararı biz 
kadınlara ait olmalı!

Anne olduğumuzda, geçim kaynağımız olan işimiz ve mesleğimiz de 
dahil olmak üzere bütün sosyal hayatımızın etkilendiği de su götürmez 
bir gerçek. O nedenle anne olup olmama kararını biz kendimiz 
vermeliyiz. Eşimiz ya da sevgilimiz, bu konudaki kararımızı etkilemek 
isteyebilir, hatta bunu sağlamak için bizi sevgi, ilgi ve şefkatten mahrum 
bırakmayı deneyebilir. Benzer bir baskıyı kendi ailemizden ya da onun 
ailesinden de görebiliriz. Bütün bunlar kararımızı etkileyebilir ama 
çocuk doğurma kararının sonuçlarını tek başımıza yaşayacağımız 
gerçeği hep aklımızda olmalı. Bunu kırmak için çocuğumuzun 
babasından çocuk sahibi olmanın sorumluluklarını paylaşmasını 
isteyebiliriz ve istemeliyiz de. 

Ancak pek çok kadının yaşadıkları ve deneyimleri, çocuğumuzla ve 
onun sorumluluklarıyla baş başa kalacağımızı aklımızda tutarak karar 
vermenin geleceğimiz açısından daha doğru olacağını gösteriyor.



 “Doğur bakarız” dediler ama...

“23 yaşında gebe kaldım, evliliğimin ilk 
günlerinde. Adet günlerine göre korunuyordum, 
korunamamışım. Öğrenciydim ve anne olmaya 
hiç hazır değildim. Eşim, onun ailesi ve benim 
ailem ‘Doğur, bakarız’, ‘Kürtaj olma, ilk 
hamilelik, bir daha çocuğun olmaz,’ dediler. 
Günlerce kendimle mücadele ettim, ‘Aldırsam, 
ya bir daha çocuğum olmazsa, aldırmasam, nasıl 
büyüteceğim.’ Sonunda doğurdum, bebekle 
barışmak aylarımı aldı.”

Yasalar, evli kadınların kürtaj yaptırmak için 
eşlerinden izin almalarını gerektiriyor ama 
babaların çocukların bakımını anneyle 
paylaşmasını sağlamıyor. Yine birçok kadın, bu 
adaletsizliğin ağır sonuçlarını yaşadı, yaşıyor. 
Bizim de onlardan biri olmamız şart mı?

Hamileliğimiz, 
bir daha görmek istemediğimiz 
biriyle yaşadığımız bir 
ilişkinin sonucunda da 
meydana gelmiş olabilir. 
Eğer hukuki cezayı 
gerektirecek bir şikayette bulunmak istediğimiz bir durum söz 
konusu değilse, kürtaj kararını tek başımıza almamız için çok daha 
fazla sebep var demektir. Ancak ilk yapmamız gereken hamile olup 
olmadığımızdan emin olmak.



Hamilelik testleri

Eğer bir süre önce hamile kalmış olabileceğimiz bir ilişki yaşadıysak 
ya da âdetimiz geciktiyse, vakit geçirmeden test yaptırmalıyız. 
Hiçbir yöntem gebeliğe karşı yüzde yüz koruma sağlamaz.

“Gençken çok kolay hamile kalıyordum. 
Rahim içi haplarla iki kez hamile kaldım. 
Ailemde kanser vakaları olduğu için 
doğum kontrol hapı kullanmak 
istemiyordum. Sonunda bir hekim düşük 
hormonlu bir hap önerdi. Onunla da 
hamile kaldım. İlk çocuğumun 
doğumundan sonra spiral taktırarak rahat 
ettim.”

Hamilelik testlerini üç şekilde yapabiliriz: 
Birincisi, kendi başımıza yapabileceğimiz 
bir test. Eczanelerden alacağımız testi evde 
de kolaylıkla uygulayabiliriz. İkincisi, evde 
yapma olanağımız yoksa idrar örneği 
vererek eczanede de test yaptırabiliriz. 
Eczaneler de evde yapabileceğimiz testin 
aynısını kullanıyor. Her durumda, test 
sonuçları negatif çıksa bile hastanede 
yaptıracağımız kan testiyle kesin sonuca 
varabiliriz. 

Aklınızda bulunsun, hamilelik testi 
yaptırmak için evli olmak zorunda değiliz, 
bu konuda bir baskıyla karşılaşırsak, söz 
konusu görevliye yaptığının yasal 
olmadığını hatırlatmaktan kesinlikle 
çekinmemeli!



