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2015’e Genel Bakış
Kaos GL Derneği olarak 2006 yılından beri düzenli olarak
transların insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak için
ihlaller medyaya yansıyan vakalar. Bu yüzden bu rapor,
translar (LGBT) açısından Türkiye’de insan hakları ihlallerinin

lezbiyen, gey, biseksüel ve
çalışıyoruz. Raporda bulunan
lezbiyen, gey, biseksüel ve
tamamını göstermiyor.

Bu raporu sunarken “2015 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.
2015 yılı bombaların patladığı, katliamların olduğu, devlet eliyle toplumsal gruplara
sistematik saldırıların gerçekleştiği, gözaltıların, tutuklamaların, en temel hak olan yaşam
hakkının korunmadığı bir yıl oldu. LGBT hakları açısından olumlu gelişmelerin yanı sıra
genel olarak “ezberin bozulmadığı” bir yıl oldu;
2015 yılı boyunca medyaya yansıyan; 5 nefret cinayeti, 32 nefret saldırısı (15’i birden fazla
kişi tarafından, 2’si polis eliyle, 12’si kesici aletle, 2’si ateşli silahla, 1 kundaklama), 2 siber
saldırı ve 3 intihar vakası yaşandı.
Medyaya yansıyan 3 ayrımcılık vakası yaşandı. Bu vakalardan 2’si hapishanede, 1’i çalışma
hayatında gerçekleşti. 9 nefret söylemi vakasının 4’ü siyasi figürler tarafından sarf edildi,
3’ü iktidara yakın olduğu bilinen gazetelerde yer aldı.
Nefret söyleminin toplumsal yansıması nefret suçu olabilmektedir. Onur Yürüyüşü’ne polis
saldırısı ve ardından LGBT’lere yönelik nefretin siyasiler eliyle körüklenmesi katliam
çağrısına dönüştü, kendilerine Genç İslami Müdafaa diyen bir grup LGBT’lerin
öldürülmesine çağrı yapan afişleri Ankara sokaklarına astı.
7 LGBT sitesi hakkında Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından idari tedbir
kararı verildi. Bu kararlardan 1’inin basına yansımasının ardından, bir diğerinin ise TİB’na
yapılan başvurunun ardından, haklarındaki idari tedbir uygulaması TİB tarafından kaldırıldı.
5 siteye ise erişim halen sağlanamamaktadır. 2 vakada üniversitede LGBT afişleri ve
gökkuşağı bayrağı nedeniyle öğrenciler saldırıya uğradı. Bafra Cezaevi ise Kaos GL
yayınları “müstehcen” içeriği gerekçe göstererek mahpuslara ulaşmasını engelledi.
Onur Yürüyüşüne polis; plastik mermi, gaz, tazyikli su ile saldırdı, birçok kişi yaralandı.
Anayasa Mahkemesi devletin resmi ilişki biçimini belirlemiş, açıkça Anayasa’ya aykırı olan
“doğal olmayan ilişki” ifadesini korumuştur.
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Teşekkürler!
2015 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları İhlalleri İzleme Raporu
herhangi bir proje kapsamında yayınlanmamaktadır.
Kaos GL Derneği’nin farklı alanlarda yürüttüğü çalışmaların ortak ürünü olan bu çalışmanın
gerçekleşmesine katkıda bulunan, Kaos GL Derneği’nin İnsan Hakları İzleme faaliyetlerine
ve Kaos GL Medyalarına destek veren Siyah Pembe Üçgen ve Pembe Hayat LGBTT
Dernekleri başta olmak üzere bütün LGBT örgütlerine, KaosGL.org yerel muhabirlerine ve
Kaos GL’yi destekleyen SİDA’ya teşekkür ederiz.
Raporun hazırlanması konusunda, KaosGL.org editörleri Yıldız Tar, Ömer Akpınar ve Ali
Erol’a, derneğimizin Avukatı Hayriye Kara’ya, Kaos GL Muhabir Ağı’na, LGBT örgütlerine ve
bu alanda çalışan avukat ve insan haklarına savunucularına teşekkür ederiz.
Kaos GL Derneği
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BİRİNCİ BÖLÜM
Nefret Suçları Ve Yaşam Hakkı İhlalleri
2015 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 doğurmaktadır.
Nefret suçlarının kayıt altına alınmasına ilişkin devlet kanalında bir veritabanı mevcut
değildir. Bu raporda da tespit edilen vakalar, 2015 yılı boyunca medyaya yansıyan ve Kaos
GL’nin kendi ağından eriştiği ve haberleştirdiği vakalardır.
2015 yılı boyunca medyaya yansıyan; 5 nefret cinayeti, 32 nefret saldırısı (15’i birden fazla
kişi tarafından, 2’si polis eliyle, 12’si kesici aletle, 2’si ateşli silahla, 1 kundaklama), 2 siber
saldırı ve 3 intihar vakası yaşandı.1
Raporda yer verilen vakaların 4’ü mağdurların daha önce polis tarafından ayrımcılık ve
hakarete maruz kaldıkları gerekçesiyle polise bildirilmemiştir. 5 vakada ise polis etkili
soruşturma yapmamış, mağdurlara, mağdurların yakınlarına ya da takip için karakola
giden aktivistlere aşağılayıcı ve hakaret içeren davranışlarda bulunmuştur.
Trans kadın hayatına son verdi: Yapamadım, izin vermediler 2
Tarih: 5 Ocak 2015
Kaynak: Kaos GL
1992 doğumlu Eylül Cansın, Cumartesi gecesi Boğaziçi Köprüsü’nden atlayarak hayatına
son verdi. Cansın, video yoluyla bir intihar notu bırakarak “Birçok insan benim arkadaşımdı
ama arkadaşım değilmiş. Ben artık yapamıyorum, bunu öğrendim. Herkesin istediği gibi
istediği şeyi yapıyorum,” dedi.

Adana’da transfobik saldırı ve polis hakareti!
Tarih: 12 Ocak 2015
Kaynak: Kaos GL/Pembe Hayat
1

Homofobik ve transfobik nefret suçlarının soruşturulması sırasında “önyargı” saiki araştırılmamaktadır. Bu
nedenle vakalarda, eylemin gerçekleştiriliş biçimi, saldırı sırasında ya da soruşturma ve kovuşturma sırasında
failin sarf ettiği sözler baz alınarak rapora nefret suçu olarak işlenmiştir.
“Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı” nın
yasalaşmasıyla “nefret suçu” kavramı Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) tanımlanmış ancak mevcut düzenleme ile
“cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” temelli nefret ve ayrımcılığa karşı herhangi bir koruma getirilmemiştir. Anılan
maddede ayrımcılığın nefret nedeniyle yapılması durumunda cezai yaptırım öngörmüştür. Ayrıca madde “nefret”
in ne olduğu ve nasıl tespit edileceğine dair bir düzenleme içermediği gibi nefret suçlarına ilişkin istatistiki veri
toplamaya ilişkin bir düzenleme de mevcut değildir. Bu, AGİT standartlarına uygun değildir.
2

LGBT intiharları toplumsal bir meseledir. Eşcinsel intiharlarına ilişkin, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma
Derneği’nin “Eşcinsellik” başlıklı 10. Bilgilendirme Dosyası uluslararası araştırmalardan bilgilere yer veriyor.
Dosyaya göre, gey, lezbiyen ve biseksüellerin (GLB) yaşamları boyunca intihar düşüncesi ve intihar girişimi sıklığı
heteroseksüellerden daha fazla. Toplumsal ve kurumsal ayrımcılık ve nefret nedeniyle LGBT intiharlarıyla
doğrudan bağlantısı olabiliyor. http://kaosgl.org/sayfa.php?id=15708
LGBT intiharlarının nedenleri ve bu intiharların önüne geçilmesi konusunda Devlet’in yükümlülüğündedir ancak
bu konuda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. Bu nedenle LGBT intiharları yaşam hakkı başlığı altında ele
alınmıştır.
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Adana Merkez Park Galleria civarında Mersin 7 Renk LGBTT Derneği üyesi trans seks işçisi
Meltem Ersoy çark sırasında 3 kişinin saldırısına uğradı.
Pembe Hayat’ın haberine göre, kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden darp alan
kadın Merkez Park’ta bulunan ekipler amirliğine gittiğinde polislerin alaycı tavırlarıyla
karşılaştı. Saldırganların olay yerinde hâlâ olmasına ve polislere gösterilmesine rağmen
ellerini kollarını sallayarak uzaklaşmalarına izin verildi.

Trans kadını öldürüp, çekyata sakladı!
Tarih: 30 Ocak 2015
Kaynak: Kaos GL
İstanbul Şirinevler’de trans kadın B.E., Necat Y. isimli kişi tarafından öldürüldü. Necat Y.
cinayeti işledikten sonra trans kadının cansız bedenini çekyatta sakladı. Katilin 3 gün
boyunca B.E.’nin evinde kaldığı da bildirildi.
Cinayet, B.E.’nin Adana’da yaşayan ailesinin 10 Ocak'ta polis haber vermesiyle ortaya çıktı.
İstanbul polisi B.E.’nin evine gittiğinde ağır bir koku ve çekyata saklanmış ölü bedenle
karşılaştı. 20 yaşındaki Necat Y. adlı kişinin Niğde’ye kaçtığının öğrenilmesi üzerine, bir
özel ekip Niğde’ye giderek zanlıyı gözaltına aldı.

Mersin’de seks işçisi kadına transfobik saldırı!
Tarih: 02 Mart 2015
Kaynak: Kaos GL
Mersin’de İpek adlı trans seks işçisi, dün gece çarkta anlaştığı iki kişinin nefret saldırısına
uğradı. Darp edilen ve bıçaklanan kadın, ıssız bir portakal bahçesinde ölüme terk edildi.
Mersin’de dün gece çarkta anlaştığı iki erkeğin arabasına binen trans seks işçisi İpek, ne
olduğunu anlamadan araç içerisinde darp edilmeye başlandı. Daha sonra kaçırılarak ıssız
bir portakal bahçesine götürülen kadın, burada iki kişi tarafından öldüresiye dövülerek
bıçaklandı.
Saldırgan 2 erkek ise İpek’i ölüme terk ederek araçla uzaklaştılar. Bahçede çalışan işçiler,
sabah geldiklerinde yerde bilinci kapalı şekilde yatan trans kadını buldular.

Bolu’da eşcinsel gence “Bahçeli’nin askerleriyiz” diyerek saldırdılar
Tarih: 10 Mart 2015
Kaynak: Kaos GL
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde öğrenim gören eşcinsel bir genç 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü’nde saldırıya uğradı. 6 Mart’ta kampüste yapılan kadın eylemine katılan
genç eylemden iki gün sonra 8 Mart günü ekmek almaya giderken iki kişinin homofobik
nefret saldırısına uğradı.
Olay anını KaosGL.org’a anlatan genç, saldırganların kendisine “Devlet Bahçeli’nin
askerleriyiz”, “İbne”, “Top”, “Bölücü” gibi ifadeler kullandığını ve fiziksel şiddet
uyguladıklarını söyledi.

Kars’ta homofobik nefret saldırısı!
Tarih: 27 Mart 2015
Kaynak: Kaos GL
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Kafkas Üniversitesi öğrencisi eşcinsel genç 4-5 kişilik bir grubun homofobik saldırısına
uğradı. Geçtiğimiz yıl bilgisayarı çalındığında polislerin suçluyu yakalamak yerine cinsel
yöneliminden ötürü ayrımcılığa uğradığını ve polislerin kendisine “Teşkilattan kimlerle
yattın” gibi sorular yönelttiğini belirten genç bu sebepten polise gitmediğini söyledi.
Olay öncesi bir arkadaşıyla oturduğu kafeden ayrılıp başka bir arkadaşıyla buluşmak için
ana cadde üzerinde bekleyen genç 4-5 kişi olduklarını belirttiği kişilerin saldırısına maruz
kaldı. Arkasından “Top, ibne” şeklinde bağırdıklarını belirten genç kendisinden önce sigara
istediklerini ve sigarayı uzattıktan sonra karşıya geçtiğini belirtti. Ancak kişiler arkasından
gelerek saldırdı. Açık herhangi bir dükkan bulamayan genç, sokakta bulunan birkaç kişinin
de kendisine yardım etmediğini belirtti.

