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2013’e Genel Bakış 

Kaos GL Derneği olarak 2006 yılından beri düzenli olarak lezbiyen, gey, biseksüel ve 

transların insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak için çalışıyoruz. Raporda bulunan 

ihlaller medyaya yansıyan vakalar. Bu yüzden bu rapor, lezbiyen, gey, biseksüel ve 

translar (LGBT)  açısından Türkiye’de insan hakları ihlallerinin fotoğrafını göstermiyor. 

Fotoğrafın büyük bir parçası görünmüyor. Görünmek istemiyor. Görünmek istememesinin 

birçok boyutu var. Bunun başında LGBT’lerin cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri 

nedeniyle uğradıkları ihlaller karşısında adalete erişim noktasında yeniden yeniden ihlale 

uğrayacaklarını düşünmeleri ve aynı zamanda hukuki yollara başvurduklarında bunun 

hayatlarının farklı alanlarına nasıl yansıyacağını tahmin edemiyor olmaları. İhlallere karşı 

gerek yasal düzenlemelerde gerekse uygulamada etkili korumanın olmaması, ihlalleri 

meşrulaştıran bir hal alıyor.   

Bu raporu sunarken “2013 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları 

İhlalleri İzleme Raporu” olarak sunuyoruz. Ancak eşcinsel ve biseksüel kadınların 

sorunları ve trans erkeklerin maruz kaldığı ayrımcılık ve insan hakları ihlallerine ulaşma 

noktasında yaşadığımız sıkıntı devam ediyor. Bu sıkıntıyı açmanın yollarını Kaos GL 

Derneği olarak dert etmeye devam ediyoruz. 

2013 yılı ihlallerin yanı sıra mücadelenin ve dayanışmanın yılı oldu. Gezi parkının işgaliyle 

başlayan ve tüm Türkiye’ye yayılan eylemler sonucunda farklı kesimden insanlar bir 

araya geldi. Gezi ruhuyla birlikte Türkiye’nin birçok yerinde LGBT’ler alanlara çıktı.  

Bu rapor 6 bölümden oluşuyor. Birinci bölümünde, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği 

temelli nefret suçlarına, ikinci bölümünde nefret söylemi ve ayrımcılık vakalarına, üçüncü 

bölümünde örgütlenme ve ifade özgürlüğü ihlallerine, dördüncü bölümde devam eden 

davalar ile beşinci bölümünde ise sonuçlanan davalara yer verildi. Altıncı bölümde ise 

olumlu gelişmeler kayıt altına alındı. Sonuç bölümünde ise LGBT örgütlerin insan hakları 

alanında taleplerine yer verildi. 

2013 yılında medyaya yansıyan; 4 nefret cinayeti, 1 tecavüz, 10 nefret saldırısı (ikisi 

ateşli silahla, ikisi kesici aletle), 1 linç girişimi, 1 kundaklama, 1 kaçırma vakası yaşandı. 

Ayrıca İstanbul’da polis operasyonuyla 15 trans evlerinin kapıları kırılarak gözaltına alındı. 

2013 yılında Anayasa uzlaşma Komisyonunda heteroseksüellerin daha eşit olduğu 

konusunda “uzlaşıldı” ve değişen Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununda eşcinsellik 

“gayri tabiî mukarenet” olarak damgalanmaya devam etti. 

2013 yılında medyaya yansıyan 6 ayrımcılık vakası yanşandı. 2 vaka kamuya açık alanda 

hizmet alırken yaşandı, 4 vakada ise devlet görevlileri tarafından ayrımcılık yapıldı. LGBT 

yönelik nefret suçlarında ise yargı yine bizi şaşırtmadı ve 2013 yılında sonuçlanan 

davalarda “haksız tahrik indirimi” uyguladı. 

2013 yılında LGBT öğrencilerin örgütlenmesi “toplum buna hazır değil” gerekçesiyle 

engellenirken, Mersin ve Van’da kurulan derneklerin amaçlarının “ahlaka ve Türk Aile 

yapısına” aykırı olduğu İl Dernekler Müdürlüğü tarafından tespit edildi.  

Kısacası 2013 hak ihlallerinin de mücadelenin de son hız devam ettiği bir yıl oldu. 
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Teşekkür! 

2013 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları İhlalleri İzleme Raporu her 

hangi bir proje kapsamında yayınlanmamaktadır.  

Kaos GL’nin farklı alanlarda yürüttüğü çalışmaların ortak ürünü olan bu çalışmanın 

gerçekleşmesine katkıda bulunan, Kaos GL Derneği’nin İnsan Hakları İzleme faaliyetlerine 

2007 yılından bu yana destek olan Global Diyalog Vakfına, Siyah Pembe Üçgen Derneği 

ile birlikte yürüttüğümüz HOPE Projesini destekleyen Avrupa Birliği Türkiye Temsilciliği 

DİHA Programına, Mülteci Destek Programımızı destekleyen Amerika’dan Heartland 

Alliance’a, Kaos GL’nin Medya İzleme faaliyetini destekleyen Global Fund Women’a ve 

Kaosgl.org ve Kaos GL’yi destekleyen İsveç’ten Olof Palme Center ve RFSL’ye ve SİDA’ya,  

teşekkür ederiz.  

Raporun hazırlanması konusunda, Kaosgl.org editörleri Ali Erol’a Ömer Akpınar’a, Yıldız 

Tar’a, Derneğimizin Avukatı Hayriye Kara’ya ve Kaos GL Muhabir Ağı’na ve LGBT 

Örgütlerine ve bu alanda çalışan avukat ve insan haklarına savunucularına teşekkür 

ederiz.  

 

Kaos GL Derneği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Nefret Suçları 

 

2013 yılında nefret suçlarına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Herhangi bir 

düzenlemenin olmayışı yargıya yansıyan vakalarda “önyargı saikinin” hem soruşturma 

hem de kovuşturma sırasında araştırılmaması sonucunu doğurmaktadır1. 

 

Nefret suçlarının kayıt altına alınmasına ilişkin devlet kanalında bir veri tabanı mevcut 

değildir. Tespit edilen vakalar 2013 yılı boyunca medyaya yansıyan vakalardır.  

 

2013 yılı boyunca medyaya yansıyan; 4 nefret cinayeti, 1 tecavüz, 10 nefret saldırısı 

(ikisi ateşli silahla, ikisi kesici aletle), 1 linç girişimi, 1 kundaklama, 1 kaçırma vakası 

yaşandı. Ayrıca İstanbul’da polis operasyonuyla 15 trans evlerinin kapıları kırılarak 

gözaltına alındı.  

 

Eskişehir’de Eşcinsel İlişki Bahanesiyle Gasp 

7 Ocak 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

Eskişehir’de yaşayan 38 yaşındaki E.C., internetteki bir gey sitesinde tanışıp evine gittiği 

kişi ve arkadaşları tarafından tabanca tehdidi ile cep telefonu ve bankadaki parasının bir 

bölümünün gasp edildiğini söyledi. Polis, 17-19 yaşlarındaki 4 şüpheliyi gözaltına aldı. 

 

Avcılar’da Bir Trans Kadın Saldırıya Uğradı 

18 Şubat 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

İstanbul  Avcılar’da bir trans kadın dün akşam evinin önünde iki kişinin fiziksel saldırısına 

uğradı. 

 

Dün akşam 17:30 sularında evinin önünde iki kişi tarafından darp edilen Alev adlı trans 

kadın, saldırının ardından Avcılar Merkez Karakolu’na götürüldü. Mağdurla birlikte 

karakola giden Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi kurucu üyelerinden LGBT aktivisti Michelle 

Demishevich, twitter hesabında “Mağdur aşırı derecede darp edilmişti. Karakol darp 

raporu almak için bize refakat edecek eskort dahi vermedi’’ yazdı. 

 

Zonguldak’ta Tecavüz Davasında Sanıklar Serbest 

7 Şubat 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

                                                           
1
 02.03.2014 tarihinde “Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapan 

Kanun Tasarısı” mecliste kabul edilmiştir. Anılan kanunun 122. Maddesi “(1) Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, 

engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle; 

a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini, 

b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını, 

c) Bir kişinin işe alınmasını, 

d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını, 

engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." şeklinde nefret suçları tanımlanmıştır. 

Ancak maddede “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” yer almamıştır ve madde sadece mal ve hizmetlere ulaşım 

ile ekonomik faaliyetleri koruma altına almıştır. Yaşam, vücut bütünlüğü, barıma, eğitim gibi temel haklara karşı 

işlenen nefret suçlarına ilişkin bir koruma hala mevcut değildir.  http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=15965   

http://www.kaosgl.org/yazarlar.php?id=4002
http://www.kaosgl.org/yazarlar.php?id=4002
http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=15965
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Zonguldak’ta iki kişinin zihinsel engelli bir gence tecavüz ettiği olayda sanıklar serbest 

bırakıldı. 

