
.



2019 Yılında
Translara Yönelik

Gerçeklesen
Hak Ihlalleri Raporu

.



Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği İletişim Bilgileri:
Adres: Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak 5/4

Çankaya Ankara
Telefon: 0 312 433 85 17

Faks: 0 312 433 85 18
E-Posta: info@pembehayat.org

Web: www.pembehayat.org

Yayına Hazırlayan: Dogukan Karahan
Yardımcılar: Aybüke Yılmaz, Murat Furkan Yılmaz
Rapörtör: Sennur Ören
Tasarım: Izzet Salcı

-

.

i



i

Te!ekkürler 

Rapordaki haberlerin bir araya getirilmesi ve yazılması a!amasında deste"ini 

bizden esirgemeyen arkada!larımız O"uzhan Uzun, Cihangir Öz, Gizem 

Dikmen ve Hakan Özkan’a te!ekkür ederiz. Bunun yanında deste"ini bize 

sunan ve bu rapor için titizlikle çalı!an kurumumuzun Sosyal Hizmet Uzmanı 

stajyerleri; Aybüke Yılmaz ve Murat Furkan Yılmaz’a ayrıca te!ekkür ederiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii



Içindekiler
1.  Giris............................................................................1
2. Nefret Söylemi ve Ayrımcılık....................6
3. Nefret Suçları...................................................32
4. Örgütlenme ve Ifade Özgürlügü.........41
5. Sonuç......................................................................50
6. Kaynakça............................................................54

.

.

iii

-



1

 

 

 

 

 

1. G!R!" 

Pembe Hayat Derne"i olarak 2006 yılından bu yana düzenli olarak lezbiyen, 

gey, biseksüel ve trans kimliklerin insan hakları ihlallerini izlemek ve 

raporlamak için çalı!ıyoruz. Geldi"imiz noktada sizlerle ‘’2019  Yılında 

Translara Yönelik Gerçekle!en Hak #hlalleri Raporu” olarak sundu"umuz bu 

raporla birlikte ifade etmek isteriz ki, trans kadınlara oranla; trans erkeklerin, 

lezbiyen ve biseksüel kadınların, intersekslerin ve artı kimliklerin maruz kaldı"ı 

ayrımcılık ve insan hakları ihlallerine ula!ma noktasında ya!adı"ımız süre gelen 

sıkıntıyı ya!amaya devam ediyoruz. Raporda bulunan hak ihlalleridaha önceki 

raporlarda oldu"u gibi medyaya yansıyan vakaların haberleri ile birlikte Pembe 

Hayat’ın yaptı"ı internet taraması ve ya!adı"ı hak ihlali sonucu Pembe Hayat’a 

bireysel ba!vurucu olarak gelip bir profesyonelle birlikte ba!vurucunun 

ya!adıklarını raporla!tırdı"ımız. Bu yönünden bakıldı"ında bu rapor, translar 

açısından Türkiye’de ya!anan hak ihlallerinin Türkiye genelindeki durumunu 

yansıtmamaktadır. Raporun bu kapsayıcılı"a sahip olmamasının temel nedeni, 

hem derne"in faaliyet gösterdi"i alanların sınırlı olması hem de transların 

ya!adıkları her hak ihlalini bildirmemesidir. Bu davranı!ın altında yatan temel 

neden yargıya olan güvenin az olması, ki!ilerin cinsel yönelim ve cinsiyet 

kimlikleri yönünden ayrımcılı"a u"rayacakları ön kabulü ve sanıkların gerekli 

cezaları almadı"ını gördükleri pratiklerdir. Bir di"er neden ise her transın bir 

trans öz örgütlenmesi olan Pembe Hayat’a ula!abilmesinin önündeki 

engellerdir. #nternete ve bilgiye eri!im noktasındaki imkanların e!it olmaması, 
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sosyokültürel ve sosyoekonomik !artlar ki!ilere bir hak ihlaline u"radıklarında 

neler yapabileceklerini bilme konusunda engel olu!turmaktadır. 

“2019 Yılında Translara Yönelik Gerçekle!en Hak ihlalleri Raporu” olarak 

sundu"umuz  bu raporla birlikte ifade etmek isteriz ki, sadece transların 

ya!adı"ı hak ihlallerine de"il; lezbiyen ve biseksüel kadınların, trans erkeklerin, 

intersekslerin ve artı kimliklerin maruz kaldı"ı ayrımcılık ve insan hakları 

ihlallerine ula!ma noktasında ya!adı"ımız süre gelen sıkıntıyı ya!amaya devam 

ediyoruz. Bu ula!amama halinin altında da biraz önce translar için söyledi"imiz 

pratiklerin benzerleri yatıyor olsa da her grubun kendi içinde çe!itlenen ve 

farklıla!an ihtiyaçlarının oldu"unun altını da çizmemiz gerekiyor. Bu sıkıntıyı 

çözmek için neler yapılabilece"i konusunu kendimize görev edinmeye devam 

ediyoruz. Raporun giri! kısmı olan bu bölümde trans deneyimi ya!ayan ki!ilerin 

dı!ındaki kimliklere ve hak ihlallerine de yer verdik örnek te!kil etmesi 

nedeniyle.  

Türkiye’de mevcut yasalar, LGBT#+’ların lehine geli!memekle birlikte bazen 

aleyhine bir seyir gösterip LGBT#+ ki!ilerin varlı"ına yönelik yasaklayıcı bir 

tutumla kendini var edebiliyor. Mevcut yasaların açık ve kapsayıcı olmayı!ı, 

hak ihlallerini yaratan süreci kolayla!tırmakta, LGBT#+’ları hak ihlallerine 

kar!ı korunmasız bırakmaktadır. Yasaların i!leyi!i genelde LGBT#+’ların 

aleyhine, bazen de hiçbir kanun koymadan LGBTi+’ların varlı"ını göz ardı 

etme e"ilimindedir. Bunun bir yansıması olarak LGBTi+’lar ve LGBT#+ 

örgütleri, cinsel yönelim ve cinsiyet kimli"i temelli ayrımcılık ve temel insan 

hakları konusunda ayrımcılıkla kar!ı kar!ıyadır. LGBTi+’ların; ya!ama hakkı, 

örgütlenme ve toplanma hakkı, ifade özgürlü"ü, istihdam ve barınma hakkı gibi 

en temel insan haklarının ihlal edildi"i birçok durum söz konusudur. Bunun 

yanı sıra ayrımcılık ve hak ihlalleri "toplum düzeni ve ahlakı" ve “toplumsal 

tereddütlü grup" gibi ilgili yasadaki referansların istismar edilmesi sonucu, 

ya!atılan hak ihlallerinin temeli olarak kullanılmaktadır ve LGBT#+’ların temel 
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insan haklarına eri!imini zorla!tırmaktadır. Trans deneyimi ya!ayan ki!iler 

özelinde yukarıda bahsetti"imiz temel insan haklarının ihlal edilme boyutu çok 

daha fazladır. Özellikle ki!ilerin kimliklerinden kaynaklı yaladıkları 

damgalanma ve ayrımcılık; ki!ilerin ba!ta e"itim olmak üzere istihdam, 

barınma, sa"lık gibi en temel haklarını ihlal ediyor bununla birlikte gelen 

ya!ama haklarını elinden alıyor. Özelikle yasaların açık, koruyucu ve kapsayıcı 

olmaması yüzünden ortaya çıkan keyfi uygulamarla gelen baskı ve yıpratma 

politikası seks i!çili"i yaparak hayatta kalmaya çalı!an transların en çok ma"dur 

edildikleri alanlardan birisidir. Kesilen usulsüz para cezaları, ev basmalar ve 

kapatmalar, uygulanan kötü muamele ve !iddet, nefret söyleminin ve suçlarının 

tekrar tekrar üretilmesine sebep olmaktadır. Özelikle son dönemde ba!layan 

bekçi uygulaması ve bekçilerin geceleri sokaklarda yaptı"ı kanunsuz 

uygulamalar birçok trans kadını korkarak ve saklanarak ya!amaya itmi!, seks 

i!çisi trans kadınlar çalı!amaz hale gelmi!tir. 

2019 yılında da nefret cinayeti kurbanı olan birçok trans kadın oldu. Hande 

$eker, 9 Ocak'ta #zmir'de bir polis memuru tarafından öldürüldü; Gökçe Saygı, 

Mayıs ayında Antalya'daki evinde öldürüldü; Defne, Haziran ayında 

Afyonkarahisar'daki evinde öldürüldü. Bu cinayetlere  

Ka"ıthane Belediyesi, “e!cinsel ili!ki içinde olduklarını” ke!fettikten sonra 

belediye 3 belediye i!çisini i!ten kovdu. 30 Ocak'ta #stanbul 34. #! Mahkemesi, 

açılan i!e iade davasında yeniden istihdam edilmelerini zorunlu kıldı. 2013 

yılında, e!cinsel oldu"u için #çi!leri Bakanlı"ı tarafından kovulan polis 

memurunun davasında mahkeme bu yıl, bu kovulmanın yasadı!ı oldu"una 

hükmetti ve memuru görevine iade etti. Danı!tay, $ubat ayında mahkeme 

kararını bozdu. Ankara’da çalı!tı"ı okul tarafından, HIV statüsü ö"renilen 

e!cinsel ö"retmen, Temmuz ayında HIV pozitif oldu"u için i!ten kovuldu. Bu 

do"rudan bahsi geçen ö"retmenin özel ya!am hakkının ihlalidir.  
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Raporda bahsedilen önemli hak ihlallerinden biri de, örgütlenme özgürlü"üne 

yönelik hak ihlalleridir. Pembe Hayat, LGBT#+ etkinliklerine yönelik 2017 

yılında getirilen ve 2019 yılında da süren yasakla mücadele etmeye devam etti 

ve bu yasa"ın kanuna aykırı oldu"unu her platformda gerekli yasal mercileri de 

kullanarak belirtti. Yasak ba!langıçta Türkiye'nin 2017 yılında ola"anüstü hal 

süresi için uygulandı, ancak, ola"an üstü hal 2018'de sona ermesine ra"men 

yasak Ankara Valili"i tarafından kaldırılmadı. Süresiz olarak yürürlükte kalan 

yasak, bir süre sonra LGBT#+ etkinliklerine kadar geni!letildi. 19 Nisan'da 

Ankara 12. Bölge #dare Mahkemesi bu yasa"ı kaldırdı ve etkinliklerin 

korunması gerekti"ini belirtti. Karar, belirsiz yasakların temel insan haklarını 

ihlal etti"ini ve yasa dı!ı oldu"unu do"ruladı, ancak karara ra"men örgütlenme 

özgürlü"üne yönelik yasaklar ve saldırılar devam etti. 6 Mayıs'ta Orta Do"u 

Teknik Üniversitesi (ODTÜ) rektörlü"ü, 10 Mayıs'ta yapılması planlanan 

kampüsteki Onur Yürüyü!ünü yasakladı. Yürüyü! günü, bir ö"retim üyesi ve 

21 ö"renci gözaltına alındı ve aynı gece serbest bırakıldı. Ö"rencilerin daha 

sonra ö"renci kredilerine ula!ımı da engellendi ve e"itim hakları da gasp 

edilmeye çalı!ıldı. 

2019 yılında; #zmir, Antalya ve Mersin'de Onur Yürüyü!leri yasaklandı. 

Bununla birlikte Tunceli'de, Munzur Kültür ve Do"a Festivalinin bir parçası 

olan LGBT#+ hakları üzerine yapılacak bir film gösterimi ve atölye çalı!ması 

da yasaklandı. 14 Haziran'da #zmir Valili"i, Onur Haftası etkinliklerini ve üç 

gün sonra gerçekle!ecek onur yürüyü!ünü yasakladı. 19 Haziran'da mahkeme 

yasa"ı kaldırdı, ancak 21 Haziran'da yürüyü!ün yasaklanmasına karar verdi. 

Onur Yürüyü!üne katılanlar polis tarafından saldırıya u"radı. 

2015'ten bu yana her yıl yasaklanan #stanbul Onur Yürüyü!ü 2019’da da 

yasaklandı. 2019 yılının Haziran ayında valilik gerekçesiyle beraber Taksim 

meydanının yürüyü!lere ve gösterilere açık olmadı"ını açıkladı ve Taksim 

Meydanı yerine Bakırköy Meydanı’nı kullanılabilecek alanlardan bir tanesi ilan 
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etti. Yürüyü!ün Bakırköy'de yapılması için ba!vuru yapılmasına kar!ın, 27. 

