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Komisyon, 'zina yasasi' degisikligini alt komisyana havale etti, kadinlar uyardi:
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Isilay Saygin tarafindan
d~rnekleri tepki
hazirlanarak TBMM'ne sunugosterdi. Tasarinin alt lan Türk Ceza Kanunu'nun erkomisyona
kegin zinasiyla ilgili 44l'inci
gönderilmesini
maddesinin degistirilinesiyleilkinayan kadin
gili kanun tasarisinin TBMM
dernekleri
bu tavri
Adalet Komisyonu'nda alt ko"oyalam~ taktigi"
misyonugönderilmesinekadinlar tepki gösterdi.
~
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Türk Ceza Kanunu'nun kadegerlendirdiler
~e din-erkek ayriminmkadro aley"Yasa çikmazsa sokaga
hine esitsizlendigibir düzenle-

dökülürüz" dediler.

A

lerin degistirilmesini savunan
kadrolar, milletvekillerinintavnm kinadilar ve "Bu degisiklik
gerçeklesmezse sokaklara dökülürüz" dediler.
TCK'nin erkegin zinasiylailgili maddesi Anayasa'mn esitlikle ilgili lO'uncu maddesine
aykiri oldugu gerekçesiyle
Anayasa Mehkemesi'nde görüsülmüstü.
Çankiri Sabanözü Mahkemesi Hakimi Mekan Sankaya
geçtigimizyil Anayasa Mahkemesi'ne bir basvuru yaparak,
TCK'nin 441'inci maddesinin

meolan"zina"ileilgilimadde- iptaliniistemisti.

Anayasa Mahkemesi basvuruyu yerinde bularak ilgili
maddeyi iptal etmist i. Bir Yil
içinde bir düzenleme yapilmamasi halinde dogacak yasal
bosluk nedeniyle "erkege zina
özgürlügü" taninmamasi için
bir kanun tasarisi hazirlayan
Kadin ve Aileden sorumlu
Devlet Bakani Isilay Saygin,
44l'inci ve 440'inci maddenin
esitlenmesini savunarak, bir
kez zina yapan erkegin de cezalandirilmasi gerektigini bildirmisti. ANAP Kadin ve
Gençlik Kollarindan sorumlu
.

.

sel Yalovada ayni.konuda ka- kinadi.Kendircisunlan söyledi:
nun teklifihazirlamisti~
"Ben suç olmaktan çikarilKadin dernekleri temsilcile-masini
savunuyorum. Fakat]
ri, Adalet Komisyonu'nunzma demek olarak bu konuda nabiz
ile ilgilimaddede degisiklikön- yoklamasiyaptigimizdazinanin
gören tasirisini alt komisyona suç olmaktan çikarilmasina
göndermesinetepki gösterdi.
toplum'olarak iyibakmadigimiDemek temsilcileri,milletve- zi gördük. Bu konu ayni zakillerinin bu tavrini "oyalama manda bir egitim meselesi.Biz
taktigi" olarak degerlendirir- erkegezina özgürlügütaninmaken, milletvekillerine"En kisa sindansa,ilgilimaddenin degiszamanda bu degisikligigerçek- tirilmesi gerektigini savunuyolestirin" dediler.
ruz. TBMM'ndeki temsilcilerin
Türk Kadinlar BirligiBaska- bu konuda bir oyalama taktikm Sema Kendirci ise 44l'inci leri varsa,bunu kiniyoruz.Oyamadde üzerindeki degisikligin lama gibibir taktiklerivarsa ha-

GenelBaskanYardimcisiYük- alt komisyonagönderilmesini ta ederler.Bizbukgnudaisrarli
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kinadi. Kendirci sun1an söyledi:

"Ben suç olmaktan çikarilFakat
,a demek olarak bu konuda nabiz
L- yoklamasi yaptigimizda zinanin
a suç olmaktan çikarilmasina
toplum' olarak iyi bakmadigimi~- zi gördük. Bu konu ayni zaa manda bir egitim meselesi.Biz
'. erkege zina özgürlügü taninmaa sindansa, ilgili maddenin degis,- tirilmesi gerektigini savunuyoruz. TBMM'ndeki temsilcilerin
bu konuda bir oyalama taktiki leri varsa, bunu kiniyoruz. Oya1
lama gibi bir taktikleri varsa hai ta ederler. Biz bu konuda israrli
davranacagiz, gerekirse sokaklara çikip hakkiniizi savunuruz,
sokaklara dökülürüz."
KADER Ankara üyesi Nuran Thlu, zinanin genis bir perspektifle ele alinmasi gerektigini
ve çagdas bir düzenlemeye kavusmasini savunduklarini bil.
dirdi. Thlu söyle konustil:
"Biz bu degisikligi Anayasadaki esitlik esasina uygun bir
degisik esasi olarak görüyoruz.
Aslinda zina ile ilgili maddelerin kaldinlmasini ve zinanin suç
olmaktan çikarilmasini savunuyoruz. Ancak Anayasa'nin esitlik esasina uyum saglama amaciyla Adalet Komisyonu'na gelen tasan ve kanun teklifini de
önemsiyoruz. Adalet Komisyonu'nun önünde kisa bir süre olmasina karsin, erkegin zina özgürlügüne kavusacagini düsünerek, konuyu ertelemeden,
ivedilikle gündemine alip, çalismalan hizlandirmasi gerektigini
savunuyoruz. Zina suçunun tarifi yenilenmelidir. Bu konu bosanma nedenidir. Zina suç olmaktan çikanlmalidir."
Cumhuriyetçi Kadinlar Dernegi Baskani Senal Saruhan da
sunlan söyledi:
"Biz zinanin suç olmaktan çikanlmasim savunuyoruz. Zaten
bu degisikligin komisyondaki
sekliyle gerçeklesmesini savunmuyorduk. Adalet Komisyonu
da çagdas düzenlemelere karsi
duyarli davranmadi. Yasa Adalet Komisyonu'ndaki,sekliyl.e Çti kacaksa hiç çikmasin."

~- masini savunuyorum.