  

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre. Geçtiğimiz  Ağustos ayında meydana gelen olayda 

Mustafa G., iddiaya göre daha önceden tanıdığı G.K.’ye bir arkadaşının evinde 

tecavüz etti. Aynı gün G.K., kendisini arayan Cemalettin Ö. tarafından ilçede bir otele 

götürüldü ve burada tecavüze uğradı. 

  

Sanık Mustafa G.; "Mesaj gönderilen numarayı aradığımda telefonu açan kişi adının 

Aysun olduğunu söyledi. Kendisiyle 20 gün kadar konuştuk. Sesi de kadın sesine 

benziyordu. Sonra buluşmaya karar verdik. Buluşmaya gittiğimde bir erkekle karşılaştım. 

’Sen kız değil miydin?’ diye sorduğumda erkek olduğunu söyledi. Daha sonra para 

karşılığında ilişkiye girdim. Benden 50 lira istedi, 40 lira verdim. Gördüğüm kadarı ile akıl 

hastalığı belirtisi yoktu."  iddialarında bulundu.  

 

Diğer sanık Cemalettin Ö. ise kalacak yerinin olmadığını söylemesi üzerine G.K.’yi otele 

yerleştirdiğini, ancak ilişkiye girmediğini ileri sürdü.  

 

Polis Korumasındaki Eşcinsel Evlat Babası Tarafından Kaçırıldı 

25 Şubat 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

Pembe Hayat Derneği üyesi Ramazan Kalkan, erkek arkadaşı Umut Göktuğ Söyler ile 

birlikte 23 Şubat Cumartesi günü Söyler’in babası ve 7-8 kişinin saldırısına uğradıklarını 

söyledi. Kalkan’ın ifadesine göre Söyler’in albay babası, polis amcası ve diğer 

saldırganlar, Umut Göktuğ Söyler’i karga tulumba sürükleyerek kırmızı renkli bir araca 

bindirerek kaçırırken silahlı şüpheliler Ramazan Kalkan’ı ağır bir şekilde darp ettiler.  

 

Mağdur vekili Avukatı Ahmet Toköz’ün kaosgl.org’a yaptığı açıklamaya göre, Dikmen Polis 

Merkezi Umut Göktuğ Söyler’i korumadığı gibi kimlikleri ve eşkâlleri belli olan failleri 

yakalamak adına şu ana kadar hiçbir çaba göstermedi. Toköz, Umut Göktuğ Söyler’in 

hayatının tehlikede olduğunu ve kendisinden halen haber alınamadığını belirtti. Toköz 

ayrıca mağdurun yaşam hakkı ciddi bir tehlike altında olmasına rağmen etkin bir 

soruşturma yürütülmediğini ekledi ve “mağdurun eşcinsel olması ve faillerin asker ve 

emniyete yakın kişilerden oluşması olarak değerlendiriyoruz” yorumunda bulundu. 

 

Polis Bayram Sokakta 15 Transı Gözaltına Aldı! 

7 Mart 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

İstanbul’da Bayram Sokak’ta transların evlerine operasyon düzenleyen polis 15 transı 

gözaltına aldı. 

  

İstanbul LGBTT Derneği’nden Ebru Kırancı, kaosgl.org’a verdiği bilgide Polis 

operasyonunda evlerin kapıları kırıldığını ve 15 trans kadının gözaltına alındığını 

doğruladı. Gözaltına alınanlar Beyoğlu Ekipler Amirliğine götürüldü. 

  

Kaosgl.org’a konuşan Kadın Kapısı’ndan Şevval Kılıç, Bayram sokağın ablukaya alındığını 

söyledi. Dün gece de bir grup memurun geldiğini ve sokakta keşif yaptıklarını ve polisin 

baskın yapacağı evleri önceden belirlendiğini söyledi. Cinayet soruşturması yapıldığı 

yönünde duyum alsa da gözaltına alınan translara ev sahiplerinin kim olduğu, evlerde 

kimlerin çalıştığı gibi sorular yöneltildiğini söyledi. 

 

Avcılar’daki Transfobik Şiddet Bir Trans Kadını Katletti 

11 Mart 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

http://www.kaosgl.org/yazarlar.php?id=4002
http://www.kaosgl.org/yazarlar.php?id=4002
http://www.kaosgl.org/yazarlar.php?id=4002
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İstanbul Avcılar’daki Meis Sitesi yakınlarında dört gün önce darp edilmiş bir şekilde 

bulunup Bakırköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan trans kadın B.Ü. önceki gün yaşamını 

yitirdi. 

İzmir’de El Ele Yürüyen Eşcinsel Çift Saldırıya Uğradı 

26 Mart 2013 

Kaynak: Kaos GL 

İzmir Bornova’da bir grup genç, ele ele yürüyen bir eşcinsel çifte saldırdı. Perşembe 

akşamı gerçekleşen saldırı sonrasında evine giden çift, ağrılarının artması sebebiyle 

hastaneye gitti. Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği üyesi olan çiftten Fırat Yıldız, saldırı 

sonucunda çenesi kırıldığı için yarın ameliyata alınacak. 

Meis Sitesi Kurşunlandı! 

20 Mayıs 2013 

Kaynak: Kaos GL 

Meis Sitesi sakinlerinden Michelle Demishevich’in kaosgl.org’a verdiği bilgiye göre, 

Avcılar, Meis Sitesi'ne silahlı saldırı gerçekleşti. 

Translara kadınlara yönelik silahlı saldırı! 

Demishevich: Yine Topal İsmail lakaplı terörle mücadeleden gazi emeklisi biri tarafından 

Meis Sitesi 20 dakika boyunca kurşunlandı. Dün de aynı adreste kurşunlanan siteye gelen 

Avcılar İlçe Emniyet polisleri ısrarlarımıza rağmen kurşunların geldiği adresi kayıtlara 

geçirmediler. Ve bugün yeniden devletin polisinden güç alan ve giderek daha da tehlikeli 

olan bu kişiler biz transların yaşamına kastetmektedir.” dedi. 

Homofobik Saldırılara Rağmen Çukurovalı Eşcinseller Direnmekten 

Vazgeçmeyecek 

6 Haziran 2013 

Kaynak: Kaos GL 

Taksim Gezi Parkı ve yaşam haklarının ihlaline karşı alanlarda sesini duyurmaya devam 

eden Çukurova Eşcinsel İnisiyatifi üyeleri faşistlerin tacizine uğradı. 

Çukurova Eşcinsel İnisiyatifi’nden A. K.,, kaosgl.org’a yaptığı açıklamada, ulusalcı ve 

ülkücülerin tehditlerine rağmen meydanı terk etmeyeceklerini bildirdi. 

“Kaos GL’den daha önce temin ettiğimiz kitap ve dergilerle birlikte marjinal olarak 

adlandırılan birçok kitap raflarda yerini aldı. Ancak ilerleyen zamanlarda aşırı milliyetçiler 

ve ulusalcılar tarafından hakaret, sözlü taciz ve neredeyse fiziksel şiddete maruz kaldık.” 

“Toplar, ibneler” gibi hakaretlerin yanı sıra kitapların toplanmak istendiğini, LGBT 

bayrağının dalgalandığı yerinden sökülmeye çalışıldığını aktaran A. K., saldırganların kendi 

aralarında “akşam olsun öyle dağıtırız” diye konuştuklarını belirtti. 

Ege Üniversitesi, Kampüste Yaşanan Homofobik Saldırıyı Kınadı 

13 Haziran 2013 

Kaynak: Kaos GL 

Ege Üniversitesi Ziraat Cafe’de C.A. ve arkadaşı G.E. 4 Haziran günü homofobik saldırıya 

uğradı. 

Gazetecilik bölümü öğrencisi C.A. olayı şu şekilde aktardı: ”Ben ve arkadaşım kafede 

oturuyorduk. Karşı masada oturan iki şahıs uzun süre bizi göz hapsine tuttu. Ardından 

mimik ve davranışlarıyla rahatsız etmeye devam ettiler.  Arkadaşım ve ben gittikçe 

rahatsız olmaya başlayıp neden baktığını sorduk. Bunun üzerine masaya vurup kalkan 

http://www.kaosgl.org/yazarlar.php?id=4002
http://www.kaosgl.org/yazarlar.php?id=4002
http://www.kaosgl.org/yazarlar.php?id=4002
http://www.kaosgl.org/yazarlar.php?id=4002
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Radyo Sinema ve Televizyon öğrencisi “Size mi bakıyoruz lan yavşaklar, ibneler” gibi 

hakaretlerde bulundu. Ardından bağırarak soda şişesi fırlattı. Masanın altında patlayan 

şişe bacaklarımızın çeşitli yerlerinde kesikler oluşturdu.” 

