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Bu raporun yazımı ilerleyen sayfalar boyunca seslerini duydu umuz sı ınmacıların ve 
mültecilerin katılımı olmadan gerçekle emezdi. Deneyimlerinizi, gözlemlerinizi ve 
duygularınızı payla tı ınız ve bizi ya amlarınıza kabul etti iniz için te ekkür ederiz. 
Cesaretiniz ve metanetiniz bizler için bir ilham kayna ı… 
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Helsinki Yurtta lar Derne i, Mülteci Savunuculuk ve 
Destek Programı 

Merkezi stanbul’da bulunan Helsinki Yurtta lar Derne i (hYd), Türkiye ve yakın çevresinde 
temel hak ve özgürlükleri, barı , demokrasi ve ço ulculu u geli tirmeye amacıyla çalı an ba ımsız 
ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kurulu udur. hYd’nin Mülteci Savunuculuk ve Destek 
Programı (MDP), Türkiye’deki mülteci nüfusunu haklarıyla ilgili olarak güçlendirmek ve 
desteklemek ve bu bireylerin haklarının ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde gözetilmesini 
sa lamak amacıyla kurulmu tur. MDP, mültecilere do rudan hukuki ve psiko-sosyal destek hizmeti 
sunmanın yanı sıra yerel sivil toplum kurulu larının mülteci haklarının savunulması konusunda 
kapasitelerini geli tirmeyi, iç hukuk ve politikaların mültecilerin temel insan haklarını gözetmesini 
sa lamayı amaçlayan savunuculuk çalı malarıyla da u ra an, Türkiye’deki ilk sivil giri imdir. 
Programın genel amaçları unlardır:  

(1) Mültecilere kendi haklarını savunma yetkinli i kazandıracak ekilde hukuki ve psiko-sosyal 
hizmetler sunmak; 

(2) Türkiye’deki mültecilerin durumu ve haklarıyla ilgili olarak toplumda bilinç ve duyarlılı ı 
artırmak; 

(3) Türkiye’de sivil toplum kurulu ları ve profesyonellere dayalı bir kapasite olu turarak mültecilerin 
korunmasında iyile me sa lamak; 

(4) Uluslararası mülteci ve insan hakları hukukunun en yüksek standartlarını yansıtan yasalar, 
politikalar ve uygulamaların geli tirilmesi ve hayata geçirilmesini savunmak. 

MDP bu hedefleri güderken, bir dizi ulusal ve uluslararası ortakla i birli i yapmaktadır. hYd, ba ka 
kurumların yanı sıra, Türkiye’nin önde gelen dört insan hakları kurumunu çatısı altında toplayan 
nsan Hakları Ortak Platformu’nun ( HOP) kurucu üyesidir. hYd 2006’da güney ülkelerinde 
mültecilere hizmet veren, hukuki yardım kurulu larının olu turdu u bir giri im olan Güney Mülteci 
Hukuki Destek A ı’nın (SRLAN) kurucuları arasında yer aldı. 2008 yılında da, Avrupa’da 
mültecilere destek veren 60’ı a kın sivil toplum kurulu unu emsiyesi altında toplayan Avrupa 
Mülteciler ve Sürgünler Konseyi’ne (ECRE) Türkiye’den katılan ilk örgüt oldu. hYd hakkında daha 
ayrıntılı bilgi www.hyd.org.tr adresinden edinilebilir. 
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ltica, Sı ınma ve Göç Örgütü 

ORAM –  ltica, Sı ınma ve Göç Örgütü merkezi ABD’nin San Fransisko eyaletinde bulunan ve 
cinsel ya da toplumsal cinsiyet temelli iddetten kaçan mültecilere savunuculuk deste i veren bir 
sivil toplum kurulu udur. 

ORAM’a ba vuranların ço u ya hapis yatmı  veya i kence görmü  ya da bahsi geçen bu risklere 
maruz kalmı  ki ilerden olu maktadır. Bu bireylerden bir bölümü ülkelerinde kalmaları halinde 
haklarında verilmi  cezanın infazıyla kar ı kar ıya kalma riski altında bulunmaktadır. Genellikle 
yanlarına hiçbir ey alamadan, birkaç saat içinde evlerini ve yurtlarını terk etmek zorunda kalan bu 
ki ilerin aileleriyle tüm ba ları kopmu tur ve hiçbir yerden destek alamamaktadır. Bazıları ise 
ailelerinin zulmünden kaçmaktadır. Vardıkları geçi  ülkelerde ise taciz, fiziksel iddet ve a ır bir 
dı lanmaya maruz kalmaktadırlar. 

ORAM bu ki ilere destek vermek ve onları güçlendirmek için çalı ır. Ki inin durumuna göre 
hükümetlerin, kurumların ya da toplulukların bu ki ilerin korunması ve güvenli bir biçimde 
yerle tirilmesini sa lar. ORAM topluluk e itimleri, savunuculuk, danı manlık ve do rudan hukuki 
temsil hizmetleri vermektedir. Konferanslar, makale ve raporlar gibi farklı yöntemlerle 
bilgilendirme çalı malarını gerçekle tirir. Hükümet dı ı kurulu lara, hükümetler arası örgütlere, 
hükümetlere ve topluluklara danı manlık hizmeti verir. Geçi  ülkelerdeki ba vurucularının ücretsiz 
yasal temsilcili ini ise modern teknoloji ve hukuk alanındaki uzmanlı ını birle tirerek yürütür. 
ORAM ile ilgili daha fazla bilgiye internet sayfasından ula abilirsiniz: www.oraminternational.org  
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1.   Özet ve Rapor Çerçevesi 

1.1   Özet 

Lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transseksüel (LGBTT) bireyler, Türkiye’deki sı ınmacılar ve 
mülteciler arasında en hassas durumda olan gruplardan biridir. Ülkelerindeki zulümden kaçan bu 
ki iler, Türkiye’ye vardıklarında da güvenlikleri ve korunmalarına ili kin ciddi sorunlar ya amaktadır. 
Türkiye’nin iç bölgelerindeki küçük ehirlerde ya amak durumunda olan LGBTT sı ınmacılar, 
Birle mi  Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli i (BMMYK) tarafından mülteci statülerinin 
belirlenebilmesi için bir yıl ya da daha uzun bir süre beklemekte ve sonrasında üçüncü ülkelere 
yerle tirilmektedir. LGBTT sı ınmacılar, söz konusu bekleme süresi boyunca yerel halkın iddetine 
hedef olmamak için ço unlukla evlerinden dı arı çıkmaya dahi korkmakta ve sosyal destek, i  
bulma ve sa lık hizmetleri gibi olanaklara oldukça sınırlı bir ekilde eri ebilmektedirler. Bunun yanı 
sıra maruz kaldıkları iddet ve taciz olayları nedeniyle yaptıkları ikayetlerin yerel polis tarafından 
takibinde de göze çarpan eksiklikler bulunmaktadır. Dahası, mültecilik ba vurularının 
de erlendirilmesinden ve karara ba lanmasından sorumlu olan BMMYK ve T.C. çi leri Bakanlı ı 
çalı anları, bu de erlendirme süreci esnasında kimi zaman göstermekle yükümlü oldukları özeni 
gösterememekte ve hatta zarar verici bir biçimde davranabilmektedir. Her ne kadar yakın 
zamanda dile getirilen beyanlar BMMYK’nın bu sorunları düzeltme yolunda önemli a amalar 
kaydetti ini gösterse de, her iki kurumda da halen iyile tirilmesi gereken önemli sorunlar 
mevcuttur.   

Bu rapor, Türkiye’de ya ayan ve ço unlu unu ranlılardan olu an 46 LGBTT sı ınmacı ve mülteci 
ile yapılan derinlemesine mülakatlar sonucunda hazırlanmı tır. Görü ülen sı ınmacıların ve 
mültecilerin aktardı ı deneyimler, güvenlikleri ile ilgili önemli eksikliklerin varlı ına i aret 
etmektedir. Nitekim LGBTT sı ınmacıların ve mültecilerin birço u yerel halk tarafından sürekli, 
ço u zaman iddete varan tacizlere maruz kaldıklarını belirtmi  ve görü ülen ki iler, ayrıca, maruz 
kaldıkları iddet ile ilgili polise ikayette bulundukları zaman polisin gerekli korumayı 
sa lamadı ını, hatta iddete hedef olmamaları için evlerinden çıkmamaları ya da “erkek gibi” 
giyinmeleri yönünde ikazda bulundu unu ifade etmi tir. Görü ülenlerden bir bölümü, salt cinsel 
yönelimleri ve toplumsal cinsiyet kimlikleri sebebiyle evlerinden atıldıklarını ve benzer bir biçimde, 
i  bulabilen çok az sayıda sı ınmacı, LGBTT oldukları ö renildi i zaman iddet görerek i ten 
çıkartıldıklarını anlatmı tır. Son olarak, görü ülen ki iler sosyal hizmetlere ve e itime eri imde 
kimlikleri nedeniyle çe itli engellerle kar ıla tıklarını aktarmı lardır.       

Görü ülen LGBTT sı ınmacılar ve mülteciler, Türkiye’deki uzun süreli ikametleri süresince sosyal 
hizmetlerden faydalanmalarına ve i  bulmalarına mani olan ve en temel güvenlik ko ullarından 
mahrum bırakılmalarına yol açan oldukça onur kırıcı dı lanmalara maruz kalmaktadır. Ço u, 
Türkiye’de bulundukları süreci büyük bir yoksulluk ve çaresizlik içerisinde geçirmektedir. 

Mevcut rapor, dünya genelindeki cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimli i temelinde ya anan 
insan hakları ihlalleri ba lamında de erlendirilmelidir. Halen 85 ülke e cinsel ili kileri suç 
saymaktadır ve bu ülkelerin en az yedisinde, aynı cinsiyetten re it yeti kinler arası cinsel ili kiler 
ölüm cezası ile cezalandırılmaktadır. Sırf bu nedenden ötürü, birçok LGBTT birey ülkelerinden 
kaçmakta ve ba ka bir ülkede sı ınma aramaktadır. Geçti imiz yıllarda, Asya ve Afrika üzerinden 
Avrupa’ya çe itli göçmen akımlarının kesi im noktası olan Türkiye’de de LGBTT sı ınmacıların 
sayısında artı  görülmü tür ve bu sayının büyük bir bölümü, 1978 yılından bu yana binlerce 
e cinselin infaz edildi i bilinen ranlı LGBTT bireyler olu maktadır.   
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Türkiye’de bulunan LGBTT sı ınmacıların ve mültecilerin içinde bulundu u bu kötü artların 
iyile tirilmesi için esaslı  adımların atılması gerekmektedir. Her eyden önce, bu ki ilerin can 
güvenliklerinin koruma altına alınması ve tacizlere kar ı korunmaları için ivedilikle önlem 
alınmalıdır. Alınacak bu önlemler, yerel polise yo un e itimlerin verilmesi ve LGBTT sı ınmacıların 
daha az dü manca davranı lara maruz kalacakları yerlere gönderilmeleri yoluyla sa lanabilir. kinci 
olarak, BMMYK, Türkiye Cumhuriyeti ve yerle tirme yapılan üçüncü ülkelerin iltica süreçleri LGBTT 
sı ınmacıların ve mültecilerin iddete maruz kalmaları muhtemel sürenin en az indirilmesi için 
hızlandırılmalıdır. Bu tarafların ilgili birimlerinin LGBTT temelli mültecilik ba vurularının 
de erlendirilmesinde uygun mülakat tekniklerini kullanmaları sa lanmalıdır. Son olarak da, 
BMMYK çalı anlarına, Türkiye emniyet güçlerine ve sa lık, sosyal hizmet ve e itim sektöründe 
hizmet verenlere devamlılı ı olan e itimler verilmeli ve bu e itimler,  LGBTT sı ınmacı ve 
mültecilere ili kin duyarlılı ı artırmak ve ayrımcılı ın ve ho görüsüzlü ün en aza indirilece i bir 
ortamı sa layabilmek amacıyla polis ve kayıt memurlarını, hizmet verenleri ve tercümanları da 
kapsayacak biçimde yaygınla tırılmalıdır. 

1.2   Giri  

Türkiye’deki Sı ınma Prosedürü 

Akdeniz’i çevreleyen Avrupa ülkeleri düzensiz göç akımının önüne geçmek amacıyla gittikçe 
sertle en tedbirler aldıkça, Türkiye Afrika, Asya ve Orta Do u’dan Avrupa’ya do ru gerçekle en 
göç hareketlerinin ana kav aklarından biri haline gelmi tir.  

Her yıl, dünya çapında 40’dan fazla ülkeden mülteci Türkiye’ye ula maktadır. Ancak Türkiye, 1951 
Mülteci Sözle mesi ve 1967 Protokolü kapsamında yalnızca Avrupa ülkelerinden gelen ki ilere 
koruma sa lamaktadır1. Sı ınmacıların çok büyük bölümü Avrupa dı ı ülkelerden geldi i için 
Türkiye’de mülteci statüsü alabilmeleri bu çerçevede mümkün de ildir. Bunun yerine, bu ki ilerin 
koruma ve “kalıcı çözüme yönelik”  beklentileri, büyük ölçüde, mültecilerin korunmasından, 
desteklenmesinden ve ülkelerine geri dönü  süreçleri ile üçüncü ülkelere yerle tirilmelerinden 
sorumlu BM kurulu u olan BMMYK’ya dü mektedir. 

Türkiye’nin 1951 Mülteci Sözle mesi gere ince üstlendi i sınırlı taahhüdüne kar ın, Türkiye 
Cumhuriyeti, Avrupa dı ından gelen sı ınmacılara BMMYK’ya yaptıkları mültecilik ba vurularının 
de erlendirilmesi esnasında ülkede kalmaları için geçici izin vermektedir. BMMYK tarafından 
mülteci statüsü tanınan ba vuru sahipleri üçüncü ülkelere yerle tirilme hakkını kazanmaktadır. 
Halihazırda Türkiye’den yerle tirilme yapılan ba lıca üçüncü ülkeler ise ABD, Kanada ve 
Avustralya’dır2.   

                                            
1  Türkiye, Mültecilerin Hukuki Statüsüne li kin 1951 Sözle mesinin Madde IB (1)(a)sını “1 Ocak 1951 öncesinde 
meydana gelmi  olayların sonucunda” mülteci haline gelmi  ki ilere koruma uygulayaca ını belirterek kabul etmi tir. 
Bkz: BM Mülteciler Yüksek Komiserli i, “Mültecilerin Hukuki Statüsüne li kin1951 Sözle mesine ve 1967 Protokolüne 
Taraf Devletler”.” http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/protect/opendoc.pdf?tbl=PROTECTION&id=3b73b0d63  
(Eri im Tarihi: 28 Nisan 2009). Mültecilerin Statüsüne li kin 1967 Protokolü’nü sonradan onaylayan Türkiye Hükümeti, 
Madde I, Bölüm B’deki Türkiye’nin 1951 Sözle mesi’ni sadece Avrupa’da meydana gelen olaylar sonucunda mülteci 
olan ki ilere uygular eklindeki sınırlandırmasını devam ettirece ini beyan etmi tir. Bkz: BMMYK, Uluslararası Görsel 

itsel Kütüphanesi,“Mültecilerin Statüsüne li kin Sözle me” ve “Mültecilerin Hukuki Statüsüne li kin 1967 
Protokolü”, http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/prsr/prsr.html (Eri im Tarihi: 29 Nisan 2009). Günümüzde Türkiye 
Mülteci Sözle mesi’ne taraf olan ve “co rafi sınırlandırmayı” devam ettiren birkaç devletten biridir ve 1951 ile ilgili 
yükümlülüklerini sadece Avrupa Konseyi üyesi olarak yorumladı ı “Avrupa men eli” ülkelerden gelenler ile ba lı 
olarak tanımlamaktadır.      
2  2008 yılında, BMMYK ço unlu u ABD’ye, daha az sayıda Kanada, Avustralya, Finlandiya ve sveç’e olmak üzere 
3,832 ki iyi üçüncü ülkelere yerle tirmi tir. Yerle tirilen bu ki ilerin %63’ünü Iraklılar, %31’ini ranlılar, %3’ünü 
Somalililer ve geri kalan bölümünü de di er 10 Afrika ve Asya ülkelerinden gelenler olu turmaktadır.  



