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Giriş

Kaos GL’n�n Avrupa B�rl�ğ� desteğ� �le hayata geç�rd�ğ�

Eş�t Haklar İç�n Savunuculuğu Güçlend�rme Projes�

kapsamında hukuk alanında gerçekleşt�rd�ğ� C�ns�yet�n

Hukuken Tanınması �s�ml� etk�nl�ğ�n konuğu C�anan

Russel oldu.

Russel, etk�nl�k kapsamında c�ns�yet�n hukuken

tanınmasına dönük �y� uygulamaları katılımcılarla

paylaştı.

Russel’�n aktardıklarından öne çıkanlar şu şek�ldeyd�:

Cinsiyetin hukuken tanınması için
insan hakları standartları

C�ns�yet�n hukuken tanınması, kanun önünde

tanınma hakkının tem�n� ve korunmasına h�zmet

eder. CRPD, bu hakkı, b�rey�n özgürlüğünün ve

“başkalarıyla eş�t temelde hukuk� ehl�yetten

yararlanma” hakkının korunması olarak yorumlar.

C�ns�yet�n hukuken tanınması yan� kanun önünde

tanınma devlet ve b�rey arasında b�r �l�şk� kurulmasına

sebep olur.
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Uluslararası standartlar c�ns�yet�n hukuken

tanınmasının şu özell�klere göre olması gerekt�ğ�n�

söyler:

·Başvurucunun kend� kader�n� tay�n etmes�

(özbel�rlen�m) temel�nde olmalı.

·Bas�t b�r �dar� süreç olmalı.

·Başvuranı; tıbb� sert�f�kasyon, amel�yat, tedav�,

ster�l�zasyon veya boşanma g�b� �st�smarcı

zorunlulukları yer�ne get�rmek zorunda bırakmamalı.

·Non-b�nary k�ml�kler tanınmalı ve kabul ed�lmel�.

·Reş�t olmayanların c�ns�yet k�ml�kler�n�n tanınmasına

er�ş�mler�n�n olması sağlanmalı.

Kend� kader�n� tay�n hakkına dayalı reformlar, daha

önce hatalı belgelere sah�p trans ve çeş�tl� c�ns�yetlere

sah�p k�ş�ler�n sayısını ortaya koyuyor.

·Trans k�ş�ler�n %69’u kadarı, yalnızca ps�k�yatr�k b�r

gerekl�l�k olduğunda c�ns�yet�n hukuken tanınması

hakkına er�şem�yor.

·Ps�k�yatr�k b�r gerekl�l�k ve zorunlu ster�l�zasyon

olduğunda %90’a varan oranda c�ns�yet�n hukuken

tanınması hakkına er�ş�m sağlanamıyor.

·Ps�k�yatr�k gerekl�l�k, zorunlu ster�l�zasyon ve zorunlu

boşanma söz konusu olduğunda transların neredeyse

%92’s� c�ns�yet�n hukuken tanınması hakkına

er�şem�yor.

Bugün, Avrupa’da 8 devlet özbel�rlen�m temell�

süreçler kullanıyor. Bu devletler: Belç�ka, Dan�marka,

İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Malta, Norveç ve

Portek�z. 
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İyi örnekler açısından Malta

Malta’da noterler�n c�ns�yet� beyana göre tanıması

aşağıdak� kanunla düzenlenm�şt�r.

C�ns�yet K�ml�ğ�, C�ns�yet İfades� ve C�ns�yet Özell�kler�

Kanunu, 2015

Noter�n Görev�, Madde 5:

1.Tebl�gat, kamu belges�n�n düzenlenmes� aşağıdak�

unsurları �çer�r.

·Başvuranın doğum belges�n�n b�r kopyası

·Başvuru sah�b� tarafından k�ş�n�n c�ns�yet k�ml�ğ�n�n

doğum sırasında atanan c�ns�yete uymadığına da�r

açık, net ve b�lg�lend�r�lm�ş b�r beyan

·C�ns�yete �l�şk�n ayrıntıların bel�rt�lmes�

·Başvuranın kayıt olmak �sted�ğ� �lk �s�m

·Noterl�k mesleğ� ve noter arş�vler� yasası uyarınca

gerekl� tüm öngörülen unsurlar

2.Noter, beyannamen�n düzenlenmes� �ç�n herhang�

b�r ps�k�yatr�k, ps�koloj�k veya tıbb� belge talep

edemez.
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İyi örnekler açısından İzlanda

C�ns�yet kaydının değ�şt�r�lmes�ne �l�şk�n İzlanda

kanunu aşağıdak� g�b�d�r.

C�ns�yet Otonom�s� Kanunu, 2019

Resm� c�ns�yet kaydının değ�şt�r�lmes� hakkı, Madde 6:

·18 yaşını doldurmuş her k�ş�, Ulusal Kayıtta c�ns�yet�n�

değ�şt�rme hakkına sah�pt�r. Böyle b�r değ�ş�kl�k taleb�

İzlanda Ulusal S�c�l Müdürlüğü’ne �let�lecekt�r.

Değ�şen b�r c�ns�yet kaydına paralel olarak, başvuru

sah�b� adını değ�şt�rme hakkına sah�pt�r.

·Amel�yat, kemoterap�, hormon tedav�s� veya

ps�koterap� g�b� d�ğer tıbb� tedav�ler c�ns�yet kaydında

değ�ş�kl�k şartı olarak uygulanamaz.

·Madde 1 Paragraf 1’e göre değ�ş�kl�k, b�rey�n

değ�ş�kl�kle uyumlu k�ml�k b�lg�ler�n�n yanı sıra eğ�t�m�

ve kar�yer�ne �l�şk�n ver�ler� düzenleme hakkını �çer�r.

·Kamu kayıtları, k�ş�n�n Ulusal Nüfus ve Vatandaşlık

S�stem�nde �şlenm�ş olan c�ns�yet�n� �çerecekt�r.

·18 yaşının altındak� b�r çocuk, yasal c�ns�yet�n�

vel�s�n�n yardımıyla değ�şt�reb�l�r.

Bu �y� örnekler ve olumlu gel�mlere karşın, gel�şmen�n

durması, trans karşıtı aktörler, medyanın rolü ve

COVID-19 salgının etk�s� b�r tehl�ke olarak

bel�rmekted�r.

*Bu etk�nl�k, Avrupa B�rl�ğ�'n�n destekled�ğ� Eş�t

Haklar �ç�n Savunuculuğu Güçlend�rme Projes�

kapsamında yapılmaktadır. Bu durum, etk�nl�k

�çer�ğ�n�n ve etk�nl�kte konuşulanların AB'n�n resm�

görüşünü yansıttığı anlamına gelmemekted�r.
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