 

Kuşadası’nda Bir Trans Öldürüldü 

10 Temmuz 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Dora isimli bir trans kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü. Dün 

(9 Temmuz 2013) gerçekleşen cinayet, Dora’dan haber alamayan arkadaşının Dora’nın 

evine gitmesiyle öğrenildi. 

 

Meis Sitesi’nde Transfobik Saldırılar Bitmiyor! 

24 Temmuz 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

İstanbul Avcılar’da translara yönelik saldırılarla bilinen Meis Sitesi’nde dün yeni bir saldırı 

yaşandı. Elçin Avcılar isimli trans kadın, Meis Davası dosyasında adı geçen zanlılardan 

Tuğrul Selçuk tarafından ağır bir şekilde darp edildi. 

 

İstanbul’da Bir Trans Öldürüldü! 

28 Temmuz 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

İstanbul’da Gaye adlı bir trans kadın bugün evinde ölü bulundu. Kendisinden birkaç 

gündür haber alınamayan Gaye’nin Beyoğlu Aynalıçeşme’deki evinde bir nefret cinayeti 

sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.  

 

Ankara İskitler’de Translara Linç Girişimi 

19 Ağustos 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

Ankara’nın Keçiören İskitler mevkiindeki translar dün gece (18 Ağustos 2013) saat 22:00 

sularında kadın ve erkeklerden oluşan 30 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Pembe 

Hayat LGBTT Derneği’nin web sitesinden yaptığı açıklamada 30’dan fazla transın şiddete 

maruz kaldığı, iki trans kadının durumunun ciddiyetini koruduğu ve E. G. isimli bir trans 

kadının burnunun kırıldığını ve gözünü kaybetme riskin altında olduğu belirtiliyor. 

 

İstanbul’da İki Trans Kadına Çete Saldırısı! 

5 Eylül 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

İstanbul’da 4 Eylül sabahı 15 kişilik bir grup, iki trans kadına saldırdı. 

 

Rapor almak için İstanbul Şişli Eftal Hastanesi’ne giden Duygu ve Rüya adlı kadınlar, on 

beş kişilik linç çetesinin önce sözlü, ardından satırlı saldırısına uğradı. Çevrede bulunan 

bir eczaneye sığınan yaralı kadınlar, polis tarafından Şişli Polis Merkezi’ne götürüldü. 

Görgü tanıkları, polisin linç grubundan iki kişiyi gözaltına aldığını belirtti. 

 

İstanbul’da Trans Kadına Silahlı Saldırı! 

9 Eylül 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

İstanbul’un Tozkoparan semtinde silahlı bir grup, 2 Eylül tarihinde Ezgi adlı bir trans 

kadına saldırdı. Markete alışverişe çıkan kadın, darp edilmesinin ardından grubun silahlı 

saldırısına uğradı. 

  

http://www.kaosgl.org/yazarlar.php?id=4002
http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=13724
http://www.kaosgl.org/yazarlar.php?id=4002
http://www.kaosgl.org/yazarlar.php?id=4002
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Vücuduna iki kurşun isabet eden Ezgi, yaşam tehlikesiyle Haseki Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Doktorların yoğun çabasıyla hayatta kalan Ezgi, saldırının şokunu yaşıyor. Saldırganlar ise 

henüz yakalanmadı.  

 

İstanbul’da Translara Sağlık ve Adalet Engeli 

16 Eylül 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

12 Eylül günü İstanbul Kurtuluş’ta bir trans kadın saldırıya uğradı. Görgü tanıkları, olay 

yerine çağrılan ambulansın kadını almadığını ifade etti. Saldırıya uğrayan kadının 

durumunun iyi olduğu öğrenildi.  

  

13 Eylül sabahı ise Tarlabaşı’nda Didem adlı bir trans kadın saldırıya uğradı. Bıçaklı 

saldırıyla yaralanan, parası ve cep telefonu gasp edilen Didem, şikâyet için gittiği 

karakolda polislerin ilgisizliği nedeniyle herhangi bir işlem yaptıramadı. İfadesi ancak 

İstanbul LGBTT Dayanışması Derneği gönüllüleriyle birlikte karakola tekrar gittiğinde 

alındı ve birkaç saat içinde şüpheli yakalandı. Dernek, Didem’in sağlık durumunun iyi 

olduğunu paylaştı. 

 

İstanbul’da Bir Transın Evi Kundaklandı 

25 Eylül 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

İstanbul Fulya’da bir trans kadının evi, camına bırakılan tehdit mektubunun ardından 

kundaklandı. 

  

Yaşadıklarının transfobik bir saldırı olduğunu belirten Çağla isimli kadın, tehdit 

mektubunu yazan ve evi kundaklayan kişiyle ilgili suç duyurusunda bulundu. 

 

Hatay’da Homofobik Nefret Cinayeti 

25 Kasım 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

Hatay’ın İskenderun ilçesinde homofobik bir nefretle boğulmuş ve kafası ezilerek 

öldürülmüş vaziyette bulunan F. İ. (27) cinayetinin üstü elbirliğiyle örtülmek isteniyor 

 

Tanık paylaşımlarını kaosGL.org’a ileten İskenderun LGBT toplumu üyeleri, elleri 

kelepçelenmiş, ayakları bağlanmış ve çuval geçirilmiş kafası ezilerek öldürülmüş halde 

bulunan F. İ. cinayetinin aydınlatılmayacağından kaygı duyuyorlar. 

 

Elleri kelepçelenmiş, ayakları bağlanmış ve kafasına çuval geçirilerek öldürülmüş halde 

bulunan F. İ. cinayetinin şüphelileri olarak gözaltına alınan cinayet evinin kiracıları olan üç 

Suriye vatandaşı ise 22 Kasım Cuma günü getirildikleri Adliye’den serbest 

bırakıldılar. İskenderun 8. Gün Haber basının şüpheli Suriyelileri görüntülemesinin polis 

tarafından engellendiğini yazdı.   

 

Mersin’de Transfobik Nefret Saldırısı 

24 Aralık 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

Mersin’de seks işçiliği yapan bir transseksüel, merkez Yenişehir ilçesinde geçtiğimiz gün 

bir grubun sopalı ve döner bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda ağır şekilde yaralanan trans 

kadın ambulansla Toros Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. 

 

"Sizleri burada istemiyoruz, defolun gidin buradan" diye bağırarak transfobi kusan 

saldırganlar, ellerindeki sopalar ve döner bıçaklarıyla feci şekilde yaraladıkları trans kadını 

http://www.kaosgl.org/yazarlar.php?id=4002
http://www.kaosgl.org/yazarlar.php?id=4002
http://www.dailymotion.com/video/x17hypo_cinayet-zanlisi-suriyeliler-adliyede-8gunhaber_news?start=91
http://www.kaosgl.org/yazarlar.php?id=4002
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daha sonra yoldan geçen bir aracın önüne attılar. Saldırıda kafasına aldığı döner bıçağı 

darbelerinden dolayı kesikler oluşan trans kadın Deniz’in sol bacağı kırıldı. 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

Ayrımcılık ve Nefret Söylemi 

 

2013 yılında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığa karşı koruma sağlayacak 

herhangi bir düzenleme yapılmamıştır2. “Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Kurulu Kanun Tasarısı 

Taslağı” meclis gündemine alınmamıştır. 

 

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığın engellenmesine ilişkin herhangi bir 

düzenleme yapılmazken ayrımcılığı meşrulaştıran düzenlemeler mecliste kabul edilmiştir. 

Buna göre Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile “gayri tabiî mukarenet” olarak 

tanımlanan eşcinsel ilişki “suç” olarak kabul edilmiştir. 

 

Anayasanın “kanun önünde eşitlik” başlıklı maddesinde “cinsel yönelim ve cinsiyet 

kimliği” ibarelerinin yer almamasında komisyonda uzlaşılırken CHP İstanbul Milletvekili 

Binnaz Toprak’ın öncülüğünde sunulan LGBT’lerin sorunlarına ilişkin araştırma önergesi 

Meclis’te reddedilmiştir. 

 

İstanbul Milletvekili Melda Onur, cezaevlerinde özel ihtiyaçları olan mahpuslarla ilgili 

CİSST’in (Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği)3 başlatmış olduğu çalışmalar 

bütününde ve CHP Cezaevi İzleme Komisyonu üyelerinin raporu dahilinde, LGBT 

mahpusların cezaevlerinde yaşadıkları sorunların ortaya çıkarılması için Adalet Bakanı 

Sadullah Ergin’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine verilen cevapta LGBT 

mahpusların tecrit edildiği açıkça kabul edilmiştir. 

 

Pembe kimliğe sahip bir trans erkeğin “erkek görünümünde olması” nedeniyle evlenme 

için sağlık raporunun verilemeyeceğini; ancak cinsiyetinin “kadın” olduğunu kanıtlayan bir 

sağlık kurulu raporun varlığı halinde işlem yapılabileceğini belirtmiştir. 