Emniyetsiz S ı ınak: 
Türkiye’deki Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti ve Transseksüel S ı ınmac ılar ın ve Mültecilerin  

Kar ıla t ıklar ı Güvenlik Sorunlar ı 
 

3 

Türkiye’deki mülteci statüsü belirleme prosedürü genellikle aylar, ço u zaman yıllar süren, 
me akkatli bir süreçtir. Türkiye’deki sı ınma sistemi birbirine “paralel” iki prosedürden 
olu maktadır. Bu süreçlerden ilki, hangi ülkeden olursa olsun tüm sı ınmacılar için zorunlu olan ve 
Türkiye’de geçici sı ınma statüsü alabilmek için yerel yetkililere yapılan ba vurudur. kincisi ise, 
üçüncü bir ülkeye yerle tirilmek isteyen tüm Avrupa dı ından gelen sı ınmacıların mülteci statüsü 
alabilmek için BMMYK’ya ba vurdu u süreçtir.  Avrupa dı ından gelen tüm sı ınmacılar bu “iki 
prosedüre” e  zamanlı olarak ba vurmak zorundadır. 

“Geçici sı ınma statüsü” alabilmek için sı ınmacıların çi leri Bakanlı ı’na ba vurmaları gerekir. 
Geçici sı ınma statüsü, sı ınmacılara BMMYK’da mültecilik ba vuruları incelenirken Türkiye’de 
yasal olarak ya ama hakkı tanır. Türkiye’nin sı ınmacı kabul sistemi “da ıtma” politikası üzerine 
düzenlenmi tir. Sı ınmacılar, mültecilik ba vuruları de erlendirilirken “uydu kent” olarak tabir 
edilen, Türkiye’nin iç bölgelerindeki önceden belirlenmi  30 civarında ehre yönlendirilmektedir. 
Sı ınmacıların üçüncü bir ülkeye yerle tirilme ya da sınır dı ı edilme sebebiyle Türkiye’den ayrılana 
dek bu ehirlerde ikamet etmeleri gerekmektedir. Bu ehirlerin dı ına herhangi bir sebeple 
çıkabilmeleri polisin iznine tâbidir.     

Türkiye halen ço unlu unu Irak, ran, Afganistan ve Somali’den gelenlerin olu turdu u 18.000 
sı ınmacı ve mülteciye ev sahipli i yapmaktadır3. Sı ınma ba vurusunda bulunanların birço u 
i kence ma durudur ve bu ki iler Türkiye’ye varmayı ba armı  olsalar da, bu genellikle çok 
zahmetli yolculukların nihayetinde ve ellerinde ancak çok kısıtlı bir kaynakla gerçekle ebilmektedir. 
BMMYK ve çi leri Bakanlı ı’na kayıt olmalarının ardından, barınma ve sa lık hizmetleri de dahil 
olmak üzere en temel ihtiyaçların masraflarını sı ınmacıların kendilerinin kar ılaması beklenir. Tüm 
aile bireylerinin, her altı ayda bir yenilenmesi gereken “ikamet ücreti” ödemeleri gerekmektedir ki, 
söz konusu bu ücret birçok sı ınmacı için oldukça yüksek bir mebla dır4.  Hem BMMYK hem 
Türkiye Cumhuriyeti sı ınmacılara çok sınırlı mali destek sa lamakta ve sa lanan bu yardım 
yalnızca en zor durumda olanlara verilmektedir. Oldukça sınırlı i  olanaklarına mukabil neredeyse 
hiç sosyal destek de alamadıkları bu ko ullarda, sı ınmacıların ve mültecilerin büyük bir bölümü 
yoksulluk içerisinde ya amaktadır. Büyük ço unlu u, mültecilik ba vurularına ili kin olarak 
BMMYK’dan bir karar çıkmasını aylarca, hatta yıllarca, “üçüncü bir ülkeye yerle tirilmek” için de 
buna ek olarak bir yıl ve kimi zaman da daha uzun süreler beklemektedir.  Tüm bu süreçteki 
güvenliksiz ya am ko ulları ve güç bela bulabildikleri i lerde emeklerinin sömürülmesi, bazılarını 
Avrupa’ya yasadı ı yollardan girme u runa hayatlarını tehlikeye atmaya zorlamaktadır.   

Yukarıda özetlenen bu çerçevede, LGBTT sı ınmacı ve mülteciler bilhassa savunmasız bir konumda 
bulunmaktadır. Kendi ülkelerindeki destek mekanizmalarından kopmu  olmaları nedeniyle çok azı 
düzenli bir maddi deste e sahiptir. Uydu kentlerdeki yerel halk tarafından düzenli ve ço u zaman 
iddete varan tacizlere maruz kalmakta ve di er sı ınmacı ve mültecilerden tarafından da 

dı lanmaktadırlar. ikayet ba vurularının dikkate alınmayaca ını dü ünen bu bireylerin ancak çok 
küçük bir bölümü polis korumasına ba vurmaktadır.  bulabilen az sayıdaki LGBTT sı ınmacı ve 
mülteci ise sömürücü i  ko ullarına zorlandıklarını söylemektedir. Ev bulma ve buldukları evde 
oturmaya devam edebilme konularında da ayrımcılı a u ramaktadırlar. Maruz kaldıkları tüm bu 
a ır artlara ek olarak, LGBTT sı ınmacılar ve mülteciler, genellikle ayrımcı davranı  ve tavırlara 
maruz kalmakta, sosyal hizmetlere ve e itime ula ma konularında engellerle kar ıla maktadır. 
Belirtilen nedenlerden ötürü, LGBTT sı ınmacı ve mültecilerin tamamının, kendi ülkelerindeki 
                                            
3  2008 yılı itibariyle BMMYK Türkiye Temsilcili inin toplam dosya sayısı 18.209’dur. Bu sayının 12.964’ü aynı yıl 
içerisinde sı ınma ba vurusunda bulunanlardan olu maktadır. Alınan sı ınma ba vurularının, %53’ü Irak, %20’si 
Afganistan, %16’sı ran, %5’I Somali ve geri kalanı 40’a yakın di er ülkelerden olu maktadır.   
4  kamet izni ücreti her yıl Maliye Bakanlı ı tarafından belirlenmekte ve 492 Sayılı Harçlar Kanununca 
düzenlenmektedir. Nisan 2009 tarihi itibariyle 6 aylık ikamet izni ücreti ki i ba ına 273,80 TL’dir ve buna ilaveten, bir 
kereye mahsus olarak 81 TL tutarında ikamet cüzdan bedeli alınmaktadır.   
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ailelerinden ve arkada larından, Türkiye’de bulunan di er sı ınmacılar ve mültecilerden, ayrıca ve 
Türkiye toplumu ve yetkililerinden tecrit edildikleri yönünde dü ünceler ifade etmeleri hiç de 
a ırtıcı olmamaktadır.        

Türkiye’deki LGBTT Bireylerin çinde Bulundukları Ko ullar 

Türkiye’de bulunan LGBTT sı ınmacıların ve mültecilerin içinde bulundukları zor durum, ülkede 
cinsel azınlıklara yönelik yaygın olarak süren ho görüsüzlük ve dü manca yakla ım göz önünde 
bulunduruldu unda daha kolay anla ılabilir. Türkiye yasaları e cinselli i bir suç olarak saymasa da, 
lezbiyenleri ve geyleri açık bir biçimde koruyan kanunlar yoktur ve genel ahlâkla ilintilendirilen 
yasalar, LGBTT bireylere ayrımcı bir biçimde uygulanmaktadır5.  Türkiye, 2008 yılında E cinselli in 
Suç Kapsamından Çıkarılması Ça rısında Bulunan Birle mi  Milletler Bildirisi’ne destek vermeyi 
reddeden ülkeler arasında yer almı tır6.   

Türkiye’deki LGBTT bireylere ve bu grubun haklarını savunanlara yönelik hak ihlâlleri ayrıntılı bir 
ekilde raporlanmı tır. Lezbiyenler, geyler, travesti ve transseksüeller kimliklerinden ötürü sürekli 

olarak tacize ve iddete maruz kalmakta, yaptıkları ikayetlerde polisin kayıtsız kalması da bu 
durumu daha vahim bir hale getirmektedir7.  Kasım 2008 ve Nisan 2009 tarihleri arasında 
Türkiye’de en az on LGBTT birey öldürülmü tür8. Mahkemeler, LGBTT bireyleri yasalarla korunması 
gereken en temel haklarından mahrum etmektedir. Mayıs 2008 tarihinde, bir stanbul mahkemesi, 
LGBTT hakları savunuculu u yapan Lambdaistanbul’un “toplumun ahlaki de erlerine ve aile 
yapısına aykırı oldu u” gerekçesiyle kapatılması kararını vermi tir9. Yargıtay, söz konusu kapatma 
kararını 2008 yılının sonunda, Lambdaistanbul’un “biseksüelli i, transseksüelli i ve lezbiyen, gey 
ve travesti olmayı özendirici, te vik edici ve destekleyici” faaliyetler içerisinde olması durumunda 
kapatılabilece ini belirterek bozmu tur10. Benzer bir biçimde ve yakın bir zamanda, Ankara Valili i, 

                                            
5 Kanada Göç ve Mülteci Komisyonu, “Türkiye: Türkiye toplumunun ve resmi makamların gey, lezbiyen, travesti ve 
transseksüel bireylere yönelik tutumları, yasal mevzuat ve mevcut koruma ve hizmetler,” TUR102515.E , 11 Haziran 
2007, BMMYY Refworld, http://www.unhcr.org/refworld/docid/46fa537428.html (Eri im Tarihi: 24 Nisan 2009); 
nsan Hakları zleme Örgütü, “Kurtulu umuz çin Bize Bir Yasa Gerek: Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet, Cinsellik ve 
nsan Hakları”, Mayıs 2008, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/turkey0508_1.pdf (Eri im Tarihi: 1 ubat 

2009) 
6 nsan Hakları zleme Örgütü, “BM: Genel Kurulun Beyanı Herkes çin E it Hakları Teyit Etti”, 18 Aralık 2008, 
http://www.hrw.org/en/news/2008/12/18/un-general-assembly-statement-affirms-rights-all (Eri im Tarihi: 1 ubat, 
2009)  
7 nsan Hakları zleme Örgütü, “Kurtulu umuz çin Bize Bir Yasa Gerek: De i en Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet, 
Cinsellik ve nsan Hakları”; Avrupa Komisyonu, “2008 Türkiye lerleme Raporu”, 5 Kasım 2008 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/keydocuments/reports_nov_2008/turkey_progress_report_en.p
df  (Eri im Tarihi: 5 ubat  2009); 29 Ocak 2009 tarihli KAOS GL’nin “LGBTT Hakları Platformu: 2008’de Türkiye’de 
Durum” Basın Açıklaması, http://news.kaosgl.com/item/2009/1/29/platform-of-lgbtt-rights-situation-in-turkey-in-
2008 (Eri im Tarihi: 2 ubat, 2009); LGBTT Hakları Platformu, “LGBTT Bireylerin nsan Hakları Raporu” 24 Ocak 2009, 
http://kaosgl.com/resim/KaosGL/Yayinlar/lgbt_bireylerin_insan_haklari_raporu_2008.pdf (Eri im Tarihi: 2 ubat 
2009).  
8 Bawer Cakir, “Transeksüel Melek’in Katili Tutuklandı” Bia Haber Merkezi, 23 Nisan 2009, 
http://bianet.org/english/gender/transsexual-melek-s-killer-arrested (Eri im Tarihi: 28 Nisan 2009).    
9 Uluslararası Af Örgütü, ABD, “ Türkiye ve LGBTT Hakları Grubu Lambdaistanbul Hakkında Arka plan Bilgisi”, 
http://www.amnestyusa.org/lgbt-human-rights/background-information/page.do?id=1041177 (Eri im Tarihi: 2 ubat 
2009); Genç Avrupalı Ye iller Federasyonu, “Lambdaistanbul’un Kapatılması – Türkiye’deki Bir Ba ka nsan Hakları 
hlali”, 5 Haziran 2008, http://www.fyeg.org/cms/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=487 (Eri im 

Tarihi: 2 ubat 2009).   
10 Gerekçeli Karar, Beyo lu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, esas no. 2007/190; karar no. 2008/236. Ayrıca, LGBTT Hakları 
Platformu, Basın Açıklaması, “Lambdaistanbul’u Kapatma Kararı Bozuldu!” 27 Kasım 2008, 
http://www.lambdaistanbul.org/php/main.php?menuID=26&altMenuID=46&icerikID=6407 (Eri im Tarihi: 2 Mayıs 
2009).  30 Nisan 2009 tarihinde, stanbul Mahkemesi’nde ( Beyo lu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yeniden görülen 
yargılama sonucunda, mahkeme ilk celsede Yargıtay’ın gerekçeli kararına riayet ederek, Lambdaistanbul’un 
kapatılması yönündeki kararın tersi bir karar vermi tir. Bu raporun yayına hazırlandı ı esnada söz konusu karar henüz 
yayınlanmamı tı ama yayınlanması bekleniyordu. Bkz: Gerekçeli Karar, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, esas no. 2008/4109; 
karar no. 2008/5196.   
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travesti ve transseksüel derne i olan Pembe Hayat ve gey ve lezbiyen derne i olan KAOS GL’yi 
“yasalara ve ahlaka” muhalefet ettikleri gerekçesiyle itham etmi tir11.   

Raporun Gerekçesi 

Helsinki Yurtta lar Derne i (hYd), birkaç yıldır aralarında önemli sayıda LGBTT bireyler de bulunan 
Türkiye’deki sı ınmacılara ve mültecilere hukuki danı manlık hizmeti sa lamaktadır. hYd, bu 
çalı ması sırasında, bahsedilen hassas gruba mensup insanların maruz kaldı ı tehlikeler ve 
ihlallerde gözle görülür bir örüntü oldu unu saptamı tır. Sı ınmacıların ve mültecilerin Türkiye’de 
kar ı kar ıya kaldıkları ko ullar zaten çok zor iken, LGBTT sı ınmacıların ve mültecilerin u radı ı 
çok boyutlu hak mahrumiyetleri ve ihlalleri özel bir ilgi ve dikkat gerektirmektedir.   

Türkiye’deki LGBTT sı ınmacıların ve mültecilerin ko ullarını ayrıntılı bir biçimde ortaya koyan bir 
rapor imdiye dek yayınlanmamı tır. Bu rapor, bahsi geçen bu grubun korunmasına yönelik en 
önemli eksikliklere i aret etmeyi amaçlamaktadır. Raporun yayınlanma amacı hükümet 
kurumlarına, BMMYK’ya ve ilgili di er ilgili taraflara yapıcı ele tirilerde bulunmak ve sahadan gelen 
tavsiyeleri iletmektir. Bu çalı manın, LGBTT sı ınmacıların ve mültecilerin içinde bulundu u 
ko ulların iyile tirilerek Türkiye’nin LGBTT sı ınmacılar için güvenli bir ülke haline gelmesinde 
önemli adımların atılması gereklili inin fark edilmesinde öncülük etmesini umuyoruz. 

1.3   Küresel Çerçevede LGBTT Bireylere Yönelik Zulüm 

Tüm dünyada LGBTT toplulukları cinsel yönelimleri ve toplumsal cinsiyet kimlikleri nedeniyle 
ayrımcı muamele ve zulümle kar ı kar ıya kalmaktadır12. Bu bireyler, hem özel ki iler hem de resmi 
kurumlara mensup görevliler tarafından tecavüz, i kence ve cinayeti de içeren çe itli iddet 
biçimlerine hedef olmaktadır13. LGBTT bireylerin toplumdan tecrit edilmeleri ço u zaman sa lık 
hizmetleri, barınma, e itim ve istihdam alanlarındaki engellemeler yoluyla olmaktadır14. Sosyal 
dı lanmadan, iddetten ve bazen de öldürülmekten kaçınabilmek için LGBTT bireyler sıklıkla aileleri 
ve içinde ya adıkları toplum tarafından kabul gören cinsiyet kimliklerine ve heteroseksüel ili kilere 
zorlanmaktadır. Bu durum duygusal açıdan ciddi ölçüde yaralanmalarına sebep olmakta ve LGBTT 
bireyler, toplumsal cinsiyet normlarını ihlâl ettikleri gerekçesiyle bir tür cezalandırılma olarak da 
ço u zaman kendilerine yöneltilen cinsel iddetin hedefi haline gelmektedir15.   