#stanbul LGBT#+ Onur Haftası Komitesi, Taksim'de yapılması planlanan 

Onur Yürüyü!ü ’ne izin çıkmadı"ını duyurdu. Valili"in, "toplumsal tereddütlü 

grup" gerekçesiyle hiçbir alanda yürüyü!e sıcak bakmadı"ı belirtildi. 

24 A"ustos'ta #stanbul'da yapılması planlanan üçüncü Queer Olympix, son 

dakikada Kadıköy Kaymakamlı"ı tarafından “halk sa"lı"ını, kamu düzenini ve 

kamu ahlakını korumak için” iptal edildi. 

2019 yılında da ifade özgürlü"üne yönelik yasaklamalar devam etti. Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) LGBT#+ kar!ıtı sansürü bu yıl sıkça 

gerçekle!ti. RTÜK, Fox Life'ın gey bir çifti gösterdi"i dizisi için askıya alma 

kararı alırken, ‘’Böyle bir canlandırmanın toplumun ulusal ve ahlaki 

de"erlerine aykırı.’’ oldu"unu belirtti. 1 A"ustos'ta yeni bir yasa RTÜK'e 

Netflix gibi çevrimiçi içeri"i sansürleme ve ki!isel bilgiler talep etme yetkisi 

verdi. Kanal 5 TV programında program sunan Ça"lar Cilara, Beyo"lu 

belediyesinin CHP belediye ba!kan adayı Alper Ta! ile yaptı"ı röportajlarda 

LGBT#+ hakları üzerine de konu!tu. Programın devamında i!inden kovulan 

Cilara’nın programı da iptal edildi. 

Sonuç olarak, 2019 hak ihlallerinin artarak devam etti"i ve mücadelenin de 

!ekillenerek de"i!ti"i bir yıl oldu. LGBT#+’lara yönelik yasal bir koruma 

mekanizmasının olmayı!ı; nefret suçları, yasal düzlemde ve sosyal hayatta 

ayrımcılık, ifade ve toplantı özgürlü"ü, i! hayatında ayrımcılık gibi sistematik 

hak ihlallerine neden oldu ve olmaya da devam ediyor. Homofobik/Transfobik 

söylemlerin ba!ta devlet tarafından yeniden üretilmesi, Anayasa’da Cinsel 

Yönelim ve Cinsiyet Kimli"i tanımının olmayı!ı, yeni yasaların yine ikili 

cinsiyet sistemi üzerinden okunarak in!a edilmesi, yasa uygulayıcılarının 

tutarsız ve keyfi uygulamaları, toplumu bu mücadeleden uzakla!tırmakta, hak 

savunucularının ve sivil toplum örgütlerinin ihlalleri azaltmaya yönelik 

sürdürülebilir bir sistem olu!turmasına engel olmaktadır. 
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2. NEFRET SÖYLEM! VE AYRIMCILIK 
2.1.  !nternet Haberleri  

2.1.1.  ‘’Üniversitede sapkınlık hizmeti!’’ 

 

20.01.2019 
Kaynak: Yeni Akit  

 

Ömer Faruk $ahin Yeni Akit’te yayımlanan haberinde Atılım Üniversitesi’nde 

faaliyet gösteren ‘’Kadın Sorunlarını Ara!tırma ve Uygulama Merkezi’nin 

hazırladı"ı ‘’Çocu"um trans olursa?’’, ‘’Çocu"um e!cinsel olursa’’ adlı 

rehberleri için ‘’(…)e!cinselli"in gayet normal bir !ey oldu"u belirtilerek 

bununla kar!ıla!an ö"rencilere gerekli yardım ve deste"in verilebilece"i ifade 

ediliyor.’’ ifadelerini kullandı. $ahin sözlerini !u !ekilde devam ettirdi: 

‘’LGBT# hastalı"ını, ‘normal bir durum’ gibi göstererek topluma benimsetmek 

isteyen birçok kurulu! bu yönde faaliyetlerde bulunuyor. ‘LGBT#’ 

propagandası ile özellikle genç dima"lar zehirlenirken, bu duruma üniversite 

eliyle e!lik edilmesi ise ciddi tepki çekti.’’ 

 

2.1.2. ‘’Hande "eker’in ardından: Trans cinayetlerinin 

cinsiyeti’’ 

05.02.2019 

Kaynak: 5 Harfliler 
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Trans kadın Hande $eker 9 Ocak 2019’da mü!terisi olarak evine gelen bir polis 

tarafından vurularak öldürülmü!tü. Polis Hande’nin ev arkada!ını da 

yaralamı!tı.  

5 Harfliler ‘’bu cinayetin haberlerde trans ve kadın dü!manı bir dille 

aktarıldı"ını’’ ifade etti. 

Birçok gazetenin ve haber sitesinin açıklamalarında Hande öldürülmü! 

oldu"undan basılması konusunda onayı da sorulamayacak !ekilde kimlik ismini 

payla!masından sonra haber yayımlayan 5 Harfliler yapılan haberleri !öyle 

anlattı: ‘’Hande’den ‘’travesti’’ ve ‘’trans birey’’ olarak bahsettiler: ‘’Hande 

$eker takma adını kullanan travesti “(Milliyet), „Hande $eker kod isimli travesti 

“(Habertürk), „Hande $eker takma adını kullanan trans birey “(Sabah). ‘’ ‘’ 

Haberde ‘’ E!er maktul trans bir kadınsa, haberlerde kadınlı!ını sorgulamaya açmak ek bir 

strateji olarak kar"ımıza çıkıyor. Tüm bu süreçte de saniyeler içinde haberin oda!ı cinayetten 

ve failden alınıp, öldürülen kadının kadınlı!ına, geçmi"ine, ona iradesi dı"ında atanan isimlere 

ve cinsiyetlere çekilmi" oluyor. ‘’ ifadeleri yer aldı.  

 

2.1.3. ‘’Mobbing sonrası i#ten atılarak seks i#çili$ine 

sürüklenen trans kadın ya#adıklarını anlattı’’ 

26.03.2019 

Kaynak: Euronews 

 

2013’de Boyner Ma"azacılık Kartal Real $ubesi’nde kasiyer olarak çalı!maya 

ba!layan Göksel A.’nın cinsiyet uyum süreci 2015’te ba!ladı. 2016 yılında 

çalı!tı"ı ma"azanın kapanmasıyla birlikte Akasya AVM’deki Boyner 

Ma"azası’na gönderilen Göksel A. burada çalı!tı"ı süre boyunca çalı!ma 

arkada!larının sözlü tacizlerine maruz kaldı ve istifa etmeye zorlandı. #stifa 

etmeyi reddeden Göksel A.’nın i! akdi WhatsApp yazı!malarında kullandı"ı 
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ifadelerin hakaret içerdi"i gerekçesiyle feshedildi. Göksel A. 4 yıl boyunca 

çalı!tı"ı yerden kıdem tazminatı verilmeden çıkarıldı.  

#!ten ayrılma ve sonrasında ya!adı"ı süreçte ruh sa"lı"ının olumsuz 

etkilendi"ini, birlikte ya!adı"ı arkada!larından ayrılıp evinden ta!ındı"ını ve 

kasiyerlik pozisyonu için ba!vurdu"u yerden olumsuz dönü!ler aldı"ını belirten 

Göksel A. bugün zorunlu olarak seks i!çili"i yaptı"ını anlattı. 

 

2.1.4. ‘’Yurttan atılan trans erkek ö$renci "afak Koç: 

“Türkiye’de cinsiyet geçi#i yapanlarla, yapmayıp 

intihar edenlerin ve öldürülenlerin oranı e#it”’’ 

03.04.2019 

Kaynak: Gazete Hayır 

  

Gazete Hayır Ata!ehir KYK Kız Ö"renci Yurdu’ndan trans erkek oldu"unu 

açıkladı"ı için Atılan $afak Koç ile bir röportaj yaptı. 

 ‘’Sonraki gün müdirenin yanına gidip kalacak arkada!ımın olmadı"ını ve zaten 

devlet bana bu yurtta kalma hakkını vermi!ken de kimseye muhtaç olmadı"ımı 

söyleyerek bir aylık süre istedim. Müdire yine iyi davranıyor gibi görünmeye 

çalı!ıp, “Bizim kendimizi dü!ünmemiz lazım. Yarın çıkı!ını verirsin, bir 

arkada!ında kalırsın olmaz mı?” diyerek bana bir ka"ıt uzattı ve imzalamamı 

istedi. Ben de sanki inanmı! gibi yaparak dı!arı çıkıp arkada!ımı aramak 

istedi"imi ve evinin müsait olup olmadı"ını soraca"ımı söyleyip avukatımı 

aradım.’’ 

‘’Avukat geldikten sonra, müdire durumu ö"renip çıldırdı. Beni odaya kapattı, 

avukatı içeriye almadı. Odada sürekli ba"ırıp ça"ırmaya ba!ladı, alarm vardı 

ona bastı, birilerini arayıp acilen oraya gelmelerini istedi. Bulundu"umuz odaya 
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aralarında yurt psikolo"unun ve ilçede görevli birinin de bulundu"u altı kadın 

daha geldi. Tartı!ma çıktı. Hepsi birden sürekli bana ba"ırmaya ba!ladılar. 

Kendimi savunma hakkımın oldu"unu söyleyince yasal i!lem ba!latacaklarını 

söylediler. Ben de, “Tamam yasal i!lem diyorsunuz ama ben sıradan bir 

vatanda!ım. Bu yüzden avukatımla görü!menizi istiyorum.” deyince yine kabul 

etmeyip avukatın onlarla bir i!i olmadı"ını, bunu üst kurula söylememi 

söylediler. Zaten müdire normalde de böyle bir kadın. Yurttan attı"ı di"er 

kadınlara ka"ıt bile imzalatmadı. Bir kılıf uydurup attı fakat benim hakkımda 

bir !ey bulamadı"ı için ka"ıt imzalatmaya çalı!tı. Bir yandan da disiplin i!lemi 

ba!latacaklarını söylemeye devam ettiler, ben o sırada inanmıyordum. “Böyle 

saçmalık mı olur?” diye sordum gülerek. Tartı!malar boyunca sürekli cinsel 

kimli"ime laf ettiler. Çok zoruma gitti. Nasıl kadın oldu"un için biri sana 

hakaret etti"inde zoruna gidiyorsa aynı !ekilde, hatta iki kat daha fazlası… 

Sanki onların misafiriymi!im gibi, onlara yükmü!üm gibi davranıyorlardı. 

“Ailen bile sana bakmıyor, biz niye sana bakalım?” dedi birisi. Çok zoruma 

gitti. ‘’ 

 

2.1.5. ‘’Diyanet, Türkiye genelinde nefret dolu Cuma 

hutbesi okuttu!’’ 

 

05.07.2019 

Kaynak: Pembe Hayat  

 

Diyanet, tüm camilerde ayrımcı ve nefret söylemlerinin bulundu"u bir hutbe 

okuttu. Türkiye’nin her yerinde okunan Cuma hutbesinde, ‘’Cinsiyete 

müdahale eden ve cinsiyetsizli"e davet eden çabalar sadece bireyin de"il bütün 

bir neslin felaketini hazırlar. Cinsiyet seçimini ki!isel bir özgürlük alanı gibi 
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göstererek ilahi iradeyi yok saymak, haddi a!ma ve kulluktan sapmadır. Tarih 

boyunca bütün inançlar bu tür anlayı!ları !iddetle reddetmi! ve lanetlemi!tir.” 

gibi ifadeler yer aldı. 

 

2.1.6. Yeni Akit ‘’Mültecilere yok, onlara var! Avrupa 

Birli$i homolara keseyi açtı’’ #eklinde bir haber 

yayımladı 

 

17.07.2019 

Kaynak: Yeni Akit 

 

Hollanda merkezli PlanetRomeo Fondation’ın hibe deste"i verece"ini 

duyurması üzerine Yeni Akit bu durumu ‘’LGBT# sapkınlarına hibe destek 

verece"ini duyurdu. AB parasal destek fonlarıyla dünyanın birçok ülkesinde 

e!cinsel sapkınlı"ın yaygınla!tırılması için para da"ıtan PlanetRomeo vakfı, bu 

kez Türkiye’deki homolar için destek programı açtı. Türkiye’nin baktı"ı 5 

milyona yakın mülteciye para vermemek için her türlü yolu deneyen AB 

ülkeleri, söz konusu cinsel sapkınlar olunca kesenin a"zını açıyor.’’ !eklindeki 

ifadelerle haber olarak yayımladı. 