Polis trans erkeği “Top musun” diyerek darp etti
Tarih: 14 Nisan 2015
Kaynak: Kaos GL
Polisin ters kelepçeleyerek darp ettiği İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden Özgür
Ustaoğlu’nun trans erkek kimliğinden ötürü nefret saldırısı, taciz ve hakarete maruz kaldığı
ortaya çıktı: “Kimliğimi görünce ‘Bu ne lan karı kimliği çıktı oğlum üzerinden. İbne misin,
top musun? Ne bok olduğun belli değil. Bunu şöyle sikmek lazım’ diyerek darp ettiler.”
Özgür Ustaoğlu, 2 Nisan günü Vergi Dairesi otoparkında yüzükoyun yatırılan ve saatlerce
polis tarafından darp edilenİstanbul Üniversitesi öğrencilerinden biri. Bilim Tarihi okuyan,
Direnişçi Üniversiteliler üyesi Özgür; İstanbul Üniversitesi’ne düzenlenen polis baskınında
gözaltına alınan arkadaşlarını beklemek için Emniyet önüne gitti. Diğer arkadaşlarıyla
birlikte gözaltındaki arkadaşlarını beklerken, Emniyet Müdürlüğü’nde başlayan silahlı
çatışmadan kaçarak Vergi Dairesi otoparkına sığındı. Burada polisler tarafından apar topar
alıkonuldu. Saatlerce polisin işkenceye varan uygulamalarına maruz kaldı.

Trans kadına sallamalı saldırı: Kafayı kolla kızım! 3
Tarih: 28 Nisan 2015
Kaynak: Kaos GL
Bihter, Ankara’da oturan bir trans kadın. 7 Nisan gecesi uğradığı saldırının ardından sol
elini kaybetme tehlikesi yaşadı. İki hafta boyunca hastanede yatan ve şu an elinde 172
dikiş bulunan Bihter’in hak arayışına karakol kayıtsız kalınca, Bihter’e Ankara Barosu’nun
Gelincik Projesi hukukî destek sundu. Uğradığı gasp sonucunda 230 lirasıyla birlikte
alyansını ve tek taş yüzüğünü kaybetti.
Mağdur’un beyanları:
Tam saat 02:27’de siyah bir araç geldi. Ford cinsi. Focus ya da Mondeo, ikisinden biri. Hızlı
bir şekilde geldiler. Arkadan, 1.65-1.70 boylarında etine dolgun, kirli sakallı, esmer bir
adam indi ve geldi hemen yanıma, direkt. Elini montumun cebine atarak “20 lira benzin
parası ver!” dedi. Ben de “sen ne yapıyorsun, ne saçmalıyorsun?” dedim, ittim onu.
Döndüm ve arkadaşına dedim ki “arkadaşınızın kafası mı iyi, alır mısınız şurdan,
arkadaşımı bekliyorum, lütfen!”. Sen mi bunu söylersin? Adam tuttu beni, dudaklarıma
doğru “sana 20 lira vericem, seni sikicem ve öldürücem” dedi.
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Bu vakada mağdurun beyanlarının tamamına yer verilmiştir. Olayla ilgili etkin soruşturma yapılmamış, mağdur
trans kimliği nedeniyle kurumsal ayrımcılığa uğramıştır. Ayrıca mağdurun sosyal sigortasının olmaması transların
eğitim, çalışma gibi temel haklara erişimde uğradıkları ayrımcılıkla doğrudan alakalıdır.
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Sonra yeşil çantama asıldı, onu çekmeye çalıştı. Ben de çantamı tutmaya çalışıyorum.
Çantamda 230 lira para var ve onu da o gün kardeşime yatıracaktım. O hengâmede
diğerleri de indi. Şoför de indi, arkadan iki kişi daha indi, etti dört. Kafama yumruk yemeye
başladım. Beni dükkânın yanında kuytu bir köşeye çektiler. Beni oraya çektiler, başladılar
vurmaya. Direkt kafama, başka yerime vurmuyorlar. Ben orada elimle kafamı korumaya
çalışıyorum, “kafanı koru kızım” diyorum.
Orada çantayı bıraktım belki niyetleri çantaydı diyerekten. Çantayı bırakmama rağmen
hâlâ vurmaya devam ettiler ve hiç unutmuyorum bu sahneyi: Kafam eğik bir şekilde sola
doğru bakıyorum, uzaktan kalın –böyle kazma sapı gibi– beyzbol sopası zannettim ben,
“eyvah Bihter, beyzbol sopası, hemen kafayı kolla kızım” dedim kendi kendime. Şu elimi
kafama koymamla –o beyzbol sopası değil tabi, kasap sallamasıymış– kafama darbe
almam bir oldu. Üç darbe aldım, en ağırı üçüncü darbe, elimi koparan. O darbeleri aldıktan
sonra tabi kan fışkırıyor. O esnada zanlılardan bir tanesi “hadi ben aldım yürü, kaçalım”
diyor ve kaçıyorlar. Olayın sıcağı sıcağında ben daha elimin koptuğunun farkında bile
değilim.
Elim yüzde 80 koptu, sadece deri tutuyordu. Kemikler, kaslar hepsi gitti. O yüzden
ameliyat 8 saat sürdü. Elimi o halde görünce ben tabi bayıldım. Bağırmama rağmen kimse
yardım etmedi arkadaşlarım gelene kadar. Beni hemen Hacettepe Tıp Fakültesi’ne
kaldırıyorlar. Skandal orda da bitmiyor, beni bir türlü ameliyata almıyorlar imza atmadan.
12 bin liralık ameliyat masraflarını kabul ediyor musun? 12 bin lira tutacak sosyal
güvencen olmadığı için. Sonuçta ölüyorum, tabii ki kabul ediyorum. Bir saat de öyle acilde
bekledim.
Tabi ameliyatın hazırlanması, testlerim yapıldı; onlara da hak vermek lazım. Ve ameliyata
aldılar beni gece saat 4’te. Sabah işte 10-10 buçuk gibi ameliyatım sonlanıyor. İlk üç gün,
dört gün çok kritikti parmaklarım için, tutacak mı tutmayacak mı diye. Tuttu ama yine son
iki parmağım kötü, onlar için fizik tedaviye başlayacağım. Tabi bu durum hem psikolojik,
hem maddi, hem manevi çok etkiledi beni.
Ameliyattan çıktım, çıkar çıkmaz ilk dediğim laf “lütfen polisleri yollayın, ifade vereceğim”
oldu. Dediler ki polis yok. Adlî vaka olarak bile girmiyor benim olayım hastanede, düşün.
Normalde oraya polis de geldi. Hatta mahallelilerin iddialarına göre ifade vermek
istemişler, almamış polisler. Siz karışmayın, biz hallederiz demişler. Gidiyor polisler
oradan. Yemin ediyorum üç gün boyunca Esat Karakolu’nu aradım, tam üç gün. Ha geldik,
ha geliyoruz. Yarım saat sonra geliyoruz, ertesi gün ordayız, bir türlü gelmek bilmediler ta
ki ben onlara “sizi de savcılığa şikâyet edeceğim” diyene kadar.
Üçüncü gün iki tane memur geldi, ifademi aldılar. İfadeyi aldılar almasına ama bir bulgur
tanesi kadar ilerleme yok. Hastaneden çıktığım gibi soluğu Esat Karakolu’nda aldım.
Baktım olacak gibi değil, direkt savcıya çıktım. Savcı Murat Akkurt’a çıktım. Ben onlara on
gün mühlet tanıdım, dedi, bu işler hemen bir anda olmuyor, dedi, sen merak etme, onlar
ilgilenmezse ben elimden geleni yapacağım, dedi. Baktım 11 gün oldu, 12 gün oldu, yine
çıt yok, gittim karakola. Dediler ki evrağın gelmedi. Tekrar savcılığa çıktım. Bu sefer de
savcı bana dedi ki, evrağın bugün gitti. Tam 11 gün sonra evrak karakola gidiyor!
Karakolda “merak etme, biz MOBESE kayıtları için evrak gönderdik, bunlar hemen olmuyor
şekerim, bize biraz zaman tanı, keşke plakasını alsaydın” dediler. Ben de dedim ki “koca
devlet bir telden cinayetleri çözüyor, istese bunu çözemeyecek?”.
Normal kameraların bir hafta süresi var, MOBESE de bir aylık diye biliyorum. Ben de
n’aptım, kamera araştırması yaptım. Ancak şöyle bir sıkıntı var, akşam olduğu için, farlar
yandığı için plakayı alamadık. Onun iyice bir zumlanması lazım, belki alınır, bilmiyorum.
Polislere gene gittim, şu şu numaralı binada kayıtlar olduğunu söyledim. Biz onları aldık,
dediler. Doğru mu, yalan mı bilmiyorum. Sonra arkadaşlarım beni aradı, bir akşam sorun
yaşamışlar ve Esat Karakoluna beni sormuşlar. Polisler “amaaan ondan bir şey çıkmaz”
demişler. Ben bunu duyunca soluğu Cuma günü Başbakanlık’ta aldım.
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Başbakanlık C Kapısı’na gittim şikâyet etmeye. Tek başıma. Rica ettim polislere. Dedim
böyle böyle, bana yardımcı olun lütfen, benim illa bağırmam mı gerekiyor? Hayatım
trajikomik ya, orada asker kaçağı çıktım. O süreçte Başbakanlık’ta yarım saat kimliğin
bana ait olduğunu ispat etmeye çalıştım. Yarım saatimi aldı! Trans olduğuma da
inanmıyorlar. Yok işte sen kadınsın, neden erkek kimliğiyle geldin, amacın ne? Valla
transım, billa transım! Yok, inandıramadım. Yarım saatimi aldı! Ta ki nüfus kaydına girip
işte ana adı, baba adı, kız kardeşinin adı, kaç çocuğu var, sora sora, sora sora bir şekilde
inandılar. Ordan çıktıktan sonra tekrar Başbakanlık’a aldılar beni, şikâyetimi aldılar.
Şikâyetim oradan Valiliğe, Adalet Bakanlığı’na, çeşitli kurumlara gönderildi. Sağolsunlar
çok yardımcı oldular, Allah var. Ancak şöyle bir sıkıntı var, orda kadına da sordum. Bakın
dedim bunlar eğer öyle kâğıtta kalacaksa siz bana açık açık söyleyin, Başbakan’ı takip
edeyim, gittiği mitinglerde bağırayım yardım isteyim, dedim. Kadın da dedi ki –bir numara
verdi bana– bu numarayı ara, eğer bir hafta içinde bir şey çıkmazsa biz yardımcı olacağız
sana. Cumhurbaşkanlığına yazı da gönderdim, ondan da hiçbir haber çıkmadı.

Bir gecede 4 transfobik saldırı: Nefrete inat, yaşasın hayat!
Tarih: 4 Mayıs 2015
Kaynak: Kaos GL
İstanbul, İzmir ve Kocaeli’de Cumartesi gecesi (2 Mayıs) 4 trans saldırıya uğradı.
Şişli’de Gülşen adlı bir trans seks işçisi, arkadaşlarının iddialarına göre iki eski erkek
müşterisi tarafından evinde bıçak ve şişle saldırıya uğradı. Şişli Etfal Hastanesi’nde uzun bir
ameliyattan sonra yoğun bakıma alınan Gülşen'in yoğun bakımdan çıktığı bildirildi.
Gülşen ile dayanışma için hastaneye gidenler, Pazar sabahı 06.00 sularında bir başka trans
seks işçisinin kurşunlandığını belirtti. Kadının durumunun iyi olduğu ifade edildi.
İzmir: Rüya adlı bir trans kadın, kimliği belirsiz kişiler tarafından sırtından bıçaklandı.
Durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kocaeli: Gebze’de yeni taşındaki evde yaşayan üç trans seks işçisi, bir müşterinin silahlı
saldırısına uğradı. Kadınlardan biri bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da dün gece iki transfobik nefret saldırısı yaşandı!
Tarih: 13 Mayıs 2015
Kaynak: Kaos GL
Fındıkzade’de Migel isimli genç trans kadın kendi evinde birden fazla kişinin saldırısına
uğradı. Vücudunda ve kafasında ağır kesikler ve darp edilmeye bağlı ekimozlar oluşan
kadın Şişli Etfal Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Aynı gece Bağdat Caddesi’nde Işıl isimli başka bir trans kadın ise 5 kişinin transfobik nefret
saldırısına uğradı. Darp edilen ve çenesi kırılan genç kadın hastanede tedavi altına alındı.
Durumunun iyi olduğu belirtilen kadının vücudunda da darpa bağlı hafif yaralanmalar var.
Saldırganlar ise henüz yakalanmadı.