LGBTT bireylere yönelik ayrımcılık ço u zaman yasalar tarafından tesis edilmekte ve bu da 
ho görüsüzlü ü sürekli kılmaktadır16. Yasal birliktelik hakları ya da beraber ya amayı sınırlayan 
düzenlemeler de dahil olmak üzere, LGBTT kimli inin bütünüyle ifade edilmesini korumayan ya da 
yasaklayan kanunlar hala yüzlerce ülkede yürürlüktedir. 2007 yılında Uluslararası Lezbiyen ve Gey 
Derne i (ILGA) tarafından yayınlanan bir rapora göre, Birle mi  Milletler üyesi en az 85 ülke, re it 

                                            
11 Uluslararası Af Örgütü, ABD, “ Türkiye ve LGBTT Hakları Grubu Lambdaistanbul Hakkında Arka plan Bilgisi”, 
http://www.amnestyusa.org/lgbt-human-rights/background-information/page.do?id=1041177 (Eri im Tarihi: 2 ubat 
2009)  
12 Daniel Ottosson ve LGA, “Devlet Destekli Homofobi: Aynı Cinsten Re it Yeti kinler Arasında Cinsel li kiyi 
Yasaklayan Yasalara li kin Dünya Çapında Bir Ara tırma”, Nisan 2007.   

13 Ibid. 
14 Michael O’Flaherty ve John Fisher, “Cinsel Yönelim, Toplumsal Cinsiyet Kimli i ve Uluslararası nsan Hakları 
Hukuku: Yogyakarta Prensiplerinin Çerçevesi”, Human Rights Law Review, Sayı 8, no.2 (2008):208.  
15 BM Genel Kurulu, “ kence ve Di er Zalimane, nsanlık Dı ı veya A a ılayıcı Muamele veya Ceza Sorunu” 17. 
Paragraf, 3 Temmuz, 2001, A/56/156 
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/a10fc68f4899ebe0c1256ace004b6207/$FILE/N0144579.pdf (Eri im 
Tarihi: 20 Ocak 2009).  
16 Jenni Millbank, “ Cinsel Yönelime Dayalı Sı ınma Ba vurularında Hakların Rolü”, Human Rights Law Review, Sayı 
4, no.2 (2004): 193:228, http://hrlr.oxfordjournals.org/cgi/reprint/4/2/193 (Eri im Tarihi: 12 ubat 2009).  
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yeti kinler arasında aynı cinsiyetten iki ki inin ili kisini suç kapsamında de erlendirmektedir17. 
Dahası, bu ülkelerin yedisinde – ran, Moritanya, Suudi Arabistan, Sudan, Birle ik Arap Emirlikleri, 
Yemen ve Nijerya – kar ılıklı rızaya dayalı homoseksüel fiiller için ölüm cezası uygulamaktadır18. 
eriat yasası ile yönetilen bazı ülkelerde aynı cinsiyetten olup da cinsel ili kiye giren ki ilere verilen 

ölüm cezası kimi zaman halka açık alanlarda ta layarak öldürme eklinde uygulanmaktadır19.    

LGBTT bireylere yönelik devlet kaynaklı zulüm aynı zamanda bu ki ilere yönelik polis iddetine göz 
yumma gibi resmi olmayan politikalara ko ut uygulamalarla da kendini göstermektedir.20 Bu tür 
politikalar, cinsel azınlıkları daha büyük oranda istismar riskine maruz bırakan nefret suçlarını bile 
rapor etmekten ço u zaman geri durmaktadır21. Devletler ayrıca, toplumsal olarak kabul 
görmeyen cinsel yönelimleri ve toplumsal cinsiyet kimliklerini ruh hastalı ı olarak sınıflandırarak ve 
LGBTT hakları örgütlerinin ifade özgürlüklerini kısıtlayarak, kendi LGBTT vatanda larına yönelik 
ayrımcı uygulamalarda bulunmaya devam etmektedir22.   

1.4   Uluslararası Mülteci Hukuku Kapsamında LGBTT Bireylerin 
Korunması   

Birçok LGBTT birey gördü ü zulüm nedeniyle ülkesinden kaçmak ve ba ka ülkelerde mültecilik 
koruması aramak zorunda kalmaktadır. Cinsel yönelim veya toplumsal cinsiyet kimli i ile ilgili 
ba vurular kısmen veya bütünüyle politik görü  kaynaklı tehlikeli durum ekseninde ele 
alınabilmekle birlikte, bu tür ba vurular ço unlukla 1951 Cenevre Sözle mesi'nin 1(A)(2) 
maddesinde belirtilen be  temel gerekçeden biri olan "belirli bir sosyal gruba mensubiyete" (SGM) 
dayandırılmaktadır.  

Sözle me belli bir sosyal gruba mensubiyetin ne anlama geldi ini tanımlamasa da, bu gerekçenin 
yorumlanmasında genel olarak kabul gören iki yakla ım bulunmaktadır. "Korunması gereken 
kimlik unsurları" yakla ımı, söz konusu gruba mensup olan bireylerin de i tirilemeyecek ya da 
"insan onuruna temel olması nedeniyle vazgeçmeye zorlanamayacak"23 bir özellikle birbirlerine 
ba lı olup olmadıklarına bakmaktadır. "Sosyal algılama" yakla ımı ise konuyu söz konusu grubun 
toplumda ayırt edilmelerine sebep olan ya da toplumun genelinden ayıran belli bir özelli e sahip 
olup olmadı ı açısından ele almaktadır.24 BMMYK esasen "korunması gereken kimlik unsurları” 
yakla ımından feyz alan "sosyal algılama" yakla ımını benimsemi tir:  

Belirli sosyal grup, zulüm görme tehlikesinden ba ka ortak bir özelli e sahip 
olan veya toplum tarafından bir grup olarak algılanan bireylerden olu an 
gruptur. Bahsedilen bu özellik, ço unlukla do u tan gelmekte, 
de i tirilememekte veya kimlik, inanç ya da ki inin insan haklarını kullanımı ile 
ilgi temel olan bir özellik niteli i ta ımaktadır.25 

                                            
17 Ottosson ve ILGA, “Devlet Destekli Homofobi”.  
18 O’Flaherty ve Fisher, 210.  
19 Ottosson ve ILGA, “Devlet Destekli Homofobi”.  
20 O’Flaherty ve Fisher, 208.  
21 Ibid.  
22 Ibid., 211-213. 
23 (BM Mülteciler Yüksek Komiserli i, “Uluslararası Korumaya li kin Kılavuz lkeler No.2: Mültecilerin Hukuki 
Statüsüne li kin 1951 Sözle mesinin 1A(2) Maddesi ve/veya 1967 Protokolü Ba lamında ‘Belli Bir Sosyal Gruba 
Mensubiyet’,”,  7 Mayıs 2002, HCR/GIP/02/02, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f23f4.html , (Eri im 
Tarihi: 22 Ocak 2009). 
24 Ibid., para. 7.  
25 Ibid., para. 11. 



Emniyetsiz S ı ınak: 
Türkiye’deki Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti ve Transseksüel S ı ınmac ılar ın ve Mültecilerin  

Kar ıla t ıklar ı Güvenlik Sorunlar ı 
 

7 

LGBTT sı ınmacılar, bu nedenden ötürü, sosyal gruba mensubiyet yakla ımlarının her ikisinin de 
kapsamına girmektedir. Lezbiyenler de i tirilemeyecek bir özellik olan cinsel ya da duygusal olarak 
di er kadınlara ilgi duyma ortak özelli ine sahipken, geyler de yine de i tirilemeyecek bir özellik 
olan cinsel ya da duygusal olarak di er erkeklere ilgi duyma ortak özelli ine sahiptir. Bu özellikler, 
bir kimsenin kimli ine ve insanlık onuruna temel olarak görülmeleri hasebiyle, herhangi bir ki inin 
vazgeçmeye zorlanamayaca ı özelliklerdir.26  

Lezbiyenler ve geyler geldikleri ülkelerde ayrı sosyal gruplar olarak da algılanıyor olabilirler. 
Ço unlukla hem heteroseksüel hem de e cinsel sosyal çevrelere sahip olan biseksüel ba vurucular 
ise, ayrı ("belli") bir grup olarak algılandıklarını kanıtlamakta daha fazla güçlük çekebilirler.27 Bu tür 
durumlarda, biseksüeller haklı olarak ya lezbiyen ya da gey olarak isnat edildiklerini öne 
sürebilmektedir.  

Transseksüel/travesti mültecilik ba vuruları ise, geyler ve lezbiyenlerden farklı olarak, cinsel 
yönelim yerine toplumsal cinsiyet kimli i temeline dayanmaktadır. Transseksüel/travesti 
ba vurucular genellikle iddialarını "do dukları anatomik cinsiyetin toplumsal cinsiyetleri ile aynı 
olmadı ı kanaatinde olan"28 sosyal gruba mensubiyet temeline dayanarak yapmaktadırlar. Söz 
konusu toplumsal cinsiyet, ba vurucunun erkek ya da kadın anatomik özelliklerinden ayrı olarak, 
ki inin kimli inin de i tirilemez ve temel bir unsuru olarak de erlendirilmektedir.29 
Transseksüel/travesti bireyler, ayrıca, birbirleriyle yakın ili ki içinde bulunabilir, ayrı bir grup olarak 
görülebilir ve ço u kez farklı muameleye maruz kalabilirler.30 Transseksüel/travesti temelli 
mültecilik ba vuruları, tüm bunların yanı sıra, lezbiyen ya da gey olarak bir sosyal grubuna isnat 
edilmeleri temeline dayanabilirler.31  

1.5   Özet Bulgular ve Tavsiyeler 

Bulgular 

Bu raporun hazırlanması sırasında görü ülen LGBTT sı ınmacı ve mülteciler, fiziksel güvenliklerine 
yönelik tehditleri en önemli endi eleri olarak ifade ettiler. Görü ülenlerin büyük bir bölümü en az 
bir kere fiziksel saldırıya maruz kaldıklarını belirtti. Görü mecilerin neredeyse tamamı, yerel halk ve 
di er sı ınmacı ve mülteciler tarafından sürekli taciz edildiklerini, dövüldüklerini, cinsel tacize 
u radıklarını, bıçak ve ba ka silahlarla tehdit edildiklerini, cinsel ili ki teklifi aldıklarını ve evlerine 
kadar takip edildiklerini bildirdiler. Yerel halkın, ya  ve cinsiyet ayrımı olmaksızın, kendilerine top 

                                            
26 BM Mülteciler Yüksek Komiserli i, “Mültecilerin Hukuki Statüsüne li kin 1951 Sözle mesi Ba lamında Cinsel 
Yönelim ve Toplumsal Cinsiyet Kimli ine Dayalı Mülteci Statüsü Ba vurularına li kin Kılavuz lkeler”, 21 Kasım 2008, 
para. 8, 9, http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd5660.html, (Eri im Tarihi: 22 Ocak 2009). 
27 Bkz: Sean Rehaag, “Cinsel Yönelimin Sınırlarında Devriye Gezmek: Kanada’da Biseksüel Temelli Mültecilik 
Ba vuruları” McGill Law Journal 53 (2008), 
http://osgoode.yorku.ca/osgmedia.nsf/0/EBE6DA512667DAD4852574F1004FAEDA/$FILE/Patrolling%20the%20Bor
ders%20of%20Sexual%20Orientation%20--%202008%2053%20McGill%20L%20J%2059.pdf, (Eri im Tarihi: 20 Nisan 
2009).  
28 Victoria Neilson, “Ke fedilmemi  Bölge: Travesti ve Transseksüel Temelli Mültecilik Ba vurularında Etkin Yakla ımı 
Seçmek”,  Fordham Urban Law Journal 32 (2005): 265, 
http://www.immigrationequality.org/uploadedfiles/Fordham%20neilson%20pdf%20final ,(Eri im Tarihi: 23 Ocak 
2009).  
29 Ibid, 277.  
30 Ibid, 277. 
31 Joseph Landau, “De i mezlik ve “ snat Edilen Gey Kimli i”: Travesti/Transseksüel ve Cinsel Yönelim Temelli ltica 
Hukukunda Yeni Geli meler”,  Fordham Urban Law Journal 32 (2005): 237, 
http://www.articlearchives.com/international-relations/national-security-foreign/610505-1.html , (Eri im Tarihi: 12 

ubat 2009).   
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diye seslendiklerini söylediler. Görü ülen lezbiyenler de sosyal olarak tutucu olan küçük kentlerde 
tek ba ına ya ayan kadınlar olarak kendilerini çok savunmasız hissettiklerini belirttiler.  

Görü ülen erkekten-kadına transseksüellerin ve "erkeksi görünmeyen" geylerin büyük bir bölümü, 
polislerin kendilerini saçlarını kesmeleri, "erkek gibi" giyinmeleri, makyaj yapmamaları ve takı 
takmamaları konusunda uyardı ını belirtti. Ayrıca, görü ülenlerin ço u hedef olmamak için polis 
tarafından evde kalmaları yönünde tavsiye aldıklarını bildirdi. Büyük bir bölümü bu tavsiyeye 
uymak zorunda kalarak kendi evlerinde tutsak olduklarını, ancak bu stratejinin bile her zaman 
güvenliklerini sa lamaya yetmedi ini, hatta görü ülenlerden kimileri de kom ularının camlarına 
sürekli ta  attıklarını anlattı.  

Görü ülen LGBTT sı ınmacı ve mültecilerce ifade edilen bir di er önemli endi e ise barınma, 
istihdam, sosyal yardım ve e itim alanlarında u radıkları ayrımcılıktı. Toplumsal cinsiyet kimlikleri 
ve cinsel yönelimleri ö renildi inde kendilerine ev verilmedi ini ya da evlerinden atıldıklarını 
bildirdiler. Büyük bir bölümü, genellikle LGBTT statüleri nedeniyle, düzenli i  bulamadıklarını,  i  
bulmayı ba armı  bir kaç ki i ise, cinsel yönelimleri veya toplumsal cinsiyet kimlikleri ortaya 
çıktı ında - ço unlukla da iddet görerek- i lerinden atıldıklarını ifade etti. Görü ülenlerin 
neredeyse tamamı kendi imkânlarıyla ya amlarını idame ettiremedikleri için ya yerel hayır 
derneklerinden ya da devlet kurumlarından medet ummak durumunda kaldıklarını anlattı. Önemli 
bir grup, kamu hizmeti verenler ve di er hizmet alanlar tarafından a a ılandıklarını ya da alaya 
alındıklarını,  bir kısmı da LGBTT statüleri nedeniyle hizmetlerden tümüyle mahrum bırakıldıklarını 
belirtti. Yeti kinlere sunulan çe itli e itimlere katılan az sayıdaki ki i, e itimlere katılan di er 
sı ınmacı ve mülteciler tarafından iddetle dı landıkları için bu e itimleri hemen bırakmak 
durumunda kaldıklarını bildirdiler. Görü ülen ki ilerin büyük bir bölümü, hiç de a ırtıcı olmayan bir 
biçimde, mülteci ba vurularının de erlendirilmesi süresinde derin tecrit ve depresyon duyguları 
içinde olduklarını ifade etti.  

Türkiye'de yürütülen sı ınma prosedürlerinin uygulanması da görü ülenler açısından önemli 
meseleydi. Görü ülen ki iler, sı ınma ba vurularını de erlendiren çi leri Bakanlı ı ve BMMYK 
görevlilerinin saldırgan ve mahremiyeti ihlâl eden türde sorulara maruz kaldıklarını bildirdi. Ço u, 
tercih ettikleri cinsel pozisyonlar ve geçmi te sahip oldukları cinsel partnerlerin sayısı gibi sorular 
soruldu unu aktardı. Bu bireyler için bir ba ka ciddi endi e kayna ı ise ya adıkları güvenlik 
sorunlarına ra men BMMYK kararları için beklenen uzun sürelerdir. Her ne kadar ço u LGBTT 
sı ınmacının ba vurusu BMMYK tarafından hızlandırılmı  prosedür kapsamında de erlendirilse de, 
görü mesi yapılanlar, görü meleri için yakla ık olarak sekiz ay, daha sonra da karar için bir altı ay 
daha beklemek zorunda kalmı tı. Mülteci statüsü almı  olanlar ise uzun süren yerle tirme süreci ve 
yerle tirilecekleri ülkeye partnerleriyle birlikte gidememe ihtimalinden ötürü endi eliydi. 

