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Yetmiş üçüncü oturum

A/73/50.

Ön listenin 74 (b) maddesi*

İnsan haklarının teşviki ve korunması: insan hakları ve temel özgürlüklerden etkin bir şekilde yararlanmayı 
geliştirmeye yönelik alternatif yaklaşımlar da dahil olmak üzere insan hakları sorunları

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı şiddet ve ayrımcılığa karşı koruma

Sekreterliğin Notu
Genel Sekreter, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı şiddet ve ayrımcılığa karşı korunma konusunda 
Bağımsız Uzman Victor Madrigal-Borloz’un İnsan Hakları Konseyi’nin 32/2 sayılı kararı uyarınca sunduğu 

raporunu Genel Kurul’a iletmekten onur duyar.

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı şiddet ve ayrımcılığa karşı korumaya ilişkin 
Bağımsız Uzman Raporu

Özet

Bu raporda, Bağımsız Uzman, belirli toplumsal cinsiyet biçimlerinin bir patoloji olarak sınıflandırılmasından 
vazgeçme sürecini ve Devletin kimliğin bir bileşeni olarak cinsiyet tanınırlığına saygı gösterme ve bunu teşvik etme 

görevinin tam kapsamını incelemektedir. Ayrıca cinsiyet kimliğine saygı gösterilmesini sağlamak için bazı etkili 
önlemlerin altını çizer ve Devletlere cinsiyet kimliğine dayalı şiddet ve ayrımcılığın nasıl ele alınacağı konusunda 

rehberlik eder.
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I. Giriş
1. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, “dünyanın tüm bölgelerinde, cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri 

nedeniyle bireylere karşı işlenen şiddet ve ayrımcılık eylemlerine ilişkin ciddi endişesini” dile getirmiştir.(17/19) 
Bu endişeyi gidermek amacıyla Bağımsız Uzman, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı şiddet ve ayrım-
cılığa karşı koruma konusunda ilgili platformları oluşturmuştur. Bu rapor, İnsan Hakları Konseyi’nin 32/2 sayılı 
kararı uyarınca Bağımsız Uzman Victor Madrigal-Borloz tarafından Genel Kurul’a sunulmuştur.

2.  İnsan Hakları Konseyi’ne sunduğu önceki raporunda (A/HRC/38/43) Bağımsız Uzman, cinsel yönelim ve cin-
siyet kimliği temelinde şiddet ve ayrımcılığın farklı biçimlerini ve özellikle bunların yoğunluğunu ve kapsamını 
sunmuştur. Cinsiyet kimliği, her kişinin derinden hissedilen içsel ve bireysel cinsiyet deneyimine atıfta bulunur; 
bu, doğumda atanan cinsiyetle ve diğer toplumsal cinsiyet ifadeleriyle uyumlu olabilir veya olmayabilir. Do-
ğumda atanan cinsiyet, kişisel beden duygusunu (bu, özgürce seçildiği durumlarda, bedensel görünüm veya 
işlevin tıbbi, cerrahi veya diğer yollarla değiştirilmesini içerebilir) da içerir. Toplumsal cinsiyet ifadelerine kıyafet, 
konuşma ve tavırlar dahildir. (1) Ayrıca, yetki sahibi bireylerin cinsiyet kimliklerinin ırk, etnik köken, göçmenlik 
durumu, eğitim ve ekonomik durum gibi diğer faktörlerle olan bağlantılarına dayalı olarak farklı yaşam dene-
yimlerini dikkate alır. Kurumsal şiddet ve cezasızlık gibi sistemik kalıpları anlamak için siyasi, yasal, sosyal ve 
ekonomik bağlamlar da dikkate alınır.

3. Cinsiyet kimliği kavramları dünya genelinde büyük farklılıklar gösterir ve köklü kültürler ve geleneklerin bir so-
nucu olarak tüm bölgelerde çok çeşitli cinsiyet kimlikleri ve cinsiyet ifadeleri mevcuttur. Kullanılan terimlerden 
bazıları hijra (Bangladeş, Hindistan ve Pakistan), travesti (Arjantin ve Brezilya), waria (Endonezya), okule ve 
agule (Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda) muxe (Meksika), fa’afafine (Samoa), kathoey (Tayland) ve 
iki ruhlu (yerli Kuzey Amerikalılar) olarak sıralanabilir. Bunlar ve diğer kimlikler, Batılı cinsiyet kimliği, cinsiyet 
ifadesi veya cinsel yönelim kavramlarını aşar ve dillere bağlı olarak “cinsiyet”, “toplumsal cinsiyet”, “toplumsal 
cinsiyet kimliği” ve/veya “cinsel kimlik” terimleri her zaman kullanılmaz. Avustralya, Bangladeş, Kanada, Hin-
distan, Nepal, Yeni Zelanda ve Pakistan da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından kültürler ve ülkeler 
- birlikte dünya nüfusunun dörtte birini temsil etmektedir(2) - hukukta ve kültürel geleneklerde erkek ve kadın 
dışındaki cinsiyetleri tanır.

4. Bu bağlamda, yasaların ve politikaların kimlik terimlerini tanımlama biçiminin, evrensel olarak korunan insan 
haklarının yasalarca tanınıp tanınmadığı ve ne ölçüde korunduğu üzerinde önemli bir etkisi vardır; dahası, 
“cinsiyet”, “toplumsal cinsiyet”, “toplumsal cinsiyet kimliği” ve “cinsiyet ifadesi” gibi terimlerin kullanımı, insan 
haklarının evrensel uygulamasını etkileyebilirken, yanlış ve olumsuz kullanımlar insan haklarını gereksiz yere 
sınırlayabilir.(3)

5. Bu rapor, doğumda atanan cinsiyetten farklı bir cinsiyetle özdeşleşen kişilere atıfta bulunmak için Birleşmiş 
Milletler’de ve bölgesel insan hakları belgelerinde sıklıkla kullanılan “trans” terimini kullanır. Transların cinsiyet 
kimliğine dayalı ayrımcılık ve şiddetten derinden etkilenen bir nüfus olduğu belgelenmiş olsa da, herkesin bir 
tür cinsiyet kimliği vardır ve cinsiyet kimliklerinin belirli bir durumda nasıl algılandığına bağlı olarak, potansiyel 
olarak şiddete ve cinsel kimliklerine karşı ayrımcılığa maruz kalabilirler. Sonuç olarak, bu raporda “cinsiyet 
çeşitliliğine sahip” terimi, cinsiyet ifadesi de dahil olmak üzere cinsiyet kimliği, belirli bir zamanda belirli bir 
durumda cinsiyet normu olarak algılanan şeyle çelişen kişilere atıfta bulunmak için kullanılmaktadır.

6.  Belirli cinsiyet kimliklerinin kabul görmüş toplumsal normlardan “sapma” olduğu fikri, tüm insanlığın insan hak-
larından yararlanabilmesi için meydan okunması gereken bir dizi önyargıya dayanmaktadır. Bu yanılgılar şun-
ları içerir: insan doğasının doğumda atanan cinsiyet temelinde bir erkek/kadın ikili sistemine göre sınıflandırıl-
ması; kişilerin yalnızca düzenli bir şekilde bu sistemde birer konum edindiği; ve sonuç olarak, kişilerin doğası 
gereği “eril” veya “dişil” olarak kabul edilen rolleri, duyguları, ifade biçimlerini ve davranışları benimsemelerinin 
yerinde bir toplumsal amaç olduğu. Sistemin temel bir parçası, erkek ve dişi arasındaki güç asimetrisidir.

7.  Cinsiyet çeşitliliği, genellikle kültür, din ve gelenek şemsiyesi altında gayri meşru bir şekilde bastırılır (A/
HRC/21/42, para. 65). Bu da mevcudiyeti ve uygulanması, zaman içinde kökenlerindeki önyargıları ve klişeleri 
pekiştiren çeşitli normatif yapılarla sonuçlanmıştır. Bu normatif yapıların arasında dini metin yorumlamaları 
göze çarpmaktadır. Bu yorumlamalarda belirli cinsel kimlik biçimleri günahkar olarak nitelendirilir, belirli cinsi-
yet kimliklerinin suç olarak nitelendirildikleri yasalar kabul edilir, ve belirli cinsiyet kimlikleri patolojik olarak tıbbi 
sınıflandırmalara dahil edilir.
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8.  Yetki sahibi tarafından 2017 yılında belirlenen tematik temellere ek olarak, bu rapor bu tür yapılarla bağlantılı iki 
tematik alanı ele almaktadır: belirli cinsiyet biçimlerinin patoloji olarak sınıflandırılmasını terk etme süreci (Ba-
ğımsız Uzman ve diğerleri tarafından “patolojiden arındırma” olarak adlandırılır) ve Devletin kimliğin bir bileşeni 
olarak cinsiyetin tanınmasına saygı duyma ve saygıyı teşvik etme görevinin tam kapsamı. Uluslararası insan 
hakları anlaşmalarına ve Birleşmiş Milletler ve bölgesel insan hakları kuruluşlarının ve özel prosedür yetki sa-
hiplerinin içtihat ve doktrinine ek olarak rapor aşağıdakilerden gelen çeşitli katkıları içermektedir: Devletler, Bir-
leşmiş Milletler ajans, program ve fonları, bölgesel insan hakları mekanizmaları, ulusal insan hakları kurumları, 
sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, dini topluluklar ve dinler arası gruplar, tıp uzmanları, akademik kurumlar ve 
diğer paydaşlar. Bu girdiler, 24 ve 25 Ocak 2017 tarihlerinde yapılan genel istişare sırasında, Mayıs 2017’de gön-
derilen bir ankete yanıt olarak, Mevcut görev sahibinin ilk raporunun İnsan Hakları Konseyi’ne (A/HRC/38/43) 
sunulmasının ardından interaktif bir diyalog sırasında, yetki sahibi tarafından 19 Haziran 2018 tarihinde ve yazılı 
olarak gerçekleştirilen bir istişare sırasında iletildi. Bağımsız Uzman, rapora olağanüstü katkılarından dolayı tüm 
paydaşlara teşekkür eder.

9. Eski ya da mevcut patolojikleştirme ile bağlantılı cinsel yönelim temelli şiddet ve ayrımcılık bu raporda ele 
alınmayacaktır, ancak yetki sahibi için bir odak alanı olmaya devam edecektir. Bu konu gelecekteki çıktı ve 
raporlarda ele alınacaktır.

II. Bazı cinsiyet biçimlerinin patoloji olarak sınıflandırılması
10. Bağımsız Uzman, hastalıkların sınıflandırılmalarının ulusal olarak uygulanması gibi tıp geleneklerinin çok oldu-

ğunun farkındadır. Bununla birlikte, bu raporda, Birleşmiş Milletler sistemi içinde sağlığı yönlendiren ve koordine 
eden otorite olan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yürütülen Uluslararası Hastalık Sınıflandırmasının(4) 
referans noktası olarak kullanılması tercih edilmiştir. Mevcut bilgilere göre, dünya çapındaki psikiyatristlerin 
yaklaşık yüzde 70’i, Uluslararası Hastalık Sınıflandırmasının onuncu revizyonunu günlük uygulamalarında diğer 
herhangi bir sınıflandırma sisteminden daha fazla kullanmaktadır.(5)

11.  Çok yakın zamana kadar, onuncu revizyon zihinsel ve davranışsal bozukluklar bölümü trans kategorisini içe-
riyordu. Son on yıldır yoğunlaşan bir şekilde, farklı sivil toplum grupları ve diğer paydaşlar bu sınıflandırmaya 
karşı çıkmak için sistematik olarak çalıştılar. Buna ek olarak, Birleşmiş Milletler ve bölgesel insan hakları uz-
manları, tıbbi sınıflandırmaları sona erdirmek ve transları patolojiden arındırmak için reform çağrısında bu-
lunmuştur. Örneğin, herkesin ulaşılabilecek en yüksek fiziksel ve zihinsel sağlık standartlarından yararlanma 
hakkıyla ilgili Özel Raportör, “ruh sağlığı tanılarının kimlikleri ve diğer farklılıkları patolojikleştirmek için kötüye 
kullanıldığını” ve “lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve intersekslerin patolojikleştirilmesi, kimliklerini hastalıklara 
indirger, bu da damgalama ve ayrımcılığı birleştirir.” diye belirtmiştir.

12.  Haziran 2018’de DSÖ, Mayıs 2019’da Dünya Sağlık Asamblesi tarafından değerlendirilecek olan sınıflandırma-
nın(6) onbirinci revizyonunu yayınlanmıştır. Cinsel sağlıkla ilgili durumlarla ilgili bir bölümde translarla ilgili yeni 
bir kategori oluşturulmuştur. “Transseksüellik” kategorisi kaldırılarak yerine “ergenlik ve yetişkinlikte cinsiyet 
uyumsuzluğu” adı verilen yeni bir kategori getirilmiştir. Kategori ikili terimlerle tanımlanmamıştır ve cinsiyet 
klişelerini dayatmamaktadır; sadece ergenlik başladıktan sonra geçerlidir ve bireyin yaşadığı cinsiyet ile ata-
nan cinsiyeti arasında belirgin ve kalıcı bir uyumsuzluk ile karakterize edilmektedir. Bu sıklıkla kişilerde “geçiş” 
arzusuna yol açmaktadır. Kişiler genelde bedenlerini hissettikleri ile uyumlu hale getirebilmek ve yaşadıkları 
cinsiyetten olarak kabul edilebilmek için “geçiş”i ister, ve hormon tedavisi, cerrahi veya diğer sağlık hizmetleri 
yoluyla ile mümkün olduğu ölçüde bunu yerine getirirler.