Tarlabaşı’nda trans kadına bıçaklı saldırı
Tarih: 25 Mayıs 2015
Kaynak: Kaos GL/Pembe Hayat
Pembe Hayat’ın haberine göre 23 Mayıs gecesi müşteri olarak anlaştığı iki erkekle taksiye
binen genç trans kadın, taksi içerisindeyken gasp edilmek istendi. Buna direnen trans seks
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işçisi Eylül bıçak darbeleriyle 3 yerinden yaralandı. Çantasını çalmak isteyen ancak Eylül’ün
direnmesiyle karşılaşan saldırganlar genç trans kadını bıçaklayarak kalın bağırsağının
delinmesine neden oldu.

İstanbul’da iki trans kadın daha saldırıya uğradı!
Tarih: 29 Mayıs 2015
Kaynak: Kaos GL
Afet, Şişli’de motorlu kişilerin sopalı saldırısına uğradı. Motorlu iki kişi tarafından sopalarla
ağır bir şekilde darp edilen Afet, Okmeydanı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım
ünitesinde tedavi altına alınan Afet’e çok sayıda arkadaşı hastaneye giderek destek oldu.
Fındıkzade’de ise bir trans kadın sokakta yürürken iki kişi suratına bira şişesi fırlattı. 28
Mayıs akşamı saldırıya uğrayan Asya’nın yüzünde kesikler oluştu. Görgü tanıkları olayın
birdenbire gerçekleştiğini, Asya telefonda konuşurken aniden saldırıya uğradığını belirtti.

Van’dan LGBTİ aktivisti yaşamına son verdi
Tarih: 1 Haziran 2015
Kaynak: Kaos GL
Van Ah Tamara LGBTİ İnisiyatifi üyesi bir genç yaşamına son verdi.
Van Ah Tamara LGBTİ İnisiyatifi’nden LGBTİ aktivisti Neçirvan yaşamına son verdi.
Van’daki homofobi ve transfobi karşıtları 20 yaşındaki Neçirvan’ın ardından yarın anma
yapacak.
Ah Tamara İnisiyatifi de intiharın ardından homofobiye karşı mücadele etmenin önemini
vurgulayarak, “LGBTİ intiharları son bulsun” dedi
Onur Gününde KaosGL'ye Siber Saldırı
Tarih: 29 Haziran 2015
Kaynak: Bianet
13. İstanbul LGBTİ Onur Yürüyüşü’nde sokaktaki polis saldırısına eşzamanlı olarak,
LGBTİ'lerin haber sitesi KaosGL.org da siber saldırıya uğradı.
13. İstanbul LGBTİ Onur Yürüyüşü’yle eşzamanlı olarak Kaos GL haber sitesi siber saldırıya
uğradı. İstiklal Caddesi’nde yaşanan polis saldırısı esnasında, kaosgl.org’a dDoS saldırısı
nedeniyle saatlerce erişim sağlanamadı.
Tophane’de Onur Yürüyüşü katılımcılarına “sivil” saldırı!
Tarih: 29 Haziran 2015
Kaynak: Kaos GL
Onur Yürüyüşü’ne polis saldırısının hemen ardından Tophane civarında kimliği belirsiz
kişiler homofobi ve transfobi karşıtlarına saldırdı. Bir kişinin burnu, bir diğerinin ise kalça
kemiği kırıldı. Yaralılar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördü.
İstanbul Valiliği ise “Eylem yapan grupların dağıtılması sonucu Taksim Meydan, İstiklal
Caddesi ve ara sokaklarda hayat olağan akışına dönmüş, olaylar neticesinde sağlık
kurumlarımıza sevki gerektiren herhangi bir yaralanma meydana gelmemiştir” açıklaması
yaptı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören yaralıların durumu Valilik
açıklamasında yer almadı.
İstanbul’da homofobik saldırı: “İbneler, dinsizler buraya giremez!”
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Tarih: 1 Temmuz 2015
Kaynak: Kaos GL
İstanbul’da dün akşam üç eşcinsel genç, “İbneler, dinsizler buraya giremez” hakaretleri
altında homofobik nefret saldırısına uğradı. Polis olay yerine geç geldi, ifade alma sürecini
uzattı. Hastane, ‘tomografi cihazları olmadığı’ bahanesiyle tedaviyi geciktirdi.
Bayrampaşa Forum’da üç kişinin saldırısına uğrayan gençlere Forum AVM güvenlik
görevlileri de yardım etmedi. Polisin olay yerine çok geç ulaşması sonucu saldırganlar
kaçarak uzaklaştı.

İstanbul LGBTİ’nin web sitesine siber saldırı
Tarih: 7 Temmuz 2015
Kaynak: Kaos GL
İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği’nin web sitesi, “Armania” adlı grup tarafından
hacklendi.
Hackerlar, web sitesinin birinci haberinin başlığını “OROSPU COCUGUYUZ BİZZ YEAHH”
şeklinde değiştirdi. istanbul-lgbtt.net adresli web sitesine erişilebiliyor ancak haber
içerikleri hata veriyor.
İstanbul LGBTİ’den Kıvılcım Arat, “Aslında uzun süre önce sitenin açığını yakalamışlar ama
hack’lemek için bir gündem olmasını beklemişler. Onur Yürüyüşü’ne polis saldırısı ve
LGBTİ’lerin hedef gösterilmeye devam edildiği bu gündemden yararlanıp, bugün
mesajlarını siteye koymuşlar” diye konuştu.
LGBTİ aktivistine evinde saldırı: "Nasılsa serbest kalırız, sen düşün"
Tarih: 8 Temmuz 2015
Kaynak: Kaos GL
Trans aktivist ve Kırmızı Şemsiye Derneği üyesi Kemal Ördek, Ankara’daki evinde tecavüze
uğradı, gasp edildi. Karakoldaki bir polis memuru, “Şu Lut Kavmi de bir türlü bitmedi ya”
diye tepki verdi.
Olayın üzerinden üç gün geçti. Karakolda Ördek’e “Evini biliyoruz artık, nasılsa serbest
kalırız, sen düşün artık” diye tehdit eden saldırganlar serbest ve hala Ördek’i cep
telefonundan arayarak taciz ediyorlar. Kemal Ördek’in Bianet’e konuşan avukatı, karakolun
bağlı olduğu savcının saldırganları mahkemeye çıkarmadan serbest bıraktığını belirtti.
Cumhuriyet savcısında olan dosyaya dair dört avukat delil toplamak için çalışmalarına
devam ediyor.

İzmir’de trans kadına bıçaklı saldırı
Tarih: 12 Temmuz 2015
Kaynak: Kaos GL
İzmir’de dün gece Bornova Sokak Albayraklar’ın önünde çalışırken bir grup transfobik
gencin hakaretlerine maruz kalan trans kadın bacağından bıçaklandı.
Türkan’ın ifadesine göre dördü erkek ikisi kadın 6 genç dün gece çalıştıkları yerden
geçerken sözlü hakaret ve tacizde bulundular. Önce 2 genç kadının gülüşmelerine maruz
kalan trans kadın, daha sonra 2 genç kadının yanlarındaki erkeklere dönerek bir şeyler
söylemesiyle hedef haline geldi.
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Erkeklerden birisi transfobik ifadelerle “erkek oğlum onlar, bizim gibi. İbneler” gibi sözlerle
genç trans kadına hakaretler etti. Daha sonra genç trans kadın bu hakaretlere itiraz
ederek, sözlü münakaşa başladı.
Sözlü tacizde ve hakaretlerde bulunan genç erkek etrafında kendi arkadaşlarının transfobik
onaylamalarını görünce cesaret aldı, ve Türkan’ın üzerine saldırarak bıçakla yaraladı.

Harbiye’de nefret: “Top” diyip, kemerle saldırdı!
Tarih: 28 Temmuz 2015
Kaynak: Kaos GL
Onur Haftası Komitesi’nden LGBTİ aktivisti Asım Ada, İstanbul Harbiye’de homofobik nefret
saldırısına uğradı. Ada, 24 Temmuz gecesi yanında bir arkadaşıyla yürürken iki kişi
saldırdı. Ada’nın yüzüne yumruk atan saldırgan, “Top lan bu” dedi; kemerle kovalamaya
çalıştı.
Ada, saldırının ardından polise gitmediğini ve adli makamlara duyduğu güvensizlikten ötürü
suç duyurusunda bulunmadığını söyledi
Afyon’da trans kadına bıçaklı saldırı
Tarih: 5 Ağustos 2015
Kaynak: Kaos GL
Afyon’da trans kadın Buse dün (4 Ağustos) evinde bıçaklı saldırıya uğradı. Transfobik
nefret saldırısının ardından Buse’nin tedavisi hastanede devam ederken, polis saldırganı
yakalayarak gözaltına aldı.
Seks işçiliği yapan Buse’yi müşteri gibi arayarak evine giden saldırgan, eve girer girmez
Buse’yi sağ tarafından bıçakladı. Yaralı trans kadın yerde yatarken parasını gasp etmeye
çalıştı. Buse’nin kendisinde para olmadığını belirtmesi üzerine saldırgan evden kaçtı.
Buse, yaralı haldeyken arkadaşı Derin’i aradı. Derin’in olay yerine zamanında yetişmesi
sonucu Buse hastaneye kaldırıldı. Bir gün yoğun bakımda kalan Buse’nin tedavisi sürüyor.

Adana’da 48 yaşındaki trans kadına saldırı!
Tarih: 10 Ağustos 2015
Kaynak: Kaos GL/Pembe Hayat
Cuma akşamı Adana Merkez Parkta bulunan Galleria’da otururken 48 yaşındaki trans kadın
Endam bir grup genç erkek tarafından transfobik nefret saldırısına uğradı.
Kimliği henüz belli olmayan saldırganlar 48 yaşındaki trans kadını darp ettiler. Aldığı
darplar nedeniyle ağır yaralanan Endam, polisler tarafından adli tıpa götürüldü. Adli tıpta
çenesinin 3 yerinden kırıldığı ve vücudunun birçok yerinde lezyonlar oluştuğu raporlandı.

İstanbul Şişli’de genç trans kadına bıçaklı saldırı
Tarih: 11 Ağustos 2015
Kaynak: Kaos GL/Pembe Hayat
İstanbul Şişli’de Ada Su adlı trans kadın çalıştığı sırada iki erkek tarafından bıçakla
yaralandı.
10 Ağustos sabaha karşı çalıştığı caddede motorlu iki erkeğin “Çalışıyor musun?” sorusuna
“Hayır” cevabını veren genç trans kadın saldırıya uğradı. Motordan inen saldırganlar
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yanlarında taşıdığı kesici silahlarla genç kadını 3 yerinden bıçakladılar. Ada’ya hakaret eden
saldırganlar genç kadını gasp ettikten sonra motora binip olay yerinden uzaklaştılar.

Datça’da homofobik saldırı
Tarih: 17 Ağustos 2015
Kaynak: Kaos GL
Vegan, LGBTİ aktivisti Yasin Keskin 15 Ağustos Cumartesi gecesi Muğla’nın Datça ilçesinde
homofobik nefret saldırısına uğradı. Eğlenmek için gittikleri bir barda dans ederken önce
rahatsız edici bakışlarla karşılaşan Keskin’e kimliği belirsiz bir kişi bar çıkışı tokat attı.
Ardından sivil polis olduğu iddia edilen bir kişi Keskin’e boruyla saldırdı.
Trabzon’da nefret cinayeti: Yüzden fazla bıçak darbesi!
Tarih: 3 Eylül 2015
Kaynak: Kaos GL
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 40'lı yaşlarındaki trans kadın seks işçisi Tutku Linda 31
Ağustos Pazartesi günü yüzden fazla bıçak darbesiyle öldürüldü.
Ön otopsi raporunun açıklanması sonucunda trans kadının vücuduna yüzden fazla bıçak
darbesi saplandığı öğrenildi. Uzmanlar olay yerinde yaptıkları inceleme sonucu transfobik
nefret cinayetini işleyenin tek kişi olduğunu tespit etti.
Tutku, müşterisi ile buluşmak için iki günlüğüne apart kiraladı. Kiraladığı evde Vedat T.
(25) isimli müşterinin saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti.