Ertesi gün hapı

Eğer bir gün önce, hamile kalma ihtimali olan bir cinsel ilişki 
yaşadığımızı düşünüyorsak veya ilişki sırasında prezervatifin 
yırtıldığından şüpheleniyorsak, ertesi gün hapına başvurabiliriz. İlacın 
ilişkiden sonra mümkün olan en kısa zamanda ve en geç ilk 72 saat 
içinde kullanımı ile yumurtlama geciktiriliyor ve döllenme engelleniyor. 
İlacı kullandıktan sonraki bir saat içinde kusulması durumunda en kısa 
sürede ilacın tekrar alınması gerekiyor. Bu haplar eczanelerde satılıyor. 
Ancak ertesi gün haplarına erişim konusunda da şikâyetler söz konusu. 
Başvurduğunuz eczanede bu hapların satışı yoksa başka bir eczaneye 
başvurun.



Hızlı hareket etmeliyiz!

Yasada 10 hafta olan kürtaj olma süresi uygulamada
8 hafta!

Yasa, gebeliğin 10. haftası doluncaya kadar kürtaj serbest diyor ama 
uygulamada pek çok kamu hastanesi bu süreyi 8 haftayla sınırlamış 
durumda. Hastaneler, 8 haftayı geçen gebeliklerde, anestezi için tam 
donanımlı olmadıkları gerekçesiyle kürtaj yapmıyorlar. 

Kesinlikle doğurmayı düşünmüyor ve kürtaj olmak istiyorsanız, süreyi 
8 hafta gibi düşünmenizde yarar var. Çoğu kadın hamileliğini ancak 
adetleri düzenliyse kolay fark edebiliyor. Böyle bir durumda bile, adet 
gecikmesini gebeliğe yormayız. Genellikle gecikmeyi günlük yaşamdaki 
etkenlere bağlarız ve ikinci adeti bekleriz. Çoğumuz ancak bu ikinci 
adet döneminden sonra (8 hafta eder) hamile olduğumuzdan 
kuşkulanırız. Kürtaj süresi kısıtlı olduğundan, adet gecikmelerini 
dikkate almakta fayda var. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nın getireceği yeni 
uygulamada, kadınları kürtajdan vazgeçirmek için 2-3 gün düşünme 
süresi tanınacağı belirtiliyor. Bu uygulamayla düşünme süresiyle birlikte 
hamilelik 8 haftayı geçiyorsa, doktor “Süre geçmiş biz alamayız,” 
diyebilir. Her halükârda kısıtlı süreyi dikkate alıp hızlı davranmak 
gerekiyor. Yukarıda da değinmiştik, hastaneler yaygın olarak 6 ve 8 
haftalık gebeliğe kürtaj yapıyor.

9 haftalık olan gebeliklerde kürtajı reddeden hastaneler var. Böyle bir 
durumda, sizi kürtaj yapan bir yere yönlendirmeleri için ısrar 
edebilirsiniz.

Uygulamadan anlaşılacağı gibi aslında kürtaj için 10 haftalık süre en alt 
sınır, birçok ülkede bu 12 haftadan 24 haftaya kadar değişkenlik 
gösteriyor. Danışmanlık ya da bekleme süresi gibi idari işlemlere ayrılan 
süre, yasal süre sınırını zorluyor. 



Koca izni şart mı?

Çocukların bakımı sadece biz 
kadınların sorumluluğunda; 
babalar para kazanmak dışında 
çocuklarının ihtiyaçlarını 
gidermek için çaba harcamak 
zorunluluğu hissetmiyor. Çocuğun 
beslenmesinden eğitimine, 
temizliğinden duygusal 
gereksinimlerine kadar tüm ihtiyaçları 
biz kadınların sorumluluğunda.

Oysa annelik kolay bir iş olmadığı 
gibi, hayatımızın belirli bir 
zamanıyla da sınırlı değil. 
Çocuklar için işini ve mesleğini 
bırakan kadınlar oluyor. Bütün 
bunlara rağmen kürtajla ilgili 
yasalar evli kadınlardan koca 
izni istiyor. 