Türkiye Aile Meclisi Sözcüsü Adem Çevik ise bu haberi ‘’ “Müslüman bir ülke 

olarak yurt dı!ı kaynaklı bu tür fonların hibe programları yapmasına nasıl izin 

veriliyor anlamak mümkün de"il. Adamlar adeta para ile bizim evlatlarımızı 

kendi sapık amaçlarına alet ediyor, toplumsal dokumuzu bozmaya çalı!ıyor. Bu 

tür ifsat giri!imlerine kar!ı hükümetin acil !ekilde önlemler alması gerekiyor. Bu 

toplumun evlatları satılık de"ildir. Türkiye herkesin elini kolunu sallayarak 

istedi"ini yapabilece"i bir ülke hiç de"ildir. Hükümete seslenmek istiyorum; 
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neslimizi ifsat etmeyi ve aile yapımızı yıkmayı amaçlayan bu tür giri!imler 

derhal yasaklansın.” !eklindeki sözleriyle yorumladı.  

 

2.1.7. ‘’Yeni Akit Gazetesi Özgür Renkler Derne$i’ni 

Hedef Gösterdi’’  

 

29.07.2019 

Kaynak: Pembe Hayat 

 

Yeni Akit Gazetesi yazarı Taha Emre Özdemir, geçti"imiz gün yayımladı"ı 

haber ile Özgür Renkler Derne"i’ni ve derne"in düzenledi"i Özgür Renkler 

Karma Resim Sergisi’ni hedef gösterdi. Sergideki resimlerin ve dernek ofisinin 

görüntülerinin de yer aldı"ı haberde “CHP'li Nilüfer #lçe Belediyesi'ne ait bir 

binada LGBT#'li sapkınları sembolize eden ahlak dı!ı tabloların resmedildi"i 

ortaya çıktı. Videodaki resimlerden birisinde Türk askerine hakaret edilerek 

silahının ucuna LGBT#'yi sembolize eden renkler çizildi.” !eklinde ifadeler 

kullanıldı. 

Yayımlanan haberin üzerine sosyal medya hesaplarından açıklama yapan 

Özgür Renkler Derne"i !u ifadelere yer verdi: ‘’Yeni Akit Gazetesi 28 Temmuz 

tarihli haberinde bahsi geçen videoyu payla!arak “Türk askerine hakaret 

edildi” ifadesine yer vermi!tir. Öncelikle belirtmek isteriz ki; bir askerin 

silahının ucundan çıkan gökku!a"ı renklerinin oldu"u bahsi geçen resimde bu 

askerin bir Türk askeri oldu"u ve e"er öyle olsa bile bunun bir hakaret oldu"u 

çıkarımı son derece yanlı! ve fobik bir çıkarımdır.” 
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2.1.8. ‘’Trans kadınlar kadındır, di#idir!’’ 

 

13.08.2019 

Kaynak: Ba"ımsız Gazetecilik Platformu  

 

‘’Trans dı!layıcı radikal feminizm, ‘’bizden daha ma"dur de"ilsiniz’’ tartı!ması 

kisvesi altında bir sürü kadını travmatize etti…’’ 

Ba"ımsız gazetecilik platformu TERF’ler ve trans kadınlar arasındaki 

tartı!mayı !u !ekilde anlattı: ‘’Öznur Karaka!’ın trans kadınları kast ederek, 

“Erkek bedende do"mu! olanlar, biz di!i bedende do"mu! olanlar hakkında 

konu!masın’’ demesinden sonra, Zeynep Direk’in 'kadın olmak için erkeklikten 

vazgeçtiler ama aslında erkekli"i terk etmediler' yollu son derece transfobik 

yorumu ‘tartı!mayı’ alevlendirdi. Aslında transfobi kusmak için açılan tartı!ma 

kanalı !u soruyla ba!lıyordu: "Cis kadınlar trans kadınlara göre daha ayrıcalıklı 

mıdır?’’ 

Bu soruyu yanıtlarken Öznur Karaka! "erkek do"anlar’’ olarak niteledi"i trans 

kadınların daha ayrıcalıklı oldu"unu yazdı. Esmeray ise, hiçbir zaman 

‘erkekli"in’ avantajını ya!amadı"ını, daha çok küçükken dahi kendisine "kız" 

dendi"ini ve 11 ya!ında tecavüze u"radı"ını yazdı.’’ 
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2.1.9. ‘’Kocaeli Asayi# Büro transları hedef alıyor, yerel 

basın ayrımcılı$ı körüklüyor!’’ 

 

20.08.2019 

Kaynak: Kaos GL   

 

‘’Kocaeli Demokrat ve Bizim Yaka gazetelerinin transları kriminalize eden haberlerini Kaos 

GL Derne!i Hukuk Koordinatörü Avukat Kerem Dikmen de!erlendirdi.’’ 

 Kocaeli Demokrat’ın “#zmit’te pe! pe!e fuhu! baskınları” ba!lı"ıyla verdi"i 

haberde 16 A"ustos tarihinde #zmit’te S.K. isimli transseksüel !ahsa yapılan 

fuhu! operasyonunun ardından, yine aynı mahallede iki transseksüele daha 

fuhu! baskını yapıldı.” ifadeleri yer alıyordu. Bizim Yaka’nın “#zmit’te fuhu! 

operasyonu: 2 gözaltı” ba!lı"ıyla verdi"i haberde ise “Yakalanan !üphelilerin 

ise sosyal medya uygulamaları ile internet üzerinden ilan vererek fuhu! 

yaptıkları tespit edildi. Alınan ifadelerin ardından !üpheliler serbest bırakılırken 

baskın yapılan ev ise mühürlendi.” ifadeleri yer almaktaydı.  

Dikmen haberler üzerine yaptı"ı açıklamasında “Haberlerden anla!ıldı"ı 

kadarıyla kolluk güçlerinin spesifik olarak trans seks i!çilerine kar!ı operasyon 

düzenledi"i anla!ılıyor. Operasyonların muhataplarının seçiminde cinsiyet 

kimli"i bir motivasyon kayna"ı, bu durumun kendisi ayrımcı bir 

tutum” ifadelerine yer verirken sözlerine !u !ekilde devam etti: “Yasada ‘fuhu!’ 

olarak tanımlanan bir suç eylemi yok. TCK’daki tanıma göre ‘fuhu!’un kendisi 

de"il ‘fuhu!a yer temini’ suç olarak niteleniyor. Dolayısıyla ‘fuhu!’ suçmu! ve 

bu ki!iler suçluymu! gibi yapılan bu operasyon da hukuka aykırı.” Dikmen aynı 
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zamanda basının bu ve benzeri haberlerde i! hayatındaki cinsel yönelim ve 

cinsiyet kimli"ine yönelik ayrımcı tutum ve yetersiz istihdam politikalarının yok 

sayıldı"ına dikkat çekiyor. 

 

2.1.10. ‘’Çelik’ten konserde transfobi’’ 

 

21.08.2019 

Kaynak: Kaos GL 

 

$arkıcı Çelik, 15 A"ustos’ta Mask Beach Beylikdüzü’ndeki konserinde 

transfobik ifadeler kullandı. Çelik, ilk !arkıdan sonra orkestradaki ki!ileri 

tanıtırken ye"eni oldu"unu söyledi"i gitaristini !u hikayeyle anlattı: “Reklam 

olmasın diye sanatçının adını söylemeyeyim ama ye"enim çok dinlemek istedi"i 

sanatçının konserinin biletini bütün parasını ortaya koyarak almı!. Mekana 

gitti"inde içeriye damsız girilmez demi!ler. Bu da orada bir kadınla tanı!mı!. 

Kadının sesi çok çıkmıyormu! ama bu iyi bir !ey tabii. Kadın da bedava 

konsere girmi! tabii. Konser sonunda ye"enim ‘geceye bir !eyler içerek mi 

devam etsek’ demi!. En son otel odasına gitti"inde kadının aslında trans 

oldu"unu ö"renmi!. Kendisi için çok zorlu bir deneyim olmu! ama biz onun 

daha zorunu sahnede ya!atıyoruz.” 

 

2.1.11. ‘’Beyaz TV’de transfobi: Yorumcular de$i#iyor, 

ayrımcılık devam ediyor’’ 

 

03.09.2019 
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Kaynak: Kaos GL 

 

Pınar Ergüner moderatörlü"ünde Canan Danyıldız ve Sinem Yıldız’ın magazin 

gündemini yorumladı"ı bir formatta yayın yapan Beyaz TV’nin yaz programı 

Beyaz Magazin’de transfobik ifadeler kullanıldı. Kaos GL durumu !öyle 

açıkladı: ‘’Doruk Do!rusöz’ün cinsiyet geçi" süreci transfobik ifadelerle yorumlandı. Beyaz 

TV’nin Ece Erken ve Bircan Bali’nin yorumcu olarak yer aldı!ı di!er bir magazin programı 

olan ‘’Söylemezsem Olmaz’’ ise daha önceki dönemlerde üç ayrı LGBT#+fobik yayın 

yapmı"tı.’’ 

‘’*Bu haberde geçen “cinsiyet geçi" süreci” ifadesi Doruk Do!rusöz’ün verdi!i röportaja ba!lı 

kalınarak kullanılmı"tır.’’ 

 

2.1.12. ‘’Trans Mahpus Miray 55 Gündür Açlık Grevinde, 

Tek !stedi$i Ko$u#a Geçmek’’ 

 

09.09.2019 

Kaynak: Bianet 

 

Alanya L Tipi Cezaevi’nde tutulan trans mahpus Miray ko"u! hakkı için açlık 

grevi yapmakta. Alanya L Tipi Cezaevi’nden izinli olarak çıkan trans mahpus 

#ncilay endi!eli oldu"unu belirterek sözlerine ‘’Arkada!ımız açlık grevini her an 

ölüm orucuna çevirebilir. Tek ki!ilik hücreden çıkartılıp ko"u!a alınması gerek 

acilen.’’ ifadeleriyle devam etti.   
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2.1.13. Yeni Akit’ten Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler 

Sempozyumu’na ‘’Rezil!’’ 

 

10.09.2019 

Kaynak: Yeni Akit 

 

Özye"in Üniversitesi’nin #stanbul’da düzenleyece"i 2.Uluslararası Erkekler ve 

Erkeklikler Sempozyumu hakkında yazan Taha Emre Özdemir etkinli"i ‘’rezil’’ 

olarak nitelendirdi. Haberinde Yeniden Refah Partisi #stanbul #l Ba!kanlı"ı 

Siyasi #!ler Ba!kanı Erhan Erdo"an’ın "Nadide üniversitemizin, 21. yüzyılda 

dünya bilimine ve insanlı"a katkıda bulunacak gençler yeti!tirmek yerine, 

ailenin ve insanlı"ın hedef alındı"ı, bir üçüncü cins olu!turma çabası olan 

Siyonist yıkım projeleriyle gündeme gelmi! olmasından üzüntü duyuyoruz." 

!eklindeki yorumlarına yer verdi. Erdo"an’ın sözlerine !u !ekilde devam etti"ini 

ifade etti: ‘’Üniversiteler sapkın bireyler de"il bilim insanları yeti!tirmeli.’’, 

‘’'Sünnet kar!ıtı Müslüman erkekler, cinsiyetçilikle mücadele sürecinde muhalif 

erkeklikler, toplumsal cinsiyet, bilinçli erkeklerin 'erkekli"i dönü!türme' 

stratejileri ve handikapları, #stanbul’da bir alan ara!tırması ve Türkiye’de trans 

erkeklik' gibi skandal ifadeler ve bir o kadar da akıl almaz konu ba!lıkları 

altında, yapılması planlanan bu sözde sempozyuma, uluslararası Siyonist yıkım 

çeteleri elemanları, Siyonist organizatörler ve Siyonist konu!macılar da 

katılacaktır.’’ 
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2.1.14. ‘’Kayseri’de 7 trans gözaltına alındı’’ 

 

13.09.2019 

Kaynak: Pembe Hayat 

  

Kayseri’de ya!ayan 7 trans kadın evlerine gelen kolluk kuvvetleri tarafından 

gözaltına alınıp iki gün boyunca ayrı karakollarda, birbirleriyle görü!emeyecek 

!ekilde gözaltında tutuldular. Gözaltının ilk gününde ifade veren translar neden 

alındıklarına dair bilgi almak isteyince kolluk kuvvetlerinden ‘’Ö"renirsin.’’ 

yanıtını aldılar. 48 saatlik gözaltının ardından 5 trans serbest bırakılırken, 2 

trans kadın tutuklu yargılanma talebi ile savcılı"a sevk edildi. Konuyla ilgili 

Pembe Hayat Derne"i’ne ula!an trans kadın ilk gün ‘’Fuhu!a te!vik mi 

ediyorsunuz siz?’’ sorusu sorularak ifadelerinin alındı"ını söyledi. Konuyla ilgili 

haber yayımlayan DHA,  haberde seks i!çisi trans kadınlardan ‘’fuhu! çetesi’’ 

diye bahsetti. Pembe Hayat Derne"i Hukuk Departmanı konuyla ilgili translar 

ile görü!melere ba!ladı. 