Trans kadına pitbull köpek ile saldırdılar4
Tarih: 14 Eylül 2015
Kaynak: Kaos GL
Beylikdüzü’nde caddede çalışan trans kadın Z.S. haraç toplayan bir çetenin saldırısına
uğradı. Para vermemesi üzerine bir aracın içinde pitbull köpek ile sıkıştırılan Z.S
saldırganlardan şikâyetçi oldu. 22 yaşındaki trans kadın yaşadıklarını BirGün Gazetesi'ne
anlattı. Z.S., Beylikdüzü'nde her gece çıktıkları bir caddede trans kadınlardan kişi başı 150
TL toplayan bir çetenin saldırısına uğradığını ve bu çeteyle de haraç meselesi yüzünden 8
ay önce davalık olduğunu belirtti. Z.S. şöyle devam etti: "Ben haraç vermek istemiyordum,
bu yüzden bunlardan şikâyetçi olmuştum. Davanın ilk duruşması Ocak ayında olduğu için,
şikâyetimi geri almam için beni tehdit ettiler. Aylarca kaldığım evi bastılar, şiddet
uyguladılar. Geçen gece caddedeyken çete başının adamları yanıma geldi. ‘Dava
yaklaşıyor, geri alacaksın şikâyeti,’ dediler yine. Ben çete başlan G.G. ile konuşmak
istediğimi söyledim. Meğersem uzaktan bizi arabadan izliyormuş. Kapıyı açtım konuşmak
için, bir baktım arabanın arkasında kocaman Pitbull, kapadılar beni arabanın içine köpekle
boğuştum, parçaladı beni, kumpas kurmuşlar bana." 'Devlet de benim polis de' Arabadan
inmeyi başarabildikten sonra çete başı G.G.'nin kendisine, 'Devlet de benim polis de
benim, sana mı inanacaklar' diye bağırdığını söyleyen-Z.S., olayın ardından Esenyurt
Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındıktan sonra dün gece taburcu oldu.
İzmir’de eşcinsel genç yaşamına son verdi
Tarih: 5 Ekim 2015
Kaynak: Kaos GL
İzmir’de yaşayan eşcinsel genç Timuçin dün yaşamına son verdi.
4

Z.S’ye Çeşitlilik ve Stratejik Davalama Projesi kapsamında hukuki destek sağlanmıştır. Saldırganlar hakkında
kamu davası devam etmektedir
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Siyah Pembe Üçgen Derneği’nden Erdem Gürsu intiharın ardından şöyle dedi: “İzmir Onur
Yürüyüşlerinde bizlerle en önde yürüyen, neşesi ile etrafına mutluluk saçan sevgili
arkadaşımız Timuçin'in vefat etmiş olduğu haberini aldık. Kendisine rahmet yakınlarına
sabır diliyoruz. Seni hep neşenle birlikte anacağız.”

Ankara’da iki trans kadına bıçaklı saldırı
Tarih: 8 Ekim 2015
Kaynak: Kaos GL/Pembe Hayat
Ankara’da iki trans kadın 26 Eylül gecesi bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan genç
trans kadınlar Pembe Hayat Derneği’ne ulaşarak, Ankara Barosu Gelincik Merkezi
avukatları ile birlikte suç duyurusunda bulundu.
Mühürlenen ev kundaklandı
Tarih: 12 Ekim 2015
Kaynak: Kaos GL
Bursa'da trans kadınların yaşadığı ve yaklaşık bir ay önce mühürlenen ev, kimliği belirsiz
kişi ya da kişilerce kundaklandı.
Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde apartmanın giriş katında bulunan ve
trans kadınların yaşadığı ev, polisler tarafından mühürlenmişti. Mühürlenen ev, pazar günü
akşam saatlerinde, camı kırılarak içeriye yanıcı madde atılmasıyla yakıldı. Mobilyaların
tutuşmasıyla ev yanmaya başladı. Mahalle sakinlerinin ihbar etmesi sonucu
olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından evde kedi olduğunu
fark etti. Dumandan etkilenen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haramidere’de nefret: Trans kadın 4 yerinden bıçaklandı
Tarih: 12 Ekim 2015
Kaynak: Kaos GL
Seks işçisi Figen İstanbul Haramidere’de çalıştığı sırada, transfobik nefret saldırısına
uğradı. Figen, 10 Ekim gecesi çalıştığı sırada genç bir erkek tarafından gasp edilmek
istendi. Saldırgan, Figen’i kendini savunduğu sırada 4 bıçak darbesi ile yaraladı. Figen’in
telefonunu çalmak isterken kaçmak zorunda kalan saldırgan, kaçarken banka kartını
düşürdü. Saldırganın kimliği banka kartı ve mobese kameraları ile tespit edildi.

Alanya’da nefret cinayeti: Boğazı kesilerek öldürüldü!
Tarih: 29 Ekim 2015
Kaynak: Kaos GL
Antalya’nın Alanya İlçesi'nde yerleşik yaşayan Hollandalı 57 yaşındaki
Reijntses'in, bıçaklanmış ve boğazı kesilmiş haldeki ölü bedeni bulundu.

Pieter Jan

Mahmutlar'da öldürülen Pieter Jan Reijntses’in eşcinsel olduğu belirtildi. Hollanda’da evli
olan Reijntses’in eşi cenazeyi almak için Alanya'ya gidecek.
Alanya'ya bağlı Mahmutlar Mahallesi'ndeki muz bahçesine sabah saatlerinde çalışmak için
giden bir kadın, yol kenarında ölmüş birisini fark etti. İhbar üzerine olay yerine giden
Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede, naaşın Alanya'da
yerleşik yaşayan Pieter Jan Reijntses'e ait olduğunu belirlendi. DHA’nın geçtiği bilgiye göre
Reijntses’in vücudunun üç yerinden bıçaklandığı ve boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit
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edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, olay yerinde lastik ve boğuşma
izlerine rastlandı.
Nefret mağduru transları anma gününde transfobik saldırı
Tarih: 20 Kasım 2015
Kaynak: Kaos GL
20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü’nde İstanbul’da bir trans kadın
saldırıya uğradı. 19 Kasım’ı 20’sine bağlayan gece saat 3 sularında Şişli Halaskargazi
Caddesi’nde trans kadın Adriana levyeyle darp edildi.
Transfobik saldırgan Adriana’yı zorla aracına aldı. Adriana kapı yarı açıkken bir süre yolda
sürüklendi. Adraiana’nın el frenine uzanarak kendisini kurtarmasının ardından bu sefer de
saldırgan levyeyle trans kadını darp etmeye başladı.
Çevredeki diğer trans kadınların yardımıyla hayatını kurtaran Adriana Şişli Etfal
Hastanesi’ne kaldırıldı. Geceyi hastanede geçiren ve kafasına sekiz dikiş atılan Adriana
bugün (20 Kasım) öğlen saatlerinde taburcu edildi.
Trans kadın önce bıçaklandı sonra boğularak öldürüldü!
Tarih: 24 Kasım 2015
Kaynak: Kaos GL
İstanbul Maltepe’de 33 yaşındaki trans kadın Nilay nefret saldırısı sonucu yaşamını
kaybetti. Dün (23 Kasım) öğle saatlerinde evinde saldırıya uğrayan Nilay’ın bedeninde çok
sayıda bıçak darbesine rastlandı. Katil, Nilay’ı bıçakladıktan sonra bornozla boğarak
öldürdü.
Saldırının ardından harekete geçen İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği’nden Kıvılcım Arat
da tüm gece karakollardan bilgi almaya çalıştıklarını ancak kendilerine bilgi verilmediğini
belirtti. Arat, “Karakoldaki polisler benimle inanılmaz lakayt ve alaycı konuştular. Hukuki
süreci takip edebilmek için bilgi almaya çalışıyorduk ancak bilgi vermediler. ‘Zaten ölmüş,
gırtlağı kesilmiş, ne uğraşıyorsunuz’ gibi şeyler söylediler” ifadelerini kullandı.

Nefret cinayeti ardından polis: Ne çok ibne varmış!
Tarih: 2 Aralık 2015
Kaynak: Kaos GL/Pembe Hayat
İstanbul Avcılar’da bir trans kadın çalıştığı caddede dün akşam (2 Aralık) 20.30 sıralarında
bıçaklanarak öldürüldü.
Transfobik nefret cinayeti sonucu Alev olay yerinde yaşamını yitirirken, arkadaşları ise polis
karakoluna akın ettiler. Haramidere’de gerçekleşen nefret cinayeti ile alakalı Avcılar
Emniyet’i Alev’in arkadaşları trans kadınları da sorguya çekti. Alev’in arkadaşları cinayetin
kendisine müşteri gibi yaklaşan bir adam tarafından gerçekleştirildiğini söylediler.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, katil zanlısı henüz yakalanmadı.
Cinayetin ardından avukatla birlikte karakola giden İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği ise
sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla polislerin ilgisiz, ayrımı ve transfobik
tavırlarını eleştirdi. İstanbul LGBTİ, avukat ile beklerken polislerin “Ne kadar çok ibne var
arkadaş” dediklerini duyurdu.

İnsan Hakları Günü’nde transfobik saldırı!
Tarih: 10 Aralık 2015
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Kaynak: Kaos GL
İstanbul’da son günlerde yoğunlaşan transfobik nefret saldırıları 10 Aralık Dünya İnsan
Hakları Günü’nde de devam etti. 9 Aralık’ı 10’una bağlayan gece Tarlabaşı’nda trans kadın
Berna bıçaklı saldırıya uğradı.
Kalbinden bıçaklanan Berna geceyi yoğun bakımda geçirdi. Hayati tehlike atlatılsa da kalp
kapakçığında hasar oluştu. Berna yoğun bakımda kalmaya devam ediyor.
İstanbul’da son bir ayda 5. transfobik saldırı!
Tarih: 16 Aralık 2015
Kaynak: Kaos GL/Pembe Hayat
Trans kadınlar Sedef ve Oya, dün gece Kartal sahilinde bulunan bir çay ocağının önünden
geçerken arabadan inen bir grup tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olayda Oya isimli trans
boğazında yaralanırken Sedef ise linç edilmek istendi. Oya yaralandıktan sonra olay
yerinden kaçarken polisi ve ambulansı arayarak arkadaşı için yardım istedi. Ambulansın
yaklaştığını gören saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken Sedef ise hastaneye
kaldırıldı.
Birlikte hastaneye kaldırılan yaralılardan Oya tedavisinin ardından ifade vermek üzere
karakola gitti. Ağır yaralanan Sedef’in ise yoğun bakımda olduğu için ifadesinin alınamadığı
kaydedildi. İstanbul LGBTT Derneği’nin acil destek hattından bir avukat da olayı takip
etmek için karakola gitti. Oya ifadesinde olay sırasında saldırganların kendilerine “Biz
Gülsuyu çocuğuyuz. Eğer şikayette bulunacak olursanız yarın buraya gelip hepinizi kesip
öldürürüz. Buradan defolun” diye tehditler savurduklarını belirtti. Oya’nın ifadesini
vermesinin ardından saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Trans erkeğe gözaltında cinsel taciz: “Gösteririm sana erkek olmayı!”
Tarih: 18 Aralık 2015
Kaynak: Kaos GL
Sokağa çıkma yasaklarına karşı tramvay işgal eden gençlerden trans erkek Özgür
Ustaoğlu, gözaltında ‘detaylı arama’ işkencesine maruz kaldı. Kadın polisler, “Gösteririm
sana erkekliği” diyerek hem şiddet uyguladı hem de taciz etti. Gençlerin tamamı denetimli
serbestlik kararı ile gözaltından çıktı.

İKİNCİ BÖLÜM
Ayrımcılık ve Nefret Söylemi
Bu bölümde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık vakaları ile LGBT’lerin ya
da LGBT örgütlerinin doğrudan hedef alındığı, ayrımcılığı ve nefreti meşrulaştıran, özellikle
toplumsal figürler tarafından sarf edilen söylemlere yer verilmiştir.
Medyaya yansıyan 3 ayrımcılık vakası yaşanmıştır. Bu vakalardan 2’si hapishanede, 1’i
çalışma hayatında gerçekleşmiştir. 9 nefret söylemi vakasının 4’ü siyasi figürler tarafından
sarf edilmiş, 3 ‘ü iktidara yakın olduğu bilinen gazetede yer almıştır. Nefret söyleminin
toplumsal yansıması nefret suçu olabilmektedir. 5 Onur yürüyüşüne yapılan müdahale ve
ardından LGBT’lere yönelik nefretin siyasiler eliyle körüklenmesi katliam çağrısına
dönüşmüş, kendilerine Genç İslami Müdafaa diyen bir grup LGBT’lerin öldürülmesine çağrı
yapan afişleri Ankara sokaklarına asmıştır.

