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SONUÇ

2012 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan
Hakları İhlalleri İzleme Raporu
Lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireyler için 2012 yılı da diğer yıllar gibi çeşitli hak
ihlalleriyle geçti. 2012 yılında 11 nefret cinayeti gerçekleşti. 6 trans ve 5 gey nefret
cinayeti sonucunda hayatını kaybetti. İnternet haberlerine ve LGBT haber portallarına yansıyan 8 nefret saldırısı gerçekleşti. Linç girişimleri, işkence ve kötü muameleler, aile içi şiddet, tecavüz ve siber saldırılarla geçen zor bir yıl oldu.
Raporun ayrımcılık başlığı altında, trans kadınların barınma hakkına yönelik 3
ihlal tespit edildi. Çalışma hayatı alanında 2 kişi cinsel yönelimleri nedeniyle işten
atıldıklarını dile getirerek hukuki mücadele başlattı. Cinsel yönelim veya cinsiyet
kimliği sebebiyle mekâna alınmama ve hizmet vermeme olarak dört vaka tespit
edildi. Sağlık alanında Kızılay’da ortaya çıkan “HIV’li kan” olayında Kızılay’ın HIV’li
kanı biseksüel birinin bulaştırdığı yönündeki iddiası, Askerlik alanında eşcinselliğin
yeniden tanımlanma süreci başta olmak üzere “devlet söylemi”nde 7 farklı olayda
ayrımcılık vakası karşımıza çıktı.
LGBT dernekleri olarak yedi yıldır LGBT bireylerin uğradığı ayrımcılık vakalarını ve
hak ihlallerini kayıt altına almaya çalışıyoruz. 2007 yılından bu yana çıkan raporlarla mevcut raporları kıyasladığımızda hala çok büyük değişiklikler olmadığını gözlemliyoruz. Yürüyen mevcut davalarda yargının homofobik ve transfobik uygulamaları, kolluk kuvvetlerinin LGBT bireylere yönelik tutumları ve yeni nefret cinayetleri
raporlamalarda hala önemli bir yer kapsıyor.
Ahmet Yıldız davasının henüz sonuçlanmaması, nefret cinayetlerinde uygulanan
haksız tahrik indirimlerinin devam etmesi ve katillerin yakalanmaması tespit edilen
sorunlardan sadece bir kaçı… 2012 senesinde kayıt altına alınan 11 yaşam hakkı ihlali oldu. LGBT dernekleri olarak hak ihlallerinde dava konusu edilen vakaları takip
etmeye önümüzdeki seneler içerisinde de devam edeceğiz. Bu bağlamda bu davalar
insan hakları hareketinin gündeminde olmaya devam edecek.
İnsan hakları izleme ve raporlama faaliyeti, LGBT derneklerinin gönüllü ağı ve
çalışanları tarafından yapılıyor. Bu da ihlallerin tümünden haberdar olamamamıza
veya geç haberdar olmamıza sebebiyet verebiliyor. Örneğin Diyarbakır’da nefret
cinayetinden geç haberdar olduğumuz gibi. Ya da zorlandığı intihar sonrasında vefat
eden Adana’daki genç geyden geç haberdar olduğumuz gibi haberdar olmadığımız,
olamadığımız yaşam hakkı başta olmak üzere farklı alanlarda eşcinsel, biseksüel ve
translara yönelik ihlallerin olduğunun farkındayız.

başında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini saklamak zorunda kalmaları var. Ayrıca
cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle uğradıkları ihlaller karşısında adalete
erişim noktasında yeniden ihlale uğrayacaklarını düşünmeleri de bir diğer boyutu.
Aynı zamanda hukuki yollara başvurduklarında bunun hayatlarının farklı alanlarına nasıl yansıyacağını tahmin edemiyor olmaları da bir diğer sebep. Bütün bunlar,
ihlallere karşı LGBT’leri savunmasız ve açık hedef olarak bırakmaya devam ediyor ve
mağduriyetlerini sürekli kılıyor.
Nefret suçları başlığı altında yer alan bazı kategoriler yeni raporlamaya başladığımız
kategoriler. Ayrıca üniversitelerden LGBT derneklerin sitelerine girişin engellenmesi
ve LGBT dernek ve haber sitelerinin “dinsel” gruplar tarafından hackleniyor olması
eşcinsel, biseksüel ve transların ifade özgürlüğüne yönelik nefret saldırısı olarak
yeni bir ihlal alanı olarak karşımıza çıkıyor.
2012 yılında, Antalya’da, İzmir’de Çandarlı’da lezbiyen, gey, biseksüel ve translar
“linçe maruz kaldılar.” Lezbiyen, gey, biseksüel, trans ya da heteroseksüel bireyler
homofobik ve transfobik saiklerle saldırılara maruz kaldılar. Failler gerekçe olarak
eşcinsel olmalarını söylüyordu.
Uzun yıllardır LGBT nefret cinayetlerinde bir yargı pratiği olan haksız tahrik indiriminin LGBT bireyleri açık hedef haline getirdiğinin altını çiziyoruz ancak yukarıda
da belirttiğimiz gibi failler yargı tarafından ödüllendirilmeye devam ediyor. Bu uygulama devam ettiği müddetçe LGBT’ler açık hedef haline gelmeye devam edecekler.
Bu rapor “2012 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları İhlalleri
İzleme Raporu” başlığıyla çıkıyor. Ancak eşcinsel ve biseksüel kadınların sorunları
ve trans erkeklerin maruz kaldığı ayrımcılık ve diğer insan hakları ihlallerine ulaşma
noktasında yaşadığımız sıkıntı devam ediyor. Bu eksikliği aşmanın yollarını LGBT
dernekleri olarak dert etmeye devam ediyoruz.
Bu rapor 5 bölümden oluşuyor. Birinci bölümünde, Nefret Suçlarını ele alıyoruz.
İkinci bölümünde nefret söylemi ve ayrımcılık bölümü, üçüncü bölümünde devam
eden davalara yer verirken, dördüncü bölümünde ise sonuçlanan davalara yer verildi. Beşinci bölümde ise olumlu gelişmeler kayıt altına alındı. Sonuç bölümünde ise
LGBT örgütlerin insan hakları alanında taleplerine yer verdik.

Bu yüzden bu rapor, lezbiyen, gey, biseksüel ve translar (LGBT) açısından Türkiye’deki insan hakları ihlallerinin tamamını göstermiyor. Bunun birçok boyutu var,
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Teşekkür!
Rapor, Pembe Hayat, Siyah Pembe Üçgen, Kaos GL ve SPoD’un raporlamalarına
dayanarak hazırlandı. Raporun hazırlanmasında emeği geçen LGBT aktivistlerine
ve gönüllülerine, Pembe Hayat’a, Siyah Pembe Üçgen’e, Kaos GL’ye ve SPoD’a ve
çalışanlarına teşekkür ederiz.
Levent Pişkin
SPoD Hukuk ve Adalete Erişim Koordinatörü

BİRİNCİ BÖLÜM
Nefret Suçları
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Nefret Suçları
2012 yılı boyunca; 6 trans, 5 gey nefret cinayeti, 10 nefret saldırısı (6 ayrı olayda bıçak,
satır gibi kesici alet kullanılarak), 3 linç tehdidi, 3 işkence ve kötü muamele, 1 aile içi
şiddet, 1 tecavüz ve 1 internet üzerinden saldırı vakası medyaya yansımıştır.

İstanbul’da Beylikdüzü’nde Nefret Cinayeti
17 Aralık 2012
Kaynak: Kaos GL
Beylikdüzü Bizimkent Köprüsü’nde önceki gece 19 yaşındaki trans kadın Günce
Hatun göğsünden silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından çalışma başlatan
Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otomobili içinde olay yerindeki çalışmaları izleyen bir kişiden şüphelendi.
Otomobilin sağ ön camının kırık olduğunu gören polis, otomobilde bulunan
İlker Karataş’ı (34) gözaltına aldı. Katil zanlısı olduğu ortaya çıkan Karataş cinayeti itiraf etti.

Esat Bağlar Caddesi’nde Transfobik Saldırı

Seks İşçisi Trans Kadına Şiddet!
19 Kasım 2012
Kaynak: Pembe Hayat
Bağlar Caddesi’nde işe çıkan trans kadına bir grup önce sözlü, ardından fiziksel
şiddet uyguladı. Kırmızı eski kasa bir araç içinde bulunan 5 kişi önce Görkem’e
küfür ettiler, Görkem küfür etmeyin diye uyarınca araçtan çıkıp Görkem’e fiziksel şiddet uyguladılar. Görkem en son yüzüne vurduklarını hatırlıyor. Olayla
ilgili adli bir işlem yapılmadı.