 

2.1.15. Yeni Akit !zmir Genç LGBT! Ofisinde yapılacak bir 

toplantı hakkında ‘’!zmir’de toplanıyorlar! Lut 

Kavmi'nin torunlarından yeni döneme hazırlık’ 

ba#lıklı haber yayımladı 

 

22.09.2019 
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Kaynak: Yeni Akit 

 

Taha Emre Özdemir #zmir Genç LGBT# ofisinde Trans Dı!layıcı Radikal 

Feminizm, politik durum de"erlendirmesi ve faaliyetlerin i!leyi!i konusunda 

yapılaca"ını belirtti"i toplantı için !u ifadeleri kullandı: ‘’LGBT#'li azgınlar yeni 

dönemin etkinlik planlarını yapmak üzere 24 Eylül'de bir araya gelecek. 

Sapkınların sesi Kaos GL'nin duyurdu"u habere göre toplantı Kıbrıs $ehitleri 

Caddesi'nde bulunan #zmir Genç LGBT# ofisinde saat 18:00'de ba!layacak.’’ 

Onur Yürüyü!lerinden ‘’onursuz ibnelerin yürüyü!ü’’ diye bahseden Özdemir, 

Türkiye Aile Meclisi Ba!kanı Adem Çevik’in yapılacak toplantıyı !u !ekilde 

de"erlendirdi"ini ifade etti: "Anayasamızın 41. Maddesi i!letilerek e!cinselli"i 

savunanlar cezalandırılmalı, kurumları kapatılmalı hatta mal varlıklarına el 

koyulmalıdır. 15 Temmuz'da yapılamayan i!gal aileyi yok etmek isteyen küresel 

!er güçler tarafından toplum ahlak yapımız üzerinde yeniden 

planlanmaktadır.’’ Aynı zamanda Çevik ‘’Konuya dikkat çekmek amacıyla biz 

de Türkiye genelinde büyük yürüyü!ümüzü 24 Kasım günü saat 14:53'te 

yapaca"ız." dedi. 

 

2.1.16. “Ruh ve beden sa$lı$ım alarm veriyor!” 

 

27.09.2019 

Kaynak: Pembe Hayat  

 

Buse geçti"imiz Haziran’da sa"lık hakkına eri!emedi"i gerekçesi ile ölüm 

orucuna ba!lamı!tı. Direni!inin 38. gününde dı!arıdan gelen destekle birlikte 

direni!ine ara veren trans mahpus Buse sonrasında ihtiyaçlarının 

kar!ılanmaması ve sa"lı"a eri!im hakkının engellenmesi nedeniyle haklarına 
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eri!ebilmek için mücadelesine devam ediyor. Bianet’e gönderdi"i mektupta 

hastane sürecinden bahsederken "Samatya Hastanesi’ne gittim. Üroloji hiç 

ilgilenmedi.  Doktor, “#lk defa transseksüel görüyorum” dedi. Hemen ba!ından 

saldı. Plastik Cerrahi ilgilendi, muayene yaptı. Çapa’daki hastaneye sevk etti. 

Çapa’ya gittim. Üroloji ilgilenmedi. Androloji’ye sevk etti. Plastik Cerrahi de 

Üroloji’ye sevk etti. Androloji’ye sevk etti. Doktorlar benle konu!madı. Sadece 

pencereden memurla konu!arak durumu anlamaya çalı!tı.  Onlar 

da  Androloji’ye sevk etti. Androloji ilgilenip ilgilenmeyece"ini bilemiyorum, 

hiç umudum kalmadı. Kendimi çok ama çok kötü hissediyorum.” !eklinde 

ifadeler kullanan Buse ‘’ Beden sa"lı"ım dolayısıyla da ruh sa"lı"ım alarm 

vermek üzere. E"er bir an önce ameliyatım gerçekle!mezse intihar edece"im.’’ 

dedi.  

 

2.1.17. “Cezasızlık suçu i#leyenleri daha fazla 

cesaretlendirmektedir!” 

 

03.10.2019 

Kaynak: Pembe Hayat  

 

Twitter’da ‘’Anti LGBT#’’ adlı bir hesap, Taksim’de ‘’LGBT#+’ya hayır 

yürüyü!ü’’ düzenleyece"ini ‘’bu azgın toplulu"a geçit vermeyece"iz’’ 

ifadeleriyle duyurdu. LGBT#+’ları hedef gösterip açıkça tehdit eden hesap 

hakkında Pembe Hayat Derne"i C#MER üzerinden ihbarda bulundu ve tüm 

hak odaklı çalı!an sivil toplum kurulu!larına ça"rı yaptı. Gelen tepkilerden 

sonra yeni bir gönderi payla!an hesap LGBT#+’ların e"lence mekanlarını !u 

ifadeleri kullanarak hedef gösterdi ve açık tehditte bulundu: “Ne kadar ciddi 

oldu"umu anlamanız için birkaç sapkını alaca"ız, bu size ibret olsun.’’ Nefret 

kar!ıtları hesabın payla!ımları altında Emniyet Genel Müdürlü"ü ve #stanbul 
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Büyük!ehir Belediye Ba!kanı Ekrem #mamo"lu’nu etiketleyerek müdahale 

ça"rısında bulundular. Konuyla ilgili ihbarda bulunan Pembe Hayat Derne"i 

avukatı Emrah $ahin ‘’(…)sadece LGBT#+’lara veya toplumun herhangi bir 

kesimine kar!ı de"il sonuçları itibariyle toplumun tamamına yöneltilmi! bu 

tehditlerin cezasız kalması. Bu durum da suçu i!leyenleri daha fazla 

cesaretlendirmektedir.” ifadelerini kullandı. 

 

2.1.18. ‘’Mahpus Esra Arıkan yeniden açlık grevinde’’ 

 

21.10.2019 

Kaynak: Kaos GL 

 

Hapishane idaresi tarafından havalandırma süresi usulsüz bir biçimde kısaltılan 

Esra Arıkan bugün (21 Ekim) açlık grevine ba!ladı. Greve ba!ladı"ını duyuran 

Arıkan, usulsüz uygulama son bulana ve dilekçeleri i!leme alınana dek grevini 

sürdürece"ini söyledi. 

 

2.1.19. Yeni Akit’ten Arka Sokaklar’a: ‘’ Senaristi mi gay, 

yönetmeni mi?’’ 

28.10.2019 

Kaynak: Yeni Akit  

 

Tahir Emre Özdemir Yeni Akit’te yayımlanan haberinde ‘’ Toplumsal Cinsiyet 

E!itli"i projesi ile hayatımızın hemen her alanında me!rula!tırılmaya çalı!ılan 

Lut Kavmi'nin torunları televizyon ekranlarında da desteklenerek milyonlarca 

izleyicinin gözü önüne seriliyor.’’ ifadelerine yer verirken sözlerini !u !ekilde 
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devam ettirdi: ’Uzun yıllardır ekranda yer alan polisiye dizi 'Arka Sokaklar'ın 

hemen her bölümünde e!cinsel bir sapkının hikayesi anlatılıyor. Yayınlandı"ı 

ak!amlarda reyting rekortmeni olan dizinin söz konusu sahnelerine ili!kin 

RTÜK'e yüzlerce !ikayet telefonu ula!tı"ı ö"renildi.’’ 

 

2.1.20. Yeni Akit’ten Öteki Erkekler’e: ‘’Sapkınlı$ın 

kitabını yazmı#lar!’’ 

04.11.2019 

Kaynak: Yeni Akit 

 

Yeni Akit yazarı O"uzhan Gültekin, Aras Güngör’ün yazdı"ı ‘’Öteki Erkekler’’ 

kitabı için ‘’Sapkınlı"ın kitabını yazmı!lar!’’ ba!lıklı bir haber yayımladı. 

Gültekin haberin devamında ‘’Genç beyinleri zehirlemeye çalı!an LGBT#’li 

sapkınlar örümcek a"ı gibi sardıkları sosyal medya platformlarının yanı sıra, 

yazdıkları kitaplarla da karanlık dü!üncelerini gençlere empoze etmeye 

çalı!ıyorlar.’’ ifadelerini kullandı. Haberde ‘’Herkesin alabilmesi için çok cüzi 

bir bedelle satılan “Öteki Erkekler” isimli kitabın tanıtımında, cinsiyet 

de"i!tirmek isteyenler için yol gösterici bir rehber oldu"u anlatılıyor. Hormon 

kullanımı, trans geçi! ameliyatları gibi konularında yer aldı"ı tanıtım küçük 

ya!ta çocukların dahi ula!ılabilece"i ortamlarda yer alıyor.’’ ifadeleri de yer 

aldı. 

 

2.1.21. Yeni Akit’ten "i#li Belediyesi’ne :’’ CHP'li belediye 

#irazeden çıktı! Sapkınlara skandal destek’’ 

27.11.2019 

Kaynak: Yeni Akit 
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Yeni Akit $i!li Belediyesi’nin 20 Kasım Nefret Suçu Ma"duru Transları Anma 

Günü kapsamında Twitter üzerinden payla!ım yapması üzerine ‘’ CHP'li 

belediyenin trans ahlaksızlı"ına alkı! tutan payla!ımlarına, kamuoyundan tepki 

ya"dı.’’ dedi. 

 

2.1.22. ‘’Furkan Nesli dergisinden homofobik nefret 

sayısı!’’ 

 

04.12.2019 

Kaynak: Kaos GL 

 

Furkan Nesli Dergisi ‘’Toplumsal Çökü!ün E!i"inde: LGBT’’ adlı bir dosya 

hazırladı. Furkan Nesli Editörü bu sayıyı ‘“Tehlikeye dikkat çekmek ve 

tehlikenin önüne geçebilmek adına” hazırladıklarını ifade etti. ““Her !eye 

özgürlük…” dü!üncesi insanlı"ın ba!ına bela olmu!tur. Birtakım !eyler 

yapılmalı birtakım !eyler de yasaklanmalıdır.” dedi. 

 

2.1.23. Yeni Akit’ten ilk kez düzenlenecek olan Trans 

Erkek Modellik Yarı#ması için ‘’Bu sapkınlı$ı 

engelleyin!’’ 

04.12.2019 
Kaynak: Yeni Akit  

 

Ça"la Akalın’ın #stanbul’da Trans Erkek Modellik Yarı!ması düzenlenece"ini 

açıklaması üzerine Yeni Akit ‘’Bu sapkınlı"ı engelleyin! 19 Aralık’ta 
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Te!ekkürler 

Rapordaki haberlerin bir araya getirilmesi ve yazılması a!amasında deste"ini 

bizden esirgemeyen arkada!larımız O"uzhan Uzun, Cihangir Öz, Gizem 

Dikmen ve Hakan Özkan’a te!ekkür ederiz. Bunun yanında deste"ini bize 

sunan ve bu rapor için titizlikle çalı!an kurumumuzun Sosyal Hizmet Uzmanı 

stajyerleri; Aybüke Yılmaz ve Murat Furkan Yılmaz’a ayrıca te!ekkür ederiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toplanıyorlar’’ ba!lıklı bir haber yayımladı. Haberde ‘’E!cinsel sapkınlı"a kar!ı 

valili"in harekete geçmesi ve özellikle gençlere yönelik ‘özgürlük’ adı altında 

sapkınlı"ı me!rula!tırma çalı!malarına engel olması bekleniyor.’’ ifadeleri yer 

aldı. 

 

2.1.24. ‘’LGBT!+’lar mı Türkiye’de rahat?’’ 

 

12.12.2019 
Kaynak: Pembe Hayat  

 

Katıldı"ı bir YouTube programında trans cinayetleri ile ilgili soruyu ‘’Her 

koyun kendi baca"ından asılır’’ diyerek cevaplayan Murat Övüç, 

LGBT#+’ların Türkiye’de rahat ya!adıklarını iddia etti. ‘’ Ama siz kalkıp 

bedeninizi parayla satarsanız bunları ya!arsınız. Avrupa’da hiçbir trans böyle 

ya!amıyor.” diyerek LGBT#+ fobik ve orospufobik açıklamalarda bulundu. 

 

2.1.25. ‘’Galatasaray taraftarları transfobi üretiyor!’’ 

 

8.12.2019 

Kaynak: Pembe Hayat  

 

17 Aralık tarihinde düzenlenen Tuzlaspor-Galatasaray maçı sırasında ya!anan 

olayın ardından Tuzlaspor oyuncusu Gökhan Çıra’ya tepki gösteren 

Galatasaray taraftarları e!i fenomen Selin Ci"erci üzerinden transfobi üretiyor. 