 

2013 yılında medyaya 6 ayrımcılık vakası yansımıştır. 2 vaka kamuya açık alanda hizmet 

alırken yaşanmıştır, 4 vakada ise devlet görevlileri tarafından ayrımcılık yapılmıştır. 

 

2013 yılında 11.’si yapılan Onur Yürüyüşünün geniş katılımlı olması ve medyada geniş yer 

bulması nefret söylemini de beraberinde getirdi. 74 muhafazakar sivil toplum örgütünün 

imzaladığı bir metinle kınandı. Anılan metinde Onur Yürüyüşünü “genel ahlaka” ve “öz 

değerlere” “saldırı” olarak değerlendirilmiştir4. 

 

 

Eşcinsellik “Suçu” İşleyen Subaylar İşten Atılacak! 

31 Ocak 2013 

Kaynak: Kaos GL 

                                                           
2
 02.03.2014 tarihinde mecliste kabul edilen “Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli 

Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı” Türk Ceza Kanunun “ayrımcılık” başlıklı 122. Maddesi 

değiştirilmiştir. Değişiklik ile mal ve hizmetlere erişim ile ekonomik faaliyetlerin engellenmesine ilişkin olarak 

nefret suçları tanımlanırken “ayrımcılık yasağı” Türk Ceza Kanunu kapsamından çıkarılmıştır.   

3
 http://www.cezaevindestk.org/duyuru-105-

ozel_ihtiyaclari_olan_mahpuslar_projesi_sonuc_raporu___kasim_2013  

4
 Ulusal ve yerel yazılı medyada yer alan ayrımcılık ve nefret söylemi içeren haberler Kaos GL 2013 Medya 

İzleme Raporu yer almaktadır. Bu nedenle bu rapora dahil edilmemiştir. 

http://www.cezaevindestk.org/duyuru-105-ozel_ihtiyaclari_olan_mahpuslar_projesi_sonuc_raporu___kasim_2013
http://www.cezaevindestk.org/duyuru-105-ozel_ihtiyaclari_olan_mahpuslar_projesi_sonuc_raporu___kasim_2013
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TBMM’deki görüşmenin ardından dün yasalaşan TSK Disiplin Kanunu ile “gayri tabiî 

mukarenet” olarak damgalanan eşcinsel ilişki “suç” olarak kabul edildi. 

  

“Doğal olmayan ilişki” nitelemesiyle ifade edilen “eşcinsellik suçu”nu işleyen subaylar, 

Meclis’ten geçen Disiplin Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) atılacak. 

  

Çalışma hayatında cinsel yönelim ayrımcılığı anlamına gelecek bu uygulama ile 

profesyonel askerler mesleklerinden olacaklar ve haklarını arayamayacaklar. 

 

Tıp Merkezinden Trans Erkeğe Açık Ayrımcılık 

5 Mart 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

İş yerinden istenen sağlık raporunu almak üzere bugün Pendik Şifa Tıp Merkezi’ne giden 

bir trans erkek, doktorların transfobisiyle karşılaştı. Kaos GL muhabirlerinden Emre 

Korlu’nun aktardığına göre olay şu şekilde gerçekleşti: 

 

Translara Özel Psikolog Muayenesi! 

“Rapor için üç bölüme gözükmesi gereken arkadaşım, ilk iki muayenesi yapıldıktan sonra 

dâhiliye bölümüne yönlendirilmiştir. Dâhiliye doktoruna cinsiyet kimliğinden bahseden 

arkadaşım, muayeneden sonra, doktorun heyeti aramasıyla psikologa da gönderilmek 

istendi. Arkadaşım bu duruma karşı çıkarak akıl sağlığının yerinde olduğunu anlatmaya 

çalıştı. 

 

“Arkadaşım başhekimle de görüşme yaptı ve başhekimden şu yanıtı aldı: “Şimdi doktor 

bakar topallık görürse ekstra ortopediye gönderir bu da öyle bir durum.” Bunun 

üzerine arkadaşım "benim cinsiyet kimliğimle bu durumu aynı kefeye mi koyuyorsunuz?" 

dese de başhekim benzer absürt örnekleri vermekte diretti. 

 

55 Yaşındaki Trans Kadın Bir Aydır Kayıp 

14 Mart 2013 

Kaynak: Evrensel 

 

İstanbul Beyoğlu’da yaşayan kas hastası 55 yaşındaki trans Gülşah Aktari'nin bir aydır 

kayıp olduğu bildirildi. Konuya ilişkin bilgi veren İstanbul LGBT Dayanışma Derneği 

aktivisti Ebru Kırancı, uzun süredir kas hastası olan Aktari'nin kaslarını kontrol 

edemediğini bu nedenle hiçbir otelin kendisini kabul etmediğini söyledi. Kayıp Aktari için 

15 gün önce Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittiğini belirten Kırancı, polisin 

kendisini, “10 gün sonra gelin” diyerek, geri gönderdiğini aktardı. Kırancı, “Polisin kaydımı 

zabıt altına alması gerekiyordu, ancak zabıt tutmadı. Ben de Cerrahpaşa'yı aradım; ancak 

orada da bir cenaze haberi duymadık” dedi. 

 

Trans Kaçırmak “Adam Kaçırma” Suçuna Dâhil Değilmiş! 

20 Mart 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

Ankara’da 3 Mart’ta kaçırdığı trans E.K.'ye cinsel saldırıda bulunan ve işkence yapan S.G., 

önce “tehlikeliliği” ve “adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı” sebebiyle tutuklandı, iki 

gün sonra ise serbest bırakıldı. Zanlı tahliyesinin ardından da tacize ve ölüm tehditlerine 

devam ederken, mağdur kadın hayati tehlikesi olduğunu belirterek önlem alınmasını 

istiyor. 

 

Trans Kadına Kaplıca da Yasak 

29 Mart 2013 

Kaynak Bianet 

 

http://www.kaosgl.org/yazarlar.php?id=4002
http://www.kaosgl.org/yazarlar.php?id=4002
http://www.kaosgl.org/yazarlar.php?id=4002


11 

 

Pembe kimliği olan trans bir kadının, Balıkesir'deki kaplıcanın havuzuna girmesine izin 

verilmedi. İstanbul LGBTT’den Ebru Kırancı, sevgilisi ile birlikte gittiği kaplıcada 

ayrımcılığa uğradığı için Gönen Savcılığı’na şikayette bulunduğunu belirtti. 

 

Eşcinseller Nerede İlişkiye Girecek? 

7 Mayıs 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

Polis bültenini “İstanbul’da iki sinemaya şok baskın” diye haberleştiren Habertürk 

gazetesi, 60 kişinin “gey ilişkiye” girdikleri gerekçesiyle gözaltına alındığını yazdı. 

  

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği marifetiyle Beyoğlu ve Şişli’de iki 

sinemaya operasyon düzenledi. Seks filmleri oynatıldığı belirtilen sinema salonlarından 60 

kişi “gey ilişki” yaşadıkları gerekçesiyle gözaltına alındılar. 

  

Gazetenin haberine göre sinemada “gey ilişki yaşadıkları tespit edilen” 60 kişiye “fuhuş” 

yapmak suçundan polis tarafından işlem yapıldı. 

 

Hükümet LGBT’leri İnkâr Etmeye Devam Ediyor! 

29 Mayıs 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

CHP İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın öncülüğünde sunulan LGBT’lerin sorunlarına 

ilişkin araştırma önergesi 29 Mayıs 2013 tarihinde Meclis’te reddedildi. 

  

Genel Kurul’da CHP Milletvekilleri Binnaz Toprak ve Aykan Erdemir ile BDP Milletvekili 

Ertuğrul Kürkçü önergenin gerekliliği hakkında konuşurken AKP Milletvekili Türkan 

Dağoğlu önergeye karşı çıktı. 

  

“Bu Bir Hastalık Değil!” 

Konuşmasına vekilleri LGBT’lerle empati kurmaya çağırarak başlayan CHP’li Toprak, 

“insanlar seçerek LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel, trans) bireyi olmuyorlar. Başkaları 

tarafından kandırılarak da olmuyorlar. Bu bir hastalık değil, tedavi edilebilecek bir şey 

değil,” dedi. 

 

AKP’li Türkan Dağoğlu: Bu Normal Dışı Bir Davranıştır 

 

LGBT önergesine karşı çıkan AKP’li Türkan Dağoğlu ise “bir tıp doktoru olarak LGBT denen 

durumun normal dışı bir davranış olduğunu” düşündüğünü söyledi. AKP’nin yasalar 

önünde herkesi eşit saydığını belirten Dağoğlu, önergenin “genel halkın onaylamayacağı 

yaşam biçimlerine kapı aralayarak, bir nevi özendirerek, toplumsal bozulmayı 

tetikleyeceğini” iddia etti. 