Antalya’da Nefret Cinayeti
24 Ekim 2012
Kaynak: Kaos GL
Antalya’da iki kişi tarafından boğazı kesilerek ağır yaralanan 25 yaşındaki trans
kadın Serap kan kaybından hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 47 sokakta yaşayan vatandaşlar, bir kişinin yardım istediğini belirterek polise haber verdi. Olay yerine
gelen ekipler, yardım istenen eve girdi. Polis, evde bir kişinin kanlar içinde yattığını gördü. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

23 Kasım 2012
Kaynak: Kaos GL
Pembe Hayat Derneği İnsan Hakları İhlalleri Raportörü Belgin Çelik, Esat Bağlar
Caddesi’nde iki gün önce trans bir kadının 5 kişinin saldırısına uğradığını belirtti.
Çelik, mağdurun şikayetçi olmak için Esat Karakolu’na gittiğini ancak “saldırganların arabasını teşhis edemediği ve şiddet olayına tanık olmadığı” gerekçesiyle polisin mağdura “biz bir şey yapamayız” dediğini belirtti.

Translara Karakol Önünde Dayak
14 Kasım 2012
Kaynak: Kaos GL
Ankara’da seks işçiliği yapan Görkem Ç. ve iki arkadaşı karakol önünde tanımadıkları iki erkeğin saldırısına maruz kaldı ve polislerin gözü önünde yapılan bu
saldırı sonucunda saldırganlara dava açtı.

10

Bursa’da Nefret Cinayeti
17 Ekim 2012
Kaynak: Kaos GL
Bursa’da kavaklıkta bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan Nazir Dalkılıç’ın
katilinin, kendisiyle ilişkiye giren 26 yaşındaki Ersin Köroğlu olduğu ortaya
çıktı.
Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi’ndeki kavaklıkta, inşaat işçisi, 35 yaşındaki
Nazir Dalkılıç’ı cumartesi günü bıçakla öldürdüğü öne sürülen 26 yaşındaki
Ersin Köroğlu, tutuklandı.
Suçunu itiraf eden Ersin Köroğlu, Nazir Dalkılıç ile olay gecesi tanıştıklarını ve
Bursaray ile Paşaçiftliği istasyonu yanında bulunan kavaklık alana gittiklerini anlatarak, “Birlikte alkol aldık. Daha sonra bana oral seks yaptı. ’Sen de bana yapacaksın’ deyince aramızda tartışma çıktı. Ben de bıçaklayıp kaçtım” diye konuştu.
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Şişli’de Polisten Transfobik Saldırı

LGBTT Bireyler Linç Tehdidi Yaşadı, Jandarma Umursamadı

14 Ekim 2012
Kaynak: Pembe Hayat

17 Ağustos 2012
Kaynak: Siyah Pembe Üçgen İzmir

Kendine ait aracın içinde yolun kenarında arkadaşıyla beraber bekleme yapan
transseksüel kadına polis şiddet uyguladı.

Siyah Pembe Üçgen İzmir LGBTT Dayanışma Derneği üyeleri Dikili’nin Çandarlı
Beldesinde linç edilmekten dikkatleri sayesinde kurtuldu. Hem toplantılar yapmak hem de tatil yapmak için Çandarlı’yı seçen dernek üyeleri, saldırıya uğrayacaklarını jandarmaya bildirince “yapacak bir şeyimiz yok” cevabını aldılar.

Sözlü ve fiziki şiddet uygulayan polis karşısında avukatını aramak isteyen mağdurun avukatı araması engellendi. Hakaretamiz ifadelerle beraber fiziki şiddet
uygulayan polis memuru karakolda da bu tavırlarına devam etti. Ayrıca polis
mağdur kişi hakkında iftirada bulunarak kendisine mukavemet ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuş ve mağdur hakkında dava açılmıştır. Mağdurun
polis hakkında yaptığı şikâyet ise henüz sonuçlanmadı.

“Kürt Eşcinsel Olamaz! Olursa da Ölür Toprak Olur!”
30 Ağustos 2012
Kaynak: Kaos GL
Diyarbakır’da 17 yaşındaki gencin (R.A.) Temmuz ayında babası ve amcası tarafından öldürülmesinin nefret cinayeti olduğu ortaya çıktı.
FemînKurd.Net’in haberine göre R.A. eşcinsel olduğu halde yerel medya konu
üzerinde hakkıyla durmazken anaakım medya da olayı adli bir vaka olarak yansıtarak cinayetin perde arkasını görmezden geldi.
Öldürülmesi basında “adli bir cinayet” haberi olarak geçen gencin eşcinsel olduğunu ailesi biliyordu. FemînKurd.Net’e iletilen bilgilere göre, R.A.’nın eşcinsel
olduğunu öğrenen ailenin erkekleri, 17 yaşındaki genci eşcinsel kimliği nedeniyle nefret saikiyle öldürmüşlerdi.

“Travestiyiz, Buradayız; Alışın Alışın, Gitmiyoruz”
25 Haziran 2012
Kaynak: Kaos GL

14 Ağustos Salı günü İzmir’in Dikili ilçesinin Çandarlı beldesine 12 kişi gittiklerini söyleyen Demet Yanardağ, iki ev tuttuklarını ve iki gruba ayrıldıklarını
anlattı. Evlere yerleştikten sonra ilk gün toplantılarını yaptıklarını hava kararınca da sahile indiklerini anlatan Yanardağ, bir süre sonra 3-4 kişilik bir grubun kendilerini izlediğini gördüklerini dile getirdi. “bu kişiler sürekli telefonla
birileriyle konuşuyordu. Bir süre sonra sayıları 15’i buldu. Bize saldırmak için
toplandıklarını anlayınca evlere geri dönmeye karar verdik. Biz kalkınca iki
gruba ayrıldılar” diye yaşadıklarını anlatan Yanardağ, jandarmayı arayarak saldırıya uğrayacaklarını haber verdiklerini, ‘şiddet var mı? Yoksa bir şey yapamayız’
cevabı aldıklarını ifade etti. Birkaç kez daha jandarmayı aradıklarını dile getiren
Yanardağ, kendilerini takip eden grubun bir süre sonra dağıldığını anlattı. Evlerine doğru giderken bir kişi tarafından takip edildiklerini de söyleyen Yanardağ,
bu kişinin kaldıkları yeri öğrenmek için kendilerini takip ettiğini, ona yöneldiklerinde kaçtığını dile getirdi.

Antalya’da Bir Trans Kadın Öldürüldü
11 Temmuz 2012
Kaynak: Kaos GL
Nefret, Antalya’da bir trans kadını kendi evinde boğazını keserek katletti.
Yaklaşık 15 yıldır Antalya’da yaşayan Seçil Anne diye bilinen 1966 doğumlu Neşe
Dilşeker dün gece saat 23.00 sıralarında kendi evinde boğazı kesilerek öldürüldü.
Dilşeker’in öldürüldüğü kendisinden bir süredir haber alamayan arkadaşlarının
durumu polise bildirmesiyle ortaya çıktı.

Trans Onur Yürüyüşü’nün üçüncüsü ırkçı faşistlerin saldırı girişimine rağmen
coşkuyla tamamlandı. Yürüyüşün başında bir grup faşistin saldırısına maruz
kalan translar, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganı attılar.
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Kendisine Islık Çaldı Diye Bıçakladı

Ankara’da İki Transa Satırlı Saldırı!

14 Haziran 2012
Kaynak: Pembe Hayat

27 Nisan 2012
Kaynak: Siyah Pembe Üçgen İzmir

Adana’da bir kişi eşcinsel olduğunu ileri sürdüğü kişinin kendisine ıslık çaldığını iddia ederek önce darp etti ardından bıçaklayarak yaraladı.

Ankara’da, kar maskeli iki kişi ellerindeki satırlarla, seks işçiliği yapan iki trans
kadına farklı zamanlarda iki kez tecavüz edip, para ve cep telefonlarını gasp etti.
Polisin yaptığı operasyonla yakalanan Şükrü Ç. ile Fatih A. tutuklanırken, olayda kendilerine yardım eden Şükrü Ç.’nin 14 yaşındaki kardeşi İ.Ç. ise serbest
bırakıldı.

Habervitrini.com’un haberine göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş
Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, Mustafa M. (28) Ziyapaşa Bulvarı’nda gezmeye çıktı. Bu arada
arkasından gelen ve eşcinsel olduğunu öne sürdüğü Mehmet Ö. (44), kendisine ıslık çaldı. Buna sinirlenen Mustafa M., bir mağazanın önünde yakaladığı
Mehmet Ö.’yü herkesin gözü önünde darp etmeye başladı. Mehmet Ö., mağazanın içine kaçarak kurtulmaya çalıştı, ancak Mustafa M. mağazanın içine girerek
Mehmet Ö.’yü çıkartıp darp etmeye devam etti. Mustafa M., darp ettikten sonra
yanında bulunan bıçağı çıkartarak Mehmet Ö.’yü bacağından bıçaklayıp olay
yerinden ayrıldı. Bu arada, kavgayı gören şahıslar polise haber verdi. Olay yerine
gelen polis yaptığı araştırmada Mustafa M.’yı bıçakla birlikte yakalayarak polis
merkezine götürdü.
Mehmet Ö. ise çağrılan ambulansla Adana Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet Ö. tedavi edildikten sonra taburcu olurken, Mustafa M. de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Aydın’da Öldürülen Gencin Cinayeti “Sır” Değil!