13.  On birinci revizyondaki yeni kategorinin, Beden uyum operasyonuna erişimi kolaylaştırmak için kullanılması 
amaçlanmıştır. Başka bir deyişle, bedeni uyumlu hale getiren tıbbi tedavi veya bir tür bedensel değişiklik iste-
meyen translara tanı koymak için hiçbir sebep yoktur. Yetki sahibi, bu değişikliklerin cinsiyet kimliğine ve cin-
siyet çeşitliliğine saygı açısından ileriye doğru atılmış büyük bir adım olarak kabul edildiğine dair tutarlı bilgiler 
almıştır.(7)

14.  Yetki sahibi, yukarıda açıklanan önlemlerden memnundur, çünkü bu yeniden sınıflandırma, bazı toplumsal 
cinsiyet biçimlerinin bir patoloji olarak yanlış algılanması üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak, bu toplum-
sal cinsiyet biçimlerinin görünürlüğünü artıracak ve bireylerin daha iyi sağlık hizmetlerine erişmesine olanak 
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tanıyacaktır. Bu bağlamda, yetki sahibi, patolojikleştirmenin kamu politikası, mevzuat ve içtihat üzerinde derin 
bir etkisi olduğunu not eder. Bu etki sayesinde patolojikleştirme dünyanın tüm bölgelerinde Devlet eyleminin 
tüm alanlarına ve ortak vicdana nüfuz etmektedir. Bazı toplumsal cinsiyet biçimlerinin bir patoloji olarak algı-
lanmasının günlük yaşamdan silinmesi uzun ve zor bir süreç olacaktır ve yetki sahibi, bu amaçla güçlü proaktif 
önlemlerin gerekli olacağına inanmaktadır.

15. On birinci revizyonda “çocuklukta cinsiyet kimliği bozukluğu” tanısı, yalnızca ergenlik öncesi çocuklarda kulla-
nılacak bir tanı olan “çocuklukta cinsiyet uyuşmazlığı” ile değiştirilmiştir. Bu önlem, tıbbi tedavi gerektirmeyen 
bir durum için teşhis oluşturduğu, cinsiyet kimlikleri veya ifadeleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalabilecek 
çocukların ilgili ihtiyaçlarını karşılamak için başka kodların mevcut olduğu, ve bu tanının varlığının toplumsal 
cinsiyet çeşitliliğine patolojikleştirici bir yaklaşımı sürdürdüğü yönünde pozisyonu olan çeşitli kuruluşlar ve pro-
fesyoneller tarafından eleştirilmiştir.(8) Tanıyı korumayı savunanlar, bunun belirli klinik ihtiyaçları karşılayacağı-
nı ve eğitim ve rıza konusunda bilgilendirme için fırsatlar sağlayacağını, klinisyenlere ve aile üyelerine rehberlik 
etmek için standartlar ve bakım yolları geliştirmenin yanı sıra araştırma çabalarını sağlayacağını ve geri ödenen 
sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlanmasıyla ilgili endişeleri hafifleteceğini düşünmektedir. 

16. Bağımsız Uzman, on birinci revizyonda çocuklukta cinsiyet uyumsuzluğu teşhisi konulu tartışmayı ve bunun 
lehinde ve aleyhinde ileri sürülen argümanları not etmiştir, ve her iki durumda da argümanların, trans ve cinsi-
yet çeşitliliğine sahip çocukların insan haklarından yararlanmaları üzerindeki potansiyel olarak önemli etkilere 
dayanmasından derin endişe duymaktadır. Yetki sahibi, kategorinin savunucuları tarafından belirlenen risklerin 
ciddiyetini kabul eder, ancak bu tür sınıflandırmaların, özellikle yasal kapasiteleri veya tercihleri kısıtlayacak 
şekilde uygulandıklarında, transların insan haklarından tam olarak yararlanmalarının önünde engel teşkil et-
mesinden endişe duymaktadır.(10) Bu nedenle yetki sahibi, bu tartışmanın, çocuğun cinsiyet kimliği ve ortaya 
çıkan özerklik hakları ışığında mevcut kanıtların analizinden ve neredeyse evrensel olarak onaylanmış Çocuk 
Haklarına Dair Sözleşme’de bulunan güçlü koruma çerçevesinden önemli ölçüde yararlanılabileceğini düşün-
mektedir.(11) Yetki sahibi, etkilenen nüfuslar da dahil olmak üzere ilgili tüm paydaşları bu sürece katılmaya teş-
vik eder. Bağımsız Uzman önemli olan ve İnsan Hakları Konseyi’nin 32/2 sayılı kararının amaçlarıyla ilgili olan 
bu meseleyi yakından takip edecektir.

III. Devletin cinsiyet kimliğini tanımamasından kaynaklanan şiddet ve ayrımcılık
17. Uluslararası insan hakları hukuku içinde, cinsiyet kimliğine saygı gösterilmesini öngören yerleşik bir çerçeve 

vardır. Birleşmiş Milletler antlaşma organları, ilkelerinde, tutarlı bir şekilde, cinsiyet ifadesi de dahil olmak üzere 
cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin de, ırk, cinsiyet, veya dinin olduğu gibi yasaklanmış ayrımcılık gerekçeleri 
olduklarını belirtmişlerdir. (12) Birleşmiş Milletler insan hakları mekanizmaları, cinsiyet ifadesi de dahil olmak 
üzere cinsiyet kimliğine dayalı insan hakları ihlalleriyle ilgili endişelerini dile getirmiştir ve Devletlere bu tür 
ihlalleri ele alma çağrısında bulunmuştur.(13)

18. Bu çerçeveye rağmen, Birleşmiş Milletler insan hakları mekanizmaları, fiziksel şiddet (cinayet, dayak, adam 
kaçırma ve cinsel saldırı gibi) ve psikolojik şiddet (tehdit, zorlama ve keyfi şiddet, zorla psikiyatrik hapsetme, 
özgürlükten yoksun bırakma gibi) dahil olmak üzere tüm bölgelerde işlenen transfobik şiddete ilişkin raporlar 
almaya devam etmektedir. (14) Ayrıca, şiddeti kınamaya ve polis koruması almaya çalışırken, transların cinsiyet 
kimliklerinin tanınmadığı gerçeğine dayanarak taciz, aşağılama, istismar veya tutuklamaya maruz kaldığı bildi-
rilmektedir. (15) Cinsiyet kimliğinin tanınmaması, tıbbi ve gözaltı ortamlarında işkence ve kötü muamele, cinsel 
şiddet ve zorla tıbbi tedavi dahil olmak üzere diğer bağlamlarda insan hakları ihlallerine de yol açabilir.(16 )

A.  Devletin cinsiyet kimliğini tanıması için yasal zemin

19. Amerika Kıtası İnsan Hakları Mahkemesi, OC-24/17,17 tarihli son danışma görüşünde, bireysel hakların teme-
linde, kişilerin benzersiz ve diğerlerinden ayırt edilebilir olarak tanınma hakkı olduğunu tespit etmiştir. Mah-
keme, bu hakka yönelik diğer kişilerin hakları tarafından dayatılanlardan başka bir sınırlama olmaksızın saygı 
duyulması gerektiğini belirtmiştir. Mahkemede ayrıca kendi kaderine karar vermek, kendini algılamak, haysiyet 
ve özgürlük ile yakın ilişki içerisinde olarak (19 ) “Kişinin bireyselliğini Devlet ve toplum önünde pekiştirmek, 
kişilerin kendi inançlarına göre kişiliklerini açığa çıkarmalarını sağlamak için meşru otoriteye sahip olunduğunu 
ima eder.”(18) düşüncesinin altı çizilmiştir.
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20. Bu bulgu, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde ve Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nde 
yer alan hakların temelini eşit derecede temsil etmektedir. Kişinin cinsiyet kimliğinin etkin bir şekilde tanın-
ması hakkı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 6. maddesinde yer alan ve daha sonra Uluslararası İnsan 
Hakları Hukuku’nda düzenlenen ve artık Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşme’nin 16. maddesinden 
başlayan, kanun önünde eşit tanınma hakkıyla bağlantılıdır, (20) ve ayrıca diğer evrensel insan hakları sözleş-
melerinde ve bölgesel insan hakları belgelerinde de mevcuttur.(21)

21. Buna karşılık, özgürlük ve özerklik ilkeleri, bir kişinin toplumda belirli bir rol oynamak için doğduğu fikriyle doğ-
rudan çelişir. Kendi belirlediği cinsiyet, roller, duygular, ifade biçimleri ve davranışlar bir kişinin özgür ve özerk 
seçiminin temel bir parçasıdır ve kişinin kimliğinin temel taşıdır. (22) Cinsiyet tanıma konusunda ayrımcılık 
yaşamama, hukukun eşit korunması, gizlilik, kimlik ve ifade özgürlüğü haklarına uygun bir şekilde erişim sağla-
mak Devletlerin yükümlülükleridir. (23)

22. Kanun önünde eşit tanınma hakkı, diğer hak ve özgürlükler için de merkezi bir ilkedir. Uygulamada, sağlık, 
eğitim, barınma, sosyal güvenliğe erişim ve istihdam ile ilgili tüm hak edişlerin Devlet bürokrasisi tarafından 
gerçekleştirilmesi bireyin tanımlanmasına bağlıdır. (24)

23. Nitekim, yasal tanınma eksikliği, ilgili kişilerin kimliğini o kadar yadsır ki, Devlet yükümlülüklerinin temelden 
kopuşu olarak bile tanımlanabilir. Bir akademisyenin ifade ettiği gibi, Devletler transların yasal haklarından 
yararlanmasını reddettiklerinde, gerçekte yaptıkları şey, neyin uygun bir vatandaş olduğuna dair bir mesaj 
vermektir. Kimlikleri gerektiğince tanınmayan translar ve cinsiyet çeşitliliğine sahip kişiler sağlık hakkından, 
hareket ve ikamet özgürlüğü haklarından ve kendi ülkesi de dahil olmak üzere herhangi bir ülkeden ayrılma 
hakkından, barınma ve sosyal güvenliğe erişimden, barışçıl toplanma ve örgütlenme haklarından(28) mahrum 
bırakılmaktadır ve eğitim bağlamında ayrımcılık, istihdamda ayrımcılık,(27) dışlanma ve zorbalığa,(26) çocuk 
haklarının ihlaline, ifade özgürlüğüne yönelik keyfi kısıtlamalara maruz kalmaktadır.

24. Benzer şekilde, keyfi tutuklama ve gözaltı, işkence ve kötü muameleden korunmak için iyi işleyen bir çerçevede 
kanun önünde eşit tanınma temel bir unsurdur. Çünkü özgürlükten yoksun bırakmanın tüm durumlarında, bire-
yin uygun şekilde tanımlanmasının Devletin hesap verebilirliğinin ilk garantisi olduğu iyi bilinmektedir.

B.  Cinsiyet kimliğinin hukuki veya fiili olarak suç haline getirilmesi

25. Bununla birlikte, dünyadaki transların ve cinsiyet çeşitliliğine sahip kişilerin büyük çoğunluğunun cinsiyetleri 
devletleri tarafından tanınmamıştır.(29) Yasal bir boşlukta yaşamak durumunda kalabilmektedirler, bu durum-
da damgalama ve önyargı, kendilerine karşı şiddet ve ayrımcılığa üstü kapalı bir şekilde izin veren, teşvik eden 
ve cezasız bir şekilde ödüllendiren ve fiili bir kriminalizasyon durumuna yol açan bir iklimde varlıklarını sürdür-
mek zorunda bırakılabilmektedirler.