2827 sayılı Nüfus Planlaması 
Hakkında Kanun’da 10 haftayı 
geçmeyen gebeliklerde 
yapılacak rahim tahliyesinde, 
gebe kadın evliyse eş iznine 
tabidir,” deniliyor. (Doktor 
eşle yüz yüze gelmek zorunda 
değildir. Eşin ya da vasinin 
hastaneye gelmemesi halinde, 
kürtaja izin verdiklerine dair 
yazılı ve imzalı belge yeterli 
sayılır.)



Ayrıca;

a) Reşitse (evli değilse) kendisinden;
b) Kadının yaşı küçükse kendisinin rızası alınmakla birlikte velisinden;
c) Vesayet altında bulunup da reşit ya da mümeyyiz değilse, kendisinden 
ve vasisinden (bu halde ayrıca sulh hâkiminden de) izin alınması 
gerekiyor.

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi 
(CEDAW) Türkiye’yi, yasada yer alan, isteğe bağlı kürtajda kocanın 
onayının alınması ile ilgili düzenlemeyi gözden geçirmesi konusunda 
uyardı ancak yasayla ilgili herhangi bir düzenleme yapılmadı.
Kadınlar hayatlarıyla ilgili pek çok kararı çocuklarını dikkate alarak 
veriyor. İstemediğimiz gebeliği sonlandırmak bizim karar vereceğimiz 
bir şey olmalı çünkü her şeyden önce bütün hayatımızı etkileyecek ve 
kendi bedenlerimizle ilgili bir karardan söz ediyoruz. Doğurmak ve 
çocuk bakmak konusunda çevrenin, kocanın, sevgilinin değil, bizim ne 
istediğimiz, ne düşündüğümüz, ne söylediğimiz önemli. Çocuk 
doğduktan sonra sorumluluğun eşit paylaşılmaması bir yana, kocanın 
iznine tabi kalmadan “çocuk istemiyorum” diyebiliriz.



Eğer tecavüze uğradıysanız…

Tecavüz sonucu hamile kaldıysanız, 20 haftaya kadar kürtaj 
olabilirsiniz. Sadece yabancıların değil, kocanız, sevgiliniz ya da 
tanıdığınız herhangi birinin tecavüzüne uğrayabilir ve bunun sonucunda 
hamile kalabilirsiniz. Kocanızın, sevgilinizin siz istemeden sizinle cinsel 
ilişki kurma hakkı yoktur. Artık yasalar da kocanın tecavüzünü şikayete 
bağlı bir suç olarak tanımlıyor.

Türk Ceza Kanunu’nun 99. maddesi “kadının mağdur olduğu bir suç 
sonucu gebe kalması halinde,” yasal kürtaj süresini 20 hafta olarak 
düzenliyor. 

Dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta da şu: Kanun maddesi tecavüz 
sonucu oluşan hamileliklerin sonlandırılmasında savcı ve hâkim izni 
aramıyor ancak savcı, avukat ve doktorların izin alma ısrarları artık 
rutin bir uygulamaya dönüştü. Aslında yasanın gerek görmediği bu gibi 
bürokratik işlemlerin uzaması nedeniyle 20 haftalık sürenin aşıldığı ve 
kürtaj işleminin yapılamadığı durumlar var. Başınıza böyle bir şey 
geldiğiyse, dava açma hakkınız var. Eğer avukat tutacak maddi gücünüz 
yoksa bulunduğunuz ilin barosundan fakirlik ve ikametgâh belgesiyle 
ücretsiz avukat temin edebilirsiniz.

Şunu da hatırlatmakta yarar var: Tecavüz sonucu yaşadığınız travma 
size hamilelik ihtimalini unutturabilir. Hamilelik ihtimaline karşı ertesi 
gün hapını kullanın. Mutlaka gereken zamanda gebelik testi yaptırın.



Yasadaki belirsizliğin yarattığı mağduriyet!  

10 haftanın üzerindeki gebeliklerde kürtaj, ancak ceninde bazı 
hastalıkların bulunması ya da kadının hayati tehlikesi halinde ve sadece 
kadın doğum uzmanları tarafından yapılabiliyor. Kesin klinik ve 
laboratuvar bulgulara dayanan “gerekçeli heyet raporu” alınması 
halinde 24 haftaya kadar kürtaj yapılabiliyor. Yasada tıbbi gerekçelerin 
neler olduğu ayrıntılı belirtilmemiş. Tıbbi gerekçelerin açıkça 
belirtilmediği durumlarda hastane veya hekimin kürtaja yaklaşımı 
durumun gidişatını belirleyebiliyor. Ancak, getirilecek yeni düzenlemede 
kadın için hayati tehlike ve ceninde hastalık teşhisinde tek bir doktorun 
kararı yerine bir heyetin hazırlayacağı raporun talep edilmesi 
öngörülüyor.