5

http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20530
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Vahdet “gaz” istiyor, hedef LGBTİ’ler!
Tarih: 8 Ocak 2015
Kaynak: Kaos GL
Hedef gösteren ve nefret söylemi üreten haberleriyle bilinen Yeni Akit’ten ayrılanların
kurduğu Vahdet, “Yeni Akit ruhu”nu korumaya devam ediyor. Vahdet, Uluslararası Af Örgüt
Türkiye Şubesi’nin Güney Kore’nin Türkiye ile biber gazı anlaşmalarını iptal etmesini talep
ettiği kampanyasını “Şer Odaklarının Dertlerine Bak!” başlığıyla sayfalarına taşıdı.
Gazete, 6 Ocak 2015 tarihli haberinde “Kore bize gaz verme” kampanyasını “pis
organizasyon”, kampanyaya destek veren Kaos GL Derneği’ni de “sapkınların derneği”
olarak adlandırdı.
Vahdet’in hedefinde Liseli LGBTİ var: Sapkınların hedefi liseliler
Tarih: 6 Şubat 2015
Kaynak: Kaos GL
Hedef gösteren ve nefret söylemi üreten haberleriyle bilinen Yeni Akit’ten ayrılanların
kurduğu Vahdet gazetesi Liseli LGBTİ oluşumunu “sapkın grup” olarak adlandırdı. Gazetede
Osman Yiğit imzasıyla çıkan haberde şu ifadelere yer verildi:
“CHP ve HDP’nin desteğini de alan cinsel sapkın çevreler şimdi de liselere yönelerek,
ahlâksızlıklarını gençlere aşılamaya çalışıyor. ‘Liseli LGBTİ’ adında bir grup kuran sapkınlar,
öğrencileri pikniğe, geziye ve sapkın film gösterimlerine davet ederek etkinlik alanlarını
genişletmenin peşinde.”
Vahdet’ten “LGBTİ örgütleri kapatılsın” çağrısı!
Tarih: 23 Şubat 2015
Kaynak: Kaos GL
Hedef gösteren ve nefret söylemi üreten haberleriyle sistematik yayınlarına devam eden
Vahdet gazetesi, Kaos GL Derneği’ne 2005 yılında, Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma
Derneği’ne ise 2006 yılında açılan kapatma istemlerini "Ahlâksızlığa Yargı Teşviği"
başlığıyla haberleştirdi.
Anayasa Mahkemesi, LGBTİ’lere ve LGBTİ örgütlerine “sapkın” demenin nefret söylemli
hedef göstermek olduğunu geçtiğimiz yıl tescillemişti. Gazete, buna rağmen, “sapkın
çevrelerin STK’sı” dediği Kaos GL ve Lambdaistanbul derneklerinin “ahlâka aykırı olmadığı”
yönündeki kararları “mahkeme sapkınların eline çok önemli bir koz verdi” şeklinde
duyurdu.
Kurulduğu Aralık ayından bu yana doğrudan LGBTİ örgütlerine karşı yayın yapan Vahdet
gazetesi ise 22 Şubat 2015 tarihli haberinde “ahlâksız çevreler, yargının kimi kararlarıyla
rahatça faaliyetlerini sürdürebilmenin korunaklılığını kazanıyor” sözleriyle LGBTİ'lerin ifade
ve örgütlenme özgürlükleri lehindeki yargı kararlarını hedef gösterdi.
Hayrettin Karaman: Ateist ve eşcinsellere kötü bakmak haktır, Müslümanların
vazifesidir!6
Tarih: 15 Mart 2015
Kaynak: T24

6

Hayrettin Karaman İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden emekli profesör. Halen Yeni Şafak Gazetesi’nde
köşe yazıları yazmaktadır
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP çevrelerinde görüşleri dikkatle dinlenen Hayrettin
Karaman, "Türkiye toplumunda ateistler ile eşcinsellere kötü bakışın yaygın olduğunu;
ancak bunun hem bir vakıa, hem de bir hak" olduğunu savundu.
Karaman "İnsan haklarına dayalı demokrasilerde bir kimsenin ate ve eşcinsel olma ve bu
oluşları savunma hakları varsa, böyle olmayanların da kendi değerlerine dayalı olarak
ateistlere ve eşcinsellere 'kötü bakma' hakları, hatta Müslüman iseler vazifeleri vardır"
ifadelerini kullandı.
Lezbiyen basketbolcu: Fenerbahçe beni yalan söylemeye zorladı
Tarih: 1 Nisan 2015
Kaynak: Kaos GL
ABD’li sporcu, Fenerbahçe’yle yaşadığı sıkıntıların geçtiğimiz Kasım ayında Hürriyet
gazetesinde yayınlanan bir haberle başladığını paylaştı. McCoughtry, kız arkadaşı Brande
Elise ile nişanlandığı yönündeki haberin Fenerbahçe yönetimi tarafından aleyhinde
kullanıldığını söyledi:
“Brande’nin kız arkadaşım olmadığını, Hürriyet’e dava açacağımı yazmazsam sözleşmemin
sona ereceğini söylediler. [Bayan Basketbol Şube Sorumlusu Asbaşkan] İsfendiyar Zülfikari
bana ‘enayi’ dedi. O aptal mektubu yazdım çünkü işimi düşünüyordum. Ama sonrasında
mektubu yazdığım için büyük üzüntü duydum.”
“Özel hayatım konusunda yalan söylemek zorunda bırakılmamalıydım” diyen McCoughtry,
Fenerbahçe’nin taraftarlarına karşı dürüst davranmadığını belirtti:
“Sonrasında ödemelerimi kestiler. Gitmek zorunda olduğumu biliyordum. Ben ve Brande
çok rahatsız olmuştuk. Ayrıca haber vermeden başka bir oyuncu çıkardılar. Gazetelere,
Fener’i bıraktığım yönünde yalan söylediler, ben gerçeği herkesle paylaşana kadar
taraftarları üzdüler. Bana yaptırdıklarına dair tüm kanıtlar elimde.”
Başbakan Yardımcısı, lezbiyenlerin toplumun parçası olmadığını iddia etti!
Tarih: 23 Nisan 2015
Kaynak: Kaos GL
Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Elmadağ Halk
Eğitim Merkezi’nde düzenlenen, AKP İlçe Danışma Meclisi Toplantısında yaptığı
konuşmada, HDP’nin seçim beyannamesini değerlendirdi.
Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, HDP’nin açıkladığı seçim beyannamesinin Türkiye
toplumunu yansıtmadığını iddia ederek, “‘Din dersini kaldıracağım, Diyaneti kaldıracağım,
şunu kaldıracağım, bunu kaldıracağım’ Ermeni soykırımını tanıyacakmış. Sen, nasıl Türkiye
partisi olacaksın? 8 defa Kürt geçiyor beyannamelerinde 9 defa da lezbiyenler falan
geçiyor. Türkiye toplumu bu mudur?” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz eşcinsel aday göstermeyiz” 7
Tarih: 28 Mayıs 2015
Kaynak: Kaos GL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Kurulu’nda
yaptığı konuşmada Halkların Demokratik Partisi Eskişehir Milletvekili Adayı Barış Sulu’yu
işaret ederek, “Biz eşcinsel aday göstermeyiz” dedi.

7

Vejdeland v İsveç kararında AİHM doğrudan şiddete çağrı yapmasa bile ayrımcılığı meşrulaştıran söylemlerin
ifade özgürlüğü içerisinde değerlendirilemeyeceğini ve nefret söylemi olduğunu belirtmiştir
file:///C:/Users/samsung/Downloads/001-109046.pdf
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Erdoğan “Diyarbakır’da sözde bir müftü, Eskişehir’de eşcinsel aday biz göstermiyoruz.
Böyle bir derdimiz de yok” şeklinde konuştu. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı sıfatıyla bir siyasi
parti olan AKP’den “biz” diye bahsetmesi dikkat çekti.

AKP broşüründe “Gay Pride”, Davutoğlu’ndan “Lut kavmi” nefreti!
Tarih: 2 Haziran 2015
Kaynak: Kaos GL
Genel seçimler yaklaşırken siyasetin gerilimi de artıyor. İktidar partisi AKP, eşcinsel aday
üzerinden LGBTİ’leri ve HDP’yi hedef göstermeye devam ediyor.
Başbakan Ahmet Davutoğlu, dün (1 Haziran) Diyarbakır’da STK temsilcileri ile yaptığı
konuşmada HDP Eskişehir Milletvekili Adayı Barış Sulu üzerinden homofobik nefret
söyleminde bulundu. Davutuoğlu, eşcinsellerin “Lut kavminin helakına sebep olduğunu”
söyleyip bu özellikteki şahısları milletvekili adayı yapan bir partinin itikatlı toplumu temsil
edemeyeceğini ileri sürdü.
Efkan Ala: Eşcinsel evlilik insanlığın helakıdır
Tarih: 2 Haziran 2015
Kaynak: Radikal
Eski İçişleri Bakanı ve AKP Erzurum milletvekili adayı Efkan Ala, TGRT Haber 'de katıldığı
programda, eşcinsel evliliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.
Eski İçişleri Bakanı ve AKP milletvekili adayı Efkan Ala, HDP’nin seçim beyannamesindeki
eşcinsel evlilik vaadine ilişkin, “Bu Lut Kavmi gibi insanlığın helakı demektir” dedi.
AKP’nin nefret siyaseti katliam çağrısına dönüştü
Tarih: 7 Temmuz 2015
Kaynak: Kaos GL
LGBTİ’lere karşı yöneltilen nefret söylemleri sokağa yansıdı. Kendilerini "Genç İslami
Müdafaa” diye adlandıran bir grup, Ankara sokaklarına eşcinsellerin katliamını isteyen
afişler astı.
Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP hükümeti ve muhafazakâr medyadan
yöneltilen nefret söylemleri kendisini sokakta da göstermeye başladı.
13. LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne katılanlar polis saldırısına uğramış, Bunun üzerine AKP
hükümeti, seçim afişinde gururla bahsettiği Onur Yürüyüşü’ne katılanları ‘ahlaksız‘ ilan
etmiş, ‘muhafazakâr medya‘ da nefreti körüklemişti.
Kendilerini ‘Genç İslami Müdafaa‘ diye adlandıran bir grup Ankara sokaklarına “Lut
kavminin çirkin işini yapanı görürseniz, faili de mef’ulü de öldürünüz!” ifadelerinin yer aldığı
afişler asmaya başladı.
Müslümanların bu konuda sessiz kalmamaları gerektiğini ileri süren grup, katliam çağrısını,
internet sayfalarından “İslam’ın bu duruma kesinlikle müsade etmediğini göstermek adına
Tirmizi ve Ebu Davud da geçen bu Hadis-i Şerifi “Lut kavminin çirkin işini yapanı
görürseniz, faili de mef’ulü de öldürünüz!” halkımız ile paylaştık. Temennimiz İslam’ın
bizden istediği tavırı televizyonlarda hakkı haykıramayan hocalar yerine, Kur’an ve Sünnet
ışığında öğrenmemizdir” diye savundu.
Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde cinsel taciz ve saldırılar devam ediyor 8
8