26. Kişileri kimliklerine veya ifadelerine dayalı olarak suçlu sayan yasa veya yönetmeliklerin kullanılması yoluyla da 
zulme olanak sağlanır. Mesela genel ahlaka, kamu sağlığına ve güvenliğine dayalı olan yasalar ve “uygunsuz” 
veya “kışkırtıcı” olarak görülen davranışları suç sayan yasalar bunlara örnek teşkil etmektedir.(30) Kadınları var-
sayılan cinsiyetleriyle ilgili olmayan kıyafetler giydikleri için cezaya tabi tutan kıyafet kuralları veya «karşı cinsten 
giyinme» veya «karşı cinsin taklidi”nin açıkça suç sayılması bu yasalara dahildir.(31) Buna ek olarak, seks işçi-
liğini suç sayan yasalar, translara karşı orantısız bir şekilde kullanılma eğilimindedir, bu da polis istismarını şid-
detlendirir ve transları ceza adaleti sistemine iter, bazen daha fazla ayrımcılık ve şiddet vakalarına yol açar.(32)

27. Yetki sahibi ayrıca, dünyanın belirli bölgelerinde cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılığa 
uğrayan kişilerin kötü durumunu “toplumsal cinsiyet ideolojisi” terimini yeniden markalaştırma girişimi yoluyla 
meşrulaştırmayı amaçlayan popülist bir söylemin ortaya çıktığını da not eder. Orijinal anlamıyla bu terim ilk kez 
1970’lerde ortaya çıkmıştır ve diğerleri arasında siyaset bilimci Rule Krauss’un(33) çalışmalarında kullanılmıştır. 
Terim önyargılardan oluşan cinsiyet İkiliği sistemine ve tüm insanlığın insan haklarından tam olarak yararlana-
bilmesi için meydan okunması gereken toplumsal cinsiyete dayalı güç asimetrilerine atıfta bulunur. Bununla 
birlikte, alternatif ve yakın tarihli yinelemesinde, lezbiyenlerin, geylerin, biseksüellerin, transların ve cinsiyet çe-
şitliliğine sahip kişilerin insan haklarını geliştirmeye yönelik çalışmanın kültürlerarası veya antisosyal davranış 
oluşturduğu iddiası altında, insan haklarını sınırlamaya çalışan siyasi ve dini liderler tarafından bir hak karşıtı 
söylemin parçası olarak kullanılmaktadır.
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C. Cinsiyet tanıma için konulan kötü eğilimli gereksinimler

28. Bazı Devletler, transların cinsiyet kimliğini tanır, ancak resmi kayıtlarda cinsiyet veya isim değişikliği istendiğin-
de, böyle bir tanıma için insan haklarını daha da ihlal eden suistimal edici gereksinimler öne sürer. Bu gereksi-
nimler şunlardır: mecburi, zorla veya başka bir şekilde istem dışı kısırlaştırma;(34) ameliyatlar ve hormonal te-
daviler dahil geçişle ilgili tıbbi prosedürler; tıbbi teşhis, psikolojik değerlendirme ve diğer tıbbi prosedürler(35) 
veya tedavi; yetişkinler için üçüncü taraf rızası, zorunlu boşanma ve çocuklar için yaş kısıtlamaları.

29. İşkence ve diğer zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamelelere veya cezalara ilişkin Özel Raportör şunları 
belirtmiştir: “Bu uygulamalar cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılığa dayanmakta, bireylerin 
fiziksel bütünlük ve kendi kaderini tayin hakkını ihlal etmekte ve kötü muamele veya işkence teşkil etmekte-
dir”(36) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bu prosedürlere tabi tutulma zorunluluğunun bedensel özerklik 
ve kendi kaderini tayin hakkı ilkelerinin ihlali olduğu sonucuna varmıştır,(37) ve antlaşma organlarından elde 
edilen çok sayıda bulgu, Devletlere bu tür gereklilikleri ortadan kaldırmaya yönelik tavsiyeleri içermektedir.(38)

30. Birleşmiş Milletler ve bölgesel insan hakları uzmanları : “zorla, cebren veya başka türlü istem dışı yapılan teda-
viler ve prosedürler, yaşam boyu süren şiddetli fiziksel ve zihinsel acı ve ıstıraba yol açabileceğini ve işkence ve 
diğer zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezalardan muaf olma hakkını ihlal edebileceğini” 
vurgulamıştır. (39) Birleşmiş Milletler kuruluşları ayrıca “sterilizasyon gerekliliklerinin vücut bütünlüğüne, kendi 
kaderini tayin hakkına ve insan onuruna saygıya aykırı olduğunu ve translara ve intersekslere karşı ayrımcılığa 
neden olabileceğini ve ayrımcılığı sürdürebileceğini” vurgulamıştır. (40) Bu tür ihlallerin Devletlerin uluslara-
rası insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı olduğuna ve yasaklanması gerektiğine karar 
verilmiştir. (41)

31. Bazı Devlet eylemleri, insanların kendi yaşamlarına yönelik planlarını yok etme riski taşımaktadır. Örneğin 
güncellenmiş doğum belgesi almak isteyen bir transın bunu yapabilmesi için eşinden boşanmasının zo-
runlu olduğu ona bildirilmiştir ve bu durumun davası İnsan Hakları Komitesi’nde görülmüştür. (bkz. CCPR/
C/119/D/2172/2012).

32. İlk bakışta tarafsız görünen gereksinimler bile kabul edilemez engeller haline gelebilir veya cinsiyet kimliğine 
saygı gösterilmesini engellemek için kullanılabilir. Avustralya ile ilgili en son gözlemlerinde, İnsan Hakları Komi-
tesi, hormon tedavisi için gerekli olan yetkilendirme süreciyle ilgili gecikmelere dikkat çekmiştir ve bunun so-
nucunda tedavinin başarısının tehlikeye girebileceğine dair endişelerini dile getirmiştir. (CCPR/C/AUS/CO/6, 
paragraf 27 ve 28) Gerçekten de, yetki sahibine sunulan bilgilere göre, prosedürlerin tamamlanması yıllar 
almaktadır(42) ve uzun bekleme listeleri çoğu zaman çeşitli sosyal sorunlara katkıda bulunmaktadır. Bunların 
yanı sıra bu gecikmeler ciddi olumsuz sağlık sonuçları ile, uyuşturucu ve alkol sorunları ile, ve hormonlarla 
kendi kendine ilaç tedavisi girişimleri ile sonuçlanmaktadır.(43)

D. Çocukların cinsiyet kimliğinin tanınması

33. Birçok Devlet, çocukların cinsiyet tanıma prosedürlerine rıza gösteremeyeceklerini varsaymaktadır. Bu neden-
le, çocuklar çoğu kez hukuki ve fiili olarak cinsiyet tanımanın dışında tutulmakta ve buna karşılık gelen artan 
zulüm, istismar, şiddet ve ayrımcılık riski altında kalmaktadır. Son yıllarda cinsiyetin kişilerce seçilebilmesine 
izin veren ve bunu kolaylaştıran birçok yasal reforma rağmen, çok az ülke çocukların yasal cinsiyetlerini kendi 
belirledikleri cinsiyetleri ile uyumlu hale getirmelerine izin verilmektedir ve bunun yapılabildiği yerlerde genel-
likle bir yaş sınırlaması bulunmaktadır.(44)

34. Trans ve cinsiyet çeşitliliğine sahip çocuklar ve ergenler, cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığa karşı korunmak-
tadır.(45) Çocuk Hakları Komitesi, ergenlik döneminde çocuk haklarının uygulanmasına ilişkin 20. sayılı (2016) 
genel yorumunda şunları ifade etmiştir:

“…trans… ergenler, istismar ve şiddet, damgalanma, ayrımcılık, zorbalık, eğitim ve öğretimden dışlanmanın 
yanı sıra aile ve sosyal destek eksikliği veya cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine ve bilgilerine erişim 
dahil olmak üzere genellikle zulümle karşı karşıyadır. Aşırı durumlarda cinsel saldırı, tecavüz ve hatta ölümle 
karşı karşıya kalıyorlar. Bu deneyimler düşük benlik saygısı, daha yüksek depresyon oranları, intihar ve evsizlik 
ile ilişkilendirilmektedir…
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Komite, tüm ergenlerin ifade özgürlüklerine, fiziksel ve psikolojik bütünlüklerine, cinsiyet kimliklerine ve oluş-
makta olan özerkliklerine saygı gösterilmesi haklarını vurgular. … Devletler ayrıca, kamu bilincini artırarak ve 
güvenlik ve destek önlemleri uygulayarak […] trans […] ergenleri her türlü şiddet, ayrımcılık veya zorbalığa 
karşı korumak için etkili adımlar atmalıdır.”(46)

35. Ayrıca Devletler, çocuğun çıkarlarını odak noktası saymalı ve çocuğun görüşlerini ifade etme hakkına saygı gös-
termelidir. Bunu yaparken devletler, Çocuk Hakları Sözleşmesi doğrultusunda çocuğun yaşına ve olgunluğuna 
uygun olarak Sözleşme’nin 19. maddesi uyarınca oluşturulan güvencelere uygun olmaya dikkat etmelidir.(47) 
Çocukların özerkliklerini ve karar verme yetkilerini tanıyan güvencelerle ilgili olarak aşırı veya ayrımcı olmaması 
gerektiği unutulmamalıdır. Devletler ayrıca, çocuğun varlığını sürdürmesini ve gelişimini sağlama(48) ve insan 
onuruna saygılı bir çevreyi mümkün olan azami ölçüde yaratma yükümlülüklerini yerine getirmelidir.(49)

E. Veriler ve resmi belgeler

36. Herkesin ayrımcılık ve şiddetten korunması gerekirken, translar ve cinsiyet çeşitliliğine sahip kişiler için, resmi 
belgelerdeki adları ve cinsiyet bilgileri benlikleri ile uyuşmadığında risk daha da artmaktadır. Transların, başka 
sebeplerin yanı sıra, kendi belirledikleri cinsiyetlerinin resmi belgelerinde tanınmamasından da kaynaklanan 
tacize, aşağılamalara, istismara ve saldırıları bildirip polis koruması almaya çalıştıklarında tutuklamalara ma-
ruz kaldıkları Birleşmiş Milletler insan hakları mekanizmaları tarafından kaydedilmiştir.(50) Bu, daha yüksek 
düzeyde şiddet ve gasp ile sonuçlanabilir; okuldan ve resmi iş piyasasından dışlanma; ve barınma, sağlık 
hizmetleri(51) ve diğer sosyal hizmetlere erişimde ve sınırları geçmekte kısıtlamalar gibi. Doğal afetler gibi acil 
durumlarda, ayrımcılık ve şiddet özel birer risktir ve kişinin cinsiyetiyle eşleşen kimlik belgelerinin eksikliği, 
örneğin acil bakıma erişim, hizmetler ve koruma önlemleri ararken daha da kötü sonuçlar doğurabilir. (52)

37. Resmi belgeler ve veriler, hakların kullanılabilmesi ile son derecede ilişkilidir. Verilerin bireylerin kimliklerini 
uyumlu bir şeklide yansıtması, eşit tanınma hakkından yararlanmanın temel bir sonucudur. Bu veriler, daha 
sonra kimlik kartlarına, ehliyetlere ve pasaportlara yansıtılan doğum belgelerinden, sağlık kayıtları gibi en mah-
rem bilgilere kadar uzanmaktadır. Hukuk sistemleri, sürekli olarak, belirli verilerin toplanması ve paylaşılması-
nın arkasındaki mantığı ve veri yönetimini düzenleyen kuralları dikkatlice gözden geçirmelidir. Bu yapılırken 
verilerin toplanmasına ve paylaşılmasına duyulan ihtiyaç ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bu bağlamda, vekâlet 
sahibinin, uzun süredir gerekli olmayan eski ihtiyaçları karşılamayı amaçlıyor gibi görünen veya ilk etapta asla 
uygulanmaması gereken bir mantığa bağlı kalan, resmi ve gayri resmi belgelerde cinsiyet belirteçlerinin yaygın 
bir şekilde sergilenmesine olan gerçek ihtiyaç konusunda önemli şüpheleri vardır.

38. Ayrıca, verilerin toplanması gerektiğinde, bireylerin kendilerini tanımlayışlarını temel alarak, sadece uygun ve 
ilgili bilgileri dahil ederek, mahremiyet ve gizlilik ilkelerine dikkat ederek yapılmalıdır. (53) Bu bağlamda, Birleş-
miş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve anlaşma organları, Devletlerin kendi kaderini tayin hakkına 
dayalı olarak ilgili kişinin cinsiyetini yansıtan yasal kimlik belgeleri düzenlemesini tavsiye etmektedir.(54)

F. Tanıma prosedürleri

39. Şubat 2017’de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği kimlik tanıma süreçleri için belirli önerilerde 
bulunmuştur. Bu öneriler ayrımcılık yapmama yasal yükümlülüğünü, Birleşmiş Milletler insan hakları mekaniz-
malarının tavsiyelerini(55) ve uluslararası faydalı uygulamalara ilişkin bir anketi temel almaktadır. Yetki sahibi-
nin de aynı fikirde olduğu bu öneriler altında, kimlik tanıma süreçleri şu şekilde olmalıdır:

•  Başvuru sahibi tarafından kendi kaderini tayin etme esasına dayalı olmalıdır

•  Basit bir idari süreç olmalıdır

•  Başvuru sahiplerinden tıbbi sertifika, ameliyat, tedavi, kısırlaştırma veya boşanma gibi taciz edici gereklilikleri 
yerine getirmelerini istenmemelidir

•  Ne “erkek” ne de “kadın” olmayan cinsiyet kimlikleri gibi ikililik dışı kimlikler kabul edilmeli ve resmi olarak ta-
nınmalıdır

•  Reşit olmayanların cinsiyet kimliklerinin tanınmasına erişimlerinin olmasını sağlanmalıdır
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40. Yüksek temsilci, adli prosedürlerin cinsiyet kimliğinin yasal olarak tanınmasına erişimin önünde önemli ek 
engeller oluşturabileceğini, süreci gereksiz yere uzatabileceğini ve ek mali yük oluşturabileceğini belirtmiştir. 
Ayrıca bir yargıcın, özellikle bir kişinin cinsiyet kimliğinin geçerliliğini belirlemesinin istendiği durumlarda, ki bu 
son derece kişisel ve mahrem bir konudur, bireysel hakların kullanılmasına orantısız ve gereksiz müdahaleler 
oluşturabileceğini kaydetti.