İpek, 25 yaşında. Tecavüze 
maruz kalmış ancak başına 
gelen olayı anlatmak, hukuki 

süreçle uğraşmak istememiş. 
İstemeden ilişkiye girdiğini 
ispatlayamayacağını düşünmüş. 
İpek, zaten polikistik over hastası 

olduğu için bazen aylarca regl 
olmuyormuş. Bu nedenle 
hamileliğini 19,5 haftalıkken 
öğrenmiş. Şu anda 21 haftalık 
gebe. Hamile olduğunu 
bilmediği için gebelik süresince 

bir ilaç kullanmış. Bu ilacı 
kullandığı için çocuğun doğması 
durumunda sakat olacağını 
belirtmiş doktorlar. 



Üniversite hastanesinden farmakolojik rapor almış. Ancak sonradan 
sorun çıkarmaya başlamışlar. İpek, yeni mezun. Sigortası olmadığı için 
ilaçları kuzeni üzerinden almış. Sonradan farmakolojik rapora rağmen, 
‘İlaçları aldığın sistemde görünmediği için kürtaj yaptıramazsın,’ 
demişler. İpek, yetkililerin, bekâr olduğu için zorluk çıkardıklarını, 
sonradan lafı değiştirdiklerini anlattı:

“İlk önce, ‘Bekâr olduğun için rapor hazırlansa da gebeliği 
sonlandıramayız’, dediler. Daha sonra işlemler için beklerken ‘Reçete 
olmadığı için kurula sokamayız, bu durumda da rapor veremeyiz,’ 
dediler. Açık ve net bir şekilde söylemiyorlar ki. Hatta ben işlem 
yaparken ‘Bekâr olduğunu söyleme, nişanlı olduğunu söyle,’ diyen bile 
oldu. Hemşire, ‘Bu kadar zaman nasıl fark etmedin, yeni mi aklın 
başına geldi, korunsaydın,’ dedi. Ben zaten hasta olduğum için yaklaşık 
2,5 senedir doğum kontrol ve hormon hapı kullanıyorum, hani bir kere 
olan ve isteyerek olmayan bir şeyden gebe kalabileceğimi düşünmek 
aklımın ucuna gelmedi.”

İpek, istemediği bir ilişkiden doğan bir bebeği büyütmeyi kesinlikle 
istemiyor.

Yasada “reşitse kendisinden onay” diye açıkça belirtmesine rağmen, 
İpek’in hikâyesinde gördüğümüz gibi “hastane prosedürü gereği” kürtaj 
yapmak için baba iznini şart koşmuşlar. Yasa, kadınları mağdur eden 
uygulamaları dikkate alarak yeniden düzenlenmeli.



Ya bekâr kadınlar? 

Yasa, 18 yaş üstü bekâr kadınların kürtaj konusunda tek başına karar 
alabilmelerine izin veriyor. Ancak yasaya rağmen isteğe bağlı kürtajın 
keyfi biçimde engellendiği durumlar yaşanıyor, evlilik koşulu arayan 
kamu hastaneleri bile var. 

Böyle bir durumla karşılaştığımızda yasal haklarımızı hatırlatmalıyız.  
İstanbul’da yalnızca 7 hastane, “kadının sağlığını tehdit eden zorunlu 
durumlarda kürtajın yapıldığını” belirtiyor. Bunun dışında özel hastane 
ve kliniklerde kürtaj yapılıyor.



Gebe ve lohusa izleme - GEBLİZ

GEBLİZ, kadınların gebelik ve lohusalık dönemlerinin sağlık takibine 
alınmasını amaçlayan bir uygulama. Kadın, evlendiği, gebelik testi 
yaptırdığı andan itibaren hakkındaki bilgiler kayıt altına alınıyor. 
Bilgilerin merkezi bir sisteme işlenmesi için bu kayıtlar İl Sağlık 
Müdürlüğü’ne bildiriliyor. Bütün bilgilerin sisteme işlenmesi ve merkezi 
hale getirilmesi demek, sisteme giriş şifresi olan, yani aile hekiminden İl 
Sağlık Müdürlüğü’ndeki herhangi bir çalışana kadar birçok devlet 
memuru tarafından ulaşılabilir hale gelmesi demek.