Milliyet’in haberine göre, A.C. ve Y.D. isimli iki trans kadın, mart ve nisan aylarında olmak üzere iki kez gasp edildi ve tecavüze uğradı.

İstanbul’da Transfobi
25 Nisan 2012
Kaynak: Kaos GL
LGBT Aktivisti Michelle Demishevich, İstanbul, Şişli’de dün gece saat 12:00 civarında köpeği ile birlikte gezerken, kimliği belirsiz yedi kişi tarafından saldırıya
uğradı.
Pembe Hayat’ın haberine göre, yoğun bir şekilde fiziksel şiddet uygulayan zanlılar çevredekilerin bakışları arasında arabalarına binip gittiler. Olay yerine gelen
emniyet mensupları, kimlik tespiti yapılamadığını öne sürerek işlem yapılamadığı bildirildi.

21 Mayıs 2012
Kaynak: Kaos GL

Dikmen’de Translara Karşı Çete!
Aydın’da, üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Tamer Uzun, evinde çıplak ve karnından bıçaklanarak öldürülmüş vaziyette bulundu
Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1. Sınıf öğrencisi Tamer Uzun
gündüz vakti evinde öldürülmüş vaziyette bulundu. Cinayet, Tamer Uzun’un
kuaförlük yapan ev arkadaşı Murat Çelikel’in Cuma günü (18 Mayıs) öğle saatlerinde eve gelmesiyle ortaya çıktı.
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12 Nisan 2012
Kaynak: Pembe Hayat
Dikmen’de Hayal adlı arkadaşıyla beraber ikamet etmekte olan Ezgi’yi çete üyeleri tehdit ve cebir yoluyla fuhuş yapmaya zorladılar. Transseksüel seks işçilerini satmaya çalışan çete üyeleri buna karşı çıkan transseksüel bireyleri fiziksel
şiddet kullanarak yıldırmaya çalıştılar. Kendilerine Dikmen Çetesi adını veren
bu grup hakkında polis herhangi bir girişimde bulunmadı ve defalarca cebir
uygulanmasına, ölümle tehdit edilmesine ve evinin basılmasına rağmen Ezgi’ye
koruma tahsis edilmedi. Ezgi, karakolda polislerin huzurunda dahi bu çeteden
şiddet gördü, bu şiddete dair darp raporu mevcut.
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Kuşadası’nda Nefret Cinayeti

Sığındığı Karakolda Şiddete Uğradı

05 Nisan 2012
Kaynak: Siyah Pembe Üçgen İzmir

28 Mart 2012
Kaynak: Kaos GL

Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde birkaç gündür kendisinden haber alınamayan Nükhet Kızılkaya isimli trans birey evinde öldürülmüş halde bulundu.

Taksim’de takip edildiğini ve can güvenliği olmadığını söyleyerek polis karakoluna sığınan Yasin Keskin, eşcinsel olduğu için hem polisin hem de takip eden
kişinin fiziksel şiddetine maruz kaldığını iddia etti.

Kızılkaya’nın arkadaşlarının verdiği bilgiye göre, 5 günden bu yana kendisinde
haber alamadıkları arkadaşlarının evine gitmeleri sonucu öldürüldüğünü gördüklerini aktardı. Olayın faili, olaydan birkaç gün sonra yakalandı.

Polis ve saldırgan kişiden şikâyetçi olan Yasin Keskin, “Polis, Burası Çocuk Şube
bizi ilgilendirmez dedi. ‘155 Polis İmdat’ı arayın dedi. Ben söylenince de karakolun önünde polis tarafından dayak yedim. Bundan cesaret alan saldırgan da bana
saldırdı. Polis ve saldırgan hakkında davacı oldum” dedi.

Kışlada Tecavüze 15 Yıl Hapis Talebi
03 Nisan 2012
Kaynak: Kaos GL
Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı’nda bir ere “oral seks” yoluyla tecavüz ettiği
iddia edilen dört asker hakkında 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı’nda askerlik yapan T.A. adlı eri zorla koğuşa sokup tehdit ve darpla “oral seks” yaptırarak tecavüz ettiği iddia edilen dört
asker hakkında 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı. T.A. “psikolojisi bozuldu”
gerekçesiyle erken terhis edildi.

“Popoma Dokununca Kötü Oldum”
07 Mart 2012
Kaynak: Kaos GL
Adana’da av arkadaşı 49 yaşındaki Osman Salih Savaşoğlu’nun kafasına tabancayla ateş edip, bıçakla boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen özel güvenlik
görevlisi 33 yaşındaki İsa U.’nun ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.
Tutuklu sanık Uçak, “Ormanda popomu elleyerek, ’Seni 4 yıldır çok arzuluyorum’ dedi. Çok kötü oldum” diye suçu tahrik altında işlediğini öne sürdü.

İzmir’de Nefret Cinayeti
30 Mart 2012
Kaynak: Siyah Pembe Üçgen İzmir
İzmir’in Karabağlar ilçesinde, inşaat önünde bir aracın içinde kafasına tek kurşun isabet etmiş bir trans kadın’ın cesedi bulundu.
Sabah inşaata çalışmak için gelen işçiler, 35 AL 9656 plakalı aracın içinde cesedi
bulunca polise bildirdi. İhbar üzerine polisler geldi. Cesedin Tuğçe Şahin (23)
adında bir transın olduğu, kafasına isabet eden tek kurşunla hayatını kaybettiği
belirtildi.
Nefret Cinayetine kurban giden Tuğçe’nin başından silahla vurulmadan önce
darp edildiği yüzünün neredeyse tanınmaz hale geldiğini bildirildi.
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Maltepe’deki Transfobik Saldırılar Protesto Edilecek
15 Şubat 2012
Kaynak: Kaos GL
İstanbul’da trans bireylere yönelik ikinci kez kılıçlı saldırı düzenlenmesi üzerine
İstanbul LGBTT ve Lambdaistanbul LGBTT Dernekleri Bağlarbaşı Cumhuriyet
Polis Karakolu önünde basın açıklaması yapacak.
İstanbul Maltepe Sahilyolu’nda Aralık 2011’de de aynı şekilde translara yönelik
saldırı düzenlenmiş saldırganlar araçlarıyla yakalanmış ve araçlarının bagajından
kılıç, döner bıçağı gibi kesici aletler çıkmıştı.
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İzmit’te Nefret Cinayeti

“Travesti Toplama Aracı”

13 Şubat 2012
Kaynak: Kaos GL

26 Ocak 2012
Kaynak: Kaos GL

İzmit Çukurbağ Mahallesi Şen Sokak’ta cinayet işlendi. Melda Yüksel kardeşi
Murat Yüksel tarafından öldürüldü.

pembehayat.org’un haberine göre İstanbul’da Beyoğlu cadde ve sokaklarında son
20 gündür Balyoz Ekibine ait beyaz bir transit araçla, sivil polisler tarafından
trans kadınlara yönelik şiddet uygulaması başlatıldı.

İddialara göre Yüksel ailesi trans olduğu için pek görüşmedikleri Melda Yüksel`e
(26), İzmit`te bir ev yaptırıyordu. Ev bitme aşamasına geldiği için iki kardeş
buluşma kararı aldı. Sakarya Akyazı İlçesinde av bayisi olan Murat Yüksel (25),
İzmit`te yaşayan Melda Yüksel ile evde buluştu. İki kardeş evi gezerken tartıştı
ve bu kavga cinayetle noktalandı. Melda Yüksel olay yerinde yaşamını yitirdi.

Balyoz tarafından oluşturulan ekip gece gündüz demeden yolda gördüğü trans
kadınları cop ve kalın sopalarla döverek zorla araçlara bindiriyor.

İzmir’de Bıçaklı Saldırı
Balyoz Ekibi Transseksüel Bireyi Darp Etti!
13 Şubat 2012
Kaynak: Pembe Hayat
Derya adlı transseksüel birey, Ulus’ta kaldığı otele giderken, polis ekibi tarafından durduruldu. Polis ekibinin tehdit, hakaret ve darp ettiği Derya, şikâyetçi
oldu.

13 Ocak 2012
Kaynak: Kaos GL
İzmir’in Karabağlar İlçesi’nde trans S.T. kimliği belirsiz kişilerce 14 yerinden
bıçaklandı.
Olay, 11 Ocak saat 23.30 sıralarında meydana geldi. 31 yaşındaki S.T.’nin yanına, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil yanaştı. Araçtan inen kimlikleri
belirlenemeyen 4 kişi, S.T.’yi karnının sol tarafından 2, sol kolundan 7, sırtından
2, sağ baldırından 1 ve sol elinden 2 olmak üzere 14 bıçak darbesiyle yaraladı.

