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Kadın Genital Kesimi (KGK), kızların 
ve kadınların sağlıkları ile ilgili tahrip 
edici sonuçlara yol açan son derece 
zararlı bir uygulamadır. Bazı kızlar, bu 
uygulamanın doğrudan bir sonucu 
olarak, kan kaybı veya enfeksiyondan 
ölmektedir. Ayrıca, KGK’ya maruz 
bırakılmış olan kadınların da, 
doğum sırasında zorluk yaşamaları 
muhtemeldir. 

Bu bildirinin amacı: Yurt dışına 
çıkarken, bu bildiriyi kendinizle 
taşımalısınız. Bildiriyi, ailenize 
gösterebilirsiniz. Bu, KGK’nın, Birleşik 
Krallık (BK) içinde ceza gerektiren ciddi 
bir suç olduğunu açıkça belirtir. Bu suçu 
işlediği tespit edilen kimseye, azami 14 
yıl hapis cezası verilir. 



Bu bildiriyi, kendinizle sürekli taşıdığınız 
pasaport, el çantası veya cüzdan içinde 
tutunuz - özellikle de yurt dışına 
çıkarken.

KGK nedir: KGK, kadınlık cinsel 
organının dış kısmının, tıbbi olmayan 
amaçlarla kesilmesidir. Bu prosedür, 
ayrıca ‘kadın sünneti’ olarak da bilinir.



BK mevzuatı: KGK, BK içinde suçtur1. 
Bir kimsenin, bu tür bir sünnet işlemi 
için yurt dışına çıkarılması halinde bile, 
sünnetin bir BK vatandaşı veya BK 
içinde sürekli oturum sahibi bir kimse 
tarafından yapılması durumunda halen 
suç teşkil eder. Ayrıca, bir BK vatandaşı 
veya BK içinde sürekli oturum sahibi 
bir kimsenin, bu sıfatı ile, BK vatandaşı 
olmayan veya BK içinde sürekli oturum 
sahibi olmayan birinin böyle bir sünnete 
tabi olmasına yardımcı olması da suçtur.

1 Bu uygulama İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’nın, 
2003 Tarihli Kadın Genital Kesimi (Female Genital 
Mutilation) Kanunu’na göre yasa dışıdır. Uygulama, 
İskoçya’nın 2005 Tarihli Kadın Genital Kesimi 
(Prohibition of Female Genital Mutilation) İskoçya 
Kanunu’na göre yasa dışıdır.



Cezalar: Bir KGK durumundan suçlu 
bulunan - veya bu suça yardım ve 
ortaklık eden bir kimse - azami 14 yıla 
kadar hapis, para cezası veya her iki ceza 
ile de karşı karşıya kalır.

Yardım ve destek: BK içindeyseniz ve 
böyle bir durumun sizin veya tanıdığınız 
bir kimsenin başına gelebileceği 
konusunda endişeniz varsa, bir 
öğretmen, doktor, okul hemşiresi, sosyal 
hizmet uzmanı, polis memuru veya 
herhangi bir sağlık, eğitim ya da sosyal 
hizmet görevlisiyle gizlilik içerisinde 
konuşabilirsiniz. Konuşacağınız görevli, 
size yardım ve destek sağlayacaktır. 



BK içindeyseniz ve KGK amacıyla yurt 
dışına çıkarılabileceğiniz konusunda 
endişeniz varsa, lütfen 999 numaralı 
telefondan polisi arayın.

Yurt dışındaysanız ve de yardım ve 
tavsiye ihtiyacınız varsa, lütfen  
+44 (0) 20 7008 1500 numaralı 
telefondan, Yabancılar ve Milletler 
Topluluğu Ofisi’ni arayın



Yardım ve destek konusunda, aşağıdaki 
iletişim kanallarını da kullanabilirsiniz:

NSPCC FGM Yardım Hattı:
0800 028 3550
E-posta: fgmhelp@nspcc.org.uk

Çocuk Hattı
Tel: 0800 1111
www.childline.org

Equality Now (Nairobi, Kenya  
ve Londra’da, BK)
Tel (Londra): +44(0) 20-7304 6902 
Tel (Nairobi): + 254 20- 271- 9832
www.equalitynow.org 
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