Tavsiyeler 

Çalı mamız, prosedürlerin gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi, önceliklerin yeniden 
tanımlanması ve kaynakların yeniden tahsis edilmesi dahil olmak üzere bir çok de i ikli e ihtiyaç 
duyuldu una i aret etmektedir. Bu de i ikliklerin bir kısmı kökle mi  önyargıların hiç de kolay 
olmayacak bir biçimde zorlanmasına ba lı olsa da, söz konusu de i ikler olmaksızın Türkiye’deki 
LGBTT sı ınmacı ve mültecilerin gerçek anlamda korunmaları gerçekle tirilmesi güç bir hedef 
olarak kalmaya devam edecektir.  

LGBTT sı ınmacı ve mültecilerin can güvenlikleri acilen sa lanmalıdır. Türkiye hükümeti, bu ki ilere 
yönelik iddetin önlenmesi, durdurulması ve bu iddet fiillerinin kovu turulması için müspet 
tedbirler almalıdır. Yerel polis memurlarına cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimli i 
konularında, tercihen yerel LGBTT hakları kurulu larının da deste iyle, e itimlerin verilmesi böyle 
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bir çabanın temel adımını olu turacaktır. Benzer ekilde, LGBTT sı ınmacı ve mülteciler, kendileri 
açısından en az ölçüde hasmane olabilecek ehirlere yönlendirilmeli, korunmasız kaldıkları 
kentlerden ba ka yerlere gidebilmelerine imkan verilmelidir. LGBTT sı ınmacıların ve mültecilerin, 
özellikle LGBTT topluluklarının ve bu topluluklarının hak savunuculu unu yürüten kurulu ların 
bulundu u di er büyük ehirlerde ve stanbul, Ankara ve zmir'de kalmalarına olanak 
sa lanmalıdır.  

Türkiye hükümeti ayrıca, sı ınmacı ve mülteciler de dahil olmak üzere, tüm LGBTT bireylerin 
korunmasına ili kin daha geni  hukuki adımlar atma konusunda te vik edilmelidir. Bu adımlar, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Ceza Kanunu dahil olmak üzere ilgili tüm yasaların, barınma, 
istihdam ve devlet tarafından yapılan sosyal yardım alanlarında cinsel yönelim ve toplumsal 
cinsiyete dayalı ayrımcılı ı açıkça yasaklayacak ekilde de i tirilmesini içermelidir. Ülkenin mevcut 
yasalarında cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimli i korunan kategoriler olarak belirtilmelidir. 
Son olarak, Türkiye Hükümeti, e cinselli in suç olmaktan çıkarılması için ça rıda bulunan 2008 
Birle mi  Milletler Bildirisini benimsemelidir.  

Türkiye’nin ev sahipli i yaptı ı tüm sı ınmacıların ve mültecilerin kar ıla tı ı ekonomik sıkıntıları 
azaltacak adımlar atması, mevcut kaynaklar çerçevesinde mümkündür. Bu tür adımlar özellikle de 
LGBTT sı ınmacı ve mültecilerin marjinalle tirilmelerinin yarattı ı tahripkâr etkilerin azaltılmasında 
büyük bir önem ta ımaktadır. Ba langıç olarak, tüm yoksul sı ınmacılar ikamet izni bedelinden 
muaf tutulmalıdır. Benzer ekilde, sı ınmacıların bir nebze de olsa i yerlerinde sa lanan 
korumalardan faydalanabilmelerini sa lamak amacıyla, çalı ma izni alma sürecindeki idari ve mali 
mevzuat kolayla tırılmalıdır. Hükümet, ayrıca, LGBTT ve di er sı ınmacı ve mültecilerin, benzer 
durumdaki Türkiye vatanda larına sa lanan sa lık hizmetlerine ve sosyal yardımlara eri ebilmeleri 
için gerekli adımları atmalıdır.  

Bunlara ek olarak, BMMYK, Türkiye hükümeti ve yerle tirme yapılan üçüncü ülkeler, sı ınma ve 
yeniden yerle tirme prosedürlerini LGBTT mülteciler için hızlandırmalıdır. Tüm ilgili taraflar cinsel 
yönelim ve toplumsal cinsiyet ile ilgili konulara dair bir anlayı ın geli tirilmesine odaklanan 
e itimler düzenlemelidir. Sı ınmacıları ve mültecileri rencide etmeyen ve aynı zamanda gerçek 
LGBTT temelli mültecilik ba vuruları ortaya çıkarabilecek mülakat teknikleri kullanılmalı ve 
görü meler mahremiyeti ihlal etmeyen ortamlarda gerçekle tirilmelidir. Yerle tirme yapılan ülkeler, 
kabul ettikleri LGBTT mültecilerin sayısını arttırmalıdır.  

LGBTT sı ınmacı ve mültecilere yönelik olumlu hassasiyetin arttırılması ve ayrımcılı a müsamaha 
edilmeyen ko ulların yaratılması için sa lık, sosyal yardım ve e itim sektörlerinde de e itimler 
gerçekle tirilmelidir. Bu amaçla, yerel LGBTT gruplar, LGBTT sı ınmacıları ve mültecileri 
platformlarına dahil etmeye devam etmeleri konusunda te vik edilmelidir.  

Son olarak, LGBTT ve di er sı ınmacılar ve mültecilere yeterli deste in sa lanabilmesi için devlet 
kurulu ları, hizmet veren kurumlar, sivil toplum örgütleri ve BMMYK yeterli sayıda e itimli 
tercüman istihdam etmek ve çalı tırmak konusunda te vik edilmelidir. Tercümanlara gizlilik ilkesi 
konusunda e itim verilmeli ve LGBTT sı ınmacı ve mülteciler için tercüme yaparken uygun ve 
mütecaviz olmayan bir üslup kullanılmalıdır. Zorunlu olmadı ı sürece, tercümanlar yerel mülteci 
nüfusu içinden seçilmemelidir. Bu ekilde güvenli bir görü me ortamı sa lanabilir ve LGBTT 
bireylerin ba vuruları konusunda daha açık olmaları te vik edilebilir.  
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2. Metodoloji ve Terminoloji 

2.1   Metodoloji 

Bu rapor, Türkiye'de on farklı kentte ya amakta olan 46 LGBTT sı ınmacının verdi i bilgiler temel 
alınarak hazırlanmı tır.32 Bu ki ilerden otuz ikisi ile Haziran ve Temmuz 2008 tarihlerinde Kayseri, 
Nev ehir, Isparta ve Eski ehir'de gerçekle tirilen bir haftalık alan ara tırmasının hazırlık a amasında ve 
alan ara tırması sürecinde görü ülmü tür. Söz konusu ehirler LGBTT sı ınmacıların yo un olarak 
ikamet ettikleri kentler olmaları nedeniyle seçilmi tir. Görü ülen di er LGBTT sı ınmacılar ise 
tecrübelerini, Helsinki Yurtta lar Derne i (hYd) Mülteci Destek ve Savunuculuk Programından (MDP) 
aldıkları hukuki danı manlık görü meleri esnasında aktarmı tır. Uydu kentlerde gerçekle tirilen 
mülakatlarda kullanılan görü me formu Ek A bölümünde yer almaktadır.  

Bu çalı manın hazırlanması amacıyla yapılan görü meler hassas durumdaki bireylerle çalı ma ilkelerine 
tam bir uyum sa lanarak gerçekle tirilmi tir: Görü ülen her birey, hYd'ye verdikleri bilgilerin bu 
raporda kullanılaca ına dair önceden bilgilendirilmi  ve rızaları alınmı tır. MDP'nin Türkiye'deki hukuki 
yardım ve savunuculuk çalı malarına dair bilgisi olmayan görü meciler bu konuda bilgilendirilmi tir. 
Aynı ekilde, görü ülenlerin tamamı raporun amaçları konusunda bilgilendirilmi tir. Raporda yer alan 
tavsiyeleri incelemeleri ve ele tiride bulunmaları amacıyla rapor yayınlanmadan önce görü ülen 
ki ilerle temasa geçilmi  ve bu ki ilerden yirmi üçü yorum ve görü lerini iletmi tir.  

Görü ülenlerin güvenliklerini ve kimliklerinin gizlili ini güvence altına alabilmek için, görü ülen ki ilerin 
herhangi bir ekilde bireysel olarak ayırt edilmesine yol açabilecek hiç bir bilgi bu raporda 
kullanılmamı tır. Alıntılanan tüm görü meciler açık izinlerini vermi , alıntılanan ifadelerinin içeri ini 
do rulamı  ve kimliklerine ili kin tanımlama biçimlerini onaylamı tır. Gerçekle tirilen görü melerin tam 
metinleri hYd'de kayıt altındadır.   

2.2   Terminoloji 

Bu rapor boyunca "LGBTT" (lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel ve travesti) ve "sı ınmacı" ve 
"mülteci" tanımları kullanılmaktadır.  

LGBTT kısaltması geni  bir cinsel yönelimler ve kimlikler aralı ını kapsamaktadır.  

"Cinsel yönelim" "bireyin, kendi cinsine, kar ı cinse veya birden fazla cinse kar ı derin duygusal, 
romantik ve cinsel e ilim duyma ve bu cinsten bireylerle mahrem ili kilerde ve cinsel ili kide bulunma 
kapasitesi"33 anlamına gelmektedir. "Cinsiyet kimli i" ise "bireyin, do u tan gelen cinsiyetini kar ılasın 
ya da kar ılamasın, beden algılayı ı... giyim ku am, söz ve davranı ları da içerebilecek di er toplumsal 
cinsiyeti ifade biçimleri de dahil olmak üzere, derinden hissetti i içsel ve ki isel toplumsal cinsiyet 
deneyimi"34 olarak tanımlanmı tır.   

                                            
32 Ankara, Eski ehir, Isparta, stanbul, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Nev ehir, Ni de ve Van. 
33 Yogyakarta lkeleri, “Uluslararası nsan Hakları Hukukunun Cinsel Yönelim ve Toplumsal Cinsiyet Kimli i Alanlarında 
Uygulanmasına li kin lkeler,” Mart 2007, http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.pdf  (Eri im Tarihi: 10 
Mayıs 2009), 6. 
34 Ibid. 
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Verili bir "cinsel yönelimin"  belli bir "cinsel kimli i" ça rı tırması gerekmedi i gibi,35 bireyin cinsel 
kimli i de illa belli bir cinsel yönelim anlamına gelmemektedir. Ayrıca, "cinsel yönelim" ve "cinsel 
kimlik" farklı bireylerde ve bir kimsenin ya amı süresince de i iklik gösterebilen de i ken kavramlardır.  

Bu raporda yer alan ilgili di er kavramlar da a a ıdaki gibi tanımlanmı tır: 

“Lezbiyen” cinsel veya duygusal olarak di er kadınlara ilgi duyan kadınlar;  

“Gey” cinsel veya duygusal olarak di er erkeklere ilgi duyan erkekler;  

“Biseksüel” cinsel veya duygusal olarak hem kadınlara hem de erkeklere ilgi duyan bireyler;  

“Transseksüel ve travesti (transgender)” kendini bütünüyle do du u cinsiyetle tanımlamayan ya da 
kendini aslen di er cinsiyetle tanımlayan ki i anlamında kullanılmı tır. 

Transseksüel bireylere atıfta bulunurken, bu raporda kimi zaman a a ıdaki terimler kullanılmı tır:  

“Erkekten-kadına transseksüel”  anatomik olarak erkek cinsiyeti ile do mu  ama kendini öncelikle 
kadın olarak tanımlayan, ve, 

“Kadından-erke e transseksüel”  anatomik olarak kadın cinsiyeti ile do mu  ama kendini öncelikle 
erkek olarak tanımlayan ki i.  

"Sı ınmacılar" ve "mültecilere" atıfta bulunurken ise, bu terimlerin hukuki ve teknik anlamları 
kullanılmı tır:  

“Sı ınmacı” 1951 Cenevre Sözle mesi ve sözle meyi yürürlü e koyan yerel yasalar uyarınca, BMMYK 
ve Türkiye hükümetinden koruma talep eden ve henüz bu talebe ili kin ba vurusu karara 
ba lanmamı  ki i; 

“Mülteci” yukarıda adı geçen sözle me ve yasalar uyarınca, BMMYK ve/veya Türkiye hükümeti 
tarafından resmi olarak tanınmı  ve korunma hakkına sahip oldu u tespit edilmi  ki i olarak 
tanımlanmı tır.   

Göçmenlerin büyük bir ço unlu u 1951 Sözle mesi'nin kapsamı dı ında kalmakta ve bu nedenle ne 
"sı ınmacı" ne de "mülteci" olarak tanımlanmamaktadır. Tüm mülteciler, geçmi te sı ınmacı olan ve 
korunma ba vuruları kabul edilmi  bireylerdir. Ancak, birçok "sı ınmacının" ba vuruları sonuçta 
reddedilmekte ve "mülteci koruması" dı ında kalmaktadırlar.  

                                            
35 Amerikan Psikoloji Derne i, “Travesti/Transseksüel Bireyler ve Toplumsal Cinsiyet Kimli i Üzerine Sorularınıza 
Yanıtlar”, 2006, http://www.apa.org/topics/transgender.html#relationship (Eri im Tarihi: 12 Mayıs 2009).   
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3. Bulgular  

ltica Sistemi: çi leri Bakanlı ı, BMMYK ve Yerle tirme 
Prosedürlerindeki Eksiklikler  

çi leri Bakanlı ı ltica Prosedürleri 

Kayıt 

Türkiye’de BMMYK koruması talep eden ve Avrupa dı ından gelen ki iler, ülkede kalma hakkına sahip 
olabilmek için çi leri Bakanlı ı’na “geçici sı ınma” ba vurusunda bulunmalıdır.36 Sı ınmacılar, 
genellikle, önce BMMYK’ya kayıt yaptırmakta, sonrasında ise çi leri Bakanlı ı’nın koordinasyonunda, 
BMMYK tarafından büyük bir ço unlu u ülkenin iç bölgelerinde bulunan ve sayıları 30 civarında olan 
uydu kentlerdeki “Yabancılar ubesi” birimlerine yönlendirilmektedir.37 Sı ınmacılar, yönlendirildikleri 
kentleri seçmede oldukça kısıtlı bir tercih ansına sahiptir ve gerçekle tirilen sevkleri de i tirmekte 
büyük güçlüklerle kar ıla maktadır.38 Bu kentlere sevk edilen bireylerin “gecikmeden” söz konusu 
illerde bulunan Yabancılar ubesi’ne kayıt olmaları gerekmektedir.39 Kayıt esnasında polis memurları 
sı ınmacının kimli ini tespit etmekte ve ayrıntılı bir mülakat gerçekle tirmektedir.40 çi leri Bakanlı ı, 
gereken durumlarda, sı ınmacının tercih etti i bir cinsiyette ve yeterlili i olan bir tercüman sa lamak 
durumundadır.41  Kayıttan kısa bir süre sonra, ilgili polis birimi herhangi bir ücret almaksızın 
“Sı ınmacı Tanıtma Kartı” düzenlemektedir.42 Sı ınmacılar, kayıt olduktan sonra uydu kentte ikamet 
etmeye devam ettiklerini ispatlamak için her güne kadar çıkabilecek bir sıklıkta yabancılar ubesine 
gidip imza vermekle yükümlüdür.43  Sı ınmacıların, aynı zamanda, en fazla 15 gün süre ile uydu 
kentlerin dı ına çıkabilmek için geçici izin talebinde bulunmaları gerekir.44   

Sı ınmacıların daha sonra, Türkiye’de kalan di er tüm yabancılar gibi, ikamet izni için ba vuruda 
bulunması gerekmektedir. Her aile bireyi için ayrı ayrı alınan ve altı ayda bir yenilenmesi gereken 
ikamet izninin maliyeti birçok sı ınmacının kar ılayamayaca ı kadar yüksektir.45  kamet izni 

                                            
36  Bkz: 1994/6169 sayılı Türkiye’ye ltica Eden veya Ba ka Bir Ülkeye ltica Etmek Üzere Türkiye’den kamet zni Talep 
Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sı ınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine 
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. (“1994 Yönetmeli i”) 
37  “Uydu kentlerin” listesi çi leri Bakanlı ı tarafından belirli aralıklarla yenilenmekte ve de i tirilmektedir. Hâlihazırdaki 
uydu kentler ise: Afyonkarahisar, A rı, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çankırı, Çorum, Eski ehir, Gaziantep, 
Hakkari, Hatay, Isparta, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kır ehir, Konya, Kütahya, Mersin, Nev ehir, Ni de, 
ırnak, Sivas, Tokat, Van ve Yozgat. 