17 Yaşındaki Erkek Cesedi “Tayt Giydirilmiş” Halde Bulundu
31 Ocak 2012
Kaynak: Kaos GL
Antalya’da 12 Ağustos 2010’da kaybolan 17 yaşındaki Ali Girgin, 2 gün sonra
üstü çıplak, kadın çorabı ile bacakları ve çenesi bağlanmış, üzerine yeşil “kadın
taytı” giydirilmiş, ayağına tel ile 8 kilo ağırlık bağlanmış ve evinin 2 kilometre
ötesindeki meşe ağacına asılmış şekilde bulundu.
Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen, otopsi raporunun “olayın intihar değil
cinayet” olduğunun da göstergesi olduğunu belirtti.
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İKİNCİ BÖLÜM
Ayrımcılık ve Nefret Söylemi
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Ayrımcılık ve Nefret Söylemi

Facebook’ta Tanıştığı Damat Adayı Kadın Çıktı
18 Aralık 2012
Kaynak: Habertürk

Gökkuşağının Kızılı: Kafe Pi Özür Dile!
24 Aralık 2012
Kaynak: Kaos GL
Gökkuşağının Kızılı, İstanbul’da Kafe Pi adlı mekânın LGBT bireylere yönelik
ayrımcı tutumundan ötürü özür dilemesini isteyen bir açıklama yayınladı.
2 Aralık Çarşamba günü aralarında Gökkuşağının Kızılı üyelerinin de bulunduğu 4 kişilik grupta LGBT’ler olduğundan Kafe Pi’ye alınmadığını belirten oluşum, hukuki mücadelenin de peşinde olacaklarını ifade etti.

Transeksüel Seks İşçisine 6 Ay Ceza!
21 Aralık 2011
Kaynak: Pembe Hayat
Şişli’de seks işçisi olarak çalışan Cansel polis tarafından şiddet uygulanarak gözaltına alındı. Yalancı tanıkla hakkında aleyhte ifade verdirildi.
Savcılıkça açılan davada Cansel, tanığın polis tarafından gönderildiği alenen belli
olmasına rağmen cezaya çarptırıldı. Kendisine iftira atılmak suretiyle düzmece
bir davanın kurbanı olan Cansel’in cezası sabıka kaydının olmadığı gerekçesiyle
5 sene ertelendi.

Transeksüel Olduğu İçin Evinden Çıkarıldı!
19 Aralık 2012
Kaynak: Pembe Hayat
Depozito, emlak komisyonu ve bir aylık peşin kira bedelini ödeyerek
Çankaya’dan ev tutan Hazal, ikinci aybaşında kirasını ödediği halde evinden “ev
satıldı” bahanesiyle çıkarılarak, parasına el konuldu.

Özlem G. (28) , sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta Emir Bucak adıyla sayfa açtı. Lise
öğrencisi P. T. (16) Emir’e âşık oldu. Özlem G., ocak ayında kendisinin kadın olduğunu anlayamayan P.T.’yi kaçırdı, ikili özlem G.’nin Heybeliada’daki ailesinin evine
gitti. Âşıklar şubat ayında bir kez daha kaçıp aynı yere gitti. Toplam 10 gün birlikte
kalan ikiliyi, P.T.’nin ailesinin şikâyeti üzerine polis buldu. Özlem G. gözaltına alındı.
Karakolda adının Emir Bucak olduğunu ancak kimliğini kaybettiğini söyledi. Buna
inanan polis, savcılığın talimatıyla ‘genç kızın kendi rızasıyla kaçması nedeniyle’
Özlem G.’yi serbest bıraktı.P. T.’yi kaçıran Özlem G., akrabalarını yanına alıp elinde
çiçek ve çikolatayla genç kızı istemeye gitti. Gerçek burada ortaya çıktı.
Savcılık, soruşturma sonunda özlem G. hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun
kılmaya teşebbüs, resmi belgede yalan beyan, hakaret, kişinin kendini tanınmayacak hale koyması suretiyle tehdit ve kişilerin huzur ve sükununu bozmak’
suçlarından 9 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KaosGL.Org’a Malum Saldırı, Bildik Hikâye!*
17 Aralık 2012
Kaynak: Kaos GL
Kaos GL’nin haber sitesi ile dernek sitesine dün akşam saatlerinde saldırı sonucunda LGBT Haber Sitesi kaosgl.org kısa bir süreliğine yayın yapamadı. Saldırı,
Kaos GL Derneği’nin, İnsan Hakları Haftası’nda düzenlediği “Ayrımcılıklara
Karşı Sempozyum”un kapanış saatlerinde yaşandı.
Saldırı sonrası okurların kaosgl.org’a erişimi kısa süreliğine engellendi. Bu süre
boyunca sitenin ana sayfasında, saldırganların eşcinselliğe yaklaşımını gösterdiği
anlaşılan ve “hadis” olduğu varsayılan nefret söylemi içeren sözlerden oluşan bir
kolaj sergilendi.
Yaklaşık bir yıl önce Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma etkinlikleri döneminde benzer bir saldırı gerçekleşmiş ve yine aynı “dinsel” hikâye tekrar edilmişti.
Saldırının ardından sosyal medyadaki mesajlardan, söz konusu Türkçe ve Arapça kolajın güncel mealinin “Eşcinselliği normal bir şeymiş gibi göstermeye hayır!
Eşcinsel propagandaya hayır!” olduğu anlaşıldı.
*Söz konusu saldırı “önyargı sakiyle” gerçekleştirilmiş olmasına rağmen yargı yoluna başvurulduğunda bu
değerlendirilmemekte bu alan korumasız kalmaktadır.
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‘Siz Erkek misiniz’ Sözüne İki yıl Hapis

Kocaeli’de Bir Tuhaf ‘İnsan Hakları Derneği’

16 Aralık 2012
Kaynak: Vatan Gazetesi

6 Kasım 2012
Kaynak: Kaos GL

Yaz tatili için transseksüel A. P ve kadın arkadaşı Z. K Antalya Olimpos’ta bir
pansiyona gittiler. İddiaya göre, Z. K ve A. P pansiyonda alkolün de etkisiyle
yüksek sesle konuşunca pansiyon çalışanları onları uyardı. Fakat uyarmaya
gelenler sadece uyarmakla kalmadı, birlikte olma teklifinde de bulundu. Bunun
üzerine tartışma büyüdü. İki arkadaş jandarmaya haber verdi. Ancak olayın
sonunda iki arkadaş sanık, çalışanlar da mağdur oldu.

Kartepe İnsan Hakları Derneği ismi altında Kocaeli’de faaliyet yürüten bir grup,
her hafta bir başka çevrenin hedef gösterildiği 10 kişilik açıklamalarına bir
yenisini ekledi. Daha önce LGBT’leri hedef alan grup bu kez 29 Ekim’i Ulus’ta
kutlayanları hedef aldı.

HAPİS CEZASI VERİLDİ
Kumluca Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Gülşah Başdaş, alman savunmalar ve
ifadelerin ardından Z.K ve A.P’nin “hakaret ve tehdit” suçu işledikleri kanaatine
vardı. Çalışanlar şikayetçi olmadıkları için hakaret suçunu düşüren Başdaş, “Siz
erkek misiniz? Çıkın dışarı. Size göstereceğiz” sözleri nedeniyle Z.K ve A.P’ye 2
yıl 1 ay hapis cezası verdi ve cezayı ertelemedi. Cezanın ertelenmemesi nedeniyle,
Yargıtay’ın mahkeme kararını onaması durumunda iki arkadaş cezaevine girecek.

Grup, geçtiğimiz aylarda Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda yaşanan bir tartışma
üzerine BDP ve CHP’yi hedef almıştı. “BDP’nin ibne evliliği anayasaya girsin
önerisini kınıyoruz” dövizleri taşıyan grup, eşcinselliğin tedavi edilmesi gereken
bir hastalık olduğunu savunmuştu. Böylece, temel insan hakları arasında yer
alan LGBT’lerin her alanda hak eşitliğine sahip olmasına, adından ‘insan hakları’
geçen bir grup tarafından karşı çıkılmıştı.

Yeni Akit Nefretinin Hedefinde Kaos GL ve Öğretmenler Var
Bürokratik İşlemlerde Transfobik Tavır!
13 Aralık 2012
Kaynak: Pembe Hayat

23 Ekim 2012
Kaynak: Kaos GL
Yeni Akit, kaosgl.org haberlerini dezenforme etmekle görevlendirdiği muhabiri
Furkan Altınok imzalı nefretini yaymaya doyamıyor

Sudenaz adlı trans kadın banka hesabından para çekememesi üzerine ne için
kesinti yapıldığını öğrenmek için çeşitli devlet birimlerine başvurmuştur. Ancak trans kimliği yüzünden devlet daireleri yardımcı olmamış, iki gün boyunca
Sudenaz’ı oyalayarak sorularına cevap vermemişlerdir.