Galatasaray’ın kazanmasının ardından çıkan tartı!malara dahil olan Gökhan 

Çıra, maçın ardından sosyal medya hesaplarından yaptı"ı açıklamada e!i Selin 
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Te!ekkürler 

Rapordaki haberlerin bir araya getirilmesi ve yazılması a!amasında deste"ini 

bizden esirgemeyen arkada!larımız O"uzhan Uzun, Cihangir Öz, Gizem 

Dikmen ve Hakan Özkan’a te!ekkür ederiz. Bunun yanında deste"ini bize 

sunan ve bu rapor için titizlikle çalı!an kurumumuzun Sosyal Hizmet Uzmanı 

stajyerleri; Aybüke Yılmaz ve Murat Furkan Yılmaz’a ayrıca te!ekkür ederiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci"erci hakkında yapılan yorumlar için “Beni sakın e!imle vurmaya kalkmayın, 

ben e!imin ölene kadar arkasındayım. E!imle bana gelene ben daha çok 

gelirim.” açıklamasında bulundu. 

Sosyal medya payla!ımının ardından Galatasaray taraftarları Çıra’nın e!i Selin 

Ci"erci üzerinden transfobi üretmeye ba!ladı. Cinsiyet kimli"i nedeniyle türlü 

hakaretlere maruz kalan Ci"erci, bu eril, transfobik ve mizojinik tartı!manın 

odak noktasına kondu. 

Daha önce de bir takımda futbolcu olarak yer alan Çıra, Selin Ci"erci ile 

birlikte oldu"u için takımdan çıkarılmı!tı. 

*Haber kaynakta oldu"u gibi alınmı!tır. 

 

2.1.26. Onur Yürüyü#ü ’nü destekleyen belediyelere ‘’ 

Dünya sapkınlı$a sava# açarken CHP kucak açtı’’ 

 

31.12.2019 
Kaynak: Yeni Akit  

 

Belediyelerin Onur Yürüyü!ü ‘nü desteklemesi üzerine haber yayımlayan Yeni 

Akit ‘’Son yıllarda tüm dünyanın sorunu haline gelen e!cinsel lobiler CHP 

sayesinde Türkiye’de de faaliyet göstermeye ba!ladı. Dünyanın birçok 

ülkesinde e!cinsel sapkınlı"a kar!ı harekete geçilirken CHP tarafından alenen 

LGBT# savunuculu"u yapılıyor.’’ dedi. Haberde  

‘’Türk aile yapısının bir numaralı dü!manı olan e!cinselli"i legalize etmek 

isteyen CHP'li ba!kanlar, kamunun imkanlarını sapkınlar için harcıyor. 

’ifadeleri yer aldı.  

 

 

!
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2.1.27. CHP'nin LGBT! a#kı bitmiyor! Avcılar Belediyesi 

sapkın transı #oför yaptı’’ 

 

04.01.2020 
Kaynak: Yeni Akit  

 

Avcılar Belediyesi’nin Niler Albayrak’ı i!e alması üzerine haber yapan Taha 

Emre Özdemir ‘’CHP'li Avcılar Belediyesi, LGBT#'li sapkın trans Niler 

Albayrak'ı !oför olarak i!e aldı.’’ ifadelerini kullandı. 

 

 

2.1.28. ‘’Çocuklara ‘e#cinsel’ tehdit! Noel kutlamasında 

rezalet görüntüler’’ 

 

07.01.2020 
Kaynak: Yeni Akit  

 

Noel kutlamasında Murat Övüç’ün sahne alması üzerine Yeni Akit ‘’ 

’Çocuklara ‘e!cinsel’ tehdit! Noel kutlamasında rezalet görüntüler’’ ba!lıklı bir 

haber yayımladı. Haberde ‘’Murat Övüç adlı bir e!cinselin sahne aldı"ı Noel 

kutlamasında rezalet görüntülerin sergilendi"i ortaya çıktı. Övüç’ün kadın 

kıyafetleriyle sahne aldı"ı mekanda çocukların bulunması ‘e!cinsel’ sapkınlı"ın 

ula!tı"ı tehlikeli noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. 

Kadın kıyafetini giyip, çocukla birlikte oynadı.’’ ifadeleri kullanıldı. 
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2.1.29. Yeni Akit’ten Kırmızı "emsiye’ye: ‘’!stanbul’un 

göbe$inde ahlâksızlık’’ 

 

14.01.2020 
Kaynak: Yeni Akit  

 

Murat Durmaz Yeni Akit’te yayımlanan haberinde ‘’Haçlı Batı tarafından 

desteklenen ve fonlanan sapkın yapılanmalar, toplumun genleriyle oynamak 

için yeniden harekete geçti. Zinayı yaymak amacıyla kurulan Kırmızı $emsiye 

Cinsel Sa"lık ve #nsan Hakları Derne"i’nin yarın, para kar!ılı"ında bedenlerini 

satan kadınları ve e!cinselleri #stanbul’un göbe"indeki Holiday Inn $i!li Otel’de 

toplayarak “fuhu! dersi” vermeye hazırlandı"ı ortaya çıktı. Valili"in, 

toplumların helakine sebep olan zinanın yaygınla!masını hedefleyen ve 2 gün 

sürmesi planlanan ahlaksızlı"a ‘dur’ demesi bekleniyor.’’ ifadelerini kullandı. 

 

2.2. Bireysel Ba#vurular, Pembe Hayat Raporları 

2.2.1. ‘’Toplumun inanç ve de$erlerine saldırı’’ 

 

01.07.2019 

Kaynak: Pembe Hayat 

 

KADEM, Cumhuriyet Halk Partili belediye ba!kanlarının yönetti"i çok sayıda 

belediyenin Twitter hesabından 27. #stanbul Onur Haftası’nı kutlamasının 

ardından “neslin devamına, toplumun inanç ve de"erlerine saldırı” dedi. 
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2.2.2. TBMM Oturumu’nda nefret söylemi 

 

04.07.2019 

Kaynak: Pembe Hayat 

 

4 Temmuz 2019’da gerçekle!en TBMM Oturumu’nda Erol Kavuncu !u 

ifadeleri kullandı: “Toplumları ayakta tutan en önemli unsur güçlü aile 

yapılarıdır. Nesli korumak aileyi korumakla mümkündür. Güçlü aile güçlü 

toplumu, güçlü toplum da güçlü Türkiye’yi do"urur. Tarih boyunca kadına 

ana olmaktan, erke"i baba olmaktan uzakla!tırmak fıtrata, yaradılı!a aykırı bir 

sapkınlık olarak kabul edilmi!, bütün inançlar tarafından hem reddedilmi! hem 

de lanetlenmi!tir. Her türlü hastalıklı davranı!lardan neslimizi korumak ise en 

ba!ta biz milletvekillerinin asli ve öncelikli görevimizdir. Aileyi tahrip etmek 

için bütün insani ve ahlaki de"erleri hiçe sayarak ‘’cinsiyet e!itli"i’’, ‘’özgürlük’’, 

’’onur’’ gibi süslü kavramlarla servis edilen bazı ki!i ve kurumlarca da 

desteklenen, te!vik edilen bu onursuzlu"u !iddetle kınıyoruz.” 

Tanal, Kavuncu’nun ardından söz alarak, “Cinsiyet e!itli"ini sa"lamak ne 

zaman onursuzluk oldu? Sayın hatibin bu lafı hakikaten çok a"ır bir laf. 

Cinsiyet e!itli"ini savunmak onursuzlukmu!” dedi ve devam etti: “Anayasa’nın 

e!itlik hükmü emredici olan bir hükümdür ve vekil arkada!ımızın bu 

açıklamaları Anayasa’yı bozmaya te!vik ve aynı zamanda bozacak olan ki!ilerin 

iradesini güçlendirmeye ve cesaretlendirmeye bir açıklamadır. Bu anlamda, 

Meclisten geçici çıkarma cezasının uygulanmasını talep ediyorum.” 

Kavuncu ise tekrar söz aldı ve !öyle dedi: “Az önce bendenizi ifadelerim 

dolayısıyla Anayasa’ya aykırı hareket etti"imden dolayı dı!arı çıkarma cezasını 

teklif etti veya tehdit etti arkada!ımız. “Okudu"umu tekrar ediyorum: ‘’Cinsiyet 
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e!itli"i’’, ‘’özgürlük’’, ‘’onur’’ gibi süslü kavramlarla servis edilen ve bazı ki!i ve 

kurumlarca da desteklenen bu onursuzlu"u !iddetle kınıyorum.’’ 

 

2.2.3. ‘’Yaradılı#a aykırı bir sapkınlık’’ 

 

05.07. 2019 

Kaynak: Pembe Hayat 

 

Diyanet #!leri Ba!kanı Prof. Dr. Ali Erba!, Konya’da düzenlenen 8. Yurtdı!ı 

Din Hizmetleri Konferansı’nın (2 Temmuz) açılı! konu!masında “Cinsiyet 

e!itli"i gibi sloganlar adı altında birtakım sapkınlıkların gündeme getirildi"ini ve 

yaygara yapıldı"ını görmekteyiz” dedi ve e!cinselli"i “yaradılı!a aykırı bir 

sapkınlık” oldu"unu belirterek homofobik söylemlerde bulundu. 

 

2.2.4. Esra Arıkan açlık grevi yapaca$ını duyurdu 

 

02.08.2019 

Kaynak: Pembe Hayat 

 

Bakırköy Kadın Cezaevi’nde tutulan trans kadın mahpus Esra Arıkan ya!adı"ı 

bir sa"lık sorunu nedeniyle cinsiyet uyum ameliyatı oldu"u Marmara 

Üniversitesi E"itim ve Ara!tırma Hastanesi’ne sevkini istedi. Hapishane idaresi 

sevki gerçekle!tirmedi. Esra Arıkan doktoruna ula!ıncaya dek açlık grevi 

yapaca"ını duyurdu. 

Esra Arıkan’ın vasisi maruz bırakıldı"ı ayrımcı süreci !öyle anlattı: 
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 “Esra’nın öncelikli talebi Marmara Üniversitesi E"itim ve Ara!tırma 

Hastanesi’ne sevk olabilmek. Daha önce de ameliyat sonrasında bir sıkıntı 

ya!amı!tı. Doktoru, Esra’nın ya!ayaca"ı herhangi bir sa"lık probleminde 

do"rudan kendisine getirilmesini ba!ka bir hastaneye sevk edilmemesi 

gerekti"ini belirtmi!ti. Hapishane idaresine de bu do"rultuda bir bilgilendirme 

yapmı!tı.” 

“Ancak Esra 2 aya yakındır ya!adı"ı sıkıntı nedeniyle Marmara Üniversitesi 

E"itim ve Ara!tırma Hastanesi’ne sevk edilmek istese de sevki bir türlü 

yapılmıyor. En son bu hafta ba!ı açlık grevine ba!layaca"ını söyleyince 

hapishane yönetimi bu kez hastaneye sevk etti ama Esra’nın doktoruna de"il 

ba!ka bir hastaneye. Durum böyle olunca Esra da açlık grevine ba!ladı. Bu 

hafta ba!ında avukatı, kendisi ile görü!tü. Görü! sonrası hapishane müdürü ile 

de görü!tü. Müdür ‘gerekenin yapılaca"ını’ söyledi. Umuyoruz ki yakın 

zamanda kendi doktoruna sevki verilir.” 

 

 

2.2.5. Soylu: ‘’ O !stiklal caddesine çıkanların sloganları 

bilmem ne yakı#ıyor mu bize?’’ 

 

20.08.2019 

Kaynak: Pembe Hayat 

 

Bakan Süleyman Soylu, Habertürk TV’de katıldı"ı bir televizyon programında 

!u ifadeleri kullandı: 

 “Yabancı dü!manlı"ı ve LGBT’yi Avrupa kendi içerisinde siyasal bir cereyan 

olarak görüyor ve Türkiye’ye bunu aktarmaya çalı!ıyor. Ve LGBT meselesi 

özellikle HDP dahil birtakım siyasi partiler tarafından Türkiye’de 
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me!rula!tırılmaya çalı!ılıyor, aleni ortaya dökülmeye çalı!ılıyor. Bunu bizim 

kendi örf ve adetlerimize, dinimize, inancımıza göre kabul etmemiz mümkün 

de"il. Bu tip ortalı"a dökülüp, yaygınla!tırılması, legalle!tirilmesi ve me!ru hale 

getirilmesi… O #stiklal caddesine çıkanların sloganları bilmem ne yakı!ıyor mu 

bize? Bunu me!rula!tırmaya çalı!ıyorlar. Bu do"ru bir yakla!ım de"il. Bunun 

siyasal olarak, grupsal olarak, küme olarak…Biz bunu istedi"imiz gibi yaparız, 

toplumda istedi"imiz gibi yaparım gibi bir !eyi ben kendi de"erlerim açısından 

do"ru bulmuyorum.” 