38 Yalnızca bir ba ka uydu kentte yakın aile bireyleri olanlar veya ancak belli bir kentte tedavisinin mümkün oldu u sa lık 
sorunları ya ayanlar için ikamet ili de i ikli i yapılabilmektedir. Bkz: çi leri Bakanlı ı Emniyet Genel Müdürlü ü 57 sayılı 
Genelge, “Uygulama Talimatı”, 22 Haziran 2006 (“2006 Genelgesi”), Madde 15. 
39 1994 Sı ınma Yönetmeli i, Madde 4. 
40 2006 Genelgesi,  3-5. Maddeler. Kayıt esnasında sı ınmacılara, Türkiye’ye giri  yaptıkları seyahat belgeleri, geli  
esnasında izledikleri güzergah, geçtikleri ülkeler, geçi  yaptıkları ülke veya ülkelerde herhangi bir uluslararası koruma 
ba vurusunda bulunup bulunmadıkları, geldikleri men e ülkenin uyru undan ba ka bir uyrukları olup olmadı ı, 
Türkiye’de herhangi bir tanıdı ı ya da aile ferdi bulunup bulunmadı ı ve “yasadı ı giri ” durumlarında kendilerine kimin 
yardımcı oldu una ili kin sorular sorulmaktadır. Ba vurucunun yetkili makamlara ba vuruda bulundu u günden itibaren 
30 gün içerisinde kaydının tamamlanması esastır.  
41 2006 Genelgesi, Temel lkeler, Ba vurucunun Tercüman Hizmetinden Yararlanma Ko ulları 
42 2006 Uygulama Talimatı, Madde 3. Söz konusu bu madde her ba vuru sahibine, ba vurusundan itibaren 15 gün içinde 
kimlik kartı verilece i belirtilmektedir. 
43 lden ilde de i ebilen uygulamalara göre sı ınmacılar her günden birkaç haftada bir kereli ine kadar de i en sürelerde 
polise gidip imza vermek zorundadır.  
44 2006 Genelgesi, Madde 17. 
45 kamet izninin maliyeti her sene Maliye Bakanlı ınca belirlenmekte ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda yer almaktadır. 
2008 yılında 6 aylık ikamet harcı ki i ba ı 273,80 TL’dir ve buna ilaveten, bir kereye mahsus olarak 81 TL tutarında ikamet 
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bulunmayanlar sa lık hizmetlerine, e itime, sosyal yardıma ve istihdama eri imde güçlükler 
ya amaktadır.46 Yoksul sı ınmacılar ikamet izni harcından muaf tutulmak için yerel idarelere 
ba vuruda bulunabilse de47, uygulamada bu ba vurulara nadiren olumlu cevap verilmektedir.  

Bu rapor çerçevesinde görü ülen LGBTT sı ınmacıların ve mültecilerin tamamı, yönlendirildikleri uydu 
kentte kayıt yaptırmı  ve ilgili mevzuatta öngörüldü ü üzere Yabancılar ubesine düzenli olarak gidip 
imza vermekteydi. Görü mecilerin ço u bulundukları ildeki Yabancılar ubesi polislerinin tutumundan 
memnun olduklarını bildirse de, iddete hedef olmamak için dı  görünü lerini de i tirmeleri 
konusunda uyarıldıklarını anlattı. Nev ehir’deki erkekten-kadına bir transseksüelin söyledikleri de bu 
yöndeydi:  

Yabancılar ubesindeki polisler genel olarak iyi davranıyorlar. Buraya gelen ilk 
transseksüel benim. Polis bana buradaki ko ulları, nasıl ya ayabilece imi ve nasıl 
uyum sa layabilece imi anlattı. Bana dikkatli olmamı, nasıl yürümem gerekti ini, 
erkek kıyafetleri giymemi ve bir erkek gibi yürümemi söylediler.  

Benzer bir biçimde, Kayseri’de ranlı transseksüel bir sı ınmacı Yabancılar ubesinde görevli bir 
polisten aldı ı tavsiyeyi öyle aktardı:  

Sı ınmacı Tanıtma Kartımı almaya gitti im gün saçlarım uzundu ve makyajlıydım. 
Benden bir daha bu ekilde giyinmeyece ime dair söz aldılar. Bunun kendi 
güvenli im için oldu unu söylediler.   

Bu tür bir uyarı, dı  görünü lerinden dolayı yerel nüfus tarafından hedef alındıkları takdirde, polisin 
sı ınmacıların can güvenli ini garanti edemeyece ine dair ilk i areti te kil etmektedir. 

Görü ülenlerin neredeyse tamamı hemen kayıt yaptırdıklarını ve “sı ınmacı” tanıtma kartı aldıklarını 
belirtse de, büyük bir ço unlu u ikamet izninin maliyetini kar ılayamadıklarını söyledi. 
Görü ülenlerden bazıları ikamet harcından muaf tutulmayı talep etme haklarının bilincinde olsa da, 
bu amaçla yapılan az sayıda ba vurunun tamamı reddedildi i gibi, bu retlerin nedenleri konusunda da 
hiç kimse bilgilendirilmemi ti.  

Görü me yapılan ki iler ayrıca uydu kentlerinin dı ına seyahat edebilmek için gerekli olan geçici iznin 
polis tarafından düzenli olarak verildi ini ifade ettiler. Ancak burada belirtilen bir di er nokta ise, polis 
memurlarının bu süreçte kendi takdirlerine göre karar veriyor olması idi. Örne in bazı polis memurları 
sı ınmacının BMMYK'dan ya da bir ba ka ehirde hizmet alaca ı kurumda görü mesi oldu una dair 
yazılı bir teyit talep ederken, bazıları da bu tür belgeleri zorunlu kılmamı tı. 

Tercümana eri im ise uydu kentlere göre de i mekteydi. Kayseri'de görü ülen sı ınmacılar Yabancılar 
ubesi tarafından istihdam edilen tercümanın profesyonelli inden ve yeterlili inden oldukça memnun 

olduklarını bildirdi. Nev ehir'de ise bu durumun aksi yönündeki kaygılar dile getirildi. Sı ınmacılar, 
kendisi de mülteci olan bu ki inin cinsel yönelimlerini ya da toplumsal cinsiyet kimliklerini 
Nev ehir'deki di er sı ınmacılara if a edebilece inden çekindiklerini belirtti. Isparta'da ranlı LGBTT 
sı ınmacılar kendilerini tam anlamıyla ifade etmelerine yardımcı olacak gerekli sözcük bilgisinden 
yoksun oldu unu bildirdikleri Farsça tercümanla ya adıkları ileti im sorunlarını aktardı. Son olarak 

                                                                                                                                    
cüzdan bedeli alınmaktadır. 2009 Nisan ayı itibariyle söz konusu bu rakamlar yakla ık olarak 224 ABD Dolarına ya da 165 
Avro’ya tekabül etmektedir. 
46 Dahası, bir sı ınmacı BMMYK tarafından mülteci olarak tanınmı  olsa bile, daha önce ikamet harcını ödememi  ve ikamet 
izni almamı sa, birikmi  ikamet harçlarını ve buna ili kin cezaları, yerle tirece i ülkeye gitmeden önce makamlara ödemek 
durumunda bırakılmaktadır. 
47 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 88. maddesi “ mali durumlarının bozuk oldu una, ikamet tezkeresi vermeye yetkili 
makamlarca kanaat getirilmesini” söz konusu harçtan muaf tutulma nedeni olarak belirtmektedir. 
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Eski ehir'de Arapça konu an bir sı ınmacı, kentte Arapça tercüman olmadı ından görevli polislerle 
“kırık dökük bir ngilizce” ile ileti im kurmak zorunda oldu unu belirtti.  

“Geçici Sı ınma” Mülakatları 

Sı ınmacılar, yönlendirildikleri uydu kentlerde kayıt olduktan sonra söz konusu ildeki Yabancılar 
ubesinde görevli bir memur tarafından ayrıntılı bir statü belirleme mülakatından geçirilmektedir.48 Bu 

mülakatın amacı, ba vurucunun Türkiye'deki “geçici sı ınma” için uygun olup olmadı ının 
belirlenmesidir. Bu statü için gerekli olan kriteri yerine getirenlere, mültecilik statüleri BMMYK 
tarafından belirleninceye kadar ülkede geçici olarak kalmalarına izin verilir.49  

Birçok vakada çi leri Bakanlı ı ba vuruculara 15 gün içinde itiraz edilebilecek olan olumsuz sonuçları 
bildirmektedir. Olumlu bulunan “geçici sı ınma” statüsü kararlarına ili kin bildirimler ise nadiren 
yapılmaktadır. çi leri Bakanlı ı, bunun yerine, ba vurucunun “geçici sı ınma” statüsü ancak sı ınma 
prosedüründeki tüm adımlar ba arılı bir biçimde tamamlandı ında ve ba vurucun ülkeden ayrılmasına 
az bir zaman kala resmile tirmektedir.   

Görü me yapılan LGBTT sı ınmacılar ve mülteciler geçici sı ınma ba vurusu de erlendirme 
görü melerine ili kin birbirinden oldukça farklıla an deneyimlerini aktardı. Görü mecilerin kayda 
de er bir bölümü mülakatı gerçekle tiren polis memurlarının tutumundan memnun olduklarını 
belirtti. Görü ülenler, genellikle, mülakatı gerçekle tiren polis memurlarının görü meleri “kibar bir 
biçimde” gerçekle tirdiklerini ifade etti.  ranlı kadından erke e transseksüel bir mültecinin belirtti i 
üzere: 

Mülakatımı erkek bir polis memuruyla erkek bir çevirmen yaptı. Polis oldukça 
nazikti. ran’da kadınlarla olan ili kilerimi sordu unda epey rahatsız hissettim. 
Çevirmen ranlı bir mülteciydi ve bu denli mahrem bir bilgiyi onunla payla mak 
istemiyordum. Ancak polis memuru beni teskin ederek bu tür soruları sormak 
zorunda oldu unu söyledi. 

Bu olumlu ifadelere ra men görü mecilerin neredeyse tamamı cinsel geçmi leri ve deneyimleri ile ilgili 
olarak mahremiyetlerini a ırı derecede ihlâl eden sorulara maruz kaldıklarını belirtti. ranlı gey bir 
sı ınmacının aktardı ı üzere: 

Polis cinsel hayatımla ilgili olarak pek çok ayrıntının yanı sıra, partnerimle nasıl ve 
hangi de i ik cinsel pozisyonlarda seks yaptı ımı sordu. Bu ziyadesiyle rahatsız 
ediciydi. Bence cinsel ya amım bana özel olmalı. 

Yaygın olarak dile getirilen bir di er ikâyet ise geçici sı ınma ba vurusu de erlendirme 
mülakatlarında mahremiyetin korunmuyor olmasıydı. Örnek olarak, yukarıda alıntılanan sı ınmacı, 
mülakatının di er polis memurlarının da bulundu u bir odada yapıldı ını söyledi. Ba vurucunun cinsel 
geçmi ini anlattı ı esnada di er polis memurlarının odada bulunuyor olu u ve takındıkları alaycı tavır 
ise sıkıntısını daha da iddetlendirmi : 

Cinsel yönelimimle ilgili konu maya ba ladı ımda güldüler. Cinsel hayatımı 
anlatmaya ba ladı ımda ise daha da çok güldüler.  

                                            
48 çi leri Bakanlı ı, Emniyet Genel Müdürlü ü, 57 sayılı Genelge, “Uygulama Talimatı”, 22 Haziran 2006 (“2006 
Genelgesi”), Madde 9. Ayrıca 1994 Sı ınma Yönetmeli i’nin 3. maddesi uyarınca 1951 Sözle mesi’nin 1. maddesinde 
belirtilen “mülteci” tanımına uyan ba vuruculara çi leri Bakanlı ı tarafından “geçici sı ınmacı” statüsü verilmektedir.  
49 çi leri Bakanlı ı “geçici sı ınmaya” ili kin kararlarını BMMYK ile, BMMYK da sonuçlandırdı ı mülteci statüsü belirleme 
kararlarını çi leri Bakanlı ı ile payla maktadır. BMMYK, sonuçlandırdı ı mülteci ba vurularını bir liste halinde düzenli 
olarak Dı i leri Bakanlı ı aracılı ıyla çi leri Bakanlı ı’na iletmektedir. BMMYK’nın ba vurulara ili kin olarak verdi i 
kararların çi leri Bakanlı ı için ba layıcılı ı olmasa da, çi leri Bakanlı ı “geçici sı ınmaya” ili kin kararlarında 
BMMYK’nın vermi  oldu u kararları göz önünde bulundurmaktadır.   



Emniyetsiz S ı ınak: 
Türkiye’deki Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti ve Transseksüel S ı ınmac ılar ın ve Mültecilerin  Kar ıla t ıklar ı 

Güvenlik Sorunlar ı 
 

15 

BMMYK Prosedürü 

Bu rapora temel te kil eden çalı manın ba ladı ı zaman ile yayınlanması arasında geçen sürede, 
BMMYK’nın LGBTT ba vurularına ili kin yakla ımında, gerek genel merkezce benimsenen politika 
de i ikliklerine gerekse de Türkiye’deki uygulamaya yansıyan kayda de er iyile meler gerçekle ti. 
LGBTT sı ınmacılar ve mültecilerin Türkiye’de kar ıla tıkları koruma bo luklarını BMMYK’nın tek 
ba ına kapaması mümkün olmasa da, kurum bu bo lukların azaltılması konusunda bu günkü 
durumundan daha büyük bir rol oynayabilir.   

Kayıt 

BMMYK’nın mülteci statüsü belirleme (MSB) süreci öncelikle bir kayıt görü mesini içermektedir. 
Görü ülen ki ilerden bazıları kayıt olmak için üç aya kadar beklemek zorunda kalmı  olsa da, genel 
olarak BMMYK personelinin bu süreçteki tutumlarından memnun olduklarını ifade etti. Ancak, LGBTT 
ba vuru sahipleri bu a ama esnasında hem BMMYK kapısında hem de içeride bulunan bekleme 
bölümünde di er sı ınmacılar tarafından taciz edildiklerini anlattı. ranlı gey bir sı ınmacı bekleme 
bölümünde ya adı ı bir deneyimi öyle aktardı: 

Di er mültecilerle çocukları bizimle alay ediyordu. Yanımda partnerim vardı ve 
gerçekten tecrit edilmi  ve yalnız hissettik… Çocuklarına bize gülmemeleri 
gerekti ini söylemek yerine, anneleri de onlarla birlikte gülüyordu. 

Kayıt i leminin tamamlanmasının ardından sı ınmacılara “birinci a ama” mülakatı için gün 
verilmektedir. Söz konusu bu mülakat, “mülteci statüsünün” verilmesinde veya reddedilmesinde 
dayanak olu turan son derece önemli bir a amadır.50 Görü ülen ki iler, di er sı ınmacılar gibi, ilk 
mülakatları için ortalama sekiz aydan bir yıla kadar uzanan süreler boyunca beklediklerini bildirdi. 
Bekleme süreleri BMMYK’nın hâlihazırda mevcut olan personel kayna ına göre de i mekte ve 
görü ülen LGBTT sı ınmacılarının tamamı MSB mülakatları için bekleme sürelerine ili kin ciddi 
kaygıları oldu unu bildirdi. Bu denli uzun bir süreçte mali destek, barınma veya sosyal yardım 
olmaksızın ya amlarını sürdürebilmek konusunda endi elendiklerini ifade etti. Daha ciddi bir ba ka 
endi e kayna ı ise güvenlikle ilgiliydi. Görü ülen bireylerden bir kısmı mülakatlarından önce 
öldürülmekten korktuklarını söyledi.  