Doktorlar ve hastaneler, hastalarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgileri 
üçüncü kişilerle paylaşamaz. Ancak GEBLİZ programı, hastanın 
mahremiyet hakkını hiçe sayarak muayene için başvuran tüm kadınların 
bilgilerini izinleri alınmadan ifşa ediyor. Aile hekimleri veya sosyal 
hizmet uzmanları, ev ziyareti ve telefon aracılığıyla koca, anne ve/veya 
babayla kadınların bilgilerini paylaşabiliyor. Bildiğimiz gibi, bu nedenle 
pek çok kadın zor durumda kaldı ve kalmaya devam ediyor. Kadınların 
tepkisi üzerine bakanlık “mahremiyet butonu” uygulaması getirdiğini 
söyledi.



Butonsuz mahremiyet!

Bekâret, gebelik, kürtaj, doğum kontrolü fişlenemez!

Sağlık Bakanı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, GEBLİZ 
uygulamasında kayıt sistemine getirildiği söylenen “mahremiyet 
butonu” mahremiyet talep edenlerin işaretlenmesi gereken bir kutucuk. 
Ancak, pek çok kadının butonun varlığından haberdar olması mümkün 
değil. Vücut bütünlüğü üzerindeki söz hakkı herhangi bir “buton” 
uygulamasına tabi tutulamaz. Ayrıca Sağlık Bakanlığı yeni yürürlüğe 
koyduğu kararname ile bütün muayenelerden, özel sağlık 
kuruluşlarından, hastaların kişisel sağlık bilgilerini Sağlık Net 2 Veri 
Gönderimi sistemiyle elektronik ortama gönderilmesini zorunlu 
tutuyor.

İstenen, yalnızca bildirimi zorunlu hastalıklara ilişkin bilgiler olmayıp 
hastanın hamilelik testleri, sağlık geçmişi, medeni hali, alkol-sigara 
kullanımı, meslek, gelir durumu, 15-49 yaş arası kadınların doğum, 
düşük türü ve sayıları, kullandığı doğum kontrol yöntemi, babanın kan 
grubu, gebe olduğu tespit edilmiş olsun ya da olmasın, doğum ya da 
düşükle sonuçlanan tüm gebelikler gibi daha pek çok bilgi bu 
kayıtlarda yer almaktadır.



Bu kararnamede, “özel hayatın gizliliği” de hiçe sayıldığı gibi “buton” 
uygulaması işlevsiz kalacak. Bu uygulamanın farkında olarak, hekimle 
aramızda geçenlerin bilgimiz ve iznimiz dışında herhangi bir yakınımızla 
paylaşılmasını istemediğimizi belirtmeliyiz. Gebelik konusunda kararsız 
olduğumuzda aile hekimine bildirerek mahremiyet hakkınızın 
korunması için “butonun” kullanılması konusunda uyaralım. 

Unutmayalım ki, hastaların rızasını almaksızın, kişisel sağlık bilgilerinin 
otomatik olarak toplanıp işlenmesi özel hayatın gizliliğine, hekimlerin 
sır saklama yükümlülüğüne, hastaların mahremiyet hakkına aykırıdır. 
Doktorun hastanın mahremiyet hakkına saygı gösterme ve korumak 
yükümlülüğü vardır. Doğrudan hastalıkla ilgili olmayan soruları 
cevaplamak zorunda değiliz.

Aksi durumda, hekime bu mahremiyetin ihlalinden doğacak etik ve 
hukuki sorumluluk nedeniyle (hükümetin, anayasa ve uluslararası 
hukukta yeri olan özel hayatın gizliliği ilkesini ihlal edecek 
düzenlemelerine rağmen) yasal haklarımızı kullanacağımızı bildirelim.



Hastanelerin kürtajı sınırlandırma gerekçeleri

Sosyal hak temelinden uzak, kâra dayalı sağlık sistemi nedeniyle kürtaj, 
performans ücreti düşük verilen sağlık hizmetleri arasında yer alıyor. Bu 
durum kamu hastanelerinde bazı hekimlerin kürtaj yapmamayı tercih 
etmelerine neden olurken kürtaj hizmetini de sınırlıyor.