Eşcinsellere yönelik “sapık” ve “dönme” söylemiyle hakaret suçu işlediği için
Yargıtay’ın mahkûm ettiği “Vakit” gazetesinin devamı olan Yeni Akit ve habervaktim.com, Kaos GL Derneği’ne yönelik nefret yayınına devam ediyor.

TSK Ayrımcılığı Kurumsallaştırıyor

LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) öğrencilerin maruz kaldıkları cinsel
yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılıklarına karşı öğretmenleri bilgilendirmek
üzere hazırlanan broşürü “Büyük tehlike, sapkınlar okullara sızıyor” şeklinde
okurlarına duyurdu.

29 Kasım 2012
Kaynak: Kaos GL
Bakanlar Kurulu’na sunulan ve TSK’ya ceza puanı sistemini getiren tasarı ile
“disco” odaları kapatılırken eşcinsellik suç kapsamında kalıyor.
CEZA PUANI SİSTEMİNE GEÇİLİYOR
Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın Bakanlar Kurulu’na sunduğu tasarıyla TSK,
ceza puanı sistemine geçiyor. Yeni sistemde belirli bir ceza puanına ulaşan personele
ceza verilmesi öngörülüyor. “Gayri tabii mukarenet” olarak tanımlanan eşcinsellik ise
en ağır disiplin suçu olarak kabul ediliyor ve meslekten atılmanın gerekçesi sayılıyor.
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Avcılarda Translara Yönelik Linç Girişimi*

Polis Memuru Cinsiyet Kimliğinden Ötürü Meslekten Men Edildi*

7 Ekim 2012
Kaynak: Kaos GL

10 Temmuz 2012
Kaynak: Kaos GL

İstanbul Avcılar, Denizköşkler Mahallesinde yaşayan translara yönelik protesto
gösterileri linç girişimine evrildi. Kaos GL Derneği 4 Ekim’de yaptığı basın açıklamasında Avcılar Yeni Bir Linç Bölgesi mi Olacak? diye sormuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, cinsiyet kimliğinden ötürü soruşturduğu polis memuru F.B.’yi (28) meslekten attı.

Meis Sitesi’nin önünde toplanan 50-60 kişilik kalabalık bir grup ateş yakarak, tencere tavalarla tehditkâr sloganlarla trans vatandaşlara karşı linç girişiminde bulundu.
*Bu protestoların üzerine fuhuş transların evlerine polis tarafından baskın düzenlenmiş ve ardından üç ev
“fuhuş yapıldığı gerekçesiyle” mühürlenmiştir. Anayasal güvence altına alınan barınma hakkı ve özel hayatın
gizliliği ihlal edilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü, ayrımcı uygulamalara karşı cinsiyet kimliği ve cinsel
yönelimleri koruma altına almayan mevcut iş kanunlarına dayanarak işten atılan
memurun peşini bırakmadı.
Polis memurunun travesti kimliğinden ötürü “fuhuşa yer temin etmek ve aracılık etmek” bahanesiyle Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde 4 yıla kadar hapis istemiyle
dava açıldı. F.B., ‘fuhuşa yer temin etmek ve aracılık etmek’ suçundan beraat etti.
*Cinsiyet kimliği ayrımcılığı ile birlikte anayasal güvence altına alınan çalışma hakkının ihlali de söz konusudur.

Yargıtay’a Göre “Oral ve Anal Seks” Cezayı Yükseltmeli*
4 Haziran 2012
Kaynak: Kaos GL
Yargıtay müstehcen içerikli CD satmak suçlamasıyla mahkûm olan sanığa,
filmlerin içeriğinde oral ve anal seks olduğu için ceza artırımı yapılabileceğine
karar verdi.
Sanığın, müstehcenlikle ilgili suçları düzenleyen ceza maddesindeki “doğal
olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlar” kriteriyle daha yüksek hapis cezası
istemiyle yargılanması istendi.
Habertürk gazetesinin haberine göre, Yargıtay, müstehcen içerikli filmler sattığı
gerekçesiyle hakkında 1 yıl hapis cezası verilen S.K. isimli sanığın, CD’lerin içeriğinde oral ve anal seks görüntüleri olduğu için daha ağır ceza istemiyle yargılanmasını istedi.
*Verilen bu karar aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. maddesinin (Özel ve Aile Yaşamına
Saygı Hakkı) ihlalidir. Sadece eşcinseller için değil heteroseksüeller açısından da anayasal güvence altına alınan
özel hayatın ihlalidir.

Antalya’da Transfobik Eylem
6 Haziran 2012
Kaynak: Kaos GL
Antalya’da bir grup, trans bireylerin mahallede seks işçiliği yaptığı gerekçesiyle
translara karşı eylem düzenlediler. Grup, soruna çözüm bulunmaz ise ellerinde
sopalarla nöbet tutacaklarını söyledi.
Antalya’nın Altındağ Mahallesi’nde bir grup, trans bireylerin mahallede seks
işçiliği yaptığı gerekçesiyle translara karşı eylem düzenlediler. Havanın kararmasının ardından aileleriyle dışarı çıkamadıklarını öne süren eylemciler, ellerinde
sopalarla nöbet tutacaklarını belirttiler.

SP Kocaeli’de Nefret Saçmaya Devam Ediyor
31 Mayıs 2012
Kaynak: Kaos GL
17 Mayıs günü akşam saatlerinde “eşcinsellik ahlaksızlıktır zina suç olsun” pankartı açan Saadet Partisi, 29 Mayıs ile 31 Mayıs tarihleri arasında eşcinselliğin ve
zinanın da suç olması için stant açarak imza topluyor. Saadet Partililer açtıkları
stantta halka eşcinselliğin bir suç olması gerektiğini anlatarak halkı bu konuda
imza vermeleri için ikna etmeye çalışıyorlar.
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Eskişehir’de Nefret Saçtılar!

Trans Begüm’ün Hukuksuzluk Mücadelesi

21 Mayıs 2012
Kaynak: Kaos GL

5 Nisan 2012
Kaynak: Kaos GL

20 Mayıs Pazar günü Eskişehir Hamamyolu’nda Saadet Partisi Gençlik Kolları’na
üye yaklaşık 10-15 kişi bir araya geldi ve “Zina Suç Olsun”, “Eşcinsellik Ahlaksızlıktır” yazan bir pankartla birlikte iki ayrı stant açtı.

Begüm, bir sabah İzmir’de polisin saldırısına uğradı. Tahmin edilebileceği gibi
polisin farklı bir hikayesi vardı. Dava Yargıtay’dan dönmezse, polis memurları
görevlerine devam ederken, Begüm bir yılı aşkın hapis cezasına çarptırılacak.
Üstelik cezasının kesinleşmesi halinde Begüm erkek koğuşunda yatacak.

Eskişehir’de “Mantıksız Transfobi”
15 Mayıs 2012
Kaynak: Kaos GL

Mahkeme tutanaklarına göre “bayan giyimli olan travesti” olarak tasvir ediliyor
Begüm. İzmir’de yaşıyor. 44 yaşında.

Eskişehir Toplum Gönüllüleri’nin (TOG) düzenlediği “Yaşayan Kütüphane”
etkinliğinin ardından organizasyon ekibi ve katılımcılar gün sonunda gittikleri
“Eskişehir UP’N DOWN” isimli kafe bar’a alınmadılar. Mekânın gerekçesi grupta
transeksüel bir kadının bulunmasıydı.

13 Şubat 2011 günü sabaha karşı 06.00 sularında Begüm İzmir Alsancak’ta bulunan Romanya Konsolosluğu’nun önünde polis tarafından saldırıya uğradı. Dövüldü, cop darbesiyle kaşı açıldı, duygusal travma geçirdi. Mahkemeye başvurdu.
Konsolosluk önünde koruma görevi yapan polis memuru H.S.’yi dava etti. Sonuçta
H.S.’nin beraatine, Begüm’ün görevi yapmayı engellemekten ve hakaretten hapsine, bir de H.S.’nin avukat ücreti olan 1100 TL. yi ödemesine karar verildi.

“Gerçek kadın olmadığı için içeri almayacağız.” diyen mekan çalışanları ile konuşup tepki veren grup; yapılanın cinsiyet ayrımcılığı ve transfobi olduğunu ve
bunun insan haklarına aykırı bir durum olduğunu vurguladı.

Melih Gökçek’ten LGBT Bireylere Açık Ayrımcılık İlanı!