IV. Cinsiyet kimliğine saygı gösterilmesini sağlamak için etkili önlemler
41. Farklı düzeylerde, tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanmasını destekleyen birden fazla kaynak vardır. Aşağıda, 

yasal tanınmayı sağlamaya yönelik özel önlemlerin de dahil olduğu, Devletleri cinsiyet kimliği temelinde şiddet 
ve ayrımcılığı ele alma yükümlülüklerini geliştirme konusunda bilgilendirmek amacıyla sunulan bu tür önlem-
lerin kapsamlı olmayan bir listesi yer almaktadır.

A. Küresel

42. 2016 yılında, Çocuk Hakları Komitesi ve bir grup Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanı, Amerika Kıtası İnsan 
Hakları Komisyonu, Afrika İnsan ve Halk Hakları Komisyonu ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları yüksek temsilcisi, 
dünya çapındaki Hükümetleri tıbbi sınıflandırmalarda reform yapmaya ve lezbiyen, gey, biseksüel ve translara 
yönelik her türlü zorla tedavi ve prosedürü önlemeye yönelik tedbirler almaya çağırmıştır. (56) Birleşmiş Mil-
letler Kalkınma Programı, ülkelerin mevcut yasaların, politikaların, düzenlemelerin ve uygulamaların cinsiyetin 
yasal olarak tanınmasına erişim sağlayıp sağlamadığının ve insan hakları standartlarına ne ölçüde uygun oldu-
ğunun değerlendirilmesine olanak sağlayan bir değerlendirme aracı geliştirmiştir.(57)

43. 2017 yılında, bir dizi Birleşmiş Milletler uzmanı ve Amerika Kıtası İnsan Hakları Komisyonu, Afrika İnsan ve 
Halkın Hakları Komisyonu ve Avrupa Konseyi, Devletlere taciz edici koşullar olmaksızın hızlı, şeffaf ve erişilebilir 
olacak ve genç transları da kapsayacak şekilde yasal cinsiyet tanımayı kolaylaştırma çağrısında bulunan bir 
bildiri yayınlamıştır.( 58)

B. Bölgesel

44. 2009 yılında, Avrupa Konseyi İnsan Hakları yüksek temsilcisi, “insan hakları ve sağlık hizmetleri perspektifinden 
bakıldığında, tıbbi bakıma muhtaç bir durumun tedavisine erişim sağlamak için herhangi bir akıl hastalığının 
teşhisine gerek olmadığını”.(59) belirten bir bildiri yayınlamıştır. Bu görüş daha sonra Avrupa Parlamentosu tara-
fından verilen insan hakları, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine ilişkin 28 Eylül 2011 tarihli kararda kabul edilmiş-
tir(60) Avrupa Parlamentosu 4 Şubat 2014 tarihli kararında “Komisyon, cinsiyet kimliği bozukluklarını ruhsal ve 
davranışsal bozukluklar listesinden çıkarmak ve Uluslararası Hastalık Sınıflandırmasının on birinci versiyonuyla 
ilgili görüşmelerde patolojik olmayan bir yeniden sınıflandırma sağlamak için Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde 
çalışmaya devam etmelidir.”(61) şeklinde yinelemiştir. 2015 yılında, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üye 
Devletlere “ulusal düzeyde kullanılan hastalıkların sınıflandırmalarını değiştirmeleri, uluslararası sınıflandırmala-
rın değiştirilmesini savunmaları, çocuklar da dahil olmak üzere transların akıl hastası olarak etiketlenmemelerini 
sağlamaları ve gerekli tıbbi tedaviye damgalanma olmaksızın erişim sağlamaları” çağrısında bulunmuştur.

45. Nisan 2017’de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, cinsiyet tanıma prosedürlerine erişim için bir ön koşul olarak 
zorunlu kısırlaştırmanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğuna karar vermiştir. (63) Bu karar, Av-
rupa Konseyi’ne üye Devletler arasında bir dizi hukuk reformu sürecini harekete geçirmiştir, çünkü bu Devlet-
lerden 20’si hala cinsiyetlerin tanınmasına erişim için transların kısırlaştırılmasını gerektirmekteydi. 14 Avrupa 
Devleti’nin hala bu uygulamaya gerektirdiği bildirilmektedir.(64 )

46. Amerika Devletleri Örgütü, son on yıldır, nüfus kayıt sistemleri için en iyi uygulamaları ve standartları teşvik et-
meyi amaçlayan Evrensel Sivil Kayıt ve Kimlik Hakkı için Amerika Kıtası Programını geliştirmiştir.(65) 24 Kasım 
2017’de Amerika Kıtası İnsan Hakları Mahkemesi, taciz edici gereklilikler olmaksızın hızlı, şeffaf ve erişilebilir 
resmi cinsiyet tanıma sağlanmasına ilişkin olarak özgür ve bilinçli seçime ve kişisel bütünlüğe saygı duyarak 
Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki Devlet yükümlülükleri hakkında bir danışman görüşü yayın-
lamıştır. (OC-24/17)
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47. Afrika İnsan ve Halk Hakları Komisyonu tarafından 2014 yılında Luanda’da 55. olağan oturumu düzenlenmiştir. 
Bu oturumda, gerçek veya atfedilen cinsel yönelimleri veya cinsiyet kimlikleri temelinde kişilere yönelik şiddete 
ve diğer insan hakları ihlallerine karşı korunmaya ilişkin bir karara ulaşılmıştır. Bu karar, Afrika şartı kapsamında, 
cinsel yönelim ve cinsiyet eşitliğinin şiddetten ve ayrımcılık da dahil olmak üzere diğer insan hakları ihlallerin-
den korunması için gerekçesidir. Son olarak, Komisyon, 4 numaralı genel yorumunda (66) cinsiyet ve cinsiyet 
kimliğini içeren kapsamlı olmayan bir ayrımcılık gerekçesi listesi yayınlamıştır.

C. Ulusal

1. Mevzuat önlemleri

Kanun yoluyla patolojiden arındırma

48. Bazı Devletler, Arjantin, Danimarka ve Malta’da olduğu gibi, transların uygun tedaviye erişimlerini sağlarken, 
trans olmanın sağlık sisteminde patolojiden arındırılmasına doğru ilerlemiştir. Transları patolojiden arındıran 
kanunlar genellikle cinsiyet kimliği yasalarıyla birlikte, hemen öncesinde veya hemen sonrasında kabul edil-
miştir.

49. Arjantin’de 2010 yılında Devlet, ruh sağlığı alanında yalnızca “cinsel kimlik” temel alınarak herhangi bir teşhis 
konulmasını yasaklayan Ulusal Akıl Sağlığı Yasasını kabul etmiştir.(67) 2016’da Malta, bir kişinin cinsel yö-
nelimini, cinsiyet kimliğini ve cinsiyet ifadesini patolojiden arındırırken yetişkinler ve küçükler için translara 
özgü sağlık hizmetlerine damgalanmaya sebep olmaksızın erişim sağlayan bir yasayı kabul etmiştir.(68) Aynı 
yıl, Danimarka Parlamentosu, Danimarka sağlık yönetim sisteminin zihinsel ve davranışsal bozukluklarla ilgili 
bölümünden trans kategorilerini çıkarmaya karar vermiştir. Değişiklik 1 Ocak 2017’de yürürlüğe girmiştir.(69)

50. Diğer Devletler de, çeşitli cinsiyet kimliklerinin patolojiler olarak sınıflandırılmasının kaldırılmasına yönelik ben-
zer adımlar atmıştır. Örneğin, İsveç’te, translarla ilgili çeşitli teşhis kodları, 2009 yılında Uluslararası Hastalık Sı-
nıflandırmasının onuncu revizyonunun İsveç versiyonundan, potansiyel olarak saldırgan oldukları ve önyargıya 
katkıda bulunabilecekleri gerekçesiyle kaldırılmıştır.(70) Fransa, 2010 yılında transseksüelliği uzun vadeli psi-
kiyatrik durumlar listesinden çıkarmıştır. O zamandan beri, diğer bazı Devletler cinsiyet farklılığına bir psikiyat-
rik bozukluk olarak yaklaşmaktan uzaklaşmaktadır. Örneğin, Macaristan’da, Sağlık Meslek Yüksek Okulu’nun 
Psikiyatri ve Psikoterapi Bölümü ve Konseyi, Hükümetin talebi üzerine 2013 yılında, transseksüelliğin bir akıl 
hastalığı olarak kabul edilemeyeceğini savunan bir görüş yayınlamıştır.

Cinsiyet kimliğinin yasal olarak tanınması

51. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından belirtildiği gibi, cinsiyet kimliğinin anayasa me-
tinlerinde ayrımcılığa karşı korunan esaslara dahil edilmesinin en iyi uygulama olduğu kanıtlanmıştır. Bu yakla-
şım Bolivya Çokuluslu Devleti(71) Fiji ve Malta’da(72) benimsenmiştir.

52. Bugüne kadar, dünya çapında 10 ülke kendi kaderini tayin hakkına dayalı bir yasal tanıma modelini benimse-
miştir: 2012’de Arjantin; 2014 yılında Danimarka; 2015 yılında Kolombiya İrlanda ve Malta; 2016 yılında Norveç; 
2017 yılında Belçika; 2018’de Avusturya, Brezilya ve Pakistan. Bunların arasında Belçika ve Danimarka birkaç 
aylık bir bekleme süresi uygulamaktadır.

53. Arjantin, tıbbi teşhis, tıbbi tedavi, kısırlaştırma ve boşanma gibi taciz edici gerekliliklerden arındırılmış bir süreç 
oluşturarak ve ayrıca ücretsiz ve bilgilendirilmiş onam temelinde hormon tedavisine ve beden uyum operas-
yonlarına erişimi garanti edererek 2012 yılında cinsiyet kimliği konusunda öncü bir yasayı kabul etmiştir. Yetki 
sahibi tarafından en iyi uygulama olarak kabul edilen bir model kapsamında, yasa ayrıca Devlete cinsiyete 
dayalı sağlık hizmetlerini kapsama yükümlülüğünü de koymuştur.(73)

54. Arjantin’in cinsiyet kimliği yasası kendi kaderini tayin etme hakkına dayalı basit bir idari süreç uygulamaktadır. 
Bu süreçte resmi belgelerdeki isim ve cinsiyet belirteçleri herhangi bir istismar şartı olmaksızın nüfus sicili 
aracılığıyla değiştirilebilir.(74) Avusturya,(75) Belçika,(76) Danimarka,(77) İrlanda,(78) Malta(79) ve Norveç’te 
(80) de benzer süreçler uygulanmaktadır.



12

55. Uruguay(81) ,Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nda da uygulanan bir yasayı kabul etmiştir.(82)Bu 
yasaya göre, öncesinde yargıdan onay alma şartı olmadan resmi belgelerdeki isim ve cinsiyet belirteçlerinde 
değişiklik yapılmasına izin verilir. Ancak başvuranın bir cinsiyet disforisi geçmişine sahip olduğunu kanıtlaması 
gerekmektedir. Benzer şekilde, Slovenya’da, merkezi kayıt yasasının uygulanmasına ilişkin kurallar(83), yasal 
cinsiyet tanımayı nispeten hızlı bir idari prosedür olarak tanımlamaktadır, ancak tıbbi bir sertifika gereklidir. 
İsim değişikliği prosedürü, yeni bir cinsiyet belirteci alma prosedüründen ayrıdır ve tıbbi sertifika gerektirmez. 
İsim değiştirme prosedürü reşit olmayanlar tarafından erişilebilirken (ebeveyn onayıyla), cinsiyet belirtecini 
değiştirme prosedürü erişilemez.(84) Avustralya’da pasaportlardaki cinsiyet belirteçleri E (erkek), K (kadın) 
veya X (belirsiz/interseks/belirtilmemiş) olarak değiştirilebilir. Avustralya’da ayrıca cinsiyet belirteçleri federal 
hükümet kayıtlarında da değiştirilebilir. Ancak her iki durumda da bir tıp uzmanının veya bir psikoloğun beyanı 
gereklidir.(85)

Gizlilik ve mahremiyet hakkı

56. 6. ve 9. maddeler uyarınca, Arjantin’in cinsiyet kimliği yasası, mahremiyet hakkının korunması, orijinal doğum 
kaydına erişim kısıtlamaları ve kayıtlardaki cinsiyet ve isim değişikliklerinin tam gizliliği ile ilgili güvenceler sağlar.