 

Muhafazakâr STK’lar Ahlâk Polisliğine Soyundu 

5 Temmuz 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

Muhafazakâr sivil toplum kuruluşları ortak yaptıkları açıklamayla LGBT Onur Yürüyüşünün 

görüntülerine yer veren basına “genel ahlâk” saldırısında bulundular. 

 

Onur Haftasının kapanışında, 30 Haziran’da İstanbul’da yapılan 11. LGBT Onur 

Yürüyüşü’nün basın organlarında haberleştirilmesi 74 imzalı bir açıklamayla kınandı. 

 

“İstanbul’un merkezinde gerçekleştirilen “Eşcinsel Onur Yürüyüşü”ne ait yayınları kaygıyla 

izledik” açıklaması yapan muhafazakâr Sivil Toplum Kuruluşları, geleneksel Onur 

Yürüyüşü’nün “genel ahlaka ve öz değerleri”ne yönelik bir “saldırı” olduğunu öne 

sürdüler. 

 

http://www.kaosgl.org/yazarlar.php?id=4002
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Basın organlarının yürüyüşün fotoğraflarını “gerek internetten gerek yazılı basından” 

paylaşmasını “sorumsuzca” bulan muhafazakâr stk’lar, “basını şiddetle kınıyoruz” dediler. 

 

Meclis “Heteroseksüeller Daha Eşittir” Formülünde Uzlaştı! 

13 Ağustos 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) realitesini tanımaya yanaşmayan Anayasa 

Komisyonu “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” eşitliğini hâkim ve savcıların yorumuna 

bırakmakta uzlaştı. 

 

Yeni Anayasa çalışmalarını sürdüren TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu daha önce “krize 

dönüşen” eşitlik meselesini yeniden tartıştı. AK Parti, CHP ve BDP temsilcileri “etnik 

köken” konusunda bu kez uzlaşırlarken; MHP şerhini korudu. İlk etaptaki görüşmelerde 

diğer tıkanma konusu olan “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği”nin ise madde metnine 

değil ama gerekçesine eklenmesi olasılığı ortaya çıktı. 

 

LGBT Mahpuslar Hapis İçinde Hapis! 

19 Eylül 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

Adalet Bakanı’nın LGBT mahpuslara ilişkin CHP’li Melda Onur’un soru önergesine verdiği 

cevaptan güvenlikleri gerekçe gösterilerek LGBT’lerin diğer mahpuslarla biraraya 

getirilmedikleri, yani tecrit edildikleri anlaşılıyor. 

Cezaevinde LGBT bireylerin sorunları ve hak ihlalleri önergesine Sadullah 

Ergin’den cevap 

 

İstanbul Milletvekili Melda Onur, cezaevlerinde özel ihtiyaçları olan mahpuslarla ilgili 

CİSST’in (Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği) başlatmış olduğu çalışmalar 

bütününde ve CHP Cezaevi İzleme Komisyonu üyelerinin raporu dahilinde, LGBT 

mahpusların cezaevlerinde yaşadıkları sorunların ortaya çıkarılması için Adalet Bakanı 

Sadullah Ergin’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine cevap geldi. 

  

Soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı, hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumlarına 

girişlerinde LGBT olduklarını beyan etmeleri durumunda, durumlarını belirtir sağlık kurulu 

raporu alınarak, aynı durumda olan hükümlü ve tutuklularla birlikte konumlarına uygun 

koğuşlarda barındırıldığını; ceza infaz kurumlarında ortak kullanım alanı ve sosyal 

faaliyetlere çıkartılırken, diğer hükümlü ve tutuklularla bir araya getirilmediğini bildirdi. 

 

Polis Transfobik Saldırının Failini Aramıyor! 

3 Aralık 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

Pembe Hayat Derneği avukatı Ahmet Toköz, Ankara’da Kasım ayı ortasında gerçekleşen 

transfobik saldırıyla ilgili Radikal gazetesine açıklamalarda bulundu. 

 

“Arama Çalışması Yok” 

Çankaya’da seks işçiliği yapan İdil adlı trans kadın, 16 Kasım’da müşterisi tarafından 

bıçaklanarak öldürülmek istendi. 10 gün boyunca hastanede yatan İdil’in MOBESE 

kameralarından tespit ettiği fail hâlâ bulunamadı. 

 

Evlilik Hakkının Engellenmesi 

24.02.2014 

Kaynak: T-Der 

 

2011 yılında evlenmek için başvuran pembe kimliğe sahip bir trans erkek Aras Güngör ile 

mavi kimliğe sahip Barış Sulu başvuru tarihinden bu yana evlilik işlemlerinde bürokratik 

engellemelerle karşılaşmışlardır. 

http://www.kaosgl.org/yazarlar.php?id=4002
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Ankara Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün 24.02.2014 tarihli gönderilen yazısında Yazının 

içeriğinden anlaşıldığı üzere Türkiye Halk Sağlığı Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire 

Başkanlığı, Aras Güngör’ün “erkek görünümünde olması” nedeniyle sağlık raporunun 

verilemeyeceğini; ancak cinsiyetinin “kadın” olduğunu kanıtlayan bir sağlık kurulu 

raporun varlığı halinde işlem yapılabileceğini belirtmiştir5.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Örgütlenme ve İfade Özgürlüğü 

 

Lambda İstanbul Lezbiyen Gey Biseksüel Travesti Transseksüel Kadın ve Erkekler Arası 

Dayanışma Derneği’nin kapatılmasına ilişkin bozma kararı 2008 tarihinde Yargıtay 7. 

Hukuk Dairesi Tarafından verilmiştir. Anılan kararda LGBT hakları alanında çalışan 

Dernekler “örgütlenme özgürlüğü” kapsamında olduğu açıkça belirtilmiştir. Ancak 2013 

yılında Mersin ve Van’da LGBT aktivistleri dernek kuruluş amaçlarının “ahlaka ve Türk aile 

yapısına” aykırı olduğu gerekçesiyle bürokratik engellerle karşılaşmışlardır. 

 

Örgütlenme özgürlüğünün engellenmesi üniversitelerde de devam etmiştir. Ege 

Üniversiteli LGBT’lerin öğrenci topluluğu başvurusu “toplum henüz böyle bir öğrenci 

topluluğuna hazır değil” gerekçesiyle reddedilmiştir. 

 

İnternet erişimindeki sansür6 ifade ve haber alma özgürlüklerinin engellenmesiyle kendini 

göstermiştir. Gey sosyalleşme sitesi Grindr ve Trans Erkek Bilgi Bankasının erişimi 

engellenmiştir.   

 

Erkek Erkeğe Tanışma Uygulamasına Sansür! 

11 Eylül 2013 

Haber: Kaos GL 

Gey, biseksüel ve meraklı erkekler tarafından kullanılan tanışma uygulaması Grindr, 

Türkiye’de sansürlendi. İstanbul Anadolu 14. Sulh Ceza Mahkemesi, “koruma tedbiri” 

olarak Grindr’a erişimi engelledi. Uygulamaya 10 Eylül akşamından itibaren erişilemiyor. 

 

Meğer Toplum LGBT Öğrenci Topluluğuna da Hazır Değilmiş! 

2 Ekim 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

Ege Üniversiteli LGBT’lerin öğrenci topluluğu başvurusu “toplum henüz böyle bir öğrenci 

topluluğuna hazır değil” gerekçesiyle reddedildi 

  

Ege Üniversitesi Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları ve Dayanışması 

Topluluğu üyeleri “topluluk” kaydını kabul etmeyen Rektörlüğü bugün kampüste bir 

yürüyüşle protesto etti 

 

Transsick-o: Bu Ülkede Bilgi Edinmenin Kendisi “Ayıp” 

11 Ekim 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

                                                           
5
Ankara Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün yazısı 24.02.2014 tarihli olmasına rağmen 2011 yılından beri devam 

eden bir süreç olduğu için 2013 raporuna dahil edilmiştir.  

6
 İnternet erişimi ile ilgili Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na olağanüstü yetkiler tanıyan yeni düzenleme 

Cumhurbaşkanı tarafından 19 Şubat 2014 tarihinde onaylandı. Yeni yasayla birlikte getirilen düzenlemeler ile 

LGBT’lerin ifade özgürlüğü büyük tehlike altına girmiştir http://kaosgl.org/sayfa.php?id=15765  

http://www.kaosgl.org/yazarlar.php?id=4002
http://kaosgl.org/sayfa.php?id=15765


14 

 

Transsick-o, nam-ı diğer “trans erkek bilgi bankası”, 7 Ekim’de Telekomünikasyon İletişim 

Başkanlığı (TİB) tarafından “idarî tedbir” kararıyla erişime engellendi. Transsick-o, 

kapatılma gerekçesini öğrenmek için bugün TİB’e bir dilekçe verdi. Gönüllü avukatlar da 

dava sürecini izleyecek.7 

 

Mersin Yedirenk LGBT Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği 

14 Kasım 2013 

Kaynak: Mersin LGBT 

 

Mersin Yedirenk LGBT Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği, Mersin Valiliği İl 

Dernekler Müdürlüğü’ne 04.10.2013 tarihinde kayıt olmak için başvuruda bulunmuştur. 