“Eşcinselim Diye İşten Çıkarıldım!”
30 Nisan 2012
Kaynak: Kaos GL
Alanya’da Alanya İlçesi Payallar Beldesi’nde hizmet veren 5 yıldızlı bir otelde koreograf olarak çalışan Erhan Karataş, eşcinsel olduğu ve açık giyindiği gerekçesi
ile işten çıkarıldığını söyledi.
Hakkını aramak için söz konusu otele dava açacağını söyleyen Karataş,” Giydiğim şortu, konuşmamı gerekçe gösterip beni işten atamazlar” dedi. İddiaların
hedefindeki otelin Genel Müdürü ise, “Tangaya yakın bir şort giyerseniz kimse
sizinle çalışmak istemez” diye konuştu.
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3 Nisan 2012
Kaynak: Kaos GL
LGBT örgütler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ayrımcı
açıklamasına tepki gösterdi.
2 Nisan (2012) akşamı bir televizyon programında Okan Bayülgen, Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e şu soruyu sordu; “Bizim ne zaman
gey belediye başkanımız olacak?” Bu soru karşısında şaşıran Melih Gökçek ise şu
cevabı verdi; “Tabii bizim kendimize göre bir yaşam tarzımız, örfümüz geleneklerimiz var. Oralar çok daha farklı bir noktada... İnşallah bizim Türkiye’de gey
belediye başkanı olmayacak ve olmamalı.”
SPoD (Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği), Kaos GL ve Pembe Hayat dernekleri yaptıkları açıklamalarda, Belediye
Başkanı Gökçek’i, LGBT haklarını görmezlikten gelmekle eleştirdiler.
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Aile Bakanlığı “Azra”yı da “Aile”ye Dâhil Edecek mi?

Yine Kızılay yine HIV’li kan

28 Mart 2012
Kaynak: Siyah Pembe Üçgen İzmir

9 Şubat 2012
Kaynak: HaberTürk

İstanbul Sözleşmesi’nde cinsiyet kimliği ve cinsiyetlendirilmiş şiddet tanımlandığı halde müdahillik başvurusunda bulunan Bakanlık öldürülen trans kadından
“Azra lakaplı Mustafa Has” diye bahsetti

İstanbul’da farklı hastanelerde tedavi gören 3 hastaya Kızılay’dan alınan kan
yoluyla HIV bulaştığı tespit edildi.

“Bakanlığının katılma iradesi de sevindirici olsa da katledilen transseksüelin
ismini “lakap” olarak nitelemesi, açık açık Azra bakımından da katılma talebinin
altını çizmemesi ve trans kadınlara yaklaşım konusunda iki çift laf etmemesi bir
soru işaretidir.”, Avukat Kerem Dikmen- Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği

Bağkur emeklisine kan veren HIV pozitif donör tespit edildi. HIV’li kanın
Kızılay’a sürekli kan veren bir donöre ait olduğu, donörün “biseksüel ilişki”ye
girdiğini sorgulama anketinde gizlediği ortaya çıktı. Kızılay’ın özel hastaneye
gönderdiği resmi yazıda, “Bağışçının tüm tarama test sonuçları negatif olmasına
rağmen, bir sonraki bağışında HIV enfeksiyonu saptanmıştır. Bu kan ürününün
kullanıldığı hastanızın bilgilendirilmesini rica ederiz” dendi.

DONÖR BİSEKSÜEL OLDUĞUNU GİZLEDİ

Kadına Şiddet Yasa Tasarısında EBT Kadınlar Yok!
7 Mart 2012
Kaynak: Kaos GL
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı,
Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Tasarıda eşcinsel, biseksüel ve trans kadınlar görmezden gelindi. CHP milletvekillerinin, tasarının adına yaptığı itiraz ve
eşcinsellerin de tasarı kapsamına alınmasını içeren önergesi kabul edilmedi.
Kadına şiddet uygulayan kişilere elektronik kelepçe veya bileklik takılmasına
imkan sağlayan kanun tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet
Komisyonu’nda bazı değişikliklerle kabul edildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
milletvekillerinin, tasarının adına yaptığı itiraz ve eşcinsellerin de tasarı kapsamına alınmasını içeren önergesi ise kabul edilmedi.

Fuhuşa Aracılık Etmek Suçu Sabit Bulunmadı!
13 Şubat 2012
Kaynak: Pembe Hayat
Derya Karagöz adlı trans kadın sadece cinsiyet kimliği baz alınarak fuhuşa aracılık
etmek suçundan yargılandı. Hakkında yeterli delil bulunmadan cinsiyet kimliğinden dolayı bu suçun atılı bulunduğu şahıs, delil yetersizliğinden beraat etti.
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Fuhuşa Aracılık Ettiği İddiasıyla Evi Mühürlendi!
8 Şubat 2012
Kaynak: Pembe Hayat
01.02.2012 tarihinde, 27.01.2012 tarihli kira sözleşmesiyle kiraladığı eve taşınan
transseksüel bireyin evine taşındığı günün öğleden sonrasında polis gelerek evde
fuhuş yapıldığını iddiasıyla evi mühürlemek istediler. Kendisine 2 gün süre verilen Derya’nın evi, Çankaya Kaymakamlığının kararıyla, şahsın fuhuşla alakasının
olmadığını beyan etmesine rağmen, fuhuşa aracılık ettiği iddiasıyla mühürlendi.

Polis 18 Erkeği Sinemada Gözaltına Aldı
30 Ocak 2012
Kaynak: Kaos GL
İstanbul’da polis 18 erkeği sinema salonunda gözaltına aldı. Kartal’da bir sinema
salonuna “seks filmi izletildiği ve fuhuş yapıldığı” gerekçesiyle baskın düzenleyen İstanbul polisi, 18 kişiyi gözaltına aldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği polisleri, Kartal’da bir
sinema salonunda hafta sonları “seks filmi izletildiği ve gösterim sırasında fuhuş
yapıldığı” ihbarı üzerine baskın düzenledi.
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“Transeksüellerin Kökü Kurusun”
19 Mart 2012
Kaynak: Siyah Pembe Üçgen İzmir
İzmir’de yayımlanan bir yerel gazetede, transeksüellerinin kökünün kurutulması
çağrısı yapılarak, tümü fuhuş yapmakla itham edildi. Konu yargıya taşınsa da
ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kaldığı gerekçesiyle suç duyuruları takipsizlikle sonuçlandı. Anayasa Mahkemesinde etkin soruşturma yükümlülüğünün
yerine getirilmemesi, eşitlik, adil yargılanma ve hak arama hürriyeti ile bunların
ayrımcı Saiklerle yapılması nedeniyle açılan dava, adil yargılanma hakkından
yalnızca şüphelilerin yararlanabileceği gerekçesiyle reddedildi. Dava, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesine taşındı.
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2013 Yılında Devam Eden Davalar
Rosin’in Davası 18 Ocak’a Ertelendi!
9 Aralık 2012
Kaynak: Kaos GL
Diyarbakır’da yaklaşın dört ay önce eşcinsel olduğu gerekçesiyle babası ve amcası
tarafından öldürülen Rosin Çiçek’in davasında baba ve amcalar birbirini suçladı.
Mahkeme heyeti, duruşmayı 18 Ocak’a erteledi. Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde yaklaşık dört ay öncesinde aile içi şiddete maruz kaldıktan sonra evden
kaçan ve daha sonra da babası ve amcası tarafından 14 kurşunla öldürülerek yol
kenarına atılan Rosin’in ilk duruşması yapıldı.

Eskişehir’deki Tecavüz Davası
11 Aralık 2012
Kaynak Kaos GL
MorEl LGBTT aktivisti bir kadının uğradığı saldırı sonucu suç duyurusunda bulunmasıyla açılan davanın ilk duruşmasında sanık R.A. suçlamaları kabul etmedi
ve suçlamalara “Bir travestiyle ne işim olur?” diyerek tepki gösterdi. Dava adli
tıp raporlarının beklenmesi gerekçesiyle 14 Şubat 2013’e ertelendi.

Hakem Dinçdağ’ın Dosyası Bilirkişiye Gönderildi
16 Ekim 2012
Kaynak: Kaos GL
Halil İbrahim Dinçdağ’ın cinsel kimliğini açıklayarak işsiz kalmasına neden
olmakla suçladığı Türkiye Futbol Federasyonu’na açtığı 110 bin TL’lik maddimanevi tazminat davasının görülmesine devam edildi. Davanın 6. duruşması
İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Davacı Dinçdağ’ın avukatı
Fırat Söyle ile birlikte katıldığı duruşmada, davalı TFF’yi avukat Petek Akyüz
Arslan temsil etti. Davacı Dinçdağ’ın avukatı Söyle, müvekkilinin adli yardım
talebini yinelediklerini belirterek maddi tazminat talebiyle ilgili rapor hazırlanması amacıyla dosyanın bilirkşiye gönderilmesini istedi.
Mahkeme, davacı Dinçdağ’ın adli yardım talebini kabulüne ayrıca maddi tazminat talebiyle ilgili rapor hazırlanması amacıyla dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Duruşma 19 Şubat 2013 tarihine ertelendi.
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Avcılar’daki Translardan Suç Duyurusu
10 Ekim 2012
Kaynak: Kaos GL
Avcılar’da trans bireylere yönelik saldırılar yargıya taşındı. Saldırganlar ile polis
ve Kanaltürk Televizyonu hakkında suç duyurusu yapıldı.
Avcılar’da linç girişimine maruz kalan transseksüeller ile LGBTT örgütleri, linç
girişimini gerçekleştirenler ile sessiz kalan polis ve kışkırtan Kanaltürk Televizyonu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusunda Avcılar Emniyet Müdürlüğü, Ambarlı Araştırma Amirliği, Kanaltürk Televizyonu ile Hürriyet Aydın, Selim Palandöken, Avukat Nusret Cem
Işık ve soyadı öğrenilemeyen Turgut adlı kişi hakkında dava açılması istendi.
Söz konusu kişilerin, “tehdit”, “konut dokunulmazlığının ihlali”, “ayrımcılık”,
“hakaret”, “nitelikli hırsızlık”, “mala zarar verme”, “kin ve düşmanlığa tahrik”
ve “görevi kötüye kullanma” suçlarını işledikleri belirtildi.