Çocuklar ve cinsiyet kimliğinin yasal olarak tanınması

57. Avrupa’da sekiz ülkede cinsiyet tanıma başvurusunda yaş sınırlaması yoktur: Avusturya, Azerbaycan, Hırvatis-
tan, Estonya, Almanya, Malta, Moldova Cumhuriyeti ve İsviçre. Belçika, İrlanda, Hollanda ve Norveç’te 16 yaş ve 
üzeri çocuklar cinsiyet tanıma alabilirler. Şu sırada Norveç’te ayrıca 6 ila 16 yaş arasındaki reşit olmayanların, 
bir ebeveyn veya vasi ile birlikte yaptıkları cinsiyet tanıma başvuruları kabul edilmektedir. Lüksemburg’da 5 
(86) yaşının üzerindeki küçükleri kapsayacak şekilde incelenmekte olan bir yasa tasarısı bulunmaktadır. Madde 
5 uyarınca, Arjantin’in cinsiyet kimliği yasası, 18 yaşın altındaki çocukların açık rızası ile ve çocuğun bir avukat 
tarafından temsil edilmesi şartıyla başvurulara izin vermektedir. Yasanın çocuk hakları sözleşmesinden açıkça 
bahsetmesi dikkat çekicidir, bu da çocuk hakları konusundaki kanun külliyatına, kanun bilgisi ve uygulanma-
sında saygı gösterilmesini sağlamak için iyi bir uygulamadır.

Kötü eğilimli gereksinimleri kısmen kaldırılması

58. Ekim 2017’de Yunanistan Parlamentosu, cinsiyetlerinin yasal olarak tanınması için transların kısırlaştırmaya tabi 
tutulması şartını kaldırdı, ancak diğer suistimal şartlarının devam ettiği bildiriliyor. (87) 8 Mayıs 2018 tarihinde, 
Ulusal Meclis Pakistan, 2018’de transları koruma (Hakların Korunması) Yasası’nı kabul etmiştir. Bu yasa kendi 
kaderini tayin etmeye dayalı olarak, transların haklarını korumasını ve ehliyet ve pasaportta ve Ulusal Veri Ta-
banı ve Kayıt Kurumu verilerinde cinsiyet değiştirme hükümlerini içermektedir. 

Tazminat

59. 21 Mart 2018’de İsveç Parlamentosu, cinsiyetlerinin yasal olarak tanınması ve toplumlarının meşru vatandaşları 
olmaları için 1972 ve 2013 yılları arasında zorla kısırlaştırılan translara tazminat ödeme kararını almıştır. (88) 
600 ila 700 kişi 22.500 € tazminat almaya hak kazanmıştır. İsveç, dünyada translara zorla kısırlaştırmanın ciddi 
insan hakları ihlallerini tazmin eden ilk ülkedir.(89)

2. Yargı eylemi

60. Adalet kurumlarının kararları genellikle transların cinsiyet kimliğine yönelik korumanın gelişimini göstermiştir.

Cinsiyet tanıma hakkı

61. Eylül 2017’de, Botswana Yüksek Mahkemesi, Yazı İşleri Müdürü›nün bir transın ulusal kimlik kartındaki cinsiyet 
belirtecini değiştirmeyi reddetmesinin makul olmadığına ve transın haysiyet, mahremiyet, ifade özgürlüğü, 
yasaların eşit korunması, ayrımcılığa uğramama ve insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz kalmama 
özgürlüğü(90) haklarını ihlal ettiğine karar vermiştir. Kenya›da Yüksek Mahkeme 2014›te transların devlet ta-
rafından verilmiş, adlarını taşıyan (adlarının yasal olarak değiştirildiği) ve cinsiyet belirteci kaldırılmış belgeler 
edinme hakkına sahip olduğuna karar vermiştir.(91) Ancak yasal dayanak, yasanın açıkça bir cinsiyet belirteci-
nin belgeye dahil edilmesini gerektirmediği durumlarla sınırlıydı. Buna ek olarak, Şubat 2017’de, Yüksek Mah-
keme, Kütük Kayıt İşleri Dairesi’ne beş transın kimlik belgelerinde isim değişiklikleri uygulama emri vermiştir ve 
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2017’nin sonlarında, Yüksek Mahkeme, Kütük Kayıt İşleri Dairesi’nin kimlik belgelerindeki isim değişikliklerini 
tekrar tekrar uygulamaması ve önceki mahkeme kararlarını uygulamaması üzerine onlara 30 milyon Kenya 
şilini tazminat vermiştir. (92)

62. Şili Yüksek Mahkemesi, 2018 yılının Mayıs ayının sonunda, ülkeye vatandaş transların, cinsiyet kimliklerini ka-
nıtlamak için ameliyat veya hormonal tedaviye ihtiyaç duymadan Devlet kayıtlarında adlarını ve cinsiyetlerini 
değiştirebileceklerine karar vermiştir.(93) Kolombiya’da Anayasa Mahkemesi Şubat 2017’de transların kimlik 
belgelerinde adlarını cinsiyet kimlikleriyle aynı hizaya getirmelerine hak tanımıştır.(94) Mayıs 2017’de Ekvador 
Anayasa Mahkemesi, beden uyum operasyonu geçiren bir trans erkeğin davasında, Nüfus, Kimlik ve Tescil 
Genel Müdürlüğü’nün kişinin doğum kaydını kadından erkeğe değiştirmesine karar vermiştir. Mahkeme, Ulusal 
Meclis’i, transların kimlik kartlarındaki cinsiyet belirteçlerini değiştirmek için bir yıl içinde bir prosedür oluştur-
maya çağırmıştır.(95) 2016 yılında Peru Anayasa Mahkemesi, hukuk sisteminde uygulanan geleneksel cinsiyet 
tanımını, kişinin yaşadığı “sosyal, kültürel ve kişilerarası gerçeklikler içinde” olarak değiştirmiştir.(96) Ancak, 
yasal tanınma süreci hala yargısaldır.(97)

63. Bangladeş, Hindistan, Nepal ve Pakistan’ın belirli belgelerde üçüncü bir cinsiyeti tanıyan Yüksek Mahkeme 
kararları veya Bakanlar Kurulu kararları vardır, ancak bu ülkelerin çoğunda uygulama önlemleri tutarsızdır. 
Hindistan’da, bir Yüksek Mahkeme kararı(98), transların erkek, kadın veya üçüncü bir cinsiyet kimliği olarak ta-
nımlama haklarını onaylar, ancak pasaport detaylarında değişiklik yapılabilmesi için beden uyum operasyonu 
geçirildiğini kanıtlanması şartı da dahil olmak üzere idari uygulamalar yoluyla uygunluk kriterlerinin getirildiği 
bildirilmiştir.(99) 2007’de Nepal Yüksek Mahkemesi, Hükümetin, kendi kaderini tayin etme temelinde ve tıbbi 
gereklilikler olmaksızın üçüncü bir cinsiyeti tanımasını talep etmiştir; bu, Anayasa’da üçüncü bir cinsiyetin 
tanınmasından kaynaklanan bir yükümlülüktür. Bununla birlikte, trans kadınların kadın olarak tanınması veya 
trans erkeklerin erkek olarak tanınması seçenekleri olmaksızın yalnızca üçüncü bir cinsiyet kimliğine odakla-
nılmış durumdadır. (100) 23 Ocak 2017’de Yüksek Mahkeme, Nepal Hükümeti’ne transların isimlerini değiştir-
melerine izin veren bir politikanın geliştirmesi talimatını vermiştir.(101) Tayland’da İdare Mahkemesi, Savunma 
Bakanlığı’nın trans kadınları askerlik hizmetinden muaf tutarken damgalayıcı olmayan bir dil kullanılması ge-
rektiğine karar vermiştir. Karar sonucunda Askeri İşe Alım Daire Başkanlığı’nın muafiyet belgelerinde “cinsiyeti 
doğumdaki cinsiyetiyle uyuşmayan” kişilere atıfta bulunulmasına karar verilmiştir.(102) Daha önceki uygulama, 
trans kadınları askerlik hizmetinden muaf tutmak için kullanılan formda “kalıcı bir zihinsel bozukluktan” muz-
darip olarak tanımlamalarıydı. (103)

64. Hollanda’da, Roermond Limburg Bölge Mahkemesi 28 Mayıs 2018’de Devletin ulusal ve uluslararası standart-
lar uyarınca kişilerin kendi kaderini tayin etme temelinde yasal olarak ne erkek ne de kadın olarak tanımlana-
bilmesi için bir yol sağlaması gerektiğine karar verilmiştir. (104)

Kötü eğilimli gereksinimlerin kaldırılması

65. 2014 yılında, Hindistan Yüksek Mahkemesi, Hindistan yasalarına göre (Ulusal Hukuk Hizmetleri Kurumu /Hin-
distan Birliği) transların cinsiyetlerini değiştirmeleri için bir ön koşul olarak ameliyat olmalarının gerekmediğini 
belirtmiştir. (105) Ancak karar tutarlı bir şekilde uygulanmamıştır. (106) 2014 yılında Hırvatistan Anayasa Mah-
kemesi (107), hormon tedavisi gören ve uzun süre kendi belirlediği cinsiyette yaşamış olan 18 yaşındaki bir 
erkeğe, kısırlaştırma ameliyatı geçirmeden kişisel belgelerini değiştirmesine izin verilmesine karar vermiştir. 
Sonuç olarak, Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Sağlık Kurulu da dahil olmak üzere birçok organ, prosedürlerini yeni 
hukukları yansıtacak şekilde değiştirmiştir. (108) 30 Kasım 2017’de Türkiye’deki Anayasa Mahkemesi, Medeni 
Kanun’daki kısırlaştırma şartını iptal etmiştir. (109)

Çocukların kimlik hakkı

66. Arjantin, 2007’de dönüm noktası niteliğindeki bir mahkeme kararıyla bir çocuğa cinsiyet kimliğini değiştirme 
hakkını tanıyan ilk Devlet olmuştur. Hâkim, kararını ülkenin Medeni Kanununun, reşit olmayanların bedenlerini 
etkileyen konularda karar verme konusundaki psikolojik kapasitelerini tanıyan bir bölümüne ve Çocuk Hakla-
rına Dair Sözleşme’nin 12. maddesine (duyulma hakkı) dayandırmıştır. (110) Şili’de, onur, eşitlik ve mahremiyet 
hakkı ve çocuğun yüksek yararı ilkesine dayalı olarak, Yargıtay 2016 yılında bir sağlık kuruluşuna çocuğun 
cinsiyet kimliğine göre kayıt yaptırmasını emrederek 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsiyet kimliği hakkını 
tanımıştır. (111)
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3.  Yürütme eylemi

67. Uruguay, yasal cinsiyet kimliğini tanıma yasasına eşlik edecek ve bu yasayı geliştirecek bir dizi politika ve 
programı uygulamaya koymuştur. Özellikle, transların, ekonomik engeller ve idari engeller dahil olmak üzere, 
yasa kapsamındaki haklarını kullanma konusunda bir dizi engelle karşılaştıklarını kabul etmiş ve bu nedenle, 
translara hukuki konularda yol göstermek için tasarlanmış, sosyal erişim planlarıyla, güvenlik programlarıyla ve 
istihdam olanaklarıyla bağlantılı özel bir program oluşturmuştur. (112) Benzer şekilde, Haziran 2016’da Tayland 
Adalet Bakanlığı, kısa vadede transların cezaevindeki haklarının korunmasına ilişkin, eğitim, istihdam, su ve 
sanitasyon, barınma, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sivil sektörler dahil olmak üzere, şiddet ve ayrımcı-
lıkla mücadeleye yönelik çok çeşitli politikalar bağlamında yönergeler geliştirmeyi ve yayınlamayı planladığını 
belirtmiştir. (113) Daha da önemlisi, bu tür yönergeler, cinsiyet kimlikleri veya ifadeleri ne olursa olsun ve beden 
uyum operasyonlarında bulunup bulunmadıklarını veya cinsiyet kimliklerinin yasal olarak tanınmasını sağlayıp 
sağlamadıklarına bakılmaksızın tüm transları kapsamaktadır.

68. Rusya Federasyonu’nda, Sağlık Bakanlığı, cinsiyet değiştirme sertifikası verilmesi için onaylanmış standartlar 
ve prosedür hakkında 22 Ocak 2018’de bir kararname yayınlanmıştır. Kararname, cinsiyet tanıma prosedürünü 
basitleştirmekte ve hızlandırmakta, konunun mahkeme dışında çözülmesini de sağlamaktadır.(114 )

69. Kırgızistan’da, sağlık bakanlığı tarafından 2017 yılında onaylanan translara yönelik bakım standartlarına ilişkin 
bir kılavuz, cerrahi gereklilik olmaksızın cinsiyetin tanınmasını önermektedir.(115) Karadağ’da, ulusal nüfus ka-
yıtlarına ilişkin kanun ve merkezi nüfus kayıtlarına ilişkin kanun, transların “cinsiyet değişikliği” durumlarında 
cinsiyet belirtecini değiştirmelerine hak sağlamaktadır. (116) Ancak yasa prosedürle ilgili netliğe sahip değildir 
ve bu durum İçişleri Bakanlığının yasayı serbestçe yorumlamasına yol açabilir ve bu da bir kişinin beden uyum 
operasyonu geçirmesi ve tıbbi “kanıt” getirmesinin istenmesi ile sonuçlanabilir.