X v Türkiye kararında AİHM Türkiye’yi madde 3 ve 14 (ayrımcılık ve kötü muamele) ihlalinden mahkum etmiştir.
X eşcinsel olduğu için hapishanede aylarca hücrede tutulmuştur http://www.aihmiz.org.tr/?q=tr/node/251
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Tarih: 20 Temmuz 2015
Kaynak: Kaos GL
Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne görüş için giden LGBTİ aktivisti Yağmur Beyrut Afşar,
trans olduğu gerekçesi ile ikinci arama noktasında kadın gardiyanlar tarafından aranmak
istemedi.
Erkeklerin arandığı bölümüne yönlendirilen Afşar, onursuz aramayı kabul etmedi. Arama
odasına gelen erkek gardiyan tarafından ‘dil sallayarak’ taciz edilen Afşar, gardiyanla
tartışarak odadan ayrıldı.
Alanya’da LGBTİ mahpuslar tecritte!
Tarih: 2 Aralık 2015
Kaynak: Kaos GL
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) öncülüğünde aralarında Kaos GL’nin
de olduğu 48 LGBTİ, kadın ve insan hakları örgütü Alanya L Tipi Hapishanesi’ndeki LGBTİ
mahpusların fiili olarak tecrit altında tutulmasına ilişkin basın açıklaması yayınladı.
Tecrit uygulamasına maruz kalan mahpusların Haziran 2015 tarihinde sivil toplum
örgütlerine yazdıkları mektuplarda bu konuyu dile getirdiğini hatırlatan örgütler,
“Mahpuslar kendilerine ya bir koğuş açılmasını ya da koğuşu olan bir hapishaneye sevk
istediklerini belirtiyorlar” dedi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
Dünya çapında internet yoluyla yayın yapan pek çok siteye karşı gerçekleştirdiği
engellemelerle gündeme gelen Türkiye’nin bu tutumu, kuşkusuz yalnızca LGBTİ içerikli
sitelere karşı olmayıp, genel anlamda ifade özgürlüğü konusunda tartışma yaratacak
seviyededir. LGBT’lerin ifade özgürlüğüne müdahale genel ahlak, fuhuş ve müstehcenlik
gerekçesiyle yapılmaktadır. Bu uygulamalar hiçbir somut gerekçelere dayanmadan keyfi bir
şekilde uygulanmaktadır.9
2015 yılı boyunca 7 LGBT sitesi hakkında Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB)
tarafından idari tedbir kararı verildi. Bu kararlardan 1’inin basına yansımasının ardından,
bir diğerinin ise TİB’na yapılan başvurunun ardından, haklarındaki idari tedbir uygulaması
TİB tarafından kaldırılmıştır. 5 siteye ise erişim halen sağlanamamaktadır. 2 vakada
üniversitede LGBT afişleri ve gökkuşağı bayrağı nedeniyle öğrenciler saldırıya uğramıştır.
Bafra Cezaevi ise Kaos GL yayınları “müstehcen” içeriği gerekçe göstererek mahpuslara
ulaşmasını engellemiştir.
2015 Onur Yürüyüşüne yapılan polis saldırısı bu bölümde ele alınmıştır. Her ne kadar
toplantı ve gösteri yürüyüşü ve ifade özgürlüğü hakkının ihlali olsa da polis müdahalesi
sırasında birçok kişi yaralanmıştır. Ancak yapılan suç duyuruları soruşturma izni verilmediği
gerekçesiyle sonuç vermemiştir.
LGBTİ websiteleri bir bir kapatılıyor mu?
Tarih: 2 Haziran 2015
Kaynak: Kaos GL

9

LGBTİ’lerin İnternet Yoluyla İfade Özgürlüğü
http://www.kaosgldernegi.org/resim/yayin/dl/internet_ozgurlugu.pdf
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Eşcinsel ve trans mekan tanıtımlarının yer aldığı, çeşitli haber paylaşımlarının yapıldığı
www.gaylez.com 9 Nisan’da, www.travestice.com 7 Mayıs’ta, www.travestisitesi.com ve
www.turkgaybar.com siteleri 26 Mayıs’ta ve son olarak www.istanbulgay.com sitesi ise 27
Mayıs’ta Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından kapatıldı. İdari tedbir uygulanan
sitelere Türkiye’den erişim tamamen engellenmiş durumda.
Sitelerin belli içeriklerinin engellenmesi yerine tamamının kapatılması dikkat çekerken,
5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele edilmesi Hakkında Kanun” kapsamında sansüre uğrayan sitelerin
sayısı artıyor.
Onur Yürüyüşü’ne polis saldırısı ve LGBTİ direnişi!
Tarih: 28 Haziran 2015
Kaynak: Kaos GL
Polis İstanbul LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne biber gazı, tazyikli su ve plastik mermiyle saldırdı.
Eylemciler gözaltına alındı, gazeteciler tartaklandı. HDP ve CHP’li vekiller polise el ele
direndi. Tüm gün devam eden polis saldırısına rağmen gökkuşağı bayrağı Beyoğlu'nun tüm
sokaklarında dalgalandı.
Yürüyüş öncesinde ise Kaos GL editörü Yıldız Tar ve Bianet editörü Çiçek Tahaoğlu
gözaltına alınmak istendi. 13. Onur Yürüyüşü’nü izlemek üzere İstiklal Caddesinde bulunan
bianet Kadın ve LGBTİ Editörü Çiçek Tahaoğlu ile Kaos GL Editörü Yıldız Tar, polisin GençSen standına müdahalesini görüntülemek isteyince engellendi ve gözaltına alınmak istendi.
Editörümüz Tar, gazetecilerin çekim yapma hakkının engellenemeyeceğini belirtence polis
tarafından darp edilerek standdan uzaklaştırıldı. Olaya tepki gösteren Bianet editörü
Tahaoğlu da gözaltına alındı.
Bafra Cezaevi’nde Kaos GL Dergi sansürü10
Tarih: 14 Ağustos 2015
Kaynak: Kaos GL
Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilen Eylül, Ekim 2007 tarihli Kaos GL Dergi 96. Sayı
“müstehcen yazı ve içerik” engellemesiyle karşılaştı. “Yalnızlık” dosya konulu sayı,
kapağında François Ozon’un “Veda Vakti” filminden iki erkeğin görüntüsünü içeriyor.
Eğitim Kurulunun 24.06.2015 tarih ve 2015/61 sayılı kararı “İçeriğin müstehcen yazı be
yorumlar kapsadığı anlaşılmış olup; Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Kütüphane ve
Kitaplık Yönergesinin “kuruma kabul edilmeyecek yayınlar” başlıklı 11. B maddesine göre
ilgiliye verilmemesine Eğitim Kurulu tarafından oy birliği ile karar verilmiştir.” Sonucunu
içeriyor.
Karara karşı İnfaz Hakimliği’ne yapılan itiraz sonucunda; İnfaz Hakimliğinin 30.06.2015
sayılı kararı, “Hükümlü dilekçesinde kendisine gönderilen derginin kendisine
verilmemesinin ve keyfi ve hukuksuz olduğunu belirtmiş ise de yukarıda da ifade edildiği
üzere Ceza İnfaz Kurumlarının amaç ve görevlerinden biri de hükümlülerin maddi-manevi
ıslahını sağlamak ve bu konuda gereken tedbirleri almaktır” gerekçesini içeriyor.
Kararda itirazın, Savcının yazılı mütalaası ve Evrak incelemesi, kararının isabetli olduğunu
ve “Şikayete konu dergi içeriği incelendiğinde müstehcen nitelikli yazı ve resim içeriklerini
10

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Kütüphane ve Kitaplık Yönergesinin “kuruma kabul edilmeyecek yayınlar”
başlıklı 11/b maddesi “Mahkemelerce yasaklanmamış olsa bile, kurum güvenliğini tehlikeye düşürdüğü veya
müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsadığı eğitim kurulu kararıyla tespit edilen hiçbir yayın kuruma
kabul edilmez.”
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bulundurduğu bu durumun ise: Ceza İnfaz Kurumları Kütüphane ve Kitaplık Yönergesinin,
kuruma kabul edilmeyecek yayınlar alt başlıklı 11-a, Mahkemelerce yasaklanmış olan, 11-b
maddesine aykırılık teşkil ettiği kanaatine varılmıştır” gerekçeleri ile reddedildiği görülüyor.
Eşcinsel içerikli bir siteye daha sansür 11
Tarih: 17 Ağustos
Kaynak: Kaos GL
Eşcinsel kültür, yaşam ve magazin sitesi Gaymag, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
(TİB) tarafından idari tedbir uygulaması ile erişime kapatıldı.
Sansürün ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Gaymag,
“Adresimize henüz hangi içerik olduğunu bilmediğimiz bir içerik sebebiyle TİB tarafından
alınan bir idari karar ile tedbir konulmuştur” dedi.
Kararın hukuken bir geçerliliği olmadığını savunan Gaymag, engellemeyi kınadı ve “En
yakın zamanda kaldığımız yerden devam edeceğiz” diye açıklama yaptı.
Lezce.com’a erişim engellendi12
Tarih: 16 Kasım 2015
Kaynak: Kaos GL
Türkiye'nin tek lezbiyen arkadaşlık sitesi lezce.com'a erişim TİB kararıyla engellendi.
16 Temmuz 2008 tarihinden bu yana faaliyet gösteren ve Türkiye'nin tek lezbiyen
arkadaşlık sitesi olan lezce.com 15.11.2015 tarihinde Bilgi Teknolojileri Kurumu
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından müstehcenlik gerekçesi ile sansürlendi.
Lezce’ye girmek isteyen kullanıcılar İDARİ TEDBİR uyarısı ile karşılaşıyor. Lezce.com adına
açıklama yapan ve kararı değerlendiren içerik danışmanı ve yöneticisi Erman Paçalı
kurumun yasadan aldığı yetkileri kötüye kullandığını ifade ederek uygulamayı eleştirdi.
Kurum çalışanlarının homofobik olduğunu ifade eden Paçalı, "Başbakanlığın 'canı isterse
genelgesi' ile çalışan, harflerden tahrik olan, sağlıklı değerlendirme yeteneğini kaybetmiş
uzmanların eline teslim edilmiş bir kurumu LGBT'leri lekeliyor ve hedef tahtasına oturtuyor.
Devletin homofobik uzmanları itibar cellâtlığı yapıyor. Bu uygulamalar homofobiyi devlet
eliyle cesaretlendiriyor. Nefret cinayetlerinin vebali bu uzmanların boynunadır." dedi.
İstanbul Üniversitesi’nde LGBTİ afişlerine saldırı
Tarih: 22 Aralık 2015
Kaynak: Kaos GL
İstanbul Üniversitesi Radar Homofobi Bifobi Transfobi Karşıtı Öğrenci Topluluğu'nun nefret
cinayetleri ve okuldaki polis baskısına karşı astığı afişler dün (21 Aralık) kimliği belirsiz
kişiler tarafından indirildi.
Radar üyeleri “Eşcinsel ve trans cinayetleri politiktir” ve “Barış gelecek, polis ve çeteler
gidecek” yazan afişlerini bugün tekrar astı. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi olduğu
belirtilen 10 kişilik grup afişleri yine indirmeye çalışınca Radar üyelerinin ve okuldaki
homofobi ve transfobi karşıtı öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı.
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“Çeşitlilik ve Stratejik Davalama Ağı” projesi kapsamında site yöneticilerine hukuki danışmanlık veren kurumlar
adına Av. Meryem Kavak bilgi edinme başvurusunda bulundu. Bilgi edinme başvurusu TİB’e ulaştığında ise siteye
erişim engeli kaldırıldı http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=20190
12
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“Haram, günah ve genel ahlaka aykırı” diyerek afişlere ve LGBTİ’lerin örgütlenme ve ifade
özgürlüğüne saldıran homofobik ve transfobik grup okuldan uzaklaştı.
Gökkuşağı bayrağına tahammülsüz polis öğrencilere saldırdı
Tarih: 24 Aralık 2015
Kaynak: Kaos GL
İstanbul Üniversitesi öğrencisi 13 kişinin gözaltına alındığı saldırıyı Radar sosyal medya
hesabından şöyle duyurdu:
“Dönem başından beri, okul yönetimi tarafından; asılan afişleri, etkinliklere gelen
katılımcıları, bahçede topluca oturmayı, tacizci güvenliğin ve öğretim görevlisinin teşhirini
ve benzeri durumları bahane edilerek her fırsatta polis ordusunu kampüse sokup yoğun bir
baskı ortamı yaratılıyordu. Bugün de öğrenciler tarafından açılan masalar bahane edilerek
polis okula sokuldu. Masa başına, arkasında polislerle gelen güvenlik amiri, 10 dakika
içerisinde masanın kaldırılması gerektiğini söyledi. Aksi takdirde gereğinin yapılacağını
belirterek tehdit etmeye devam etti.
Günlerdir okulda saldırıya uğradığımızı ve bayrağın bir örgüt bayrağı dahi olmadığını,
LGBTİ görünürlüğünü sağlayan evrensel bir sembol olduğunu belirtmemiz karşısında;
okulda bir saldırı olmadığını, kimsenin "ötekileştirilmediğini", bunların hepsinin bizim
KURUNTUmuz olduğunu iddia etti. Bundan sonra stand açmanın, hatta masa üzerine
bayrak asmanın bile yasak olduğunu söylemesinin ardından polisler bekleyişlerini
sürdürdüler. Hemen sonrasında üniversite öğrencilerinin gerçekleştireceği izinli anma
etkinliğine saldırıp 13 öğrenciyi darp ederek gözaltına aldılar.”
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
2015 Yılında Devam Eden Davalar
Trans katillerini yakalamak 12 yıl sürdü!
Tarih: 4 Eylül 2015
Kaynak: Kaos GL
2003 yılında Gebze Mutlukent'teki evinde 38 yaşındaki Beyza Terlemez'in cansız bedeni
bulunmuştu. 2003 yılındaki cinayeti işlediği ileri sürülen Mehmet İlaslan ile Ramazan Talih,
12 yıl sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Gebze Emniyet Müdürlüğü cinayetin ardından herhangi bir delile ulaşılmayınca dosyayı
çözülmesi için beklemeye alınmıştı. Aradan geçen 12 yılın ardından Gebze İlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne bağlı asayiş bürosu ekipleri, dosyayı yeniden açtı.
Deliller bulundu
Dosyayı yeniden açtıktan sonra incelemede bulunan ekipler, cinayete karışan üç kişiyi
tespit etti. Kan örnekleri ve parmak izlerinden tespit edilen Mehmet İlaslan (31) ve
Ramazan Talih (31) ekipler tarafından gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere ilçe emniyet
müdürlüğüne getirilen zanlıların, suçlarını itiraf ettikleri belirtildi. Adliyeye sevk edilen iki
zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Firari olan Erkan K.'nın ise yakalanması için
çalışma başlatıldı.
Kemal Ördek davası ertelendi
Tarih: 27 Ekim 2015
Kaynak: Kaos GL
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Kırmızı Şemsiye Derneği’nden trans seks işçisi ve insan hakları savunucusu Kemal Ördek’in
maruz kaldığı cinsel saldırı davasının ilk duruşması bugün Ankara 1. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü.
Ördek’in avukatı Kemal Binici’nin dosyadaki delillerin toplanması, tanık dinletme, kamera
görüntüleri raporunun eksik alınması sebebiyle tekrar bilirkişiye gönderilmesi talepleri,
duruşmaya gelmeyen polis memurunun tekrar dinlenilmesi talepleri kabul edildi.
Mahkeme 26 Ocak 2016 saat 10.50’ye ertelendi.