Ahmet Yıldız Davası 25 Ocak 2013’e Ertelendi
17 Eylül 2012
Kaynak: Kaos GL
Eşcinsel olduğu gerekçesiyle babası tarafından öldürülen Ahmet Yıldız’ın davasına,
İstanbul Bağlarbaşı’ndaki Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Bugün görülen 11’inci duruşmada, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
sanık hakkında çıkarılan yakalama emrinin “sehven” kapatıldığına ilişkin bilgiler
sorgulandı ve yakalama emrinin infazının beklenmesine; kaldırılıp kaldırılmadığının araştırılarak kaldırılmış ise hakkında yeniden CMK 94’üncü maddesi uyarınca
yeniden yakalama emri çıkarılmasına; ayrıca sanık hakkında çıkarılan kırmızı
bültenle arama kararının işleme konup konmadığının araştırılmasına karar verildi.
Kaos GL’nin davaya müdahil olma talebi, “Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 237
ve devamı maddeleri anlamında mağdur veya suçtan zarar gören niteliğinde
olmadığından” reddedildi. Avukat Fırat Söyle’nin “Katılma talebinde bulunan
dernek eşcinsel hakları adına kurulan bir dernektir. Dernek üyeleri bu olaydan
ciddi anlamda etkilenmişlerdir, katılma taleplerinin kabulünü istiyoruz” şeklindeki sözlerine karşılık olarak iddia makamı, sanık avukatının “Daha önceden de
bu şekilde katılma isteğinde bulunulmuştu ve reddedilmişti” yolundaki itirazını
da dikkate alarak katılma talebinin reddine mütalaa etti.
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Nefret Cinayetine Ömür Boyu Hapis İstemi
28 Eylül 2012
Kaynak: Kaos GL
İstanbul’da, internetten tanışıp para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı N.L. isimli trans
kadını öldürmekten yargılanan Fesih Demirhan hakkında “Kasten öldürme” suçundan ömür boyu, “Hırsızlık”tan 7 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Sanığın yargılanmasına
önümüzdeki günlerde Bakırköy 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

Nükhet Kızılkaya Davası 23 Mayıs 2013’e Ertelendi
28 Mart 2013
Kaynak: Siyah Pembe Üçgen İzmir
Kuşadasında gerçekleşen cinayete kurban giden Nükhet KIZILKAYA’nın öldürülmesi davasına Söke Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Sanığın cezai
ehliyetinin bulunup bulunmadığına dair raporlar olsa da sanık tarafından yeni
bir raporun Adli Tıp Kurumundan alınması başvurusunda bulunulması nedeniyle dosya hala devam etmekte.

“Eşcinseller Sapkınlardır” İfadesi Anayasa Mahkemesinde
10 Nisan 2013
Kaynak: Siyah Pemge Üçgen
İzmir’de nefref söylemi, bir sendika başkanının eşcinselleri “sapkın” olarak
nitelemesiyle tekrarlandı. Konu ile ilgili suç duyurusu takipsizlikle sonuçlandı
ve buna yapılan itiraz da reddedildi. Etkin soruşturma yürütmemek, hak arama
hürriyeti ve dolayısıyla adil yargılanma hakkını kısıtlamak ve bunların ayrımcılık saikiyle gerçekleşmiş olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine
TC Anayasa Mahkemesinde dava açıldı. Dava hala sonuçlanmadı.

Transeksüele Hizmet Satmamak Nedeniyle İşletme Sahibine Ayrımcılık Davası
19 Ekim 2012
Kaynak: Siyah Pemge Üçgen
İzmir’de iki arkadaşıyla bir mekana eğlenmeye giden transkadın, kimliği nedeniyle kabul edilemeyeceği söylenerek devam eden program sırasında işletme
dışına çıkarıldı. Hukuki süreci Siyah Pembe İzmir’ce takip edilen soruşturma
süreci sonucunda, işletme sahibine, “Ayırımcılık” başlıklı TCK 122 Madde hükmünü ihlal etmesi nedeniyle ceza davası açıldı.
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2012 Yılında Sonuçlanan Davalar
Eşcinsel Tutuklu Türkiye’yi Mahkum Ettirdi
9 Ekim 2012
Kaynak: Kaos GL
Cezaevinde cinsel yönelimi nedeniyle bir hücrede tek başına tutulan eşcinsel
tutuklu, ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde
(AİHM) Türkiye’nin mahkum olmasını sağladı.
AİHM, adı “X” olarak verilen, 1989 İzmir doğumlu eşcinsel tutuklu, heteroseksüel
tutuklular tarafından taciz edildiği şikayeti üzerine tek başına bir hücrede “tecrit” koşullarında tutulmasına ilişkin davayı karara bağladı. Kararında “Türkiyeli
yetkililerin, bir tutukluyu, cinsel yönelimi nedeniyle insan onuruna aykırı şartlarda izole olarak tutmamaları gerekirdi” diyen Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin ayrımcılığı yasaklayan maddesinin ihlal edildiğini bildirdi.

Vicdani Ret Davasında Türkiye Bir Kere Daha Kaybetti
17 Temmuz 2012
Kaynak: Kaos GL
AİHM, askerlik hizmetini yapmayı reddeden ve saçı yedi asker tarafından zorla
kesildiğini iddia eden Mehmet Tarhan’ın, insanlık dışı veya küçük düşürücü
muamele maruz kaldığı ve düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün ihlal edildiği
gerekçesiyle Türkiye’yi 12 bin euro ödenmeye mahkum etti.
’İnsanlık dışı, küçük düşürücü muamele’’
Mahkeme kararında, 2006’dan bu yana firari Tarhan’ın, askeri hapishanede
tutularak saçlarının yedi asker tarafından zorla kesilmesi iddiasının, insanlık dışı
veya küçük düşürücü muameleyi yasaklayan 3. maddenin ve düşünce, vicdan ve
din özgürlüğüne ilişkin 9. maddenin ihlali saydı.
Mahkeme, Türkiye’nin manevi tazminat olarak 10 bin euro, mahkeme masrafları
için de 2 bin euro tazminat ödemesine karar verdi.

Mahkeme, Türkiye’nin, manevi tazminat olarak 18 bin, mahkeme masrafları
olarak da 4 bin euro ödemesine hükmetti.

“Lezbiyenlik Hafifletici Unsur Değildir”
Eşcinsel Katiline “İyi Hal”den İndirim!
19 Temmuz 2012
Kaynak: Kaos GL
Taksim’de 2011 yılının Ağustos ayında bir eşcinsel barında tanıştığı 6 kişiyle evine
gelen mühendis Mustafa Murat Yüceel, kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü.
Yüceel’i öldürdüğü için tutuklanan Cemal Tikici hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Yargılanan Cemal Tikici, “Olay gecesi Murat Yüceel evde kızların olduğunu
belirterek davet etti. Eve gittiğimizde kız olmadığını görünce, ’Ben kız değil miyim, benim kızlardan neyim eksik’ diyerek kapıyı kilitledi. Bana ilişki teklif etti.
Kabul ettim. Daha sonra ‘şimdi sıra bende’ diyince kendimi kaybettim” ideasında
bulunarak ağır tahrik indiriminden yararlanmak istediğini belirti.

21 Mayıs 2012
Kaynak: Kaos GL
Gaziantep’te üniversite öğrencisi kız arkadaşını ’lezbiyen ilişkisi olduğu için’
öldürdüğünü söyleyen sanığa mahkeme ’Kişilerin doğal eğilimleri sanığı ilgilendirmez’ dedi.
’İYİ HAL İNDİRİMİ’ UYGULANDI
Savunmaları, tanık ifadeleri ve dosyayı değerlendiren mahkeme heyeti, sanık
Emrah Gümüş’ü önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Bu ceza sanığın
duruşmadaki iyi hali dikkate alınarak 25 yıl ağır hapis cezasına indirildi. Ayrıca
sanığa cinayetten önce iki kez silahlı tehdit suçundan 3 yıl 45 gün, ruhsatsız
silah kullanmaktan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme, Cemal Tikici’ye önce müebbet ceza verdi. Tikici’nin cezası “iyi hal”
indirimi uygulanarak 25 yıl ağır hapse indirildi.