Yapılan başvurunun ardından İl Dernekler Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, 

Derneğin amacının Anayasa 41 (Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları), Medeni Kanun 56 

ve Dernekler Kanunu 30/b (Kanuna ve Ahlaka Aykırı Dernek Kurulamaz) maddelerine 

aykırı olduğu gerekçesiyle Dernek Tüzüğünde yer alan bu hatanın düzeltilmesi gerektiği 

aksi taktirde İçişleri Bakanlığı’ndan görüş isteneceği belirtilmiştir.8 

 

Van Valiliğinden Ekogenç’e “Cinsel Yönelim Ahlaksızlığı” Davası! 

6 Aralık 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

Van’da Gençlik ve Ekoloji Derneği Ekogenç’in tüzüğündeki “cinsel yönelim” ifadesi Valilik 

engeline takıldı.  

 

Dernekten Cevahir Yiğit Böke “Bu ülkede aslında ciddi bir ahlaksızlık var, LGBTİ’leri 

görmeyen, görmezden gelen devletin ve sistemin kendisi ahlaksızdır. Elbette dava süreci 

var, bu dava sürecinin sonucunu bekleyeceğiz ve çalışmalarımızı engellediği için de Valilik 

hakkında şikâyette bulunacağız. Mayıs 2013’te kurulduk; herhangi bir çalışma yapmamıza 

izin vermiyorlar, genel kurul düzenleyeceğiz sorun çıkartıyorlar. Yine de tüm 

engellemelere rağmen 2013 bitmeden genel kurulumuzu düzenlemek istiyoruz; çünkü 

örgütlenmek bir haktır ve bizler örgütlenirken Van Valiliğinden izin almıyoruz, devletten 

izin almıyoruz; sadece bilgi veriyoruz” dedi. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

2014 Yılında Devam Eden Davalar 

 

Cinayet Kasten Ama Cezası Yine Haksız Tahrikten! 

8 Mart 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

Katil zanlısı İlker Karataş trans seks işçisi Günce Hatun’u (19) silahla vurarak “kasten” 

öldürdü ama ceza yine “haksız tahrik” indirimiyle isteniyor. 

 

İstanbul Beylikdüzü Bizimkent Köprüsü’nde 15 Aralık 2012’de Günce Hatun’u silahla 

vurarak öldüren tutuklu İlker Karataş’ın iddianamesi hazırlandı. 

  

                                                           
7
 “Trans erkek bilgi bankası” Sick-o blogunun Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından 7 Ekim 2013 

tarihinde gerekçesiz kapatılmasının ardından 17 gün sonra da habersiz ve açıklamasız olarak erişime açılmıştır 

http://kaosgl.org/sayfa.php?id=15110   

8
 Mersin Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün Dernek Tüzüğüne ilişkin gönderilen yazının ardından Lambda 

İstanbul Lezbiyen Gey Biseksüel Travesti Transseksüel Kadın ve Erkekler Arası Dayanışma Derneği’nin 

kapatılmasına ilişkin Yargıtay kararı İl Dernekler Müdürlüğü’ne sunulmuştur ve müdürlük Derneğin kaydının 

yapılmasına karar vermiştir.  

http://transsicko.blogspot.co.uk/
http://kaosgl.org/sayfa.php?id=14966
http://www.kaosgl.org/yazarlar.php?id=4002
http://kaosgl.org/sayfa.php?id=15110
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Cinayeti itiraf eden tutuklu Karataş için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 

iddianamede, 15 Aralık 2012 tarihinde yol kenarında bekleyen Günce’yi İlker Karataş’ın 

aracına aldığı kaydedildi. 

Başsavcılık “kasten öldürme”den istenecek cezaya “haksız tahrik” indirimi yapabilmek için 

cinayet anını iddianamede şöyle hikâyelendirdi: Arabasının camının kırıldığını gören 

şüpheli, haksız bir fiilin getirdiği hiddet ve şiddetli eylemin etkisi altında kalarak maktul 

Günce koşarak köprüye çıkmış ve köprü üstünden yere düşerek ölmüştür! 

Böylece “haksız tahrik” indirimi ile katil zanlısı İlker Karataş için istenen ceza 12 yıldan 18 

yıla kadar kaydedilmiş oldu. Karataş için ayrıca cinayeti işlediği silahın ruhsatsız 

olmasından ötürü de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. 

İMC TV Muhabirine Transfobik Mahalle Baskısı 

5 Kasım 2013 

Kaynak: Kaos GL 

İMC TV muhabiri Michelle Demishevich, 2011'de Ramazan ayında yaşadığı mahalle 

baskısı ve saldırıyla ilgili şikâyetçi oldu. Olayla ilgili ilk duruşma 7 Kasım Perşembe günü 

saat 09:30’da İstanbul Çağlayan Adliyesi 20. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 

Türkiye’nin AİHM’ye Transfobiye Karşı Başvuru 

19 Temmuz 2013 

Kaynak: Kaos GL 

Gazetem Ege köşe yazarı merhum Hilmi Çınar’ın 19 Mart 2012 tarihli transları hedef alan 

yazısı, Türkiye’den AİHM’ye yapılan bir başvurunun konusu oldu. Yazı üzerine Anayasa 

Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvuru reddedilen İzmir Siyah Pembe Üçgen Derneği 

üyesi Deniz Rojda Bircan, AİHM’ye başvuru yaptı. 

Davacı Deniz Rojda Bircan, yazıda nefret söylemi kullanıldığı ve hedef gösterildiği için 

davayı açtığını belirterek AİHM’den olumlu bir karar beklediklerini söyledi. Bircan, “bu, 

LGBT hareketi adına atılmış bir adım. Daha önce de idarî para cezalarıyla ilgili 

başvurularımız oldu. İzmir Siyah Pembe Üçgen Derneği olarak bütün davaları AİHM’ye 

taşıma kararı aldık,” dedi. 

Yeni Akit’in Nefret Davası “Aşağılama” Suçundan Devam Edecek 

30 Ekim 2013 

Kaynak: Kaos GL 

Kaos GL Derneği’nin LGBT’lere (lezbiyen, gey, biseksüel, trans) yönelik nefret saçan 

yayınlarından ötürü Yeni Akit gazetesine açtığı dava bugün görüldü. 

Türk Ceza Kanunu 216/2’nin “halkın belli bir kesimini aşağılama” suçundan zarar görme 

ihtimaline karşı Kaos GL’nin davaya müdahilliği kabul edildi. 

Rosin Çiçek Davasında SPoD’un Müdahilliğine Gerekçesiz Ret! 

5 Aralık 2013 

Kaynak: Kaos GL 

Diyarbakır’da eşcinsel olduğu için öldürülen Rosin Çiçek davasının bugün görülen 8. 

celsesinde de adalet sağlanmadı. Değişen mahkeme heyeti, SPoD’un (Sosyal Politikalar 

Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği) davaya müdahilliğini kaldırırken 

dava 10 Şubat’a ertelendi. Sanık iki amca ve baba hakkındaki tutuklama kararı ise devam 

ediyor. 

http://www.kaosgl.org/yazarlar.php?id=4002
http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=13070
http://www.kaosgl.org/yazarlar.php?id=4002
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Duruşma salonuna girerken sanık yakınları güvenlik kontrolünden geçmezken davanın 

takipçisi LGBTİ aktivistlerinin üstü arandı. Arama yapan kadın polisler mavi kimlik taşıyan 

bir trans kadınının üstünü aramak istemedi.9 

 

“İbne Hakem” Davasında Futbol Federasyonu Mahkemeyi Oyalamaya Devam 

Ediyor! 

10 Aralık 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

Eşcinsel olduğu için görevine son verilen hakem Halil İbrahim Dinçdağ’ın Türkiye Futbol 

Federasyonu’na (TFF) açtığı davanın 10. duruşmasında da adalet sağlanmadı. Dinçdağ’ın 

maddi-manevi tazminat talebiyle TFF’ye açtığı dava  4 Mart 2014, saat 11:35’e ertelendi. 

  

TFF, Mahkemeyi Oyalıyor! 

Mahkemenin 2009-2010 sezonunda il hakemlerinin maç başına aldığı ücreti sorduğu TFF 

son iki davada da istenen bilgiyi vermedi. 11. duruşmada da bu bilginin sunulmaması 

halinde mahkeme sorumlular hakkında yasal işlem başlatacak. 