Süleyman Soylu, LGBT#+ yurtta!ların toplantı ve gösteri yürüyü!ü hakkına 

dair bir soru gelmesi ve #çi!leri Bakanı olarak LGBT#+’ların haklarını 

savunması gerekti"inin hatırlatılması üzerine ise, “$unu söyleyeyim, bunun 

yaygınla!masından ve me!rula!masından ben !ahıs olarak endi!e ediyorum. Bu 

kadar basit. Ben bunu do"ru bulmuyorum. Çocuklarıma, aileme, çevreme, 

akrabalarıma, arkada!larıma, ya!adı"ım çevreye… Ben bunu böyle siyasal bir 

me!ruiyet ve bir ya!am me!ruiyeti olarak ben bunu do"ru buluyor de"ilim. Bu 

benim tercihim. Do"ru da de"il” dedi. 

 

2.2.6. IAAF’den transfobik karar 

 

17.10.2019 

Kaynak: Pembe Hayat 

 

IAAF geçti"imiz günlerde konsey toplantısı aldı. Alınan toplantıda trans kadın 

sporcular ile ilgili “karar” veren kurum, daha öncesinde kadın kategorisinde 

yarı!acak ki!ilerin testosteron seviyesinin litre ba!ına 5 nanomolün altında 

olması gerekti"ini söyledi. Bu !art, öncesinde 10 nanomolün altında olması 
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gerekti"i yönündeydi. Alınan kararlardan biri de trans kadın sporcuların IAAF 

tarafından kadın olarak tanınmayaca"ı !eklinde. Ki!inin beyanını yok sayarak 

resmi belge !artı koyan IAAF, trans kadın sporcuların kadın olarak 

“tanınabilmeleri” için resmi imzalı bir belge getirmeleri gerekti"ini söyledi. 

Trans kadınların kadın olduklarını reddeden bu transfobik kararla ilgili ise !u 

açıklama yapıldı: “Biyolojik cinsiyeti kadın olan sporcular ile trans kadın 

sporcuların e!it düzeyde rekabet etmeleri gerekir.” 
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3. NEFRET SUÇLARI 
3.1. !nternet Haberleri 

3.1.1. ‘’Sosyal medyadan anla#tı gerçe$i ö$renince 

ihbarda bulundu’’ 

 

07.02.2019 

Kaynak: Hürriyet  

 

Samsun’da cinsel birliktelik ya!amak için sosyal medya üzerinden tanı!tı"ı 

B.Ö.’nün evine giden ve parayı ödeyen O.E. B.Ö.’nün trans oldu"unu 

ö"renince vazgeçip parasını geri istedi. Parayı geri alamayan O.E., B.Ö. ile 

cinsel birliktelik ya!adı. O.E. evden ayrıldıktan sonra polisi arayarak ‘’fuhu!’’ 

ihbarında bulundu. 

Gözaltına alınan B.Ö., i!lemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. #hbarda 

bulunan O.E. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

 

3.1.2. ‘’ Trans bireyi bıçaklayıp kaçtı’’ 

 

03.05.2019 

Kaynak: Hürriyet  

 

Tekirda"’da Hayat adını kullanan trans E.U. para kar!ılı"ı bo! arazide cinsel 

birliktelik ya!adı"ı ki!i tarafından bo"azından bıçaklandı. Vatanda!lar 
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tarafından fark edilen E.U. ça"ırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis 

saldırganı arıyor. 

 

3.1.3. ‘’Trans bireyi öldüren polis için 41 yıl hapis 

istendi!’’ 

10.05.2019 

Kaynak: Habertürk 

 

Hande $eker’i öldüren ve arkada!ını yaralayan polis Volkan Hicret için 

müebbet ve 41 yıl hapis cezası istendi. ‘’Kasten öldürme’’, ‘’Konutta silahla 

ya"ma’’, ‘’Olası kastla silahla yaralama’’, ‘’Nitelikli cinsel saldırı’’ ve ‘’Ki!inin 

hatırasına hakaret’’ suçlamalarıyla yargılanacak olan Hicret’in hakkında 

‘’Meslekten çıkartma’’ kararı verildi.  

 

3.1.4. ‘’!zmir'deki trans cinayetinde ayrıntılar!’’ 

 

10.05.2019 

Kaynak: Yenigün Gazetesi 

 

Hande $eker’i öldüren ve arkada!ını yaralayan Volkan Hicret davasındaki 

ayrıntılar savcılık iddianamesinde !u !ekilde yer aldı: “Maktulle (B. B.) yalnız 

kalan !üphelinin maktule tekme yumruk atarak önce darp etti"i, sonra da 

maktulü kanepenin önüne yüzükoyun yatırıp, maktulün taytını indirerek anal 

yoldan organ sokmak suretiyle cinsel saldırıda bulunmaya çalı!mak suretiyle 

maktule kar!ı tahkir edici fiillerde bulundu"u...”  
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3.1.5. ‘’Afyon'da Ya#ayan Trans Kadın Öldürüldü’’ 

 

20.06.2019 

Kaynak: 03 Haber 

 

Afyonkarahisar’da ya!ayan trans kadın Defne 16 Haziran’da bo"azı kesilerek 

katledildi.  

Defne arkada!ları tarafından ölü bulundu. #l Emniyet Müdürlü"ü görevlileri 

tarafından yapılan ara!tırmada olayın failinin yabancı uyruklu H.Z.S.K. oldu"u 

ö"renildi. H.Z.S.K’nin Defne’nin bilgisayarını ve telefonlarını da yanında 

götürdü"ü tespit edildi. Yapılan takipler sonucunda !üpheli !ahıs Adli 

Mercilerce tutuklandı. 

 

3.1.6. ‘’Trans kadın Didem Akay ya#amına son verdi’’ 

 

23.07.2019 

Kaynak: Independent Turkish 

 

‘’2016'da yakılarak öldürülen trans kadın Hande Kader'in arkada!ı Didem 

Akay, intihar etti.’’ 
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Akay’ın intihar sebebi kesinle!medi. Gazeteci Murat Beyaz Twitter hesabından 

olaya ili!kin yaptı"ı açıklamada Akay’ın ‘’ya!adı"ı baskılara daha fazla 

dayanamayarak’’ 22 Temmuz’da ya!amına son verdi"ini ifade etti. 

 

3.1.7. ‘’Adana'daki baba cinayetinde yeni detaylar: Trans 

bireye babasının numarasını verip bulu#ma 

ayarlatmı#’’ 

 

11.08.2019 

Kaynak: Sputnik News 

 

Adana’da trans Ercan Z.’nin evine baskın yaparak babasını öldürdü"ü 

iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet T. #le annesi Saliha T. Adliyeye sevk edildi. 

Olay yerinden kaçan Mehmet T.’nin karde!i Hakan T.’nin Ercan Z.’ye 

babasının telefon numarasını verdi"i ortaya çıktı.  

Ercan Z. Olayı !öyle anlattı: "Hakan bana tanıdı"ı olan bir adamın kadınlara 

çok dü!kün biri oldu"unu ve e!ini sürekli aldattı"ını söyledi. Babası oldu"unu 

bilmedi"im Ramazan T.'nin numarasını verip bulu!ma ayarlamamı, ardından 

eve geleceklerini ve baskın yapacaklarını anlattı. Bu olaydan sonra e!inin bu 

ki!iden bo!anaca"ını belirterek benden yardım istedi." 

 

3.1.8. ‘’Son dakika: Antalya'daki travesti cinayetinde #ok 

ifadeler: Rüyamda tecavüz ediyordu’’ 

 

18.11.2019 

Kaynak: Sabah 
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Gökçe Saygı’yı 22 bıçak darbesiyle öldüren $ahin Yalçın davanın ikinci 

duru!masında cinayeti neden i!ledi"ini !u !ekilde anlattı: ‘’Rüyamda Naz bana 

tecavüz ediyordu. Uyandı"ımda irkildim. Sonrasında Naz ili!ki teklif edince 

kendimi kaybettim.’’ 

 

3.1.9. ‘’Yıldız !dil: “Gözaltındayken trans kimli$imden 

dolayı i#kence gördüm”’ 

 

13.01.2020 

Kaynak: Kaos GL  

 
Yılba!ı ak!amı gözaltına alınan Yıldız #dil götürüldü"ü Beyo"lu Karakolu’nda 
trans kimli"inden dolayı i!kence gördü"ünü “Gözaltındayken de kimli"imden 
dolayı sürekli darp edildim. #!te, sokakta, evde bizlere yönelik !iddet son bulana 
kadar mücadele edece"iz” !eklindeki sözleriyle ifade etti. 

 

 

3.1.10. ‘’Gökçe Saygı cinayetinde sanık için istenen ceza 

belli oldu’’  

 

18.02.2020 

Kaynak: Haber.com 

 

Gökçe Saygı’yı 22 bıçak darbesiyle öldüren $ahin Yalçın için a"ırla!tırılmı! 

ömür boyu hapsi istendi. Ayrıntılar ‘’haber.com’’ adresinde yayımlanan 

haberde !u !ekilde yer aldı: 
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‘’Antalya 3. A!ır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dördüncü duru"masında, sanı!ın akıl 

sa!lı!ının yerinde oldu!una dair Adli Tıp raporu okundu.  Sanık ve avukatı rapora itiraz 

ederek, tekrar beraat talep etti. Savcı da sanı!ın sebepsiz yere maktulü bıçaklayarak 

öldürdü!ünü belirtilerek, a!ırla"tırılmı" ömür boyu hapis talebinde bulunuldu.’’ 

 

3.1.11. “Trans Cinayetleri Nefret Suçu" 

 

28.02.2020 

Kaynak: Bianet 

 

#stanbul B#A Haber Merkezi Bilgi Üniversitesi’nde #nsan Hakları Hukuku’nda 

yüksek lisans yapmakta olan Avukat Rozerin Seda Kip ile trans cinayetleri 

davaları üzerine konu!tu. Rozerin röportajda ‘’ Trans cinayetlerinde de 

yargılama sahipsiz kalmadı"ı sürece failinin bulunup cezasının verilebildi"i bir 

yargılama sürecinden geçebiliyor. Ancak bu davalarda bizim en çok 

tartı!tı"ımız konu, i!lenen eylemin bir nefret saiki üzerinden gerçekle!ti"i, bu 

nedenle nefret suçunun varlı"ının kabul edilmesi gerekti"i. Trans cinayetlerine 

ili!kin yargılamalar maalesef hala TCK 81 maddede yer alan kasten öldürme 

suçu üzerinden görülürken bu suçun nitelikli halinin olup olmadı"ı veya i!leni! 

biçimi çok da tartı!ılmıyor. ‘’ ifadelerini kullandı. 
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3.2. Bireysel Ba#vurular, Pembe Hayat Raporları 

3.2.1. Eski#ehir’de homofobik saldırı 

 

13.09.2019 

Kaynak: Pembe Hayat 

 

Eski!ehir’deki Fakülte adlı barda 12 Eylül sabahı homofobik bir saldırı 

gerçekle!ti. 

 Barda e"lendikleri sırada öpü!en 2 kadını önce “burada böyle !eyler 

yapamazsınız” diye uyaran mekan çalı!anları “kadın oldukları için mi?” diye 

sorulunca “Evet” yanıtını aldılar. Bu diyalo"un ardından mekandan 

çıkartılmak istenen LGBT#+’lar olaya tepki gösterince güvenli"in saldırısına 

u"radılar. Mekanda önce sözlü olarak ba!layan saldırının ardından 

LGBT#+’lar mekanda darp edildi. Darp edilerek dı!arı atılan LGBT#+’lara 

saldırı, mekandan çıkarıldıktan sonra da devam etti Olay sırasında darp edilen 

E. gecede ya!ananları !u !ekilde aktardı: “Yaptıkları homofobiden sonra 

mekandan çıkmayaca"ımızı ve e"lenmeye devam edece"imizi söyledi"imizde 

küfür ederek ittirmeye ba!ladılar. Bizi darp ederek dı!arı çıkarttıktan sonra 

arkada!larım ayırmaya çalı!salar da sürekli farklı insanlar tarafından darp 

edildim. Kaçmaya çalı!tı"ım sırada yine saldırmaya devam ettiler. Uzakla!mak 

için taksiye bindikten sonra polis ça"ırdık ve polis ile birlikte mekana te!his için 

tekrar gittik. Mekana geri döndü"ümüzde darp eden ki!iler mekanda de"illerdi, 

o sebeple te!his edemedik. Mekan, güvenlik kamerası olmadı"ını söyledi.” 