38

39

Transeksüele Tehdide Ceza
3 Aralık 2012
Kaynak: Siyah Pembe Üçgen İzmir
Türkiye’de ilk kez, trans kadına devlet koruması tahsisi ile dikkat çeken sürecin
başlamasına neden olan tehdit olayıyla ilgili yapılan yargılama sonucunda, tehdidi yönelten kişi suçlu bulunarak hem hakaret hem de tehdit suçundan ayrı ayrı
adli para cezası ile cezalandırıldı. Kesinleşmiş adli para cezasını ödemeyen sanık
cezaevine kondu.

Kaos GL’yi Haklı Bulan Yargıtay, Eşcinsellere Hakareti Suç Kabul Etti
9 Ocak 2012
Kaynak: Kaos GL
Eşcinsellere “sapık” ve “dönme” denmesini hakaret kabul eden Yargıtay, Kaos
GL Derneğinin “Vakit” gazetesine açtığı davayı haklı bularak yerel mahkemelerin verdiği kararları bozdu.
Bozma kararında basın özgürlüğünün kişilik haklarını ihlal özgürlüğü anlamına
gelmediğine vurgu yapan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, bugünkü adı “Yeni Akit” olan
gazetenin kullandığı “cinsel sapık” ve “dönme” ifadelerinin farklı cinsel yönelimde
olanlarla ilgili eleştiri sınırını aştığını ve hakaret içerdiğine dikkat çekti ve suçlu
bulduğu yazar Serdar Arseven ile gazetenin tazminat ödemesine hükmetti.
Kaos GL’nin “farklı cinsel yönelimi olanların haklarını savunan bir dernek”
olduğu belirtilen kararda Zafer Üskül’ün de bu konudaki taleplere ilgi gösteren
bir milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı olarak toplantıya
katıldığı kaydedildi.
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Olumlu Gelişmeler
Nefret Suçları Kanun Teklifi Meclis’e Sunuldu
6 Aralık 2012
Kaynak: Kaos GL
CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir, Nefret Suçları Platformu’nun hazırlamış
olduğu yasa taslağını kanun teklifi olarak Meclise verdi.

SONUÇ
Türkiye Cumhuriyeti, taraf olduğu ve ulusal hukukun bir parçası haline getirdiği
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Haklar Sözleşmesi’nin, Birleşmiş Milletler
Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi’nin ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin
gereklerini yaparak insan hakları alanında gerekli düzenlemeleri yapmalıdır.
Bunun için;
• Yeni Anayasa’nın kanun önünde eşitliği düzenleyen maddesine cinsel yönelim
ve cinsiyet kimliği ibareleri eklenmelidir.
• Avrupa İnsan Haklarına Sözleşmesi’ne ek 12 No’lu protokol onaylanmalıdır.

20 Mart 2012
Kaynak: Siyah Pembe Üçgen İzmir

• Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Kanun Tasarısı Taslağı’nın ayrımcılığı yasaklaya
maddesine “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” ibareleri eklenmeli ve bu ibareler
yasada tanımlanmalıdır.

Buca’da ikamet eden ve saldırgan tarafından tehdit ve hakarete devamlı olarak
maruz bırakılan transkadın İpek’e, devlet koruması tahsis edildi.

• Türkiye İnsan Hakları Kurumu ve Kamu Denetçiliği Kurumu görev ve yükümlülük alanlarına giren her türlü insan hakkı, demokrasi ve hukuk ihlallerini
cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli yaklaşımı gözeterek ele almalı.

Trans İpek’e Koruma Kararı

Mahkeme LGBT Derneğinin Müdahillik Talebini Kabul Etti
26 Mart 2012
Kaynak: Siyah Pembe Üçgen İzmir
İzmir Ağır Ceza Mahkemesi, Nisan 2010’da öldürülen Esra Yaşar, Ayşe Selen
Ayla ile Azra Has’ın davasında Siyah Pembe Üçgen LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) Derneği’nin müdahilliğine karar verdi.
İzmir Ağır Ceza Mahkemesi sivil toplumun müdahillik talebine olumlu yanıt
verdi
LGBT Dernekler açısından bir ilk ve ciddi bir kazanım olan müdahillik kararının
ardından, bir başka kadın derneğinin de bu yöndeki başvurusu kabul edildi.

• Hukuk sisteminde ayrımcılık yasağını düzenleyen maddelere cinsel yönelim ve
cinsiyet kimliği ibareleri eklenmeli, doğrudan, dolaylı ayrımcılık ve taciz tanımları yapmalıdır.
• Nefret Suçları ile ilgili mevzuat çalışmasının bir an önce gerçekleştirilerek
LGBT’lere (lezbiyen, gey, biseksüel ve trans) yönelik nefret suçlarına karşı gerekli
cezai önlemler alınmalı; “ağır tahrik” indirimlerinin nefret suçları sonrası uygulanamayacağına dair düzenleme yasada yapılmalı.
• T.C. Anayasası, Türk Ceza Kanunu, Medeni Kanun, Kabahatler Kanunu gibi
kanunlar ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan yönetmeliklere
dâhil olan “genel ahlak”, “kamu ahlakı”, “müstehcenlik”, “iffetsizlik” ve “yüz
kızartıcı suçlar” gibi muğlâk ifadeleri mevzuattan çıkarılmalı ya da LGBT’lerin
(lezbiyen, gey, biseksüel, trans) aleyhine yorumlanamayacak şekilde yeniden
düzenlenmeli.
• Türkiye, kurucu olduğu Avrupa Konseyi’nin, 2010 yılında yayınladığı Cinsel
Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığıyla Mücadele bakanlar Kurulu Tavsiye
Kararına tam uyum için gereken tüm yasal ve politik adımları derhal yerene
getirmeli.
• LGBT’lerin maruz kaldıkları nefret suçları, ayrımcılık, polis şiddeti gibi hak ihlalleri sonrası soruşturma ve kovuşturma evresinde mağdurların mağduriyetlerini
artıran kolluk kuvvetlerinin ve adli birimlerin ayırımcı ve/veya önyargılı tutumlarını bertaraf edecek önlemler alınmalı.
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• TSK’nın Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde eşcinsellik ya da transseksüelliğin
“ileri derecede psikoseksüel bozukluk” olarak nitelendirilmesinin ve askerlikten
muaf tutulma sürecinde eşcinsel, biseksüel ya da trans bireylerin maruz kaldıkları onur ve haysiyet kırıcı uygulamalar bertaraf edilmeli.
• Eşcinselliği “gayri tabii mukarenet” şeklinde damgalayarak cezalandıran, cezalandırmakla kalmayıp söz konusu suçlama ile eşcinsel subayları çalışma hayatında cinsel yönelim ayrımcılığına maruz bırakarak işten atılmasını düzenleyen
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu değişmeli ve eşcinsellik suç olmaktan
çıkartılmalı.
• Hükümet çalışma hayatında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığını
düzenlemeli. İş duyurularında, işe alınmada, iş ilişkisinin devamında ve işe son
verme süreçlerinde LGBT çalışanlara yönelik ayrımcılığı yasaklayan düzenlemeler yapılmalı. İş Kanunu’nda “cinsiyet” eşitliğinin ardından “cinsel yönelim ve
cinsiyet kimliği” de kayda geçirilerek LGBT çalışanlar güvence altına alınmalı.
• Eğitim, istihdam ve sağlık kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile hizmetlere
erişim alanlarında LGBT’lerin yaşadıkları hak ihlallerini bertaraf edecek toplumsal ve kurumsal eğitim programları devletin pozitif yükümlülüğü olarak uygulanmalı ve takip edilmeli.
• İnsan haklarını ilgilendiren her konuda ve bilhassa ayrımcılığın önlenmesini
konu alan düzenlemeleri yaparken, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’nin ilgili birimlerinden görüş alınmalıdır. Tüm bu çalışmaları insan
hakları örgütleri, kadınların insan hakları alanında çalışan örgütler ve LGBT
örgütleri ile işbirliği içinde hareket ederek gerçekleştirmelidir.
• Ayrımcılığın ortaya çıkarılmasına yardımcı olacak istatistiksel çalışmalar yapılmalıdır.
• Adil yargılanma sürecinin gerçekleşmesi için, kolluk kuvvetlerine ve yargı
organlarının mensuplarına yönelik homofobi, transfobi, ayrımcılık temalı insan
hakları eğitimleri düzenlenmelidir. Bu eğitimler için sivil toplum örgütleri ile
işbirliği içinde hareket edilmelidir.
• Cezaevi rejimi cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği itibariyle düzenlenmeli, izolasyon sona erdirilmelidir.
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