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TÜRKİYE KADIN DERNEKLERİ 
FEDERASYONU 

FEDERATION OF WOMAN 
ASSOCIATION OF TURKEY 

  
 

  BU ÜLKENİN KADINLARINA KARŞI NEFRET SUÇU İŞLENİYOR. 

Bu ülkenin kadınlarını günden güne sarıp sarmalayan muhafazakâr zihniyet, bir 

yandan devlet eliyle kadın cinayetlerine ortak olurken, bir yanda da kadının 

toplumsal itibarının sıfıra indirilmesi çabalarını aralıksız sürdürüyor, her geçen 

gün niyetini belli eden yeni bir beyanatta bulunuyor. Kadın bedeni gene 

muhafazakâr zihniyetin ve eril kurumların “oyun alanı” haline getiriliyor.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın  asli bir hedefi olarak 

görünen  “kadını kamusal alandan tamamen silme” yönündeki çabaları,  bir kez 

daha Türkiye’nin altında imzası bulunan birçok uluslararası sözleşmeye;  

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın  Önlenmesi  Sözleşmesi (CEDAW) 

ve İstanbul Sözleşme’ne, 1995 Pekin  Deklarasyonu, Pekin +5, Pekin +10, 

Pekin +15 ve bunlara ilişkin tüm BM  Kadının Statüsü Komisyonu (CSW) 

kararlarına ve TC Anayasası 10.maddesine aykırı olarak dile getirdiği “Kadın ile 

erkeği eşit konuma getiremezsiniz, fıtrata terstir”  söylemi ile gün 

yüzüne çıkmıştır. Laik ve demokratik devlet içerisinde “kadın-erkek 

eşitliği” gerçeği “Fıtrat” üzerinden açıklanamaz.    

 Bu ülkenin kadınları olarak çok ciddi bir saldırıyla karşı karşıyayız. Biliyoruz ki 

Recep Tayyip Erdoğan’ı esas rahatsız eden, saldırıları ile sürekli savunma 

pozisyonunda bırakmaya çalıştığı, var olan hakları korumaya ve 

kullanmaya çalışmaktan ibaret bir alana kısıtlamaya uğraştığı, hak 

ve özgürlüklerden bahsedemez  hale getirilmeye çabaladığı kadın hareketinin 

varlığıdır. Demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmayan bu 

durum, sadece kadınların değil, Türkiye’deki bütün vatandaşların ve toplumsal 

kesimlerin ortak sorunudur. Antidemokratik ve hukuk dışı gidişat, sadece 

kadınları  değil, ülkeyi yönlendiren oligarşik yapıya mutlak itaat ve biat etmeyen 

her türlü  siyasi, sivil, ideolojik, etnik, ekonomik, mezhepsel ve dini grubu hedef 

almaktadır. 

ÜYE DERNEKLER  

 

1.Ankara Kadın Ressamlar 

Derneği 

 

2.Çamlıca Kız Liseliler 

Derneği 

 

3.Kadın Haklarını Koruma 

Dernekleri 

 

4.Kadının Sosyal Hayatını 

Araştırma ve İnceleme 

Dernekleri 

 

5.Köy Öğretmenleri 

Haberleşme ve Yardımlaşma 

Dernekleri 

 

6.Türk Kadınlar Konseyi 

Dernekleri 

 

7.Türk Üniversiteli Kadınlar 

Dernekleri 

 

8.Kadın ve İnşaat derneği     

   İVKAD 

 

9.Trabzon Femin&Art 

Dernekleri 

 

10.Ankara Kadın Sağlığı 

Derneği 

 

 

ULUSLARARASI 

TEMSİLCİLER: 

 

1-KANA DA –Toronto 

2-ABD        –  Newyork 

                    Los Angeles 

3-JAPONYA  -      Tokyo 

4-YUNANİSTAN- Atina 

5-AZERBAYCAN- Bakü 

6-BELÇİKA-     Bürüksel 

7-UKRAYNA-     Kiev 

8-ÖZBEKİSTAN-Taşkent 

9-İNGİLTERE-Londra 

10-ALMANYA 

11-FRANSA 

12-İSVEÇ 

13-İTALYA 

14-ÇİN 

15-KOSOVA 

16-MAKEDONYA 

ULUSAL TEMSİLCİLER 

1-Akdeniz Böl.  Antalya 

2-Marmara Böl. İstanbul 

3-Doğu Anadolu –Silopi 

4-Güneydoğu Anadolu -

Ş.Urfa 

5-Trakya Böl.- Çorlu 

6-Ege Bölgesi -İzmir 

7-Karadeniz Böl- Trabzon 

 

 

http://www.tkdf.org.tr/
http://www.aktifhaber.com/turkiye/
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TÜRKİYE KADIN DERNEKLERİ 
FEDERASYONU 

FEDERATION OF WOMAN 
ASSOCIATION OF TURKEY 

Recep Tayyip Erdoğan’a hatırlatmak gerekir ki, TCK 216. Maddesine  göre din, dil, ırk, etnik 

köken, mezhep, renk, siyasi görüş, cinsiyet veya cinsel yönelim farklılığına dayanan 

bir önyargı ve nefret saikıyla gerçekleştirilen ve ceza kanunlarına göre suç olarak tanımlanan 

fiiller ‘nefret suçu’ olarak adlandırılır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin 

kadınlarına karşı nefret söylemi üretmektedir. 

Kadın – erkek arasındaki eşitsizliği derinleştirdiği, erkek egemenliğini güçlendirdiği ve 

kadınların, eşcinsel ve trans bireylerin yaşamlarını tehdit altında hissetmesine neden olduğu 

için Anayasa ve Uluslararası sözleşmelerin kadınlara karşı ayrımcılığı ve şiddeti yasaklayan 

hükümlerini ihlal eden bu konuşmayı kınıyoruz.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 
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