Çeşitli gerekçelerle birlikte, 8 haftadan sonraki kürtajda anestezi verilmesi 
gerektiği ve anestezi verecek koşulların olmaması gibi sebeplerle kürtaj 
talebi reddedilebiliyor. 

Bu durumda, 10 haftalık süreyi talep etmenin yasal hakkımız olduğunu 
unutmamalıyız. Doktoru ve gerektiğinde hastane yönetimini uyarabiliriz. 
Çoğu kamu hastanesinde 10 haftadan kısa gebeliklerde kürtaj için yarım 
anestezi yeterli görülüyor. Yani işlem sırasında gebe ayık oluyor, bu 
durumu doktorunuzla ayrıntılı görüşün, gerekli görürseniz tam anestezi 
yapan başka bir doktor veya hastane talep edebilirsiniz.  

Kürtajla ilgili yanlış bilinenler

Kürtajla ilgili kadınları endişelendiren kimi yanlış söylentiler var: “Kürtaj 
olunca rahim delinir” veya “Hiç doğurmadan kürtaj olduğunda bir daha 
gebe kalamazsın.” Bunlar elbette ki söylentiden ibaret. Hiç doğurmadığı 
halde kürtaj olduktan sonra yeniden gebe kalan pek çok kadın var. 
Rahmin delinmesi çok nadir bir durumdur. Üstelik kullanılan gelişmiş 
tekniklerle bu risk yok denecek kadar az. Rahim delinme riski, kürtaj 
sınırlandırıldığında ya da yasaklandığında, kadınların kendi kendine 
düşük yapmaya çalıştıkları durumlarda daha yüksek olur. 



Hastane ve doktor seçimi

Hastane koşullarının yetersizliği dışında kürtaj hizmetini almamızı 
engelleyen sebeplerden biri de, hastanenin uygulamasına bağlı olarak 
kürtaj yapmayı reddeden doktorların tutumu oluyor. Toplumdaki genel 
muhafazakârlığa bağlı olarak bazı özel hastaneler kürtaj 
yapmayabiliyor, bu durumda hastane ve doktor arayışını bulunduğunuz 
bölgeyle sınırlamak zaman kaybına neden olabilir.

Yürürlükte olan düzenlemelere göre doktor kamu kuruluşunda 
çalışıyorsa ve hizmet alacak kişinin başvurabileceği başka bir hekim 
yoksa keyfi nedenlerle “yapmıyorum” diyemez. Hekimin kendi politik 
veya dini görüşü ise hukuki bir gerekçe değildir. Tam aksine yasalar, 
doktorun bu nedenle hizmet sunmamasını açıkça ayrımcılık olarak 
nitelemekte ve suç olarak kabul etmektedir. Getirilecek yeni 
düzenlemede, isteğe bağlı kürtajda, doktora kürtaj yapmama tercihi 
tanınacak. Bu durumda kürtaj yapan başka bir doktora yönlendirilmeyi 
talep ediniz. Çünkü hekim kürtaj yapmayı reddetse dahi kadını, kürtaj 
yapan bir doktora yönlendirmek zorunda! 

Kürtaj artmadı, kürtajda kadın ölümleri düştü! 

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kadınların doğum kontrolü yerine kürtaja 
başvurduklarını söyleyerek “nasıl olsa hamile kalırsam kürtaj olurum” 
anlayışını değiştirmekten bahsediyor. Oysa, Türkiye’nin en yetkin 
verilerini sunan Hacettepe Üniversitesi Nüfus Enstitüsü’nün yaptığı 
çalışmalara göre, kürtaj oranları son yirmi yılda giderek düşüyor. 
Gebeliklerin sadece beşte birinin kürtajla sonlandığı ülkemizde, düşük 
ve kürtaj hızlarının belirlenmesinde kullanılan “bin kadın için düşük ve 
kürtaj hızı” ölçütüyle ülkemizde düşük hızının 25 olduğu 
hesaplanmakta.



Araştırmanın uygulandığı tarihten önceki beş yıl içinde yaklaşık her 
4 gebelikten birinin düşük ya da ölü doğumla sonlandığı, isteyerek 
kürtajın oranının ise her 100 gebelik için 11,3 olduğu saptandı. 
1998 yılında yapılan Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçları ile 
karşılaştırıldığında isteyerek kürtajda azalma olduğu görülüyor. 
1983 yılında kürtaja yasal olarak izin verilmeden önce kadınların 
çocuk düşürmek için kullandıkları yöntemler ölümle sonuçlanıyordu. 
Artık kadın ölümlerinde kürtajdan söz edilmiyor.