Bekleme süresine ili kin endi eleri olan görü ülenlerin büyük bir bölümü daha erken bir mülakat tarihi 
verilmesi için BMMYK’ya talepte bulunduklarını söylediler. Bir bölümü bu yöndeki taleplerinin sonuç 
verdi ini belirtse de, büyük bir ço unlu u hiçbir cevap alamadı ını bildirdi. BMMYK yakın zamandan 
beri LGBTT sı ınmacıların ilk a ama mülakatlarını hızlandırmak ve bekleme sürelerini azaltmak için 
çaba göstermesine ra men, LGBTT sı ınmacılar mülakat için hala birkaç ay beklemekte ve bu arada 
kendilerini son derece savunmasız hissetmektedir. 

Mülteci Statüsü Belirleme Mülakatları ve Bekleme Süreleri  

BMMYK, mülteci statüsü belirleme mülakatları sırasında “güven ve saygı” ortamı yaratmakla 
yükümlüdür.51 Sı ınmacılar, arzu ettikleri takdirde, erkek ya da kadın tercüman talep etme hakkına 
sahiptir.52 Buna ek olarak, BMMYK bünyesinde, sı ınmacıların ba vuru süreçlerinde do abilecek 
herhangi bir sorunu iletebilecekleri resmi bir ikâyet mekanizması bulunmaktadır.53 Yukarıda anılan 
gereksinimlerin yanı sıra, BMMYK’da kaynaklar azalmakta, kronikle mi  insan kayna ı yetersizli i 

                                            
50 BM Mülteciler Yüksek Komiserli i, “BMMYK Yönetimi Mülteci Statüsü Belirlemede Prosedüre dair Standartlar,” Eylül 
2005, 3.2 ve 4.3. Kısımlar, http://www.unhcr.org/publ/PUBL/4316f0c02.html (Eri im Tarihi: 22 Ocak 2009).   
51 Ibid., 4.3.5. Kısım 
52 Ibid., 2.5.1. Kısım 
53 Ibid., 2.6. Kısım 
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ya anmakta ve dü me e ilimi göstermeyen büyük bir i  yükü bulunmaktadır. Görü ülenlerin ifadeleri 
tüm bu engellere ra men 2008 yılının ba langıcından beri mültecilik ba vurusu sahiplerine yönelik 
BMMYK tutumunda azımsanmayacak iyile meler ya andı ını ortaya koydu. Görü ülen ki iler, ayrıca, 
gittikçe artan bir biçimde duyarlı ve saygılı bir ekilde muamele gördüklerini aktardı.  

BMMYK nihai olarak LGBTT sı ınmacıların büyük bir bölümüne mülteci statüsü tanımaktadır. Ancak 
bu rapor çerçevesinde ula ılan bilgilere göre, en azından 2008 yılı öncesinde, bazı BMMYK hukuki 
görevlileri, yönelim ya da kimlikle ilgili temel konulara odaklanmak yerine, LGBTT ba vurucularına 
cinsel ya amları ve tercihleri konusunda gereksiz derecede ayrıntılı ve kimi zaman mahremiyeti ihlal 
edici sorular sormu tur. Örne in bir keresinde, 12 saat boyunca ranlı devlet güvenlik görevlilerinin 
toplu tecavüzüne u radı ını anlatan transseksüel bir sı ınmacıya olayın cinsel ayrıntılarını vermesi 
talep edilmi ti. Benzer bir biçimde bir geye ilk cinsel deneyimi sırasında partnerinin herhangi bir “sıvı, 
alet ya da uyu turucu madde” kullanıp kullanmadı ı defalarca soruldu. Görü ülen ki ilerin birço una 
grup seks yapıp yapmadıkları, birlikte müracaat eden çiftlere ise tercih ettikleri cinsel roller (“aktif” ya 
da “pasif”) soruldu. Mahremiyeti fazlasıyla ihlâl eden bu tür sorular ve BMMYK görevlilerince kimi 
zaman kullanılan saldırgan ton birçok LGBTT birey için oldukça üzücü bir deneyim olmu tur. Gey bir 
sı ınmacının aktardı ı üzere: 

Benimle mülakat yapan BMMYK görevlisi görü me sırasında çok sinirliydi. ki kere 
yalan söyledi imi söyledi. Nasıl seks yaptı ımı ve kaç tane seks partnerim 
oldu unu sordu. Mülakat boyunca a ladım. Bu sorular beni gerçekten çok 
üzmü tü.  

BMMYK hukuki görevlilerince yöneltilen sorular aynı zamanda cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet 
kimli inin mahiyetine ili kin olarak da bazı kafa karı ıklıkları oldu una i aret etmektedir. Örne in 
görü ülenlerden sı ınmacılardan biri, BMMYK görü mecisinin kendisine ülkesinde bir kadınla 
evlendi i için gey olamayaca ını söyledi ini anlattı. Basmakalıp erkeksi tavırlara sahip olan ve bu 
kalıplara uygun olarak giyinen ba vuruculara da neden daha “kadınsı” giyinmedikleri sorulmu tu. 
letilen bir ba ka husus ise BMMYK’nın Farsça tercümanlarından en az birinin gey erkekler için 
fahi eli i ça rı tıran ve küçültücü bir anlamı olan bir kelimeyi kullanmasıydı.54 

BMMYK nezdinde kayıt olunması ile mültecilik ba vurusunun karara ba lanması arasındaki süre iki 
yıla kadar uzayabilmektedir.55 BMMYK, LGBTT bireyler de dahil olmak üzere “hassas” grupların 
mültecilik ba vurularını hızlandırmak için çaba göstermektedir.56 Görü ülen ki ilerden bazıları, birinci 
a ama mülakatlarından dört ay sonra mülteci statüsü alabilmi  olsa da, ciddi sa lık ve güvenlik 
sorunları olan kimi görü ülenler, ba vurularının karara ba lanması için bir yıldan daha uzun bir süre 
beklediklerini belirtti. Bu ki ilerin tamamı ba vurularının karara ba lanması sürecinde çok ciddi 
güvenlik kaygıları oldu unu bildirdi. BMMYK kurallarına göre mültecilik ba vuruları reddedilen ya da 
dosyaları kapanan ki iler bu karara itiraz edebilmekte veya dosyalarının yeniden açılmasını talep 
edebilmektedir.57 Rapor çerçevesinde görü ülen LGBTT sı ınmacıların büyük bir bölümü ya birinci 
a ama mülakattan sonra mülteci statüsü almı tı ya da ba vurularının bir karara ba lanmasını 
beklemekteydi.   

                                            
54  Sı ınmacılar tercümanın nötr bir kelime olan hamjensgara yerine küçültücü bir anlam ta ıyan hamjensbaz sözcü ünü 
kullandı ını bildirdi.  “Hamjensbaz” sözcü ü, di er erkeklerle para kar ılı ı seks yapan erkekleri ifade etmektedir.  
55 Helsinki Yurtta lar Derne i - Türkiye, “BMMYK Türkiye’nin BMMYK Mülteci Statüsü Belirleme Prosedürü 
Standartlarına Uyumunun De erlendirmesi”, Eylül September 2007, 
http://www.hyd.org.tr/staticfiles/files/hca_procedural_standards_report.doc (Eri im Tarihi: 22 Ocak 2009), 10.  
56 BM Mülteciler Yüksek Komiserli i, “BMMYK Yönetimi Mülteci Statüsü Belirlemede Prosedüre dair Standartlar,” Eylül 
2005, 4.6.3. Kısım, http://www.unhcr.org/publ/PUBL/4316f0c02.html (Eri im Tarihi: 22 Ocak 2009).   
57 Ibid., 7.1 ve 9.2. Kısım. 
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LGBTT Temelli Mültecilik Ba vurularına li kin Yeni BMMYK Kılavuz lkeleri  

Kasım 2008 tarihinde BMMYK cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimli ine dayalı mültecilik 
ba vurularının nasıl ele alınaca ına ili kin kılavuz ilkeler yayınladı. 58 Oldukça önemli bir adım te kil 
eden bu ilkeler, LGBTT temelli ba vurularda koruma gerektiren ko ulları geni  bir çerçevede ortaya 
koymaktadır. Söz konusu ilkelerde açıkça belirtildi i üzere “LGBTT temelli mültecilik ba vurusunda 
bulunan ki inin e cinsel ili kisi nedeniyle daha önce zulme u ramamı  olması, bu ki inin haklı 
nedenlerle zulüm korkusu duymayaca ı anlamına gelmemektedir.”59 Benzer bir biçimde, söz konusu 
zulüm ister devlet makamlarınca, isterse de bu makamların engellemeye isteksiz ya da yetersiz 
davrandı ı durumlarda özel aktörlerce gerçekle tirilsin, LGBTT temelli mültecilik ba vurularının 
koruma gerektirdi ini belirtmektedir. 60 Bunların yanı sıra, toplumsal cinsiyet kimlikleri ya da cinsel 
yönelimleri, ilk sı ınma ba vurusunda bulundukları ülkeye vardıktan sonra ö renilen ki iler de, men e 
ülkelerinde gelecekte zulüm göreceklerini kanıtlayabilirse mültecilik statüsü alabilmektedir.61  BMMYK 
kılavuz ilkeleri, LGBTT temelli mültecilik ba vurularının de erlendirilmesinde kalıpla mı  görünümlerin 
kullanılmasının uygun olmayaca ını göstermekte ve “bir ki inin yalnızca evli oldu u, çocuk sahibi 
oldu u ya da hakim sosyal kodlara uygun olarak giyindi i için otomatik olarak heteroseksüel kabul 
edilmemesi gerekti ini” belirtmektedir.62   

BMMYK kılavuz ilkeleri aynı zamanda LGBBT temelli sı ınma ba vurusunda bulunan ki ilerin 
mülakatlarının, LGBTT bireylerin kar ıla tıkları sorunlar konusunda bilgili ve e itimli görevlilerce 
yapılması gerekti ini belirtmektedir. lkeler, bu hususların yanı sıra, LGBTT ba vurucularında 
kullanılacak olan uygun sorular ve mülakat teknikleri konusunda e itimlerin verilmesini ve 
materyallerin geli tirilmesini önermektedir.63  

Yerle tirme Prosedürleri 

Mülteci statüsü tanınması için beklenen uzun sürenin ardından, ba vurucular bir yıl ya da fazla 
sürecek olan yerle tirme sürecine girmektedir. Mevcut BMMYK kılavuzları cinsel yönelim ya da 
toplumsal cinsiyet kimli ini (veya ço u zaman bunlara e lik eden hedef alınma durumunu) 
hızlandırılmı  yerle tirmeyi gerektirecek özel hassasiyetler olarak ele almamaktadır. Görü ülen LGBTT 
mülteciler yabancı elçiliklerin personelinin tutumundan genel olarak memnun olsa da, mültecilerin 
tamamı yerle tirme için beklenen süreye ili kin endi elerini dile getirdi. Bunlara yanı sıra, BMMYK'nın 
evli olmayan çiftleri, yerle tirme sürecinde birlikte sevk etme gibi bir politikası olmadı ı için, aynı cins 
partnerler farklı ülkelere yerle tirebileceklerine dair ciddi kaygılar ya amaktadır. Ya anan onca kayıp, 
katlanılan travmalar ve tecridin üstüne, ço u zaman ba vurucunun tek deste i olan sevdi i ki iden bu 
ekilde ayrılmak LGBTT mülteciler için özellikle çok sarsıcıdır. 

                                            
58 BM Mülteciler Yüksek Komiserli i, “Cinsel Yönelim ve Toplumsal Cinsiyet Kimli ine Dayalı Mülteci Statüsü 
Ba vurularına li kin BMMYK Rehberi”, 21 Kasım 2008, http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd5660.html (Eri im 
Tarihi: 31 Ocak 2009). 
59 Ibid., 24. paragraf 
60 Ibid., 27. paragraf 
61 Ibid., 23. paragraf 
62 Ibid.  
63 Ibid., 37. paragraf 
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3.2   Yerel nüfus ile di er sı ınmacı ve mülteciler tarafından 
uygulanan iddet ve taciz  

Yerel halk tarafından taciz  

Türkiye’deki LGBTT sı ınmacılar tarafından ifade edilen belki de en önemli sorun yerel halk tarafından 
uygulanan iddet ve tacizdi. Görü ülen LGBTT sı ınmacıların neredeyse tamamı fiziksel güvenliklerine 
kar ı tehditleri en acil ve en devamlı endi eleri olarak tanımladı.  

Görü ülen ki ilerin büyük bir ço unlu u, en az bir kere iddete maruz kaldıklarını, bazıları ise iki veya 
daha fazla fiziki saldırıya u radıklarını bildirdi. Di erleri de iddet ya da ölümle tehdit edildiklerini 
belirtti. ranlı gey bir çiftin aktardı ı üzere: 

Gündüz saatleriydi ve iki adam bizi internet kafeye kadar takip etti. Orada 
istenmedi imizi ve kafeye bir daha gelecek olursak, bizi öldürene kadar 
döveceklerini söyledi. Telefonumu çıkardım ve polisi arıyormu  gibi yaptım, bu 
sayede gittiler. Bizi takip edip nerede oturdu umuzu ö renmemeleri için yol 
boyunca saklanıp durduk. 

Taciz ve iddet tehditlerinin neticesi olarak sı ınmacıların büyük bir ço unlu u evden çıkmaya 
korkuyordu ve dı arıda geçirdikleri vakti en aza indirmi lerdi. Nev ehir’de erkekten-kadına genç bir 
transseksüel sı ınmacının durumunu öyle anlattı:  

Evimden çıkamıyorum çünkü dı arı çıkarsam beni öldüreceklerinden korkuyorum. 
Daha geçen hafta iki adam beni bıçakla eve kadar takip etti. Biri binanın içine 
kadar girdi. Neyse ki daireme girip kapıyı kilitleyebildim.  

Yukarıda alıntılanan sı ınmacı nadiren dı arı çıkabildi i evinde kendini bir tutsak gibi hissetti ini 
bildirdi.  

Görü ülen bazı sı ınmacılar için evleri bile tehlikeli ve emniyetsizdi. Kayseri’de ikamet eden bir grup 
ranlı gey ve transseksüel sı ınmacı pencerelerine sürekli ta  atıldı ını ve oturma odasında 
oturmaktan korktuklarını söyledi. 

Erkekten-kadına transseksüel sı ınmacıların büyük bir bölümü, evde saklanmanın yanı sıra 
saldırılardan kaçınmak için erkek kıyafetleri giydiklerini bildirdi. Örne in, Kayseri’ye vardıktan kısa bir 
süre sonra, erkekten kadına transseksüel bir sı ınmacı ve birkaç arkada ı bir grup yerli genç adamın 
saldırısına u radıklarını söyledi. Bu saldırı sırasında burnu kırılan sı ınmacı, dı  görünümünü 
de i tirme çabasına ra men tacizlerin ve iddetin sürdü ünü ifade etti:    

Ben bir kadınım ama saçım erkek gibi kestirdim. stedi im gibi giyinemiyorum ve 
giymek zorunda kaldı ım giysilerin içinde rahat de ilim. Ba larda ne istersem 
[kadın kıyafetleri] onu giyiyordum ama ba ıma gelen iddet olayından sonra 
pantolon giymeye ve saçlarımı kesmeye ba ladım. Bir erkek gibi giyinmeme 
ra men hala yerli halkla benzer sorunlar ya ıyorum.  

Görü ülenlerin büyük ço unlu u, kom uların ve di er yerli nüfusun kendileriyle sürekli alay etti ini ve 
dı landıklarını bildirdi. Yine birço una sık sık seks teklifinde bulunulmu  ya da fuhu  yapmakla itham 
edilmi lerdi. Ayrıca her ya tan ve her cinsten ahalinin kendilerini top diye seslendi ini bildirdiler. 
Kayseri’deki ranlı bir sı ınmacının aktardı ı üzere:  

Kom ularımız bizi “top” ve“piç” diye ça ırıyorlar. Bana ne kadara seks yaptı ımı 
soruyorlar. Evimizin kar ısında okul var ve okuldaki küçük çocuklar bile bize “top” 
diyor. Çocuklar teneffüsteyken evimizden bile çıkmak istemiyoruz.  
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Lezbiyenler, yerli ahali tarafından istismar ve taciz edilmekten kaçınmak amacıyla cinsel yönelimlerini 
saklamak için büyük çaba sarf ettiklerini bildirdi. Saldırılara kar ı korunmasız hissettiklerini ve özellikle 
erkek kom uları tarafından cinsel istismara ve iddete maruz kaldıklarını da aktardı.64 Görü ülen 
lezbiyen sı ınmacılardan bazıları, erkek kom ularının gecenin geç saatlerinde evlerine girmeye 
te ebbüs ettiklerini söyledi. Görü ülenlerden biri de, oturdu u apartmanın giri inde bir kom usu 
tarafından cinsel saldırıya u radı ını bildirdi.  