 

Transların Barınma Hakkına Saldırı Davasında Erteleme 

18 Aralık 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

İstanbul’da Avcılar Meis Sitesi’nde yaşayan transların barınma ve yaşam hakkına saldırı 

gerekçesiyle açılan davada duruşma 21 Nisan 2014’e ertelendi. Gizlilik kararı olmayan 

dosyada hâkim, davayı izlemeye gelen LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) 

aktivistleri ve medya çalışanlarını mahkeme salonundan dışarı çıkarttı. Şüpheliler 

hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı. 

 

TPD’den "Homofin" Adıyla Pazarlanan Sözde İlaca Suç Duyurusu 

27 Aralık 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

Türkiye Psikiyatri Derneği, bir internet sitesi üzerinden homoseksüelliği “iyileştirdiğini” 

iddia ederek satışa sunulan “homofin” adlı sözde ilaçla ilgili yasal girişimde bulundu. TPD 

Merkez Yönetim Kurulu’ndan dün yapılan açıklamada, “homofin” adlı sözde ilaçla ilgili 

valilik, Reklam Kurulu ve savcılığa şikâyette bulunulduğu belirtildi. 

 

Dernek, bir internet sitesi üzerinden homoseksüelliği “iyileştirdiğini” iddia ederek satışa 

sunulan “homofin” adlı sözde ilaçla ilgili bulunduğu yasal girişimi şöyle açıkladı: 

  

“Homoseksüelliği hastalık olarak kabul etmekle başlayan bu bilim ve etik dışı 

uygulamanın ayrıca olmayan bir hastalığı tedavi ettiği iddiasıyla içeriği bilinmeyen bir 

sözde ilacı satarak toplum sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturmakta olduğu 

görülmüştür.” 

 

Ahmet Yıldız Davasında Yine Erteleme! 

17 Ocak 2014 

Kaynak: Kaos GL 

 

Eşcinsel olduğu için babası tarafından öldürülen Ahmet Yıldız davasının 15. duruşması 

İstanbul Anadolu Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 

  

                                                           
9
 10.02.2014 tarihinde Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanmıştır. 

http://kaosgl.org/sayfa.php?id=15785  

http://www.kaosgl.org/yazarlar.php?id=4002
http://kaosgl.org/sayfa.php?id=15785
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Yıldız’ın avukatı Fırat Söyle’nin yanısıra çok sayıda avukat duruşmalara katılma talebinde 

bulundu. Avukatların yetki belgelerini hazırlamaları için süre tanınmasına karar verildi. 

Sanık baba hakkında çıkarılan kırmızı bültenin hala infaz edilmediğinin anlaşıldığı 

duruşmada, Avukat Fırat Söyle, sanığın yakalanması için teknik takip talebinde bulundu.  

Mahkeme Heyeti, sanık babanın yerinin bilinmediğini ve yakalanamadığını iddia ederek 

davayı 29 Nisan’a erteledi. Sanık baba hakkında yakalama kararı devam ediyor. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM  

 

2013 Yılında Sonuçlanan Davalar 

 

Azra Has Davası Sonuçlandı 

5 Şubat 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

Kadın cinayetleri failine 3 ayrı ağırlaştırılmış hapis cezası verildi. Aralarında Siyah Pembe 

Üçgen Derneği kurucu üyelerinden Azra Has’ın da bulunduğu 3 kadını katleden Hamdi 

Ayri hakkındaki karar açıklandı. Fail, bugün görülen karar duruşmasında 3 ayrı cinayetten 

üç ayrı ağırlaştırılmış müebbet cezası (82/1H) ve nitelik yağma suçundan 3’er kez 15’er 

yıl hapis cezasına ve ruhsatsız silah taşıma suçundan toplam 3 yıl hapis ve 2000 TL para 

cezasına çarptırıldı. 

 

Bugün görülen karar duruşmasında maktullerin avukatları dışında, davaya müdahillik 

talepleri kabul edilen Siyah pembe Üçgen İzmir Derneği, Kadın Cinayetlerini Durduracağız 

Platformu ve Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı avukatları hazır bulundu. 

 

Eskişehir’de Trans Kadına Tecavüze 8 Yıl Hapis 

15 Şubat 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

Eskişehir’de 2011 yılında bir trans kadına taciz ve tecavüzde bulunmaktan hakkında suç 

duyurusunda bulunulan Ruşen Acar, davanın karar duruşmasında 8 yıl 4 ay hapis cezası 

aldı. Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın suçunun sabit olduğuna hükmetti. 

 

Eşcinsel Öldürenin Halinden Yargıtay Anlar! 

21 Şubat 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

Haksız tahrik indirimini istisnasız onaylamaktan vazgeçmeyen Yargıtay, bir gey katiline 

daha sahip çıktı. 

  

Ağustos 2010 yılında İstanbul’da, Ahmet Ö.’yü bıçaklayarak öldüren Tolgahan Gürsoy’un 

cezasında “haksız tahrik” indirimi yapan yerel mahkemenin kararına yapılan itiraz 

Yargıtay tarafından reddedildi. 

  

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, geçen yılın Aralık ayında verdiği kararla, yerel mahkemenin 

“cezayı azaltıcı haksız tahrik ve takdiri indirim nedenlerini”ni oybirliği ile kabul etti. 

Böylece Tolgahan Gürsoy’un “kasten insan öldürmek” suçundan müebbet cezası, 

öldürdüğü kişi eşcinsel olduğu için “haksız tahrik” indirimi ile 12 yıla, bu ceza da “takdiri 

indirim” ile 10 yıla düşmüş oldu.10 

 

Eşcinsel Öldürenlere Haksız Tahrik İndirimi Otomatiğe Bağlandı 

                                                           
10

 Yargıtay onamasının ardından Anayasa Mahkemesine yapılan başvuru da reddedilmiştir 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/02/20140225-13.pdf  

http://www.kaosgl.org/yazarlar.php?id=4002
http://www.kaosgl.org/yazarlar.php?id=4002
http://www.kaosgl.org/yazarlar.php?id=4002
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/02/20140225-13.pdf
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14 Mart 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

Nefret duygusu 10 yıllık arkadaş dinlemezken, “haksız tahrik indirimi” de bir kırmızı 

tangaya bakıyor! 

 

İstanbul Bakırköy’de, 2010 yılının Haziran ayında 10 yıllık arkadaşı doktor Teyfik İlker 

İzmirlioğlu’nu öldürmekten yargılanan elektrik teknisyeni Savaş Tarkan’ın cezası, cesedin 

üzerinde kırmızı tanga olduğu için haksız tahrik indirimi ile müebbetten 13 yıla indirildi. 

 

Bursa’daki Nefret Cinayetinde İndirim Yok 

30 Ocak 2013 

Kaynak Kaos GL 

 

Bursa’da seks yaptığı inşaat işçisini öldüren tutuklu sanık Ersin Köroğlu ömür boyu hapis 

cezası ile cezalandırdı. 

 

Ersin Köroğlu’nun 5 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü Nazir Dalkılıç, Diyarbakır’dan 

Bursa’ya çalışmak için gelmişti. Köroğlu ifadesinde, kendisine oral seks yaparken yarım 

bıraktığı için Nazir Dalkılıç’ı öldürdüğünü söylemişti. 

 

Trans Cinayeti Kasten Cezası Hallice! 

4 Nisan 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

İstanbul Başakşehir’de transseksüel N.K.’yi öldürmekten yargılanan Fesih Demirhan, 25 

yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

 

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Fesih Demirhan ve 

tarafların avukatları katıldı. 

 

Duruşmada söz alan sanık Fesih Demirhan, eşcinsel ve transseksüel cinayetlerinde 

alışıldık nakaratı tekrar ederek, “kadın sandım evine gittiğimde transseksüel çıktı” 

bahanesine sarıldı. 

  

Demirhan’a, “kasten adam öldürmek” suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme 

heyeti, sanığın duruşmadaki iyi halini göz önüne alarak cezayı 25 yıla indirdi. 

 

Nefret Cinayetinde Beraat 

17 Aralık 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

İzmir’in Aliağa İlçesi’nde 2011 yılı Mart ayında başı kesilerek boş bir araziye atılan ’trans 

kadın Ece’yi öldürdükleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan 3 sanık, delil yetersizliğinden 

beraat etti. Pulat’ın yakınları kararı temyiz edeceklerini belirtti. 

 

 

ALTINCI BÖLÜM 

 

Olumlu Gelişmeler 

 

Homofobiye Karşı Mücadele Sendika Tüzüğüne Girdi 

10 Nisan 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ-SEN) yeni tüzüğü ile 

homofobiye karşı mücadele kararı aldı. 

  

http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=11980
http://www.kaosgl.org/yazarlar.php?id=4002
http://www.kaosgl.org/yazarlar.php?id=4002
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın yürürlüğe güren tüzüğüyle 

birlikte “kadın eş başkan” olacak ve Homofobiye Karşı Mücadele başlatılacak. 