LGBT’lere 1 dakikalık adalet!
Tarih:26 Kasım 2015
Kaynak: Kaos GL
Eşcinsel olduğu için babası tarafından katledilen Ahmet Yıldız davasının 21. duruşması
Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Dava, 1 dakika sürdü. Davaya katılmak isteyen LGBTİ ve insan hakları aktivistlerinden 3
kişi duruşma salonuna alındı. Davaya Çağdaş Hukukçular Derneği'nden (ÇHD) Tamer
Doğan katıldı.
Mahkeme heyetine "Eşcinsellerin katilleri niye geç yakalanıyor" diye sorulduğunda, sanık
olmadığı için davanın yürütülmediği iddia edildi. Mahkeme heyetinden, Başbakanlık İletişim
Merkezi'ne (BİMER) gönderilen dosyaların dikkate alınması istendi. Duruşma, 5 Nisan 2016
tarihine ertelendi.

“Umarım sağ kalan mağdurlar sanıkların cezalandırıldığını görür”
Tarih: 11 Aralık 2015
Kaynak: Kaos GL
Avcılar Meis Sitesi’nde transların barınma ve yaşam hakkına dönük saldırılara ilişkin
davanın 7. duruşması bugün Küçükçekmece 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Dava,
sanıkların iddialarının incelenmesi gerekçesiyle 15 Nisan 2016 tarihine ertelendi.
Dava, yoğun güvenlik önemleri altında, basına ve katılıma kapalı olarak gerçekleşti.
Mahkeme sürecinin başından beri duruşmaların kapalı yapılamayacağını belirten ve itiraz
eden avukatlar, hiçbir güvenlik ihlali olmadığı halde davanın kapalı yapılmasını eleştirdi.
BEŞİNCİ BÖLÜM
2015 Yılında Sonuçlanan Davalar
Transfobik hamama ayrımcılık cezası
Tarih: 30 Ocak 2015
Kaynak: Kaos GL
LGBTİ örgütlerinin protestolarına şahit olan transfobik Galatasaray Hamamı’na ayrımcılık
suçundan para cezası verildi. İstanbul LGBTİ aktivisti Ebru Kırancı’yı hamamına almayı
reddeden ve Kırancı’ya hakaret eden hamam işletmecisi ayrımcılık suçundan 3 bin TL para
cezası aldı.
Ebru Kırancı 26 Aralık 2013 günü Maria Binder ile birlikte Galatasaray Hamamı’na gitmiş ve
pembe kimliğini göstermesine rağmen hamam işletmecisi tarafından “Sizin gibi dönmeleri
almıyoruz, kendi hamamınıza gidin” ifadeleriyle hamamdan kovulmuştu.
Levent Pişkin’e 10bin lira tazminat cezası
Tarih: 16 Nisan 2015
Kaynak: Kaos GL
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Erdoğan daha önce de attığı bir tweeti gerekçe göstererek Pişkin hakkında “hakaret”
davası açmış ve Pişkin 1500 TL para cezasına çarptırılmıştı. Aynı tweet sebebiyle açılan
tazminat davasında ise Pişkin’in 50bin TL tazminat ödemesi talep edilmişti.
Ceza davasının ardından Pişkin’e destek amacıyla yapılan basın açıklamalarının da delil
olarak yer aldığı tazminat davasında Erdoğan’ın “onur, şeref ve saygınlığının rencide
edildiği; kişilik haklarına saldırıldığı” savunularak 10bin TL manevi tazminat cezası verildi.
AYM kararıyla devletin resmî cinsel ilişki biçimi belirlendi!
Tarih: 20 Nisan 2015
Kaynak: Kaos GL
Davaya bakan Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi ise Türk Ceza Kanunu’nun 226/4.
maddesinde yer alan “doğal olmayan yoldan yapılan cinsel ilişkilere ait ses, yazı ve
görüntüleri depolayanlara” ceza verilmesinin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla maddenin
iptali istemiyle AYM’ye başvurdu. Başvuruda düzenlemenin Anayasa’nın temel hak ve
hürriyetlere ilişkin 12. maddesi, “Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve
geliştirme hakkına sahiptir” düzenlemesini içeren 17, özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20.
ve “eğitim hakkını” düzenleyen 42. maddesine aykırı olduğu savunuldu.
Mahkemenin başvurusunda kanundaki “doğal olmayan” ifadesinin muğlak, müphem ve
yorumlara açık olduğu belirtilerek uluslararası sözleşmelere göre “oral ya da anal ilişkinin”
yasaklar kapsamına alındığına rastlanmadığı ifade edildi. Başvuruda “İki yetişkin karşı
cinsin rıza ve istemleri dahilinde oral ve anal ilişki yaşamamaları suç sayılmazken buna
ilişkin görüntülerin seyredilmesinin suç teşkil sayılmasının” çelişki olduğuna vurgu yapıldı.
AYM önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla iptal talebini 4’e karşı 12 oyla
reddetti.
AYM’nin kararında iptali istenen düzenlemenin “cinsel davranışın kendisini” yasaklamadığı,
buna ilişkin yazı, ses veya görüntülerin topluma yayılmasını önlemeyi amaçladığı belirtildi.
Bu hükümlerle toplumun “ar ve haya duyguları” olarak ifade edilen “genel ahlak”ın
korunmasının amaçlandığı savunulan kararda “doğal olmayan” cinsel davranışların çok
farklı şekillerde ortaya çıkabileceği için kanunda tek tek sayılmasının mümkün olmadığı
savunuldu. AYM, düzenlemenin Anayasa’nın hukuk devleti ve özel hayata ilişkin
maddelerine aykırı olmadığı, “manevi varlığnıı geliştirme hakkı” ile “eğitim” hakkıyla da
ilgisi olmadığına karar verdi.
Trans seks işçisine tecavüze 27’şer yıl hapis
Tarih: 11 Temmuz 2015
Kaynak: Kaos GL
22 Eylül 2014’te meydana gelen olayda trans seks işçisi(M.T), yanına otomobille gelen
Cengiz K. İle anlaştı. Cengiz K., az ileride kendisini bekleyen arkadaşları Çağlar Ş., ve Erol
K.’yı da araca alınca M.T., inmek istedi.
İddiaya göre, araca sonradan binen ve arkada oturan 2 kişi M.T.’nin ağzını kapattı ve
Yamanlar’da ormanlık alana götürdü. M.T.’ye tecavüz eden 3 kişi bıçak zoruyla ziynet
eşyalarını da alıp kaçtı. Polis, plakadan yola çıkarak üç zanlıyı kısa sürede yakaladı.
Adliyeye sevk edilen Çağlar Ş., Cengiz K. ve Erol K., tutuklandı.
İzmir 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan son duruşmaya, tutuklu yargılanan 3 sanık ile
tarafların avukatları katıldı. Daha önceki duruşmada ifade veren M.T., “Kendileri bana
‘Burada ölmek istemiyorsan dediklerimizi yapacaksın, araçta bıçak var, yoksa seni keseriz’
diye tehdit ettiler. Beni zorla soydular. Rızam olmadan zorla bana sırayla tecavüz ettiler.
Sanıklardan şikâyetçiyim” dedi.
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Tutuklu sanık Çağlar Ş. “Biz bu insana zoraki bir şey yapmadık. Arabaya aldığımızda
kendisi alkollüydü. Para konusunda anlaşamadık. İş bittikten sonra bizden yüksek para
talep etti. İstediği parayı vermeyeceğimizi söyleyince, bağırıp çağırıp verdiğimiz parayı da
yüzümüze fırlattı. Parayı az bulduğu için bizleri şikâyet etti” diye konuştu.
Erol K. da, uzun süreden bu yana tutuklu ve bu nedenle mağdur olduklarını ifade ederken,
“Şikâyetçi duruşmalara bile katılmıyor. Ailemiz çoluğumuz çocuğumuz düzenli
bir işimiz var. Tek suçumuz kendisiyle rızası dâhilinde ilişkiye girmek. Takdiri önce Allah’a
sonra size bırakıyorum” dedi.
Cengiz K. ise, “Kendisini kasten yaralayan, acımadan zarar veren bir insan sizce başkasına
acır mı? Adaletli davranacağınıza inanıyorum. Takdir önce yüce Allah’a sonra sizlere
bırakıyorum” diye ifade verdi.
Duruşma savcısı, sanıkların yağma suçundan beraatlerine, diğer suçlardan cezalandırılması
yönünde mütalaada bulundu. Mahkeme Başkanı Cengiz Çoban, kısa bir aranın ardından her
üç sanığı da M.T.’ye, karşı ‘Nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’
suçlarından toplam 27’şer yıl 6’şar ay hapis cezası verdi. Yeniden cezaevine dönen sanıklar
ve yakınları bu karara tepki gösterdi.
Mahkemeden emsal karar: İkamet edilen evler mühürlenemez!
Tarih: 29 Temmuz 2015
Kaynak: Kaos GL
Antalya’da 25 Aralık 2014’te trans kadınların yaşadıkları ev “fuhuşa yer sağlandığı” iddiası
ve Antalya Valiliği Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu Başkanlığı’nın
talimatıyla mühürlendi. 30 Aralık’ta ise mühürlerin bozulduğu iddiasıyla trans kadınlar
hakkında dava açıldı.
Antalya 20. Asliye ve 4. Asliye Ceza Mahkemeleri’nde görülen davalarda trans kadınlar
“mühür bozma” suçundan beraat etti. Her iki davada da trans kadınlar, evden ayrılmak
üzere olduklarını, ev mühürleme sürecinin hukuka aykırı yapıldığını, evleri mühürlenirken
evde olmadıklarını ve mühürlemenin ardından evden taşındıklarını belirtti. Mahkeme
heyetleri trans kadınların savunmalarını kabul etti ve beraat kararı verdi.
4. Asliye Ceza Mahkemesi’nin yürüttüğü soruşturmada mühürleme sürecinin hukuka aykırı
olduğu açığa çıktı. Mahkeme ev mühürlemeleri ve usule ilişkin emsal bir karara imza attı.
Beraat kararını şöyle gerekçelendirdi:
“Tutanağa konu evin sanıkların birlikte yaşadıkları ikametleri olduğu, her ne suretle olursa
olsun ikamet olarak kullandıkları yerin bu şekilde mühürlenerek kullanımın engellenmesinin
genel hukuk ilkelerine aykırı bir işlem olarak kabul edilip 25/12/2014 tarihli mühürleme ve
30/12/2014 tarihli mühür bozma tutanaklarının TCK’nın 203. maddesi kapsamında usulüne
uygun yapılmış bir mühürleme ve mühür bozma tutanağı olarak kabul edilmeyip unsurları
itibariyle oluşmadığı kabul edilen müsnet suçtan her iki sanığın da ayrı ayrı beraatleri
yönünde hüküm kurulmuştur” dedi.