Kürtaj değil, kürtajı yasaklamak ya da süresini kısaltmak 
cinayet! 

Başbakan, kürtajı cinayet olarak tanımladı. Kürtaj, kadınların 
istenmeyen gebelikleri yasal olarak güvenli koşullarda ve sağlıklı bir 
şekilde sonlandırma hakkıdır. Tam tersine, kürtajı sınırlandırmak kadın 
ölümlerini arttırıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından kullanıldığı 
biçimde “düşük”, fetüs rahim dışında yaşama yeteneği kazanmadan, 
herhangi bir nedenle gebeliğin sonlanmasıdır.

Dünyada her yıl yaklaşık 210 milyon gebelik saptanmakta ancak bu 
gebeliklerin ancak 133 milyonu doğumla sonlanmaktadır. Geri kalan 
gebeliklerin yaklaşık yüzde 15’i kendiliğinden düşük ve yaklaşık yüzde 
22’si isteyerek kürtaj ile sonlanmaktadır. İsteyerek kürtaj, çoğu kez 
kadınların dünyaya bir bebek getirmeme kararı sonucu gerçekleşir. Bu 
nedenle isteyerek kürtaj, planlanmamış ve istenmeyen gebeliklerin bir 
sonucu olarak değerlendirilir.



Kimin yaşam hakkı?

Hükümetler, nüfus planlama politikalarına göre kürtaja sınırlama ve 
yasaklamalar getiriyor. Çoğu zaman, getirilen düzenlemeler kadınların 
ihtiyaçlarına göre değil, nüfus politikalarına göre belirleniyor. Kürtajın 
sınırlandırılmasından yana olanlar embriyonun yaşam hakkının kadının 
yaşam hakkından önce gelebileceğini bile savunabiliyorlar. 

Geçtiğimiz günlerde, doğurması hayati tehlike anlamına gelecek 12 
çocuklu böbrek ve tansiyon hastası 5 haftalık hamile bir kadına, 
Van’daki bir devlet hastanesinde “kürtaj yapmıyoruz, down sendromlu 
bile olsa çocuk almıyoruz artık” denilerek kürtaj yapılmadı. “Bu vicdan 
meselesi, doktora kürtaj yap, denilemez” diyerek embriyonun hayatını 
kadının hayatına üstün tutan ve kadının hayatını tehlikeye atan 
anlayışlara karşı yaşam hakkımızı savunmak zorundayız.

Türkiye’de 1983’te nüfus politikaları doğrultusunda kürtaj 
kolaylaştırılırken, din adamları da 10 haftaya kadar olan kürtaja “caiz” 
diye fetva veriyorlardı. Hükümetin kürtajı sınırlama niyetiyle beraber 
aynı din adamları şimdi “özürlü” olması durumunda bile “ceninin 
yaşam hakkı” diyerek kürtajı “caiz” bulmuyor. 

“Yaşam hakkı” dendiğinde biz kadınlar neyi esas alacağız? Tek başına 
sadece “embriyonun yaşam hakkı” üzerinden anne olmaya karar 
verebilir miyiz? Annelik görevleri ne zaman başlar, nereye kadar devam 
eder? Kararımız ne olursa olsun elbette çocuk ve kendimiz açısından 
sonuçlarını değerlendirmek durumundayız. Annelik, çocuk doğduğu 
anda çocuğun bakımıyla başlıyorsa hamile kalan kadın anne demek 
değildir!



“Oğlum iki yaşındayken tekrar hamile kaldım. 
Eşimle aramız kötüydü, zaten bir çocuğa zor 
bakıyordum. Kürtaj için gittiğim doktor beni ikna 
etmeye çalıştı ancak ben kararlı olunca randevu 
verdi. Kürtaj olmak üzere masaya yattım. Doktor 
bir şeyler yapıyordu, bunun normal kürtaj 
işlemleri olduğunu düşündüm. Birden odaya 
bir ses doldu. ‘Bu ne?’ dedim. 
‘Bebeğinin kalp atışları,’ dedi ve 
odadan çıkıp gitti. Kendimi çok 
kötü hissettim, hemen giyinip 
çıktım oradan. İkinci oğlumu da 
böyle doğurdum.”