“Mekanın önünde ambulansla ilk muayene yapıldıktan sonra polislerle birlikte 

hastaneye darp raporu almaya gittim. Darp raporunu aldıktan sonra karakola 



geçtik. Karakol bo! olmasına ra"men 2 saat kadar ifade vermek için bekletildik. 

#fade verdi"im sırada anlattıklarım sıkça eksik yazıldı, düzeltmek zorunda 

kaldım.” 

 

3.2.2. Trans kadın A.E. ölüm tehditleri alıyor 

 

Aralık 2019 

Kaynak: Pembe Hayat 

 

#stanbul’un $i!li ilçesinde ya!ayan trans kadın A.E. ya!amı boyunca sürekli 

ölüm tehditleri aldı. Son süreçte ise apartmanda ya!ayan di"er ki!iler 

tarafından hakkında uzakla!tırma kararı aldırıldı"ı için evine giremiyor. 

2005’ten bu yana evde kalan A. sadece trans oldu"u için uzakla!tırma kararı 

aldı. A.E.’nin dava açtı"ı ve suç duyurusunda bulundu"u ki!ilerin avukatlı"ını 

yapan M.B., A.E’yi !ikayetlerini geri alması için tehdit ediyor. 

A.E. Temmuz’dan bu yana ya!adı"ı süreci !u ifadelerle anlattı: ‘’ M.B. dava 

açt"ım ki!ilerin avukatı oldu"unu söyleyen dolandırıcı. Araba taktı pe!ime, bu 

gece beni öldürüceklerdi. ‘’Davalarını geri çek orospu çocu"u travesti defol lan 

Türkiye’den toplumun yüz karası’’ diyerek hakaret tehditler ya"dırdı. Beni 

tekmelerle tokatlarla suç ortaklarıyla dövdü. Evime girmemi engelliyor evimin 

soka"ında beni bekliyor ‘’Soka"a,apartmana giremeyeceksin’’ diyor. ‘’Seni, 

anneni öldürürüm’’ diyor. ‘’ 
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3.2.3. Birlikte olmak istemedi$i için darp edildi  

 

17.12.2018 

Kaynak: Pembe Hayat 

 

Ankara’da  alkollü olan dört ki!i, caddede bulunan bir trans kadının yanına 

araba ile yana!ıp  birliktelik ya!amak için konu!maya ba!ladı. Kadının kendileri 

ile birlikte olmayı kabul etmemesi üzerine,  ‘’Nasıl kabul etmezsin?’’ diyerek 

hakaretler ya"dıran dört ki!i, arabadan inip trans kadını darp etmeye ba!ladı.  

Bir arkada!ıyla birlikte caddedeyken yanlarına yana!an arabanın içindeki 4 ki!i 

ile pazarlı"a giri!en S.K. arabadaki ki!ilerin alkollü olması nedeniyle birlikte 

olmak istemediklerini, bunu söylediklerinde ise ‘’Nasıl kabul etmezsin?’’ 

denilerek hakarete u"radıklarını ve darp edildiklerini ifade etti. Olayın 

ardından S.K. için darp raporu alındı ancak kaçmaya çalı!an failleri 

durdurmak için arabanın arkasına atılan cam gerekçesiyle, alkollü olan ve 

!iddet uygulayan ki!iler trans kadından arabaya zarar verdikleri gerekçesiyle 

!ikayetçi oldu. Olay hakkında Pembe Hayat’a ba!vuran S.K.’ ya hukuki destek 

sa"landı. Hala devam eden davanın özel vekalette takibi sürüyor. 
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4. ÖRGÜTLENME VE !FADE ÖZGÜRLÜ%Ü 
4.1. !nternet Haberleri 

4.1.1. “!lk Defa Bakanlı$ın Bir Avukatı, Trans Kadın 

Cinayeti Davasında’" 

 

22.06.2019 

Kaynak: Bianet  

 

Hande $eker’i öldürüp bir arkada!ını yaralayan Volkan Hicret için ilk duru!ma 

21 Haziran Cuma günü #zmir 4. A"ır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.  

‘’Sanı!ın avukatı,  duru"maya #zmir Barosu Ba"kanlı!ı, Cinsel $iddete Kar"ı Hukuki 

Yardım Derne!i, #nsan Hakları Derne!i, Genç LGBT# Derne!i adına katılmak isteyen 

avukatların, “Suçtan do!rudan zarar görmediklerini’ dile getirerek davaya katılma taleplerinin 

reddedilmesini istedi. Mahkeme Ba"kanı sanık avukatının talebini kabul ederek, sivil toplum 

örgütlenmesi adına davaya katılmak isteyen avukatların talebini reddetti.’’ 

Mahkeme ba!kanının duru!manın kapalı olmasına karar vermesi ile seyirciler 

ve basın mensupları da duru!manın yapılaca"ı salondan çıkarıldı. 

 

4.1.2. ‘’Onur yürüyü#lerine her yerde yasak’’ 

 

23.06.2019 

Kaynak: BirGün  
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#stanbul, #zmir ve Antalya’da yapılması planlanan Onur Yürüyü!lerinin 

yasaklanmasından sonra BirGün haber yayımladı. Yayımlanan haberde 

yasaklar !öyle anlatıldı: ‘’Onur Yürüyü!ü’ne Taksim’de izin verilmeyece"ini 

belirten #stanbul Valili"i, 27. #stanbul LGBT#+ Onur Haftası Komitesi’nin 

Bakırköy Pazar Alanı’nda düzenlemek istedi"i yürüyü! ve mitinge de olumsuz 

yanıt verdi.’’, ‘’#zmir Onur Haftası kapsamındaki etkinliklerin bir kısmına 

getirilen yasa"ın yürütmesini 19 Haziran’da durduran #zmir 1. #dare 

Mahkemesi, yürüyü! yasa"ına ili!kin kararını da bugün açıkladı. Mahkeme, 

#zmir Onur Yürüyü!ü’ne getirilen Valilik yasa"ına Genç LGBT#+ Derne"i’nin 

açtı"ı yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Mahkeme bu kararına gerekçe 

olarak, “suç i!lenece"ine dair açık ve yakın tehlike halini” gösterdi.’’,’’ Antalya 

Barosu, Onur Haftası ve yürüyü!ünü, !ehirde LGBT#-etkinli"i yapılmasını 15 

gün süreyle yasaklayan Antalya Valili"i’ne dilekçe yazdı. Baro, Valili"in yasa"ı 

geri almasını talep etti.’’  

 

4.1.3. ‘’Mersin'de Onur Haftası yasa$ı!’’ 

 

27.06.2019 

Kaynak: T24 

 

‘’Mersin Valili"i, 5. Mersin LGBT#+ Onur Haftası kapsamında düzenlenecek 

etkinlikleri yasakladı"ını duyurdu.’’ 

Haberin devamında Valili"in yasak gerekçeleri !u !ekilde yer aldı: ‘’ Kamu 

esenli"inin ve genel asayi!in devamının sa"lanması suç i!lenmesinin önlenmesi, 

genel sa"lı"ın, genel ahlakın, vatanda!larımızın mal ve can güvenliklerin 

korunması amacıyla; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyü!leri Kanunun 
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17’inci maddesi ve 5442 sayılı #l #daresi Kanunu’nun 11/A ve 11/C 

maddelerine istinaden LGBT# (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve #ntelsex) 

dernekleri veya benzer olu!um ve gruplar tarafından ilimizde kamuya açık 

alanlarda yapılması dü!ünülen yürüyü!, basın açıklaması, oturma eylemi, 

stand/çadır kurma, bildiri da"ıtma, !enlik, festival vb. her türlü etkinlik 25 

Haziran 2019 tarihinden itibaren (20) gün süreyle yasaklanmı!tır. Kamuoyuna 

saygıyla duyurulur.”  

 

4.1.4. ‘’Tunceli Valili$i’nden LGBT!+ Etkinliklerine 

Yasak’’ 

 

28.07.2019 

Kaynak: Pembe Hayat 

 

Tunceli Valili"i 19. Munzur, Kültür ve Do"a Festivali kapsamında 

düzenlenmesi planlanan ‘’LGBT#+ Kavramlar Atölyesi’’ etkinli"ini yasakladı. 

Yasaklanan bir di"er etkinlik ise ‘’Cumartesi Anneleri Belgesel Gösterimi’’ 

oldu. “Genel sa"lık ve ahlakın korunması” gerekçe gösterilen yasak kararı !u 

!ekilde: 

 “Kamu esenli"inin ve genel asayi!in devamının sa"lanması, suç i!lenmesinin 

önlenmesi genel sa"lı"ın ve ahlakın vatanda!ların can ve mal güvenli"inin 

korunması amacıyla 2911 sayılı Kanun’un 17. Maddesinde belirtilen vali ve 

kaymakam milli güvenlik kamu düzeni suç i!lenmesinin önlenmesi, genel 

sa"lı"ın ve genel ahlakın veya ba!kalarının hak ve özgürlüklerinin korunması 

amacı ile belirli bir toplantıyı bir a!mamak üzere erteleyebilir veya suç 

i!lenece"ine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması halinde yasaklayabilir 

hükmü ve 5442 sayılı il idaresi kanunun 11/C maddesi do"rultusunda suç 
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i!lenmesinin önlenmesi, kamu güvenli"inin, kamu düzenin, genel sa"lı"ın veya 

ahlakın yada ba!kalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacı ile sınırlama 

getirebilece"i hükmüne ba"lanmı!tır. Bu kapsamda her türlü Cumartesi 

Anneleri ve LGBT# eylemleri yasaklanması uygundur.” 

 

4.1.5. ‘’Queer Olympix yasaklandı’’ 

 

25.08.2019 

Kaynak: Pembe Hayat 

 

Üçüncüsü düzenlenen Queer Olympix’e Emniyet’in 24 A"ustos’ta verdi"i 

dilekçeye Kaymakamlık tarafından jet hızıyla olur kararı getirilmesiyle ikinci 

gününde yasak geldi. Yasaklama kararına gerekçe olarak 2911 sayılı Toplantı 

ve Gösteri Yürüyü!leri Kanunu gösterildi. Oysa kanunun 3. Maddesi’ “Herkes, 

önceden izin almaksızın, bu kanun hükümlerine göre silahsız ve saldırısız 

olarak kanunların suç saymadı"ı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyü!ü 

düzenleme hakkına sahiptir” diyordu. 

 

4.1.6. ‘’!zmir'de Baronun trans hakları yürüyü#üne polis 

engeli’’ 

 

18.11.2019 

Kaynak: Evrensel  
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#zmir Barosu Nefret Suçu Ma"duru Transları Anma Günü kapsamında 

Alsancak’ta basın açıklaması yaptı. Açıklamadan sonra yürüyü! yapmak isteyen 

grup emniyet güçleri tarafından engellendi.  

 

 

4.2.  Bireysel Ba#vurular, Pembe Hayat Raporları 

4.2.1. 9. ODTÜ LGBT!+ Onur Yürüyü#ü’ne polis 

müdahalesi 

 

01.07.2019  

Kaynak: Pembe Hayat 

 

ODTÜ Rektörlü"ü’nün ça"rısı üzerine üniversite kampüsüne giren polis, 9. 

ODTÜ LGBT#+ Onur Yürüyü!ü’ne biber gazı ve plastik mermi ile saldırdı. 

Yirmiden fazla ö"renci ve bir ö"retim görevlisi gözaltına alındı ve gece geç 

saatlerde serbest bırakıldı. 

13 Mayıs’ta, ö"renciler, artık üniversite üzerinde bir hükmü kalmadı"ını ifade 

etmek amacıyla rektör için sembolik bir veda töreni düzenledi. 14 Mayıs’ta ise, 

kampüste gerçekle!en polis !iddetini protesto etmek amacıyla üniversitede geni! 

katılımlı bir boykot ba!ladı. Ö"rencilere ve ö"retim görevlilerine saldıran polis 

hakkında ise !u ana kadar herhangi bir i!lem yapılmadı. 
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4.2.2. KYK, Onur Yürüyü#ü’nde gözaltına alınan 

ö$rencilerin burs ve kredilerini kesti 

 

01.07.2019 

Kaynak: Pembe Hayat 

 

Gençlik ve Spor Bakanlı"ı’na ba"lı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 10 

Mayıs’taki ODTÜ LGBT#+ Onur Yürüyü!ü’nde gözaltına alınan ö"rencilerin 

burs ve kredilerini kesti. 