70. Bangladeş Hükümeti, 2013 yılında cinsiyet kimliklerini pasaportlara ve diğer kimlik kartlarına yansıtma olanağı 
sağlayan bir kabine kararıyla Hicra’lara resmi olarak tanınmayı sağlamıştır. Bununla birlikte, ek kanıt ve tıbbi 
testlerin gerekli olduğu uygulama zorlukları da vardır. Ayrıca, eğitim belgelerindeki isimlerin değiştirilmesi ta-
lepleri, başvurucunun hicret durumunu gösteren tıbbi testler isteyen yetkililer tarafından reddedilmiştir. (117)

71. Çin, transların resmi kimlik belgelerindeki cinsiyet belirteçlerini erkekten kadına ya da tam tersi şekilde de-
ğiştirmeleri için net bir süreç sağlamaktadır. Bununla birlikte, uygunluk kriterleri, beden uyum operasyonları, 
psikiyatrik teşhisler ve üçüncü taraf rızasını gerektiren kanıtlar da dahil olmak üzere, cinsiyet tanıma erişimine 
çok önemli sınırlamalar getirmektedir. Ayrıca temiz bir adli sicil şartının aranması da seks işçiliği suç sayıldığı 
için uygulamada sorun yaratmaktadır. Çin’de, ikililik dışı veya üçüncü bir cinsiyet kimliği olarak tanımlananlar 
için kadın veya erkek dışında bir cinsiyet belirteci seçme seçeneği bulunmamaktadır. (118)

72. Yasaların kabulü beklenirken, Meksiko Federal Bölgesi, 5 Şubat 2015’te federal bölge medeni kanununda de-
ğişiklik yaparak, insanların kimlik belgelerindeki cinsiyet belirteçlerini basit bir idari prosedürle değiştirmelerine 
izin verilen bir kararnameyi kabul etmiştir. (119) 2017 yılında, Meksiko nüfus sicili, 6 yaşındaki bir trans çocuğun 
bir mahkeme, doktor veya psikoloğa başvurmadan idari bir süreçle adını ve cinsiyet belirtecini değiştirmesine 
izin vermiştir.

73. Yeni Zelanda’da, Kasım 2012’de kabul edilen bir politika değişikliğinin bir sonucu olarak, tüm kişiler pasa-
portlarına cinsiyetlerinin erkek (E), kadın (K) veya üçüncü bir (X) kategori olarak, yalnızca kendi belirledikleri 
kimliğe dayalı (120) bir belirteç seçebilirler. Bu uygulama, bir ebeveyn veya yasal vasi ve kayıtlı bir danışman 
veya başka bir sağlık uzmanının desteğini açıkça belirten yasal bir beyan gerektirse de, 18 yaşın altındaki ço-
cuklar için de geçerlidir. Yeni Zelanda Ulaştırma Ajansı 2013 yılında sürücü ehliyeti kayıtları için aynı yaklaşımı 
benimsemiştir. (121) Malta’da (Eylül 2017’den itibaren tüm resmi belgeler), Kanada’da (Ağustos 2017 sonundan 
itibaren tüm resmi belgeler) ve Amerika Birleşik Devletleri’nin belirli eyaletlerinde, kendi kendini tanımlamaya 
dayalı bir “X” cinsiyet belirteci benimseme uygulaması kabul edilmiştir.

4.  Diğer Devlet eylemleri

74. Devletin diğer tüm kollarından bağımsız olan Kosta Rika Yüksek Seçim Mahkemesi, 14 Mayıs 2018 tarihinde, 
vatandaşların artık cinsiyet kimliklerine göre isimlerini değiştirebileceklerini ve bu isimleri kimlik belgelerine 
yansıtabileceklerini duyurmuştur. Karar, Mahkeme üyelerinin Amerika Kıtası İnsan Hakları Mahkemesi’nin OC-
24/17 sayılı tavsiye görüşünü analiz ettiği bir oturumda alınmıştır.
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V. Öneriler
75. Yukarıdaki analiz ve sonuçların, Yetki sahibinin İnsan Hakları Konseyi ve Genel Kurul’a yazdığı önceki raporların 

içeriği ile alakalı olduğu noktalar bulunmaktadır. Aşağıdaki öneriler ilgili olan kısımlarda eski raporlar ile birlikte 
okunmalıdır.

76. Cinsiyet kimliğine dayalı şiddet ve ayrımcılığı ele almak için Devletler, ilgili yasaları, politikaları ve yargı kararla-
rını benimsemelidir. Bağımsız Uzman, Devletlerin bu tedbirlerin kanıta dayalı olmasını önerir. Bununla birlikte 
demokratik bir toplumda uygun olduğu şekilde ilgili toplulukların, halkların ve sivil toplum kuruluşlarının alına-
cak önlem ve kararların tasarım ve uygulanmasına dahil edilmelerini şiddetle tavsiye eder.

77. Bağımsız Uzman, Devletleri aşağıdakileri yapmaya teşvik eder:

(a) Trans kategorilerinin zihinsel ve davranışsal bozukluklar bölümünden çıkarılmasıyla ilgili Uluslararası Hasta-
lık Sınıflandırmasının on birinci revizyonundaki unsurlar hızla benimsenmeli ve uygulanmalıdır. Ayrıca toplum-
sal cinsiyet çeşitliliğinin bir patoloji olarak algılanmasını günlük yaşamın tüm yönlerinden çıkarmaya yardımcı 
olacak tüm önlemler alınmalıdır.

 b) Uluslararası Hastalık Sınıflandırması’nın on birinci revizyonunda “çocukluk çağı cinsiyet uyumsuzluğunun” 
tanısını çevreleyen mevcut kanıtların analizi kolaylaştırılmalıdır. Bu, çocuğun cinsiyet kimliği ve gelişmekte olan 
özerklik hakları ve neredeyse evrensel olarak onaylanan Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde var olan güçlü koruma 
çerçevesinin ışığında yapılmalıdır. Bu sürece etkilenen nüfuslar da dahil olmak üzere ilgili tüm paydaşların 
katılımı teşvik edilmektedir. İnsan Hakları Konseyi kararının hedeflerine olan önemi ve ilgisi büyük olduğu için, 
Yetki sahibi bu süreci elde tutacaktır.

78. Yasal önlemlerle ilgili olarak, Bağımsız Uzman Devletlere şunları tavsiye eder:

(a) Kanun ve yönetmelikler, translara evlilik eşitliğini Devletin yargı yetkisi altındaki diğer kişilerle aynı temelde 
sağlamalıdır. Bunun yanında resmi nikah kurumunu düzenleyen mevcut yasa ve yönetmelikler netleştirilmeli 
ve transları eşit bir şekilde kapsayacak hale getirilmesi sağlanmalıdır.

(b) Polis tacizini, gaspını ve cinsiyet kimliğine dayalı şiddet eylemlerini şiddetlendiren yasa ve politikaları göz-
den geçirilmelidir. Gözden geçirilmesi gereken yasalara özellikle, kamu ahlakına, sağlığına ve güvenliğine da-
yalı yasalar: dilencilik ve aylaklık üzerine olanlar gibi, ve “uygunsuz” veya “kışkırtıcı” olarak görülen davranışları 
suç sayan yasalar: seks işçiliğini suç sayan yasalar gibi, dahildir.

(c) Transfobiyi cezalandırma amacıyla ağırlaştırıcı bir faktör olarak görev gören nefret suçları yasası yürürlüğe 
konulmalıdır ve cinsiyet kimliğine dayalı nefret söylemi ile ilgili yasalar kabul edilmelidir.

79. Kamu politikalarıyla ilgili olarak Bağımsız Uzman, Devletleri aşağıdakileri yapmaya teşvik eder:

(a) Transların sağlık ve refahlarını iyileştirmek için önlemler alınmalı ve onların kaliteli sağlık hizmetlerine ve 
sağlıkla ilgili bilgilere erişimleri güvence altına alınmalıdır. Bu, mevcut raporda tanımlanan iyi uygulamaları dik-
kate alarak, cinsiyete dayalı bakımın sağlanmasının herhangi bir teşhise bağlı olmayan bir Devlet yükümlülüğü 
olarak kabul edilmesini içerir;

(b) Bir eğitim ve duyarlılaştırma kampanyasının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi de dahil olmak 
üzere, toplumsal cinsiyet çeşitliliği ile bağlantılı sosyal damgayı ortadan kaldırmak için gerekli tüm önlemler 
alınmalıdır. ve özellikle, toplumsal farkındalığı artırarak ve güvenlik ve destek tedbirleri alarak, trans ve cinsiyet 
çeşitliliğine sahip çocukları, zorbalık da dahil olmak üzere her türlü ayrımcılık ve şiddetten korumak için gerekli 
tüm önlemler alınmalıdır.

(c) Sağlık, eğitim ve adalet de dahil olmak üzere tüm sektörlerdeki Devlet görevlileri, kabul edilecek uygun 
protokoller hakkında ve translar ve cinsiyet açısından farklı kişilerle etkileşimde bulunma ve onlara yönelik hiz-
metlerin sağlanması konusunda eğitilmelidir. Bu amaçla çok taraflı işbirliği faaliyetlerine temel olabilecek bol 
miktarda uluslararası düzeyde iyi uygulama mevcuttur.

(d) Transların ve cinsiyet çeşitliliğine sahip kişilerin haklarının savunucularını ve destekçilerini saldırılara, sindir-
meye ve diğer suistimallere karşı korumak için önlemler alınmalı ve çalışmaları için olanak tanıyan ve güvenli 
alanlar yaratılmalıdır.
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80. Adalete erişimle ilgili olarak Bağımsız Uzman, şiddetin kamusal alanda mı yoksa özel alanda mı gerçekleştiğine 
bakılmaksızın mağdurlara tazminat sağlanmasını tavsiye eder. Ayrıca Devletlerin hem Devlet hem de Devlet 
dışı güçler tarafından uygulanan cinsiyet kimliğine dayalı şiddeti ve ayrımcılığı önlemek, soruşturmak ve ceza-
landırmak için gerekli tüm önlemleri almasını tavsiye eder.

81. Ayrıca, Bağımsız Uzman, elindeki tüm uygun ve ilgili araçlarla Devletleri aşağıdakileri yapmaya teşvik eder:

(a) Çocuk için en yararlısını odak noktası olarak alarak trans çocukların ve cinsiyet çeşitliliğine sahip çocukla-
rın cinsiyet kimliği için tanıma sistemleri yürürlüğe koyulmalıdır. Bu Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (madde 
3 (1) ve 12 ve genel yorumlar No. 12 ve 14) uyarınca çocuğun yaşına ve olgunluğuna uygun olarak görüşlerini 
ifade etme hakkına saygı gösterilerek yapılmalıdır. Özellikle, diğer alanlarda belirli bir yaşa gelmiş çocukların 
özerkliğini ve karar verme yetkisini tanıyan diğer güvencelerle ilgili olarak aşırı veya ayrımcı olmamasını gerek-
tiren, Sözleşme’nin 19. maddesi uyarınca oluşturulan güvencelere dikkat edilmelidir. Devletler ayrıca, çocuğun 
hayatta kalmasını ve gelişmesini (madde 6 ve genel yorum No. 5) ve çocuğa insan onuruna saygılı bir çevrenin 
yaratılmasını mümkün olan azami ölçüde sağlama yükümlülüklerini yerine getirmelidir;

(b) Zorla, cebren veya başka bir şekilde istem dışı kısırlaştırma dahil, isim, yasal cinsiyet veya cinsiyet değişikliği 
için önkoşul olarak kötü niyetli gereklilikler ortadan kaldırılmalıdır. Bu gerekliliklere şunlar da dahildir: ameliyat-
lar ve hormonal tedaviler beden uyumu ile ilgili tıbbi prosedürler, tıbbi teşhis, psikolojik değerlendirme veya di-
ğer tıbbi veya psikososyal prosedürler, tedavi görme gerekliliği, ekonomik, sağlık, medeni, aile veya ebeveynlik 
durumları ile ilgili gereklilikler; ve herhangi bir üçüncü taraf görüşü. Kaldırılması gereken kötü gereksinimler, bir 
kişinin sabıka kaydının, göçmenlik statüsünün veya diğer statülerinin isim, yasal cinsiyet veya cinsiyet değişik-
liğini önlemek için kullanılmamasını sağlamaya kadar uzanmaktadır;

(c) Belirli verilerin toplanması ve sergilenmesinin ardındaki mantık ve veri yönetimini düzenleyen kurallar dik-
katlice gözden geçirilmelidir, Veri toplanma ve veri sergileme ihtiyacı birbirinden ayrı bir şekilde göze alınma-
lıdır. Ayrıca “zarar verme” ilkesi kapsamındaki risk değerlendirmesi ve yönetim hususlarına sıkı sıkıya bağlı 
kalınmalı ve etkilenen nüfus ve toplulukların veri toplama sistemlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi ve 
tasarımına katılımı sağlanmalıdır. Devletler meşru, orantılı ve gerekli bir amaç olmadan veri toplamaktan ve 
sergilemekten kaçınmalı ve verilerin toplanması gerektiğinde, gizlilik ve mahremiyete saygı gösterirken, kendi 
kaderini tayin temelinde yapılmasını sağlamalıdır;

(d) Transların kimlik belgelerindeki isimlerini ve cinsiyet belirteçlerini değiştirme haklarına ilişkin cinsiyet ta-
nıma sistemleri yürürlüğe konulmalıdır. İlgili prosedür, özgür ve bilinçli seçime ve bedensel özerkliğe gereken 
saygıyı sağlamalıdır. Özellikle, belirlenen en iyi uygulamaları dikkate alarak süreçler:

(i) Başvuru sahibi tarafından kendi kaderini tayin etme esasına dayalı olmalıdır;

(ii) Basit bir idari süreç olmalıdır;

(iii) Gizli olmalıdır;

(iv) Makul olmayan veya patolojik olabilecek tıbbi ve/veya psikolojik veya diğer sertifikalar gibi gereklilikler 
olmaksızın yalnızca başvuru sahibinin özgür ve bilgilendirilmiş rızasına dayanmalıdır;

(v) Ne “erkek” ne de “kadın” olan ve çok sayıda cinsiyet belirteci seçeneği sunan cinsiyet kimlikleri gibi ikililik 
dışı kimlikleri kabul etmeli ve tanımalıdır;

(vi) Erişilebilir ve mümkün olduğu ölçüde ücretsiz olmalıdır;

(e) Ad, yasal cinsiyet veya cinsiyet değişikliği için ön koşul olan görünüşte tarafsız gereklilikler, verilen her bağ-
lamda trans nüfusun gerçekleri ışığında potansiyel veya fiili orantısız etkiler açısından incelenmelidir.