Hekimler kadınları doğurmaya ikna ediyor!

Basından kürtaj olmak isteyen kadınlara yönelik “ikna odaları” 
kurulacağını okuduk. Yani kürtaj olmak istediği için bir sağlık 
kuruluşuna giden kadın bir ekiple ön görüşme yapacak, kendisine 
ailesiyle birlikte “danışmanlık hizmeti” verilecek, kürtajdan vaz geçmesi 
için çalışılacak.

Doğum yapmadan kürtaj olmanın tehlikeli olduğu şimdi de iddia 
ediliyor,  oysa ilk ve ikinci gebeliğini kürtajla sonlandırıp ardından 
hamile kalan pek çok kadın olduğunu tekrar hatırlatmaya gerek yok. 
Ayrıca embriyonun yaşam hakkı bahane edilerek, embriyonun kalp 
atışları dinletilerek duygusal baskıyla kadınları kürtajdan vazgeçirmeye 
çalışan hekimler var. 

Biz kadınlar bir çocuğun yaşamının bir makinadan yansıyan kalp 
atışlarından ibaret olmadığını çok iyi biliyoruz. Çocukların ihtiyaçları 
sadece annelerin endişesi olarak kalmaya devam ettiği sürece kürtajdan 
vazgeçmek için değil, çocuk sahibi olmaya karar vermek için daha fazla 
düşünmeye ihtiyacımız var.



Kürtaj yasal olarak serbest, fiili olarak yasak!

Kürtaj ile ilgili yapılacak yeni düzenlemede 10 haftalık yasal sürede 
kısaltmaya gitmedi. Ancak devlet hastaneleri gibi özel hastane ve 
muayeneler de kürtaj konusunda çok sıkı bir denetime tabi tutulacak. 
Yapılan herhangi bir testten kadının ailesi bilgilendirilecek. Yasal süreyi 
aştığı halde kürtaj yaptığı belirlenen doktorlara 2 yıl hapis cezası 
verilecek ve bu ceza paraya çevrilemeyecek. Süreye dokunulmasa da fiili 
olarak kadınların kürtaja erişimi engellenecek. Doğurganlığın 
artırılması politikaları, zaman içinde doğum kontrolüne erişimi de 
zorlaştırırken kadınların doğurup doğurmayacakları devletin onayına 
bağlı hale geliyor.

Kürtaja erişiminin engellenmesi bu hakka ihtiyaç duyan kadınların 
maddi ve manevi anlamda zorlanarak kötü koşullarda kürtaja 
başvurmaları ve hayatlarını riske atmaları anlamına geliyor.

Güvenli, erişilebilir, sağlıklı, kürtaj hakkı talebiyle 
bir araya gelen kadınlar olarak diyoruz ki;

Kürtaj hakkı, kadınların doğurganlıkları ve bedenleri üzerindeki söz 
hakkının bir parçasıdır. Hükümetten, bir an önce tüm kamu ve özel 
hastanelerde kürtajda 10 haftalık yasal süreye uyulmasını ve yasal 
sürenin 12 haftaya çıkartılmasını istiyoruz.



• Kadınların doğum 
kontrol yöntem ve 
araçlarına ulaşmasının 
önündeki engellerin 
kaldırılmasını ve sağlıklı, 
erişilebilir ve güvenli 
koşullarda kürtajın 
sağlanmasıyla birlikte 
kadınların yaşam hakkının 
güvenceye alınmasını,
• Tecavüz durumlarında 
kürtaj süresinin başka 
ülkelerde olduğu gibi en az 
24 hafta olmasını,
• Kürtajda koca izninin 
kaldırılmasını ve kadının 
kendi kararının esas 
alınmasını,
• İstenmeyen gebeliklerin 
önlenmesi için gerekli 
doğum kontrol yöntem ve 
araçlarına kolay ve bedelsiz 

erişimin sağlanmasını, suça 
maruz kalınması durumunda, tecavüz sonucu ortaya 
çıkan gebeliklerde, “savcılık izni” talebiyle kürtajın fiilen 
engellenmemesini, kadının beyanının yeterli görülmesini, 
• Kürtaj klinikleri ve hastanelerinde son tıbbi teknoloji 
doğrultusunda, gebeliğin sonlandırılması için konulan 
yasal sürenin uygulanarak sağlıklı koşullarda ve parasız 
kürtaj servisinin sağlanmasını istiyoruz.