KYK, Ankara #l Emniyet Müdürlü"ü’nün yazısı üzerine gözaltına alınanların 

burs ve kredilerini kesti"ini ö"rencilere yolladı"ı mektupla bildirdi. KYK, burs 

ve kredilerini kesti"i ö"rencilerden “kurumlarına olan borçlarını” ödemelerini 

de talep etti. KYK bu kararına gerekçe olarak Yüksek Ö"renim Kredi ve 

Yurtlar Kurumu Ö"renim Kredisi Yönetmeli"i’ndeki “Burs/Kredi 

Verilmeyecek Haller” maddesini gösterdi. Maddede !u ifadeler yer alıyor: 

“Ö"renim görmekte oldu"u ö"retim kurumlarında, eklentilerinde, kalmakta 

oldu"u yurtta, ö"retim kurumu veya barındı"ı yurdun dı!ında, münferiden 

veya topluca her ne !ekilde olur ise olsun anar!i ve terör olaylarına karı!an, 

ö"renim özgürlü"ünü ihlal edici (Direni!, boykot, i!gal, yazı yazma, resim 

yapma, slogan atma vs.) davranı!larda bulunan bu fiillere eksik veya tam 

te!ebbüste bulunan, üzerinde veya kendi kullanımına bırakılmı! yerlerde ate!li 

silahlar, patlayıcı maddeler, bıçaklar vs. tüm kesici, delici, yakıcı, bo"ucu, ezici, 
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parçalayıcı, eza ve cefa verici olarak salt saldırı ve savunmada kullanılmak 

üzere, özel nitelikte yapılmı! olan her türlü suç aletlerinden birini veya bir 

kaçını bulunduran ö"rencilere verilmez.” 

 

 

4.2.3. Ankara Sulh Ceza Hakimli$i’nden eri#im engeli 

 

16.07.2019 

Kaynak: Pembe Hayat 

 

Ankara Sulh Ceza Hakimli"i, Jandarma Genel Komutanlı"ı’nın 16 Temmuz 

tarihli yazısı ile 136 adrese eri!imin engellenmesine karar verdi. Eri!imin 

engellenmesine karar verilen URL adresleri arasında Facebook, Instagram, 

Twitter, YouTube, Pinterest ve haber portalları da yer alıyor. Kararda yer alan 

adreslerden biri de ‘’Kadın-LGBT#’’ sayfasında düzenli olarak LGBT#+ 

haberleri yayımlayan ‘’bianet.org’’. Mahkeme Bianet’in hangi haberlerinin 

eri!im engeli gerekçesi te!kil etti"ini belirtmedi. Mahkemenin gerekçesiz kararı 

ile Kasım 2000’den bu yana Bianet’te yayımlanan 200 bin habere eri!im 

engelleniyor. 

 

4.2.4. Onur Yürüyü#ü’nde gözaltına alınanların  Toplantı 

ve Gösteri Yürüyü#leri Kanunu’na muhalefetten 

yargılanmaları talep edildi 

 

05.08.2019 

Kaynak: Pembe Hayat 
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Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada Ankara Cumhuriyet 

Ba!savcılı"ı, Mayıs’ta ODTÜ’de düzenlenen Onur Yürüyü!ü’nde gözaltına 

alınan 19 ki!inin 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyü!leri Kanunu’na 

muhalefetten yargılanmalarını talep etti. #ddianamede tüm ö"renci ve ö"retim 

üyelerini hedef alan yo"un polis !iddeti ‘’orantılı olarak zor kullanılarak 

yakalandıkları’’ ifadeleriyle yer aldı. Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi 

iddianameyi de"erlendirerek dava açılmasına karar verdi. 

 

4.2.5. Üniversite, toplulu$un stant açmasını engelledi 

 

02.10.2019 

Kaynak: Pembe Hayat 

 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlü"ü, resmi ö"renci topluluklarından Kuir 

Ara!tırmaları’nın stant açmasını engelledi, üniversite güvenli"i toplulu"un 

da"ıttı"ı bro!ürlere el koydu. 

Üniversite, Beytepe kampüsünde her yıl gerçekle!en oryantasyon haftası 

kapsamında tüm resmi ö"renci topluluklarına tanınan stant açma hakkının 

Kuir Ara!tırmaları Toplulu"u’na tanınmamasını, Ankara Valili"i’nin Ekim 

2018 tarihli “LGBT etkinliklerinin süresiz yasa"ı” ile gerekçelendirdi. 

Hacettepe Üniversitesi Kuir Ara!tırmaları Toplulu"u yaptı"ı açıklamada, 

“Resmi bir ö"renci toplulu"u olarak kendimizi ve faaliyetlerimizi tanıtma 

hakkımız ayrımcı bir tutumla elimizden alınmı! hatta gasp edilmi!tir. 

Toplulu"un tanıtımını yapabilmek maksadıyla amfi tiyatro alanında üyelerimiz 

tarafından da"ıtılan bro!ürlere de güvenlik tarafından el konulmu!tur” dedi. 
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4.2.6. Polis basın açıklamasına izin vermedi 

 

13.11. 2019  

Kaynak: Pembe Hayat 

 

Orta Do"u Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) 18 ö"renci ve bir 

akademisyenin, 10 Mayıs’ta kampüste düzenlenen LGBT#+ Onur 

Yürüyü!ü’ne katılmaları gerekçe gösterilerek açılan davanın ilk duru!ması 

Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ba!ladı.  

ODTÜ LGBT#+ Dayanı!ması, duru!madan önce adliye önünde basın 

açıklaması yapmak istedi. Polis, basın açıklamasına izin vermedi. Ö"rencileri, 

“Size üç dakika veriyorum, da"ılmazsanız alırız” diyerek tehdit eden polise 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) #stanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tepki 

gösterdi. Polis, Tanrıkulu’na ba"ırarak, “Ne istersem yaparım” dedi. 
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5. SONUÇ: 

 

Türkiye Cumhuriyeti, taraf oldu"u ve ulusal hukukun bir parçası haline 

getirdi"i Birle!mi! Milletler Ekonomik ve Sosyal Haklar Sözle!mesi’nin, 

Birle!mi! Milletler Siyasi ve Medeni Haklar Sözle!mesi’nin ve Avrupa #nsan 

Hakları Sözle!mesi’nin gereklerini yaparak insan hakları alanında gerekli 

düzenlemeleri yapmalıdır. Yıldan yıla raporlanan hak ihlallerine kar!ı 

taleplerimizin sabitli"i de, bu konuda alınan yolu gözler önüne sermektedir. 

Yükümlülükler yerine getirilmedikçe LGBT#+ bireylerin kar!ı kar!ıya kaldı"ı 

hak ihlalleri ne yazık ki artarak devam etmektedir. Bu sebeple;  

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın kanun önünde e!itli"i 

düzenleyen maddesine cinsel yönelim ve cinsiyet kimli"i ibareleri 

eklenmelidir. 

• Henüz onaylanmamı! Avrupa #nsan Hakları Sözle!mesi’ne ek 

olarak 12 No’lu protokol onaylanmalıdır. 

• Ayrımcılık Yasa"ı ve E!itlik Kanun Tasarısı Tasla"ı Meclis 

gündemine alınmalıdır.  

• Tasla"ın ayrımcılı"ı yasaklayan maddesine “cinsel yönelim ve 

cinsiyet kimli"i” ibareleri eklenmeli, bu ibareler yasada 

tanımlanmalıdır.  
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• Türkiye #nsan Hakları Kurumu ve Kamu Denetçili"i Kurumu 

görev ve yükümlülük alanlarına giren her somut olayı cinsel 

yönelim ve cinsiyet kimli"i temelli bir yakla!ımla ele almalıdır. 

• Hukuk sisteminde ayrımcılık yasa"ını düzenleyen maddelere 

cinsel yönelim ve cinsiyet kimli"i ibareleri eklenmelidir. 

• #lgili yasalarda do"rudan ve dolaylı ayrımcılık ile tacizin 

tanımları yapmalıdır. 

• LGBT#+’lerin örgütlenme ve ifade özgürlü"üne yönelik yasaklar 

kaldırılmalı, bu haklar güvence altına alınmalıdır. 

• Nefret suçları ile ilgili düzenleme ya!am hakkı, beden bütünlü"ü, 

e"itim, barınma gibi temel haklar ile nefret söylemini de 

kapsayacak !ekilde geni!letilmelidir. 

• Cinsel yönelim ve cinsiyet kimli"i ibareleri nefret suçları 

düzenlemesinde yer almalıdır. LGBT#+’lara yönelik nefret 

suçlarına kar!ı gerekli cezai önlemler alınmalı, “a"ır tahrik” 

indirimlerinin nefret suçları sonrası uygulanamayaca"ına dair 

düzenleme yasada yer almalıdır.  

• T.C. Anayasası, Türk Ceza Kanunu, Medeni Kanun, 

Kabahatler Kanunu gibi kanunlar ile çe!itli kamu kurum ve 

kurulu!larında uygulanan yönetmeliklere dâhil olan “genel 

ahlak”, “kamu ahlakı”, “müstehcenlik”, “iffetsizlik” ve “yüz 

kızartıcı suçlar” ve “toplumsal tereddütlü grup” gibi mu"lâk 

ifadeler mevzuattan çıkarılmalıdır. 

• Türkiye, kurucu oldu"u Avrupa Konseyi’nin, 2010 yılında 

yayınladı"ı Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimli"i Ayrımcılı"ıyla 

Mücadele Bakanlar Kurulu Tavsiye Kararı’na tam uyum için 

gereken tüm yasal ve politik adımları derhal yerine getirmelidir. 

• LGBT#+’ların maruz kaldıkları nefret suçları, ayrımcılık, polis 

!iddeti gibi hak ihlalleri sonrasındaki soru!turma ve kovu!turma 
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evresinde ma"duriyetlerini artıran kolluk kuvvetlerinin ve adli 

birimlerin ayırımcı ve/veya önyargılı tutumlarını bertaraf edecek 

önlemler alınmalıdır. 

• TSK’nın Sa"lık Yetene"i Yönetmeli"i’nde e!cinsellik ya da 

transseksüelli"in “cinsel kimlik ve davranı! bozuklukları” olarak 

nitelendirilmesi bertaraf edilmelidir.  

• Hükümet çalı!ma hayatında cinsel yönelim ve cinsiyet kimli"i 

ayrımcılı"ını düzenlemelidir.  

• #! duyurularında, i!e alınmada, i! ili!kisinin devamında ve i!e son 

verme süreçlerinde LGBT#+ çalı!anlara yönelik ayrımcılı"ı 

yasaklayan düzenlemeler, ayrımcılık yasa"ı kapsamında yeniden 

yapılandırılmalıdır. 

• #! Kanunu’nda “cinsiyet” e!itli"inin ardından “cinsel yönelim ve 

cinsiyet kimli"i” de kayda geçirilerek LGBT#+ çalı!anlar 

güvence altına alınmalıdır.  

• E"itim, istihdam ve sa"lık kamu ve özel kurum ve kurulu!ları ile 

hizmetlere eri!im alanlarında LGBT#+’ların ya!adıkları hak 

ihlallerini bertaraf edecek toplumsal ve kurumsal e"itim 

programları devletin pozitif yükümlülü"ü olarak uygulanmalı ve 

takip edilmelidir.  

• #nsan haklarını ilgilendiren her konuda ve bilhassa ayrımcılı"ın 

önlenmesini konu alan düzenlemeler yapılırken, Birle!mi! 

Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birli"i’nin ilgili 

birimlerinden görü! alınmalıdır.  

• #lgili düzenlemeler insan hakları örgütleri, kadınların insan 

hakları alanında çalı!an örgütler ve LGBT#+ örgütleri ile i! 

birli"i içinde hareket edilerek gerçekle!tirilmelidir.  

• Adil yargılanma sürecinin gerçekle!mesi için, kolluk kuvvetlerine 

ve yargı organlarının mensuplarına yönelik homofobi, transfobi, 
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ayrımcılık temalı insan hakları e"itimleri düzenlenmelidir. Bu 

e"itimler için sivil toplum örgütleri ile i! birli"i içinde hareket 

edilmelidir.  

• Cezaevi rejimi cinsel yönelim ve cinsiyet kimli"i itibariyle 

düzenlenmeli, izolasyon sona erdirilmelidir. 

• Hükümet yetkililerine, polise, askeriye, hapishane / gözaltı 

personeline ve cinsel yönelim ve cinsiyet kimli"ine özel vurgu ile 

yargıya uluslararası ayrımcılık yasa"ı standartları konusunda 

zorunlu e"itimler verilmelidir 

• Cinsellik konusunda devlet okulu e"itimi müfredatında için 

cinsel yönelim ve cinsiyet kimli"ini içeren kapsamlı bir çerçeve 

sa"lanmalıdır. 
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