17

__________________
1  Yogyakarta Cinsel Yönelim ve Toplumsal Cinsiyet Kimliği ile İlgili Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Uygulanmasına İlişkin İlkeler.
2  Birleşmiş Milletler, Ekonomik ve Sosyal İşler Bakanlığı, Nüfus Bölümü, Dünya Nüfus Beklentileri: 2017 Revizyonuna dayalı tahmin. https://

esa.un.org/unpd/wpp/Download/Stan ard/Population/ adresinde mevcuttur.
3  Asya Pasifik Transgender Ağı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), «Yasal cinsiyet tanıma: Asya›da çok ülkeli bir hukuk ve 

politika incelemesi», 2017.
4  http://www.who.int/classifications/icd/en/’da mevcuttur.
5  Geoffrey Reed ve diğerleri, “Wpa-WHO psikiyatristlerin zihinsel bozukluk sınıflandırmasına karşı tutumlarının küresel araştırması”, Dünya 

Psikiyatrisi, cilt 10, No. 2, Haziran 2011.
6  https://icd.who.int/browse11/l m/tr’de mevcuttur.
7  19 Haziran 2018 tarihinin açık istişaresi sırasında sözlü ve yazılı başvurular; Trans Eşitliği için Küresel Eylem (GATE), Transgender Europe, 

Iranti-Org ve Stop Trans tarafından gönderim Patolojikleştirme (STP), Aralık 2016; Sam Winter, yetki sahibine sunulan uzman görüşü, Ha-
ziran 2018.

8  Mauro Cabral ve diğerleri, “Çocukluk tanı kategorisinin cinsiyet uyumsuzluğunun kaldırılması: bir insan hakları perspektifi”, Lancet Psiki-
yatrisi, cilt 3, No. 5, Mayıs 2016.

9  Jack Drescher ve diğerleri, “ICD-11’de çocukluğun cinsiyet uyumsuzlığı: tartışmalar, teklif ve mantık”, Lancet Psikiyatrisi, cilt 3, No. 3, Mart 
2016; ve Jack Drescher ve diğerleri, “Çocukluk tanı kategorisinin cinsiyet uyumsuzluğunun kaldırılması: bir insan hakları perspektifi — ya-
zarların cevabı”, Lancet Psikiyatrisi, cilt 3, No. 5, Mayıs 2016.

10  Avrupa Konseyi, İnsan Hakları Komiseri, “İnsan hakları ve cinsiyet kimliği”, s. 10. https://rm.coe.int/16806da753’da mevcuttur.
11  Çocuk Hakları Komitesi, ergenlik döneminde çocuk haklarının uygulanmasına ilişkin 20 sayılı (2016) genel yorum, para.
12  Bkz. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarda ayrımcılık yapılmamasına ilişkin 20 sayılı genel 

yorum, para. İnsan Hakları Komitesi, iletişim No. 488/1992, Toonen / Avustralya; Çocuk Hakları Komitesi, çocuğun en yüksek ulaşılabilir 
sağlık standardının tadını çıkarma hakkı hakkında 15 (2013) sayılı genel yorum, para. 8; İşkenceye Karşı Komite, 2 numaralı genel yorum 
(2008) 2. maddenin Devletler tarafları tarafından uygulanması hakkında, para. 21; ve İşkenceye Karşı Komite, 3 numaralı genel yorum 
(2012) 14. maddenin Devletler tarafları tarafından uygulanması hakkında, para.

13  Bkz. A/HRC/29/23, para. 21 ve 36; Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, cinsel ve üreme sağlığı hakkı hakkında 22 (2016) sayılı 
genel yorum, para. 23 ve 40; Çocuk Hakları Komitesi, ergenlik döneminde çocuğun haklarının uygulanmasına ilişkin 20 numaralı genel 
yorum, para. 33 ve 34; A/HRC/29/33/Add.1, para. 86, 88 ve 111 (q); CCPR/C/KWT/CO/3, para. 12 ve 13; ve CCPR/C/RUS/CO/7, para.

14  Bkz. CCPR/C/VEN/CO/4, para. 8; CCPR/C/UKR/CO/7, para. 10; CCPR/C/SUR/CO/3, para. 27; CAT/C/KWT/CO/2, para. 25; ve CAT/C/
KGZ/CO/2, para. 19; Ayrıca bu konuda özel prosedürler tarafından gönderilen son iletişimlere bakın: IDN 1/2018, EGY 17/2017, AZE 2/2017, 
HND 6/2017, HND 5/2017 ve SLV 2/2017. https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/ esults’ta mevcuttur.

15  Bkz. A/HRC/29/33/Add.1, para. 86; CCPR/C/SUR/CO/3, para. 27 ve 28; Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) 
Ofisi, 14 Temmuz 2015 tarihinde Türkiye, İsrail/İşgal Altındaki Filistin Toprakları ve Yemen hakkında basın brifing notu.

16  A/HRC/29/23, para.
17  Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi, danışma görüşü OC-24/17, 24 Kasım 2017. http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/ser 

ea_24_eng.pdf’da mevcuttur.
18  İbid., para. 91.
19  Yogyakarta İlkeleri, ilke 6.
20  Örneğin bkz. CCPR/C/IRL/CO/3, para. 8; ve CCPR/C/SRB/CO/3, para. 12 ve 13.
21  Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, mad. 15; Çocuk Hakları Sözleşmesi, mad. 8; Engellilerin Haklarına Dair Söz-

leşme, mad. 12; Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi, art. 3; ve İnsan ve Halkların Haklarına İlişkin Afrika Şartı, art. 5.
22  Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu, Amerika Kıtasında Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Kişilere Karşı Şiddet (2015), 

para. 16.
23  Bkz. CCPR/C/AUS/CO/6, para. 27 ve 28; CCPR/C/ROU/CO/5, para. 15 ve 16; CCPR/C/KAZ/CO/2, para. 9 ve 10; CCPR/C/UKR/CO/7, 

para. 10; CCPR/C/IRL/CO/3, paragraf. 8;CCPR/C/UKR/CO/7, para. 10; CEDAW/C/BEL/CO/7, para. 44 ve 45; Çocuk Hakları Komitesi, 
ergenlik döneminde çocuk haklarının uygulanmasına ilişkin genel yorum No. 20 (2016), para. 34; ve A/HRC/14/22/Add.2, para. 92

24  OHCHR, “Özgür ve eşit yaşamak” (New York ve Cenevre, 2016), s. 94.
25  UNDP, “Trans sağlığı ve insan hakları: tartışma belgesi”, 2013.
26  Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Dışarıda Açık: Eğitim Sektörünün Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği/İfadesi-

ne Dayalı Şiddete Tepkileri, (Paris, 2016).



18

27  E/C.12/CRI/CO/5, para. 20 ve 21.
28  A/HRC/29/23, para. 60-62.
29  Zhan Chiam, Sandra Duffy ve Matilda González Gil, “Trans yasal haritalama raporu: tanıma kanun önünde”, 2. baskı. (Cenevre, Uluslararası 

Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Derneği, 2017); ve Asya Pasifik Transgender Ağı ve UNDP, “Yasal cinsiyet tanıma”.
30  A/HRC/38/43/Add.1, paragraf. 55-63; ve CCPR/C/KWT/CO/3, para. 12 ve 13.
31  A/HRC/29/33/Add.1, paragraf. 88 ve 89; E/C.12/GUY/CO/2-4, para. 24 ve 25; ve CCPR/C/KWT/CO/2, paragraf. 30.
32  A/HRC/38/43, paragraf. 56.
33  Wilma Rule Krauss, “Cinsiyet rollerinin politik etkileri: literatürün gözden geçirilmesi”, Amerikan Siyaset Bilimi İncelemesi, cilt. 68, No. 4 

(Aralık 1974).
34  Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi tarafından karara bağlanan davalarda Komite, cinsel sağlık ve üreme sağlığı bağlamında acı 

çekmenin, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 7. maddesini ihlal ederek zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muame-
le teşkil edebileceğine karar vermiştir (bkz. CCPR/C/116/D/2324/2013, paragraf 7.6; CCPR/C/101/D/1608/2007, paragraf 9.2 ve CCPR/
C/85/D/1153/2003, paragraf 7).

35  Bkz. CCPR/C/119/D/2172/2012; CCPR/C/SVK/CO/4, para. 14 ve 15; CCPR/C/IRL/CO/3, para. 8; CCPR/C/IRL/CO/4, para. 7; CCPR/C/
UKR/CO/7, para. 10; CEDAW/C/CHE/CO/4-5, para. 38 ve 39; CEDAW/C/NLD/CO/5, para. 46 ve 47; CCPR/C/KOR/CO/4, para. 14 ve 
15; CAT/C/CHN-HKG/CO/5, para. 29(a); A/HRC/22/53, para. 78 ve 88; Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, genel yorum No. 
22 (2016), cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakkı, para. 58; Dünya Sağlık Örgütü, Zorla, Zorla ve Aksi İstenmeyen Kısırlaştırmanın Ortadan 
Kaldırılması: Kurumlar Arası Bir Açıklama (Cenevre, 2014); OHCHR, “Ayrımcılığa maruz kalan ve savunmasız hale getirilen: genç LGBT ve 
interseks kişilerin haklarının tanınması ve korunması gerekiyor — Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün”, 13 Mayıs http://
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx? NewsID=15941&LangID=E. adresinden ulaşılabilir

36  A/HRC/31/57, para. 49.
37  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, A.P. Davası, Garçon ve Nicot / Fransa, başvuru No. 79885/12, 52471/13 ve 52596/13, 6 Nisan 2017 tarihli 

karar.
38  Bkz. CCPR/C/SVK/CO/4, para. 14 ve 15; CCPR/C/IRL/CO/3, para. 8; CCPR/C/IRL/CO/4, para. 7; CCPR/C/UKR/CO/7, para. 10; CCPR/C/

KOR/CO/4, para. 14 ve 15; CEDAW/C/CHE/CO/4-5, para. 38 ve 39; CEDAW/C/NLD/CO/5, para. 46 ve 47; ve CAT/C/CHNHKG/CO/5, 
para. 29 (a).

39  OHCHR, “Patologizasyon: lezbiyen, gey, biseksüel ve/veya trans olmak bir hastalık değildir”, Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi 
Karşıtı Gün için bildiri, 12 Mayıs 2016. https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID= 19956&LangID=E. 
Adresinden ulaşılabilir

40  Dünya Sağlık Örgütü, Zorla, Zorlayıcı ve Aksi İstenmeyen Kısırlaştırmanın Ortadan Kaldırılması.
41  age
42  Transseksüel Yasal Savunma Projesi, “Rus toplumunda transseksüel insanlar”, s. 5. http://pravo-trans.eu/wp content/uploads/2018/06/

transgender-people-in-russian-society.pdf adresinde mevcuttur.
43  Gönderen Transgender Netwerk Nederland, Haziran 2018.
44  Uluslararası Çocuk Hakları Ağı’nın sunumu, Haziran 2017. Avrupa ülkelerinde cinsiyet kimliğinin yasal olarak tanınmasına ilişkin daha fazla 

veri için bkz. https://rainbow-europe.org/# 8661/8701/0.
45  Çocuk Hakları Komitesi, çocuğun ulaşılabilir en yüksek sağlık standardından yararlanma hakkı hakkında genel yorum No. 15 (2013), para. 