 

Seks İşçileri Kırmızı Şemsiye Altında Buluşuyor! 

2 Mayıs 2013 

Kaynak: Kaos GL 

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, seks işçilerinin haklarının insan 

hakları ve emekçi hakları olduğunu vurgulayarak yola çıktı. Derneğin yönetim kurulu, 1 

Mayıs’ta yaptığı açıklamada 11 Nisan 2013 tarihinde Ankara Valiliği İl Dernekler 

Müdürlüğü’ne yapılan başvuruyla kurulduğunu belirtti. 

 

“Adalet Bakanlığı LGBT Mahpusları Tecrit Etmekten Vazgeçecek Mi?” 

14 Kasım 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, LGBT mahpusların durumlarının Meclis tarafından 

araştırılmasını istedi. 

  

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya milletvekili Veli Ağbaba, Ceza İnfaz Sisteminde 

Sivil Toplum Derneği (CİSST) tarafından hazırlanan “Özel İhtiyaçları Olan Mahpuslar 

Projesi Sonuç Raporu”nda yer verilen tespitleri ve CHP Cezaevi İnceleme ve İzleme 

Komisyonu olarak cezaevlerinde karşılaştıkları sorunları ve sıkıntıları Adalet Bakanı’na 

sordu. 

 

Trans Danışma Merkezi Derneği Kuruldu 

23 Temmuz 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

Trans geçiş sürecine dair doğru bilgiyi yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalara başlayacak 

olan Trans Danışma Merkezi Derneği (T-Der) Ankara Valiliği Dernekler Masası’na dün 

yaptığı başvuru ile kuruldu. 

 

BDP’den Fatma Şahin’e: Trans Cinayetlerini Önlemek İçin Ne Yaptın? 

30 Temmuz 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, bugün Meclis’e sunduğu soru önergesiyle Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in transfobik nefret cinayetlerini önlemeye yönelik 

çalışmaları hakkında bilgi istedi. 

 

Ata, Bakanlığın trans cinayetleri ve transfobiyle mücadelede neler yapacağına dair 

Şahin’in yazılı cevap vermesini talep etti. 

 

Binnaz Toprak Bu Kez Erdoğan’a Soruyor: LGBT’leri İnkâr Etmeye Devam Edecek 

Misin? 

20 Aralık 2013 

Kaynak: Kaos GL 

 

CHP İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak, LGBT’lerin (lezbiyen, gey, biseksüel, trans) 

yaşadığı mağduriyetleri gidermek için AKP’nin ne yapacağına dair bir soru önergesi verdi. 

Başbakan Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istenen önergede AKP’nin 

LGBT’lere yönelik siyasi, hukuki ve toplumsal eylem planı soruluyor. 

 

 

 

 

 

http://www.kaosgl.org/yazarlar.php?id=4002
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SONUÇ 

 

Türkiye Cumhuriyeti, taraf olduğu ve ulusal hukukun bir parçası haline getirdiği Birleşmiş 

Milletler Ekonomik ve Sosyal Haklar Sözleşmesi’nin, Birleşmiş Milletler Siyasi ve Medeni 

Haklar Sözleşmesi’nin ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin gereklerini yaparak insan 

hakları alanında gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. Bunun için; 

• Yeni Anayasa’nın kanun önünde eşitliği düzenleyen maddesine cinsel yönelim ve 

cinsiyet kimliği ibareleri eklenmelidir.  

• Avrupa İnsan Haklarına Sözleşmesi’ne ek 12 No’lu protokol onaylanmalıdır. 

• Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Kanun Tasarısı Taslağı Meclis gündemine alınmalı ve taslağın 

ayrımcılığı yasaklayan maddesine “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” ibareleri eklenmeli 

ve bu ibareler yasada tanımlanmalıdır. 

• Türkiye İnsan Hakları Kurumu ve Kamu Denetçiliği Kurumu görev ve yükümlülük 

alanlarına giren her türlü insan hakkı, demokrasi ve hukuk ihlallerini cinsel yönelim ve 

cinsiyet kimliği temelli yaklaşımı gözeterek ele almalı. 

• Hukuk sisteminde ayrımcılık yasağını düzenleyen maddelere cinsel yönelim ve cinsiyet 

kimliği ibareleri eklenmeli, doğrudan, dolaylı ayrımcılık ve taciz tanımları yapmalıdır.  

• Nefret Suçları ile ilgili düzenleme yaşam hakkı, beden bütünlüğü, eğitim, barınma gibi 

temel haklar ile nefret söylemini de kapsayacak şekilde genişletilmeli, cinsel yönelim ve 

cinsiyet kimliği ibareleri nefret suçları düzenlemesinde yer almalıdır. LGBT’lere (lezbiyen, 

gey, biseksüel ve trans) yönelik nefret suçlarına karşı gerekli cezai önlemler alınmalı; 

“ağır tahrik” indirimlerinin nefret suçları sonrası uygulanamayacağına dair düzenleme 

yasada yapılmalı. 

• T.C. Anayasası, Türk Ceza Kanunu, Medeni Kanun, Kabahatler Kanunu gibi kanunlar ile 

çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan yönetmeliklere dâhil olan “genel ahlak”, 

“kamu ahlakı”, “müstehcenlik”, “iffetsizlik” ve “yüz kızartıcı suçlar” gibi muğlâk ifadeleri 

mevzuattan çıkarılmalı ya da LGBT’lerin (lezbiyen, gey, biseksüel, trans) aleyhine 

yorumlanamayacak şekilde yeniden düzenlenmeli. 

• Türkiye, kurucu olduğu Avrupa Konseyi'nin, 2010 yılında yayınladığı Cinsel Yönelim ve 

Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığıyla Mücadele bakanlar Kurulu Tavsiye Kararına tam uyum için 

gereken tüm yasal ve politik adımları derhal yerene getirmeli. 

• LGBT’lerin maruz kaldıkları nefret suçları, ayrımcılık, polis şiddeti gibi hak ihlalleri 

sonrası soruşturma ve kovuşturma evresinde mağdurların mağduriyetlerini artıran kolluk 

kuvvetlerinin ve adli birimlerin ayırımcı ve/veya önyargılı tutumlarını bertaraf edecek 

önlemler alınmalı. 

• TSK’nın Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde eşcinsellik ya da transseksüelliğin “cinsel 

kimlik ve davranış bozuklukları” olarak nitelendirilmesinin ve askerlikten muaf tutulma 

sürecinde eşcinsel, biseksüel ya da trans bireylerin maruz kaldıkları onur ve haysiyet 

kırıcı uygulamalar bertaraf edilmeli. 

• Eşcinselliği “gayri tabii mukarenet” şeklinde damgalayarak cezalandıran, 

cezalandırmakla kalmayıp söz konusu suçlama ile eşcinsel subayları çalışma hayatında 

cinsel yönelim ayrımcılığına maruz bırakarak işten atılmasını düzenleyen Türk Silahlı 

Kuvvetleri Disiplin Kanunu değişmeli ve eşcinsellik suç olmaktan çıkartılmalı.  
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• Hükümet çalışma hayatında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığını düzenlemeli. 

İş duyurularında, işe alınmada, iş ilişkisinin devamında ve işe son verme süreçlerinde 

LGBT çalışanlara yönelik ayrımcılığı yasaklayan düzenlemeler yapılmalı. İş Kanunu’nda 

“cinsiyet” eşitliğinin ardından “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” de kayda geçirilerek 

LGBT çalışanlar güvence altına alınmalı. 

• Eğitim, istihdam ve sağlık kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile hizmetlere erişim 

alanlarında LGBT’lerin yaşadıkları hak ihlallerini bertaraf edecek toplumsal ve kurumsal 

eğitim programları devletin pozitif yükümlülüğü olarak uygulanmalı ve takip edilmeli. 

• İnsan haklarını ilgilendiren her konuda ve bilhassa ayrımcılığın önlenmesini konu alan 

düzenlemeleri yaparken, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’nin ilgili 

birimlerinden görüş alınmalıdır. Tüm bu çalışmaları insan hakları örgütleri, kadınların 

insan hakları alanında çalışan örgütler ve LGBT örgütleri ile işbirliği içinde hareket ederek 

gerçekleştirmelidir. 

• Ayrımcılığın ortaya çıkarılmasına yardımcı olacak istatistiksel çalışmalar yapılmalıdır.  

• Adil yargılanma sürecinin gerçekleşmesi için, kolluk kuvvetlerine ve yargı organlarının 

mensuplarına yönelik homofobi, transfobi, ayrımcılık temalı insan hakları eğitimleri 

düzenlenmelidir. Bu eğitimler için sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde hareket 

edilmelidir. 

• Cezaevi rejimi cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği itibariyle düzenlenmeli, izolasyon sona 

erdirilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