Kentte bulunan di er sı ınmacı ve mültecilerce uygulanan kötü muamele  

Görü ülen LGBTT sı ınmacılar yerli halkın sözlü tacizlerine ve fiziki saldırılarına ilave olarak, kentteki 
di er sı ınmacılar ve mülteciler tarafından da taciz ve tecrit edildiklerini aktardılar. Görü ülenlerden 
bir kaçı, kentteki di er sı ınmacı ve mültecilerin kendilerine yerli nüfustan çok daha sert 
davrandıklarını söyledi. ranlı bir gey kaldı ı yatakhanede maruz kaldı ı kötü muameleyi öyle aktardı:  

ranlı oda arkada ımla sorunlar ya ıyorum. Beni her zaman “top” diye ça ırıyor. 
Odamı de i tirmeye çalı tım ama polis talebimi reddetti. Sudanlı ve Somalili 
erkekler benimle seks yapmak istiyor. Onlardan gerçekten korkuyorum. Di er 
ranlı mülteciler benimle hiç konu muyor bile. ntihar etmeyi dü ündüm. 

Benzer bir biçimde, ranlı erkekten-kadına transseksüel bir sı ınmacı, toplumsal cinsiyet kimli i fark 
edildi inde di er ranlılar tarafından dı landı ını anlattı:  

Di er ranlılar benim daha önceleri erkek oldu umu anlayınca benimle konu mak 
istemiyor ve dı lıyorlar. Örne in, buraya geldi imde bana çok iyi davranan ve i  
bulmama yardım eden ranlı bir kadın vardı. Transseksüel oldu umu anlayınca 
benimle konu mayı kesti.  

Görü ülenler özellikle de Yabancılar ubesine ba vurduklarında di er sı ınmacı ve mülteciler 
tarafından taciz edildiklerini ve alay konusu yapıldıklarını iletti. Kayseri’deki ranlı lezbiyen bir sı ınmacı 
imza atmak için beklerken fiziksel saldırıya u radı ını bildirdi:   

Arkada larımla sırada beklerken, ranlı erkek bir sı ınmacı bana do ru ko arak 
yüzüme vurdu. Ba ımdan gitmesini söyledim. Ama içinde bulundu u di er grup 
bize “lezbiyenler,” “orospular” ve “fahi eler” diye ba ırdı. Aradaki farkı 
anlamıyorlar. 

Yukarıda alıntılanan sı ınmacı, daha ba ka saldırılara u ramamak için polis karakoluna olabildi ince 
erken gitmeye çaba gösterdi ini söyledi. Kayseri’de benzer saldırılardan korkan erkekten-kadına bir 
transseksüel sı ınmacı da farklı saatlerde imzaya gitmek için polisten izin talep etti. Polis, LGBTT 
sı ınmacıların haftada üç yerine iki kere imzaya gelmelerine izin verdi; ancak o iki günde LGBTT 
sı ınmacılar halen di er sı ınmacılar ve mültecilerle aynı saatlerde imza gitmek zorundalar.  

A a ıda belirtildi i üzere, LGBTT sı ınmacıların birço u dil ve meslek e itimi verilen kurslara, oradaki 
di er sı ınmacı ve mültecilerin kötü davranı larından ötürü gitmediklerini bildirdi.  

                                            
64 Büyük ölçüde muhafazakar uydu ehirlerinde, evlenmemi  kadınlar ender olarak yalnız ya da ba ka kadınlarla 
oturmaktadır. 
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3.3   Yetersiz Polis Koruması  

Teorik olarak, Türkiye’de bulunan sı ınmacıların ahsi suçlardan korunma hakkı bulunmaktadır. 
Türkiye Anayasası’na göre, vatanda  olanlar ve olmayanlar hak arama hürriyeti65 dahil olmak üzere 
benzer yasal haklara66 sahiptir. LGBTT sı ınmacılar, herkes gibi, polise ya da Cumhuriyet 
Savcılıklarına67 ikayette bulunabilirler. Ancak, görü ülen sı ınmacıların çok küçük bir bölümü taciz ve 
fiziksel iddete kar ı hukuki yollara ba vurmak için kendilerini yeterince güçlü hissediyordu. Bir kısmı 
yerel halk ile di er sı ınmacı ve mültecilerin misilleme yapmalarından korkuyordu. Daha da önemlisi, 
görü ülenlerin çok büyük bir ço unlu u, polisin kendilerini yaygın iddete, tacize ve sömürülmeye 
kar ı korumada yetersiz veya isteksiz oldu unu dü ünüyordu. 

Görü ülen LGBTT sı ınmacıların tamamı, daha düzenli temas halinde oldukları “Yabancıların ubesi 
polisleri” ile di er polisleri birbirinden ayrı tutuyordu. Bazıları Yabancılar ubesi polislerinden memnun 
olduklarını bildirirken, bazıları da görevli memurların bir bölümünün onlara oldukça ihtiyaç duyacakları 
hizmet alımı ve yerel hayır dernekleri konusunda bilgilendirdi ini belirtti.  

Ancak yine de ortak olarak belirtilen nokta, uydu kentlerdeki polisin onlara çok az destek ve koruma 
sa ladı ı yönündeydi. LGBTT sı ınmacı ve mültecilerin sürekli olarak maruz bırakıldı ı iddet, taciz ve 
tehditlere ra men, görü ülen ki ilerden yalnızca ikisi polise resmi ikayette bulunabilmeyi ba armı tı. 
Vakaların büyük bir ço unlu unda ise,  LGBTT sı ınmacı ve mülteciler, bildikleri kadarıyla, polisin 
onlara kar ı i lenen suçları takip etmedi ini ya da ara tırmadı ını aktardılar. Kayseri’de gey bir 
sı ınmacının aktardı ı üzere: 

nsanlar beni sürekli taciz ediyor. Benimle seks yapmak istiyor. Burada gençler 
bana dört kez saldırdı. Her seferinde polise ikayette bulundum ama hiçbir ey 
olmadı.  

Fiziksel saldırıya u ramı  LGBTT sı ınmacıların ço u,  “daha dikkatli olmaları” ya da karanlıktan sonra 
dı arı çıkmamaları gibi nasihatlerle gönderildi. ranlı gey bir sı ınmacı ve partneri saldırıya u radıktan 
sonra polisten yardım taleplerini anlattı. Polis, feci ekilde dövülmü  partneri hastaneye götürdü. 
Ertesi gün ise, polis çifte suç duyurusunda bulunmamalarını söyledi. E er kendilerini savunmaya 
çalı ırlarsa sınır dı ı edilebilecekleri yönünde de ikaz etti:  

Polis bize e er bir daha saldırıya u rarsak kendimizi müdafaa etmememizi ve 
kar ılık vermememizi söyledi. E er kar ılık verirsek sınır dı ı edilebilece imizi 
söylediler. Memur, bize ehirde yalnız dola an kadınların bile tehlikede oldu unu 
ve daha az dı arıya çıkmamız gerekti ini söyledi.    

Sı ınmacılara göre polisin saldırının sonrasında bir soru turmasını ba latmayaca ı a ikârdı. Polis, 
koruma sa lamak yerine, ma durların ortada kalma, tecritte ve korunmasız hissetme duygularını 
peki tirdi. Aynı ekilde görü ülen birçok ki i, polisin kendilerini, saldırıya u ramamak istiyorlarsa hava 
karardıktan sonra dı arı çıkmamaları yönünde uyardıklarını bildirdi. Görü ülen erkekten-kadına 
transseksüeller ise genellikle “erkek gibi” giyinmeleri ve davranmaları gibi tavsiyeler verildi ini bildirdi. 
Lezbiyenler ise, polisler tarafından erkeklerden uzak durmaları için uyarıldıklarını bildirdiler. Bir 
lezbiyen, polise saldırıya u ramaktan korktu unu anlattı ında, gey erkekler dahil olmak üzere bütün 
erkeklerden uzak durması eklinde nasihat aldı ını anlattı:  

                                            
65 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,10. ve 12. Maddeler. 
66 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,  36. Madde 
67 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, Madde 158. 
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Kendi toplulu umuza ve birbirimize ihtiyacımız var. Ancak gey erkeklerden 
yardım isteyemiyoruz çünkü polis bize onlarla konu mamamızı söyledi. Polis, e er 
lezbiyensek, mahallenin manavı da dahil hiç bir erkekle görü mememiz 
gerekti ine inanıyor. Erkeklerle konu ursak, bizim lezbiyen olmadı ımızı 
dü üneceklerini söylüyorlar. 

Türkiye’deki LGBTT sı ınmacı ve mülteci nüfusunun önemli bir bölümüne ev sahipli i yapan 
Kayseri’de ikamet eden sı ınmacılar tarafından Nisan 2009 tarihinde olumlu bir geli me aktarıldı. 
Görü meciler yerel polisin yardım ça rılarına kayda de er bir biçimde daha duyarlı hale geldi ini 
bildirdiler. Söz konusu bu geli me, Mart 2008 tarihinde adı geçen kentte be  ranlı LGBTT sı ınmacıya 
yönelik olarak gerçekle tirilen ciddi saldırı sonrasında ya andı. 

Görü ülenlerin ço u taciz veya sömürü vakalarını polise bildirmediklerini söyledi. verenleri tarafından 
taciz edilen görü ülenlerden bazıları, yasa dı ı olarak çalı tıkları için polisin kendilerini 
cezalandıracaklarından korktuklarını söylerken, di erleri de polisin kendilerine inanmayaca ına, ya da 
inansa bile ikâyetleri konusunda gerekli takibi yapmayaca ına ili kin kaygıları oldu unu ifade etti. 
LGBTT sı ınmacıların ve mültecilerin bu kanaatlerinin ardında polisin arkada larını geçmi te 
korumadı ı için kendilerine de yardımcı olmayaca ı dü üncesi yatıyordu.  

Son olarak, iki farklı uydu kentte görü ülen sı ınmacılar, polisin gizlilik ilkesini ihlâl ederek cinsel 
yönelimlerini ve/veya toplumsal cinsel kimliklerini ev sahiplerine söyledi ini ve bunun kendilerini daha 
da açık bir hedef haline getirdi ini söyledi. Bu ve benzeri deneyimler, LGBTT sı ınmacıları ve 
mültecileri “gizlili e” mahkum ederek onları tecrit etmekte ve iddet ve tacize kar ı daha da 
savunmasız bırakmaktadır.  

3.4   stikrarlı Olmayan Barınma Ko ulları 

Türkiye’deki sı ınmacılar ve mülteciler genellikle kendi barınma masraflarını kar ılamak 
durumundadır. llerdeki “Sosyal Yardımla ma ve Dayanı ma Vakıfları”nın yoksul sı ınmacılara mali 
yardım68 sa lama yetkileri bulunsa da, bu vakıflar ço unlukla dar bütçelerle çalı makta ve var olan 
kaynaklar kentte ikamet edenlerin tümü arasında payla tırılmaktadır. BMMYK ise yalnızca en 
“hassas” konumdaki mültecilere oldukça sınırlı bir mali yardım sa lamaktadır. Mülteci statüsünün 
belirlenmesi süreci ço unlukla aylar, hatta yıllar aldı ından ve sı ınmacıların büyük bir bölümü de i  
bulmakta güçlük çekti inden, güvenli barınmaya eri im ve eri ilse bile, bu ko ulların sürdürülmesi 
oldukça zor olabilmektedir. Bu durum özellikle de i  bulma konusunda engellerle kar ıla an ve 
ço unlukla ailelerinden ya da geldikleri ülkedeki destek mekanizmalarından çok az yardım görebilen 
LGBTT sı ınmacılar ve mülteciler için geçerlidir. Tüm bunlara ek olarak, yaygın bir biçimde yapılan 
ayrımcı uygulamalar da bu bireylerin seçeneklerini daha da kısıtlamakta, artları di erlerine nazaran 
daha da a ırla tırmaktadır.  

Görü ülenlerin büyük bir bölümü uydu kentlerde tanı tıkları di er LGBTT sı ınmacı ve mülteciler 
aracılı ıyla ev bulabildiklerini bildirdi. Ço u sıkı ık ve a ırı kalabalık dairelerde oturmaktaydı ve tüm 
zorluklara ra men genellikle di er LGBTT bireylerle birlikte ya adıkları için mutluydu. Birlikte ya ıyor 
olmak dı arıda kar ıla ılan tacizi önleyemese bile, evin içinde maddi ve manevi destek görebilmelerine 
olanak veriyordu. Görü ülen sı ınmacılardan birinin anlattı ı üzere:  

ki gey mülteci ile ya amaktan mutluyum. Aynı ku aktanız ve Kayseri’ye de aynı 
zamanda beraber geldik. Hepimiz Tahran’dan geliyoruz. Birbirimizin durumunu 
ve ya adıklarını anlıyoruz.  

                                            
68 3294 sayılı Sosyal Yardımla ma ve Dayanı mayı Te vik Kanunu, Madde 1. 
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Görü ülen ki ilerin tamamı kiralarını ve ilgili di er masrafları ödeme konusunda ciddi zorlukları 
oldu unu belirtti. Çalı abilen çok az sayıda sı ınmacı bile ev masraflarını kar ılamakta zorlanmaktaydı. 
Görü ülenlerin ço u yoksulluk sınırına o denli yakın ya amaktaydı ki, herhangi bir deste in olması çok 
önemliydi. Görü ülen ki ilerden bazıları da mülteci statüsü aldıktan sonra üçüncü bir ülkeye 
yerle tirilmi  LGBTT mültecilerinden mobilya ve ba ka e yaları devralmı tı. Çok az sayıdaki sı ınmacıya 
ise BMMYK tarafından son derece kısıtlı mali destek sa lanmı , di er birkaçına ise yurtdı ındaki 
LGBTT kurulu larınca destek verilmi ti. Türkiye’ye gelmeden önce yanlarında bir miktar para 
getirebilenler ise, Türkiye’ye geldikten kısa bir süre içinde bu kaynaklarını tüketmi ti. 

Görü ülen sı ınmacılardan birinin ifade etti i üzere, di er sı ınmacı ve mülteciler için geçerli olabilen 
fon ve destek kaynakları, LGBTT bireyler için ço unlukla mevcut olmuyor: 

Türkiye’deki bütün mültecilerin sorunları var. Ancak bazı sorunların sadece bizim 
durumumuza özgün oldu una inanıyorum. LGBTT mültecilerin ço unun yardım 
için gidebilecek kimsesi yok. Siyasi aktivizm yüzünden ülkelerinden kaçan 
mülteciler ço unlukla kendi politik partilerinden destek talep edebilir. Dini 
nedenlerle kaçan mülteciler de kendi dini cemaatlerine ba vurabilir. Bazıları da 
ülkelerindeki ailelerinden yardım isteyebilir. Ço umuz her eyimizi arkamızda 
bıraktık. çinde bulundu umuz topluluklardan, ailelerimizden mahrum kaldık ve 
tutunabilecek hiç kimsemiz yok. 

Uzmanlar bu durumu “çifte marjinallik” olarak adlandırıyor. Nitekim bir yazarın belirtti i gibi, hem 
LGBTT hem de sı ınmacı olmanın etkisi, basitçe her iki gruba da ait olmanın katmerli yükünden ibaret 
de il. Aksine, toplumsal alanın çeperlerine veya dı ına itilmeler, geleneksel destek mekanizmalarından 
ve kaynaklardan çok daha derin uzakla malara sebep olarak, bahsedilen bu marjinallikleri 
peki tirmektedir.69  

Yukarıda belirtildi i üzere, LGBTT sı ınmacılar barınma konusunda da yaygın bir ayrımcılıkla 
kar ıla tıklarını bildirdi. Birço u yabancı olmaları ya da cinsel yönelimleri ve toplumsal cinsiyet 
kimlikleri anla ılabilir oldu u için, ya da her ikisi nedeniyle ev sahipleri tarafından reddedildiklerini 
söyledi. Görü ülen ki ilerden bazıları da cinsel yönelimleri ve toplumsal cinsiyet kimlikleri 
ö renildi inde evlerinden atılmı tı. Isparta’da erkekten-kadına transseksüel olan ranlı bir mültecinin 
aktardı ı üzere:  

Üç gece bir otel odasında kaldık. Daha sonra ranlı bir mülteci dairesini bizimle 
payla mayı kabul etti. ki hafta sonra, çift oldu umuzu anlayınca, evi terk 
etmemizi söyledi. Özellikle ben kadınsı göründü üm ve makyaj yaptı ım için 
onunla kalmamızı istemedi.  