Trans kadına işkence yapan saldırgana 16 yıl hapis
Tarih: 20 Ağustos
Kaynak: Kaos GL
Ankara ’da, E.K. adlı trans kadını kaçırıp bıçakla tehdit eden, döven, bacağında sigara
söndüren, parasını gasp eden ve tecavüze kalkışan Selahattin Göngör’e mahkemeden ceza
geldi.
Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre; soruşturma aşamasında tutuksuz halde olan
Güngör’ü cezaevine gönderine Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, dava sonunda sanığa ‘cinsel
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amaçlı nitelikli yağma’dan sekiz yıl dört ay, ‘hürriyetten yoksun kılmak’tan beş yıl, ‘cinsel
saldırı’dan iki yıl dört ay, ‘uyuşturucu bulundurmak’tan bir ay, ‘trafik güvenliğini tehlikeye
sokmak’tan da 25 gün hapis cezası verdi. Güngör’ün bir yıl boyunca tedavi görmesine
hükmedilirken, velayet ve vesayet hakkı da elinden alındı.
E.K.’nin avukatı Ahmet Toköz, “Mahkemenin kararı trans kadınları eşit yurttaş olarak
görmeyen failler için cevap niteliğindedir. Tutuklama kararı oldukça geç alınsa da nihai
kararın adil olduğunu düşünüyoruz” dedi.
Çağla Joker’in katil zanlısına bir de ‘haksız tahrik’ indirimi
Tarih: 2 Ekim 2015
Kaynak: Kaos GL
Trans kadınlar Çağla Joker ve Nalan, Tarlabaşı’nda silahlı saldırıya uğramış, göğsünden
vurulan 25 yaşındaki Çağla Joker, olay yerinde hayatını kaybetmişti. 17 yaşında olması
nedeniyle yaş indirimine gidilerek 16 yılla yargılanan H.T., mahkemede verdiği ifadesinde
“İki tane bayan zannettiğimiz kişiyle karşılaştık. Pazarlık yaptık. Erkek olduğunu söyledi.
Verdiğim parayı geri istedim. Parayı geri vermeyeceğini söyleyerek ağır küfürler etti”
demişti.
Mahkeme, kasten öldürmekten yargılanan H.T.’ye verdiği müebbet hapis cezasını ‘haksız
tahrik‘ ve ‘iyi hal‘ indirimleriyle sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle 10 yıla
düşürdü.
Mahkeme heyeti kararında, Çağla Joker’in sanığın verdiği 50 lirayı iade etmemesinin haksız
tahrik oluşturduğuna kanaat getirdi. Gerekçede, “Sanığın 50 TL’yi geri istediği ve tüm
aşamalarda parasının iadesini istediğinde ölenin iade etmeyeceğini belirtmesi; ölen
beyanları karşısında öfke ve elem etkisi altına giren sanığın bu öfke ve elem etkisi altında
silahını çektiği” ifadeleri yer aldı.
Buse için adalet 5 yıl sonra geldi13
Tarih: 13 Ekim 2015
Kaynak: Kaos GL
Polis şiddetine maruz kaldıktan sonra hakkında dava açılan ve hapis cezası alan Pembe
Hayat Başkanı Buse Kılıçkaya, Yargıtay’ın hapis kararını bozmasının ardından beraat etti.
15. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada, Buse Kılıçkaya’nın Yargıtay
temyizine, Ceza Mahkemesi de uydu. 15. Asliye Ceza Mahkemesinin kararına göre, Buse
Kılıçkaya’nın müsnet polise direnme suçundan suçun cebir veya tehdit unsuru
olmadığından beraatına karar verildi.

13

Aralarında Buse Kılıçkaya’nın da olduğu Pembe Hayat Derneği kurucu üyesi üç trans insan hakları savunucusu
19 Haziran 2010’da, polisler tarafından, araçlarının içerisinde seyir halindeyken hiçbir hukuki gerekçe
gösterilmeden gözaltına alınmak istendi. Polisler trans aktivistleri darp ederek karakola götürdü.
Şiddete ve hakarete maruz kalan trans insan hakları savunucularının saldırgan polisler hakkında ilgili savcılığa
yapmış oldukları suç duyurusu hakkında takipsizlik kararı verildi.
Şiddeti uygulayan polislerin yapmış oldukları suç duyurusu ise sonuç verdi. Savcılık tarafından üç insan hakları
savunucusu hakkında “görevi yaptırmamak için direnme”, “görevli memura hakaret” ve “kamu malına zarar”
iddiasıyla kamu davası açıldı.
Dava sonucunda Pembe Hayat Derneği Başkanı Buse Kılıçkaya hakkında “görevli memura direnme” suçundan 5
ay hapis cezası, diğer iki aktivist ise sırasıyla 6 ay ve 1 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi.
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Onur Yürüyüşü’ne saldıran polislere soruşturma izni çıkmadı!
Tarih: 25 Kasım 2015
Kaynak: Kaos GL
LGBTİ örgütlerinin 2015 Onur Yürüyüşü’ne polis saldırısının ardından Çevik Kuvvet Şube
Müdürlüğü görevlilerinin yargılanmasına ilişkin suç duyurusu sonuçlandı. İstanbul Valiliği,
yürüyüşe saldıran polislerin soruşturulmasına izin vermedi.
Valilik, Onur Yürüyüşü’nün ‘yasaklı’ olduğunu söyleyerek tüm gün süren polis saldırısının
‘yasal sınırlar içerisinde’ olduğunu savundu. LGBTİ örgütlerinin sunduğu delillere ve
basında yer alan görüntülere rağmen, ‘polislerin görevlerini kötüye kullandıklarına dair
herhangi bir bilgi, belge ve görüntü kaydı’ olmadığını öne sürdü.14
LGBTİ’lere katliam çağrısını kovuşturmaya gerek yokmuş! 15
Tarih: 29 Aralık 2015
Kaynak: Kaos GL
Ankara sokaklarına “Lut kavminin çirkin işini yapanı görürseniz faili de mef’ulü de
öldürünüz” yazılı afişler asan Genç İslami Müdafaa grubu, gencislamimudafaa.com,
kureselanaliz.com internet siteleri ve servis sağlayıcı hakkında suç duyurusuna yanıt geldi.
Kaos GL ve Pembe Hayat derneklerinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları
Bürosu’na asılan afişler ve internet sağlayıcısı hakkında suç işlemeye tahrik ile halkı kin ve
düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından cezalandırma istemi reddedildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı kovuşturmaya gerek olmadığına hükmettiği kararda, internet
sitesinin San Fransisco ABD’den yayın yaptığını ve Türkiye’de bir iletişim adresinin
bulunmadığını belirtti. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Bilişim Bürosu’nun
incelemelerine göre, her iki internet sitesinin de Türkiye’de bir iletişim adresi bulunmuyor.
Grubun internet sitesi gencislamimudafaa.com sitesine kureselanaliz.com’dan farklı olarak
siteden kaynaklı sebeplerle ulaşılamıyor.
Başsavcılık, sokaklara asılan afişlerin hangi tarihte asıldığını ve MOBESE’lerle tespitinin
mümkün olmadığını öne sürdü. Haberlere konu olan ve çok sayıda fotoğrafı bulunan
afişlerin belirlenemeyeceğinin iddia edilmesi dikkat çekti.
Başsavcılık, suça ilişkin ABD ile de yazıştıklarını ve ABD yasalarında sövme ve hakaret suçu
olmadığı için konum bilgisi alamadıklarını belirtti.
Yargıtay’a göre doğal olmayan seks: Anal, oral, lezbiyen, eşcinsel…16
Tarih: 8 Ocak 2016
Kaynak: Kaos GL
Yargıtay’ın 2014 yılında verdiği bir kararda “bir kadın ile bir erkeğin, cinsel organlarının bir
araya gelerek ilişkiye girmeleri suretiyle oluşan” cinsel ilişki dışında bütün cinsel ilişkilerin
‘doğal olmadığını’ söylediği açığa çıktı.
İzmir 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nin ‘müstehcenlik’ suçuna ilişkin bir dava kararının temyiz
edilmesi üzerine Yargıtay’ın 14. Ceza dairesinin önüne giden dava ile ilgili olarak dairenin
verdiği kararda şu ifadeler yer aldı:

14

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun http://mevzuat.meb.gov.tr/html/38.html

15

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı itiraz edilmiştir. İtirazın reddeilmesinin ardından AYM’ne
başvurulmuştur.
16

Karar 2014 tarihinde verilmiştir ancak 2016 yılında medyaya yansıdığı için 2015 yılı raporuna dahil edilmiştir
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“İnsanlar için doğal cinsel davranışın, devamlılık gösteren Daire kararlarında da
vurgulandığı üzere, bir kadın ile bir erkeğin, cinsel organlarının bir araya gelerek ilişkiye
girmeleri suretiyle oluştuğu, bunun dışındaki, örneğin birden fazla kişinin bir araya gelerek
cinsel ilişkiye girmeleri (grup sex), eşcinsel insanların birbirlerine cinsel davranışlarda
bulunmaları, hayvanlarla cinsel ilişki, oral veya anal yoldan cinsel davranışların tamamının
doğal olmayan cinsel davranışlar olduğu, dosya içeriğine göre sanığın işyerinde yapılan
arama sonucunda, bilirkişi raporunda belirtildiği gibi doğal olmayan yollarla yapılan
transeksüel, lezbiyen, anal, alet kullanılmak suretiyle yapılan cinsel davranışlara ilişkin
görüntüler olduğunun tespit edilmiş olduğu halde…”

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;


Lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve intersekslerin (LGBTİ) eşit yurttaşlık haklarının
Anayasa’da teslim edilmeli ve “cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve interseks
durumunun” (CYCKİD) korunan kategoriler arasında Anayasa’nın ayrımcılık
maddesinde kapsamalıdır



Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nda CYCKİD’na dair korumayı da
içerecek şekilde düzenlemeler yapılmalı, Kurumun tarafsızlığına ilişkin Sivil
Toplumun tavsiyeleri gözetilecek şekilde kanun yeniden düzenlenmelidir



Kamunun sosyal politika çerçevelerinde LGBTİ içerilmelidir



Politikacıların, kamu yetkililerinin ve kanaat önderlerinin homofobik ve transfobik
nefret söylemleri ile etkin mücadele edilmelidir



Göç İdaresi Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm ilgili kamu kurumlarının LGBTİ
mültecilerin farklı sorunlarına dair hassasiyet ve politika geliştirmelidir

•

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik 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 almalıdır

•

Hukuk sisteminde ayrımcılık yasağını düzenleyen maddelere cinsel yönelim ve
cinsiyet kimliği ibareleri eklenmelidir.

•

Nefret Suçları ile ilgili düzenleme yaşam hakkı, beden bütünlüğü, eğitim, barınma
gibi temel haklar ile nefret söylemini de kapsayacak şekilde genişletilmeli, CYCKİD
ibareleri nefret suçları düzenlemesinde yer almalıdır. LGBTİ’lere (lezbiyen, gey,
biseksüel trans, interseks) yönelik nefret suçlarına karşı gerekli cezai önlemler
alınmalı; “ağır tahrik” indirimlerinin nefret suçları sonrası uygulanamayacağına dair
düzenleme yasada yapılmalıdır.

•

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
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muğlâk ifadeler mevzuattan çıkarılmalı ya da LGBTİ’lerin (lezbiyen, gey, biseksüel,
trans, interseks) aleyhine yorumlanamayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.
•

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 getirmelidir.

•

LGBTİ’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 alınmalıdır.

•

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 edilmelidir.

•

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
çıkartılmalıdır.

•

Hükümet çalışma hayatında CYCKİD ayrımcılığını düzenlemelidir. İş duyurularında,
işe alınmada, iş ilişkisinin devamında ve işe son verme süreçlerinde LGBT
çalışanlara yönelik ayrımcılığı yasaklayan düzenlemeler yapılmalıdır. İş Kanunu’nun
ayrımcılık maddesinde cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve interseks durumunun
korunan kategoriler arasına alınması;

•

Eğitim, istihdam ve sağlık kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile hizmetlere erişim
alanlarında LGBTİ’lerin yaşadıkları hak ihlallerini bertaraf edecek toplumsal ve
kurumsal eğitim programları devletin pozitif yükümlülüğü olarak uygulanmalı ve
takip edilmelidir.

•

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 LGBTİ 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.



Tüm bu çalışmalar çerçevesinde LGBTİ örgütleri ile kamu kurumları ve Parlamento
arasında diyalogun ve işbirliğinin tesis edilmelidir
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