8.
46  Çocuk Hakları Komitesi, ergenlik döneminde çocuk haklarının uygulanmasına ilişkin genel yorum No. 20 (2016), para. 33 ve 34.
47  Sanat. 3 (1) ve 12; ve Çocuk Hakları Komitesi, çocuğun dinlenilme hakkı hakkında genel yorumlar No. 12 (2009) ve çocuğun yararının bir 

ilke olarak alınması hakkı hakkında No. 14 (2013) birincil düşünce.
48  Sanat. 6; ve Çocuk Hakları Komitesi, Sözleşme’nin uygulanmasına ilişkin genel önlemlere ilişkin genel yorum No. 5 (2003).
49  https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile? gId=16223.
50  Bkz. A/HRC/29/33/Add.1, para. 86; CCPR/C/SUR/CO/3, para. 27 ve 28; ve OHCHR, Türkiye, İsrail/İşgal Altındaki Filistin Toprakları ve 

Yemen hakkında basın brifing notu, 14 Temmuz 2015.
51  A/HRC/35/21, para. 58.
52  A/HRC/38/43, para. 43.
53  Bkz. CEDAW/C/SVK/CO/5-6, para. 38; ve OHCHR, “Veriye yönelik insan haklarına dayalı bir yaklaşım: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 

Gündeminde kimseyi geride bırakma”, 2018. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNteonApproachtoData.
pdf adresinden ulaşılabilir.



19

54  Bkz. A/HRC/29/23, para. 79 (i).
55  Bkz. A/HRC/29/23, para. 79 (i); OHCHR, “Özgür ve Eşit Yaşamak”, s. 94-96; CCPR/C/IRL/CO/3, para. 8; CCPR/C/IRL/CO/4, paragraf. 7; 

CCPR/C/UKR/CO/7, para. 10; CCPR/C/KOR/CO/4, para. 14 ve 15; CEDAW/C/NLD/CO/5, para. 46 ve 47; CAT/C/CHN-HKG/CO/5, para. 
29

 (a); Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, genel yorum No. 22 (2016), cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakkı, para. 58; A/HRC/22/53, 
para. 78 ve 88; Dünya sağlığı Organizasyonu, Zorla, Zorlayıcı ve Aksi İstenmeyen Kısırlaştırmanın Ortadan Kaldırılması; ve OHCHR, “Ay-
rımcılığa uğradı ve savunmasız hale getirildi”.

56  OHCHR, “Patoloji: lezbiyen, gey, biseksüel ve/veya trans olmak bir hastalık değildir.
57  Asya Pasifik Transgender Ağı ve UNDP, “Yasal cinsiyet tanıma”, s. 11.
58  OHCHR, “Çeşitliliği kucaklayın ve trans ve cinsiyet çeşitliliği olan çocukları ve ergenleri koruyun”, 16 Mayıs 2017. http://www.ohchr.org/EN/

NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx? Haber Kimliği=21622.
59  Avrupa Konseyi, İnsan Hakları Komiseri, “İnsan hakları ve cinsiyet kimliği”. https://rm.coe.int/16806da753 adresinde mevcuttur.
60  Birleşmiş Milletler’de insan hakları, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine ilişkin 28 Eylül 2011 tarihli Avrupa Parlamentosu kararı. http://www.

europarl.europa.eu/sides/ getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0427+0+DOC+XML+V0//EN adresinde mevcuttur. .
61  Avrupa Parlamentosu’nun 4 Şubat 2014 tarihli homofobi ve cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığa karşı Avrupa Birliği Yol 

Haritasına ilişkin kararı. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014- 0062+0+DOC+XM-
L+V0//EN adresinde mevcuttur.

62  Avrupa Konseyi, Parlamenterler Meclisi’nin Avrupa’da translara karşı ayrımcılığa ilişkin 2048 (2015) sayılı kararı. http://assembly.coe.int/
nw/xml/XRef/XrefXML2HTML-EN.asp?fileid=21736 adresinde bulunabilir.

63  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, A.P. Davası, Garçon ve Nicot / Fransa.
64  Bkz. https://tgeu.org/press-release-trans-rights-map-2018/.
65  Amerikan Devletleri Örgütü Genel Kurulu, AG/RES kararı. 2362 (XXXVIIIO/08), özel önlemler No. 2 (g) ve (i).
66  Bkz. http://www.achpr.org/files/instruments/general-comment-right-to-redress/achpr_general_ comment_no._4_english.pdf.
67  Ulusal Ruh Sağlığı Kanunu, 26.657 Sayılı 2010 tarihli Kanun. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000 179999/175977/

norma.htm.
68 2016 tarihli LV Sayılı Kanun ve 2016’da değiştirilen Cinsiyet Kimliği, Cinsiyet İfadesi ve Cinsiyet Özellikleri Yasası.
69  Bkz. http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/suu/bilag/125/1707120.pdf. 70 Bkz. http://tgeu.org/wp-content/uploads/2017/02/2.11 

TGEU_BestPracticeCatalogue.pdf.
71  Ombudsperson Ofisi, TREBOL ve Fundación Diversencia tarafından gönderim, Haziran 2017.
72  OHCHR, “Özgür ve eşit yaşamak”, böl. 4.2.
73  Cinsiyet Kimliği Kanunu, 2012 tarihli 26.743 sayılı Kanun. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000 199999/197860/

norma.htm.
74  age
75  Bkz. http://www.rklambda.at/index.php/en/news-en/361-austrian anayasal-siparişler-immediate Third-gender-recognition.
76  Bakınız http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2017/06/25/2017012964/jus el.
77  Bkz. https://tgeu.org/sites/default/files/Denmark_Civil_Registry_law.pdf.
78  Bkz. https://www.oireachtas.ie/en/bills/bill/2014/116/.
79  Bakınız http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx app=lom&itemid=12312&l=1 .
80  Yetki sahibine yapılan başvurular.
81  Uruguay, 25 Ekim 2009 tarih ve 18,620 sayılı Kanun, mad. 4, Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi’nin OC-24/17 sayılı danışma gö-

rüşünde anılmıştır.
82  Sunum Stonewall, Haziran 2017.
83  Slovenya Cumhuriyeti Resmi Gazetesi, No. 40/05 ve 69/09.
84  Batı Balkanlar ve Türkiye için LGBTİ Eşit Haklar Derneği (ERA), PINK Embassy Arnavutluk, Streha LGBT (Sığınak), Pro LGBT, Kosova’daki 

LGBT Topluluğu Eşitlik ve Özgürlük Merkezi (CEL Kosova), Yıkıcı Cephe, Koalisyon tarafından ortak sunum Margins, Association Spectra, 
Egal, Gayten — LGBT, Legebitra, TransAkcija Institute, Pembe Hayat ve Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları 
Derneği (SPoD), “Batı Balkanlar ve Türkiye’de yasal cinsiyet tanıma raporu”, Haziran 2018 http://www.lgbti-era.org/one-stop-shop/re-
port-legal-gender-recognition-western-balkans-andturkey adresinde bulunabilir.



20

85  Avustralya İnsan Hakları Komisyonu tarafından gönderim, 2017 ve 2018.
86  Chiam ve diğerleri, “Trans yasal haritalama raporu”. Ayrıca bkz. https://rainbow-europe.org.
87  Bakınız https://www.ilga-europe.org/resources/news/latest-news/greece-gender-recognition-lawoct2017.
88 Bkz. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/04/regeringen tar-initiativ-till-lagforslagom-ersattning-for-personer-som-steri-

liserats i-samband-med-konsbyte/.
89  İsveç Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel ve Queer Hakları Federasyonu (RFSL), Haziran 2018.
90  Bakınız https://www.southernafricalitigationcentre.org/2017/09/29/press release-botswana-highcourt-rules-in-landmark-gender-iden-

tity-case/.
91  Republic v. Kenya Ulusal Sınav Konseyi ve Ex-Pare Audrey Mbugua Ithibu, dava 147, 2013.
92  Kenya İnsan Hakları Komisyonu ve Doğu Afrika Trans Sağlık ve Savunuculuk Ağı tarafından yapılan gönderim, Haziran 2018.
93 Bkz. www.pjud.cl/noticias-del-poder judicial/-/asset_publisher/kV6Vdm3zNEWt/content/cortesuprema determina-cambio-de-nomb-

re-y-sexo-registral-de-persona transgenero.
94  Kolombiya ve Kolombiya Diversa tarafından yapılan gönderim, Haziran 2017. Ayrıca bkz. Anayasa Mahkemesi, C-114, 2017 tarihli karar.
95  Kimlik ve Medeni Verilerin Yönetimine Dair Organik Kanun, md. 76.
96  Peru Anayasa Mahkemesi, dava No. 06040-2015-PA/TC; ve Cinsel ve Üreme Haklarının Teşviki ve Korunması Merkezi (PROMSEX) tara-

fından gönderim, Haziran 2017.
97  Chiam ve diğerleri, “Trans yasal haritalama raporu”.
98  Ulusal Hukuk Hizmetleri Kurumu - Hindistan Birliği, 15 Nisan 2014.
99  Program III, Pasaport Kuralları, 1980.
100  Asya Pasifik Transgender Ağı ve UNDP, “Yasal cinsiyet tanıma”, s. 32–34 ve 40.
101  Asya Pasifik Transgender Ağı ve UNDP, “Yasal cinsiyet tanıma”, s. 32.
102  UNDP ve Tayland Sosyal Kalkınma ve İnsan Güvenliği Bakanlığı, “Tayland’da yasal cinsiyet tanıma: yasal ve politika incelemesi”, Mayıs 

2018. http://www.th. undp.org/content/thailand/en/home/library/democratic_governance legal-gender-recognition-inthailand--a-le-
gal-and-policy-review.html.

103  age
104  Bkz. https://nltimes.nl/2018/05/28/dutch-court-grants-roermondmukim-gender-neutral-passport.
105  Alternatif Hukuk Forumu ve Varta Trust tarafından gönderiler, Haziran 2017. 106 UNDP, “Kimseyi geride bırakmayın: LGBTİ kişilerin Asya 

ve Pasifik’te sosyal, ekonomik, kültürel ve politik olarak dahil edilmesini ilerletmek”, 2015, s. 33; ayrıca bkz. Asya Pasifik Transgender Ağı ve 
UNDP, “Yasal cinsiyet tanıma”, s. 39 ve 47

107  Bakınız https://narodne novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_04_46_872.html.
108  Batı Balkanlar ve Türkiye için LGBTİ Eşit Haklar Derneği (ERA), PINK Büyükelçiliği Arnavutluk, Streha LGBT (Sığınak), Pro LGBT, Koso-

va’daki LGBT Topluluğu Eşitlik ve Özgürlük Merkezi (CEL Kosova), Yıkıcı Cephe, Koalisyon Marjları, Dernek spektrum, Egal, Gayten — 
LGBT, Legebitra, TransAkcıja Enstitüsü, Pembe Hayat ve Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), 
“Batı Balkanlar ve Türkiye’de yasal cinsiyet tanıma raporu”.

109  Bakınız https://transgenderfeed.com/2017/12/24/turkey-court-removed-commpulsory-sterilizationlegal-gender-change-landmark offi-
cial/.

110  Çocuk Hakları Uluslararası Ağı tarafından yetki sahibine sunulması.
111  Fundación Diversencia, Fundación Iguales ve Organizando Trans Diversidades (OTD), Haziran 2017 tarafından yapılan gönderiler. Ayrıca 

bkz. http://www.pjud.cl/noticias-del-poder-judicial/-/entity_publisher/kV6Vdm3zNEWt/content/corte-suprema -confirma-fallo-y-orde-
no-a-clinicaincorporar-identidad-de-menor-transgenero-en-ficha-clinica.

112  OHCHR, “Özgür ve eşit doğdu: uluslararası insan hakları hukukunda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” (New York ve Cenevre, 2012).
113  UNDP ve Tayland Sosyal Kalkınma ve İnsan Güvenliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tayland’da yasal cinsiyet tanıma: yasal ve politika 

incelemesi” raporuna ilişkin 15 Haziran 2016 tarihinde yapılan istişare sırasında Tayland’da ikinci uzmanlar toplantısı yapıldı.
114  Transseksüel Yasal Savunma Projesi, “Rus Toplumunda Transgender İnsanlar”, s. 4.
115  Bakınız http://www.labrys.kg/ru/library/full/27.html.
116  Batı Balkanlar ve Türkiye için LGBTİ Eşit Haklar Derneği (ERA), PINK Büyükelçiliği Arnavutluk, Streha LGBT (Sığınak), Pro LGBT, Eşitlik 

ve LGBT Özgürlük Merkezi Kosova Topluluğu (ÇEL Kosova), Yıkıcı Cephe, Koalisyon Marjları, Association Spectra, Egal, Gayten — LGBT, 
Legebitra, TransAkcija Enstitüsü, Pembe Hayat ve Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), “Batı 
Balkanlar ve Türkiye’de yasal cinsiyet tanıma raporu”.



21

117  UNDP, “Kimseyi geride bırakmayın”, s. 33; ve Asya Pasifik Transgender Ağı ve UNDP, “Yasal cinsiyet tanıma”, s. 31 ve 38.
118  Asya Pasifik Transgender Ağı ve UNDP, “Yasal cinsiyet tanıma”, s. 34 ve 36; ve Common Language tarafından teslim, Haziran 2017.
119  Ulusal İnsan Hakları Komisyonunun Sunumu, Haziran 2017; ve Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), El Clóset de Sor 

Juana, Fundación Arcoíris ve Balance, Mayıs 2017’den ortak gönderim.
120  Yeni Zelanda İnsan Hakları Komisyonu tarafından Sunum. Ayrıca bkz. http://www.passports.govt.nz/ Transgender-aplicants.
121  Bkz. https://www.nzta.govt.nz/driver-licences/renewing-replacing-and-updating/updating-yourlicence/.








