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ÇALIŞMANIN TEMELİ
Kürtaj gerek dünya ölçeğinde gerekse de ülkemizde çokça tartışılmakta olan bir konu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Türkiye’de de özellikle son günlerde tartışma yeniden alevlenmiş, kürtaja ilişkin birçok
siyasi yapı, sivil toplum örgütü ve meslek odası fikirlerini açıklamışlardır
ÇALIŞMANIN AMACI
Kürtaj ile ilişkin yapılan bu tartışmalarda, kürtajın engellenmesine ilişkin, çok ciddi insan hakları
ihlallerini de içeren önlemlerin (ikna odaları, kürtaj videoları izlettirme gibi) konuşulmaya başlandığı
görülmektedir. Bu bildiride, son dönemde Türkiye’de var olan tartışmalar ve yasa tasarısı hazırlıkları
da örneklenerek konu hem kürtaj öncesinde hem de sonrasında sosyal hizmet uzmanlarının mesleki
rolleri çerçevesinde tartışılacak ve sosyal hizmet uzmanları açısından hem mesleki etik rol ve
sorumluluklar hem de temel insan hakları çerçevesinde nasıl bir duruş belirlenmesi gerektiği ortaya
konmaya çalışılacaktır.
TARTIŞMA
Amerika Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği (NASW) 2006 yılında kürtaja ilişkin bir politika belgesi
yayınlamıştır. Bu belgede Birlik özetle: İsteyen tüm kadınların sağlıklı koşullarda ve insan onuruna
yakışır bir biçimde kürtaj hizmetine ulaşma hakkı olduğunu, Hükümetlerin kürtaja ilişkin tüm
yasaklamalarının karşısında olduğunu ve kabul etmeyeceğini, Yine hükümetlerin kürtaj öncesi zorunlu
bekleme süreleri ve/veya zorunlu danışmanlık alma gibi uygulamalarının karşısında olduğunu net
biçimde açıklamıştır.
Her ne kadar kürtaja karşı duruş sergileyenler bunun etik dışı bir davranış olduğunu vurgulasalar, aile
ve din kurumunu öne çıkarsalar, kürtaj ve sonrası için kadını yargılayıcı ve suçlayıcı bir tutum içinde
olsalar da konuyu objektif bir noktadan incelemek ve olası kürtaj yasağının ve/veya fiilen kürtaj yasağı
anlamına gelecek çeşitli sınırlandırmaların sonuçlarının da bizler tarafından iyi düşünülmesi ve
değerlendirilmesi gereklidir.
SONUÇ
Sosyal Hizmet Uzmanları olarak yukarıda da saydığımız çeşitli etik kodlar ve ilkeler çerçevesinde
kürtaj konusundaki duruşun netleştirilmesi ve gerekirse ülke içinde bir politika bildirgesi ile
açıklanmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Yukarıda da açıklanan sebeplerden sosyal hizmet
uzmanlarının kürtaj konusundaki temel duruşlarının kadının kendi kaderini tayin hakkı çerçevesinde
belirlenmesi gerektiği düşünülmektedir.
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