Görü ülenlerin ço u kom ularının kendileri hakkında polise mesnetsiz ve yanıltıcı ikayetlerde 
bulunduklarını anlattı. Di erleri de kom ularının herhangi bir sebep yokken kendilerini ev sahiplerine 
ikayet etti ini söyledi. Kadından-erke e transseksüel bir sı ınmacı evden atılmasına yol açan 

öyküsünü öyle aktardı:  

Kom ular ev sahibine ikayet etmi ler, ev sahibi de evden çıkmamız için be  
gününüz var dedi. Ayrıca kirayı arttırdı. … Ama ödeyemiyordum. O da zaten 
kom ularımız hakkımızda ikayette bulundukları için çıkmamızı söyledi. 

                                            
69 Timothy Randazzo, “Sosyal ve Hukuki Engeller: Birle ik Devletler’de Cinsel Yönelim ve Sı ınma,” Queer Göçler: 
Cinsellik, A.B.D. Vatanda lı ı ve Sınır Geçi leri, içinde, ed. Eithne Luibhéid ve Lionel Cantú, Jr. (Minneapolis, MN: 
Minnesota Üniversitesi Yayınevi, 2005), 38. 
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Türkiye’deki yasalar bu tür hak ihlâllerine kar ı çok az korunma sa lıyor. Zira cinsel yönelim ya da 
toplumsal cinsiyet kimli ine dayalı barınma hakkı ayrımcılı ı Türkiye’de yasaklanmı  de il. 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun tahliye gerekçelerine yer vererek70 ve tamirat, tevsi veya tadilin 
hangi surette tahliye gerektirebilece ini71  tanımlayarak bir nebze de olsa korunma sa lasa da, bu 
korumalardan yalnızca infazı kabil sözle melere sahip olan yasal kiracılar yararlanmaktadır. LGBTT 
sı ınmacıların ve mültecilerin büyük bir ço unlu u kira sözle mesi yapamadıklarından bu yasadan 
faydalanamamaktadır. Dahası, LGBTT sı ınmacı ve mülteciler teorik olarak ev sahibine72 kar ı dava 
açabilseler bile, görü ülen ki ilerden hiçbiri bu yola ba vurmamı tı ve yine büyük bir ço unlu u 
misillemeden korktuklarını bildirmi ti..  Ayrıca davaya ili kin avukat ve di er masraflarla, mahkeme 
masraflarını kar ılayabilmeleri de mümkün de ildi.   

3.5   yerinde Ayrımcılık ve iddet 

Türkiye’deki iltica mevzuatı sı ınmacılara çalı ma hakkını tanımaktadır. Mevzuatta ayrıca 
sı ınmacıların çalı ma izni talep etmeleri için “desteklenmeleri ve te vik edilmeleri” gereklili i 
belirtilmi tir.73 Dolayısıyla, sı ınmacılar ve mülteciler, di er tüm yabancılar gibi çalı ma iznini talep 
etme hakkına sahiptir.74 Ancak bu konuları düzenleyen idari prosedür karma ık ve maliyeti de yüksek 
oldu undan, pratikte çok az sayıda sı ınmacı ve mülteci bu hakkı kullanabilmektedir.75 Çalı ma izni 
ba vurusunda bulunabilmek için öncelikle ba vurucunun en az altı ay süreyle geçerli ikamet iznine 
sahip olması gerekmektedir. Yukarıda belirtildi i üzere, sı ınmacıların birço u ikamet iznine sahip 
olmak için ödenmesi gereken harcı kar ılayamamakta ve çok az sayıda sı ınmacı ve mülteci ikamet 
harcından muaf tutulmaktadır. Sonuç olarak, çok az sayıda sı ınmacı ve mülteci çalı ma izni talebinde 
bulunma hakkını fiilen kullanabilmektedir. Ba vurucu söz konusu bu süreçte ayrıntılı kimlik belgeleri 
ve e itim seviyesini belgeleyen dokümanları sunmak durumundadır; ancak sı ınmacıların ve 
mültecilerin bu tür belgeleri ülkelerinden temin edebilmeleri oldukça zordur. yerlerinde yaygın olan 
ayrımcılık ve dı lanmaya kar ı korunmasız olan LGBTT sı ınmacılar, çalı ma izni prosedürünün 
gerekliliklerini yerine getirme konusunda da büyük zorluklarla kar ı kar ıyadır. 

Sı ınmacıların neredeyse tamamı yasal çalı ma izni alamadı ından kayıt dı ı çalı maya yönelmektedir. 
yerleri için geçerli olan standart çalı ma haklarından mahrum, ilkesiz ve vicdansız i verenlerin 

savunmasız olarak gördü ü LGBTT sı ınmacıların ve mültecilerin büyük bir bölümü sömürü ve 
suistimale açık çalı ma ko ullarına maruz bırakılmaktadır.76 LGBTT sı ınmacılar ve mülteciler, özellikle 
de tanınabilir olanlar, i yerinde ayrımcılık ve kötü muameleyle kar ı kar ıya kalmakta ve i yerlerinde 
sıklıkla cinsel taciz ve iddet ya amaktadır.  

Çalı ma ve/veya ikamet izni olmayan ki iler de polise veya savcılı ı ikâyette bulunabilmekte ve 
istismarı gerçekle tiren i verenlere kar ı yasal i lem ba latabilmektedir.77 Ancak, sı ınmacı ve mülteci 
yalnızca bir kısmı bu tür i lemleri ba latabilmek için gerekli bilgi, araç ve maddi kaynaklara sahiptir. 
Dahası, ekonomik ko ullarının yetersizli i ve i  imkânlarının kısıtlılı ı nedeniyle, birçok LGBTT sı ınmacı 
                                            
70 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun. 
71 Ibid.  
72 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Madde 36. 
73 2006 Genelgesi, Madde 19.  
74 4817 sayılı Yabancıların Çalı ma zinleri Hakkında Kanun. 
75 Yabancıların alı ma izinleri hakkında kanuna göre, söz konusu i  için yeterlili i olan Türk vatanda ının bulunamadı ı 
i lerde yabancıların çalı masına izin verilir. Sı ınmacıların birço u bu ko ulları yerine getirmelerini sa layacak dil becerisi 
ve özel yeterlili e sahip de ildir. Gerekli yeterlili e sahip olan az sayıda sı ınmacı ve mülteci ise öncelikle Çalı ma 
Bakanlı ı ile a ır ve külfetli bir prosedüre girmeyi kabul edecek bir i veren bulmalıdırlar.  
76 A.B.D. Mülteciler ve Göçmenler Komitesi, “2008 Dünya Mülteci Anketi – Türkiye,” Haziran 19, 2008, 
http://www.refugees.org/countryreports.aspx?id=2175 (Eri im Tarihi: 2 Ocak 2009).  
77 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Madde 36; 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu,158 Madde. 
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ve mülteci dayanabildikleri sürece bu tür tacizlere tahammül etmek durumunda kalmaktadır. 
ikayette bulunan az sayıda ki i ise i verenlerin misillemede bulunma riskini göz önüne almak 

zorunda kalmaktadır.  

Ayrım gözeterek istihdam  

Bu rapor çerçevesinde görü ülen LGBTT sı ınmacıların ve mültecilerin ço u tüm çabalarına ra men 
Türkiye’de i  bulamadıklarını belirtti ve bu durumu ya LGBT kimliklerine, ya sı ınmacı statülerine ya da 
her ikisine birden ba ladı. Kadından-erke e transseksüel bir sı ınmacı, sık sık kar ıla ılan i veren 
tepkisini öyle anlattı:  

Birçok i  için ba vuru yaptım, her seferinde sordukları ilk soru erkek mi yoksa 
kadın mı oldu umdu. Ben de i  aramayı bıraktım. nsanların bana bakı  ekli beni 
pes ettirdi.  

Görü ülen ki ilerden bir bölümü, eleman arayan ma aza ve kurumlarda dı  görünü leri nedeniyle i  
ba vurusu dahi yapmalarına izin verilmedi ini anlattı. Kayseri’de ya ayan e cinsel bir erkek sı ınmacı 
ya adıklarını öyle aktardı:  

Birçok farklı yere i  ba vurusunda bulundum ve aldı ım cevap her seferinde 
hayırdı. Kapısında “eleman aranıyor” yazan dükkanlar bile bana hayır dedi. Bir 
dükkana girdi inde sanki bir yaratıkmı sın gibi bakıyorlar.  istedi ini 
söyledi inde ise, evet birine ihtiyacımız var ama bu sen de ilsin diyorlar.  

Birçok görünür LGBTT sı ınmacı ve mülteci de i  ararken a a ılandıklarını ve kendileriyle alay 
edildi ini anlattı. Erkekten-kadına transseksüel ranlı sı ınmacı anlattı ı üzere:  

Ne zaman i  aramaya çıksak insanlar bize gülüyor.  için bir yere girdi imizde, 
bize “bayan” ya da “abla” diye sesleniyorlar. Bir de sanki flört eder gibi yapıp 
bizimle birlikte olmak istediklerini ima ediyorlar. Ben kaligrafi bilirim ve Kuran 
ayetlerini yazabiliyorum. Bazı i ler ürettim ve dükkanlara götürdüm ama e cinsel 
oldu umuzu ö rendiklerinde bizden hiçbir ey satın almıyorlar. Satılması için 
kaligrafileri bıraktı ımız bir kitapçı vardı ama onlar da satmayı reddetti. 

yerinde Taciz 

Çalı an veya çalı mı  olan LGBTT sı ınmacılardan ve mültecilerden bazıları cinsel yönelimlerinden 
ve/veya toplumsal cinsiyet kimliklerinden dolayı i yerlerinde taciz, iddet ve i ten atılma ile kar ı 
kar ıya kaldıklarını belirtti. Erkekten-kadına transseksüel ranlı bir sı ınmacı fiziksel iddet tehdidiyle 
nasıl i ten atıldı ını öyle anlattı:  

Yerel bir fabrikada i  bulmu tum. e erkek gibi giyinip gittim çünkü öyle 
giyinirsem daha kolay kabul görebilece imi dü ünmü tüm.  gerçekten çok 
zordu ve a ır yük kaldırmak gerekiyordu. kinci gün küpelerimi çıkarmayı 
unuttum ve i ten atıldım. efim bana kapıya kadar e lik etmesi için ba ka bir 
çalı an ça ırdı. Adam yolda cebinden bir bıçak çıkarıp ba ıma dayadı ve kula ımı 
kesmekle tehdit etti. Fabrikanın dı ına kadar sırtımda bir bıçakla yürütüldüm.  

Erkekten-kadına transseksüel olan bir ba ka sı ınmacı ise i vereninin cinsel tacizine ve fiziksel 
tehdidine maruz kaldı ını öyle anlattı:  

Bir lokantada çalı ıyordum. Çalı maya ba ladıktan üç gün sonra lokantanın sahibi 
yüzüme makas dayayıp beni tehdit etti. Daha sonra beni “çıkarmak” istedi ini 
söyledi. Benimle birlikte olmak istedi ini anladım. Üç günlük eme imin kar ılı ı 
olan parayı aldım ve bir daha lokantaya geri dönmedim. Çok korkmu tum.  
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Görü ülen di er LGBTT sı ınmacılar ve mülteciler de cinsel yönelimleri ve/veya toplumsal cinsiyet 
kimlikleri bilinir oldu undan i yerinde çalı manın mümkün olmadı ını onayladı. ranlı bir geyin 
anlattı ı üzere:  

Partnerim bir i  buldu. Birkaç gün sonra, [partnerimin i vereni] bizi ehir 
merkezinde birlikte yürürken gördü. Hemen ardından da partnerim i ten atıldı. 

Aynı ekilde, erkekten-kadına transseksüel bir sı ınmacı i ten çıkarılmasını u ekilde anlattı:  

Buraya geldi imde bir lokantada çalı maya ba ladım. Transseksüel oldu umu 
anladıkları zaman onlarla çalı mamı istemediklerini söylediler. yerlerinde 
yalnızca kadınların çalı masını istediklerini anlattılar. Onlara kadın oldu umu 
anlatmaya çalı tım ama anlamadılar ve beni i ten çıkardılar.  

Görü ülen sı ınmacı ve mültecilerin tamamı i verenlere kar ı yasal ba vuru hakkına sahip 
olmadıklarını ve çalı ma izinleri olmadı ı için yetkili makamlara ba vuramayacaklarını dü ünüyordu. 
Dahası, büyük bir ço unlu u içinde bulundukları duruma en iyi ihtimalle kayıtsız, en kötü ihtimalle ise 
dü manca yakla acaklarına inandıkları kanun infaz sistemine yabancıla mı tı.  

Görü ülen sı ınmacıların ve mültecilerin küçük bir bölümü, ba ka bir i  bulamadıkları için seks 
i çili ine yönelmek zorunda kaldıklarını belirtti. Bu ki iler korunmasız cinsel ili kiye zorlandıklarını ve 
kendilerini mü terilerini ellerinden almakla suçlayan Türkiyeli seks i çilerinin taciz ve saldırılarına maruz 
kaldıklarını anlattı. Isparta’daki ranlı bir geyin belirtti i üzere:  

Isparta’ya ilk geldi imde bir lokantada dört ay kadar çalı tım. Patronum e cinsel 
oldu umu anladı ında beni kovdu. imdi E irdir ve Isparta’da seks i çisi olarak 
çalı ıyorum. Seks i çili i yapmaya mecburum çünkü hiç param yok ve bir ekilde 
hayatımı idame ettirmek zorundayım.  

Seks i çili i yapan bu bireyler LGBTT olmak, sosyal olarak dı lanan bir meslek olan seks i çili i 
yapmak, sı ınmacı olmak ve sa lık hizmetlerine eri imlerinin olmaması ya da çok dü ük düzeyde 
olması gibi ço ul marjinalliklerden muzdarip durumdalar. Cinsel yolla bula an hastalıklara ve iddete 
maruz kalabilecek olan bu bireylerin, hayatlarını idame ettirme yöntemi olarak zorlandıkları tek 
seçenek de, kısa dönemde can güvenliklerini, uzun dönemde ise sa lıklarını tehdit etmektedir.  

3.6   Sa lık Hizmetlerine Eri im 

Türkiye’deki sı ınmacı ve mülteciler sa lık harcamalarını kendileri kar ılamak zorundadır.78 BMMYK 
en “hassas” durumdaki sı ınmacı ve mültecilere maddi yardım sa lasa da, söz konusu bu yardım 
genellikle sa lık harcamaların tümünü kar ılamaya yetmemektedir.79 Devlet ise, yalnızca a ırı derece 
yoksul olan sı ınmacı ve mültecilere, BMMYK’nın yardım sa lamadı ı durumlarda sa lık hizmeti 
vermektedir. Ancak bu yardımlar da kısıtlı devlet kaynakları nedeniyle sınırlıdır.80 Sı ınmacılar kamu 
hizmetlerinden yararlanabilmek için geçerli ikamet belgesi ile birlikte yerel polise ba vurmakta; görevli 
memurlar da, sı ınmacıyı, ba vurucunun maddi veya sa lık ihtiyacını de erlendiren ve gerekli 
gördü ü durumda yerel bir sa lık kurumuna yönlendiren “Sosyal Yardımla ma ve Dayanı ma 
Vakfı’na” sevk etmektedir.81 Sı ınmacılara yönelik olarak uygulanan yerel sa lık sevk sistemi, ilden ile 
büyük farklılıklar göstermektedir. Nitekim bazı illerdeki uygulamalar Türkiye iltica yönetmeli i 

                                            
78 2006 Genelgesi, Madde 19. 
79 A.B.D Mülteciler ve Göçmenler Komitesi, “2008 Dünya Mülteci Anketi – Türkiye”.  
80 2006 Genelgesi, Madde 19.  
81 2006 Genelgesi, Madde 19. l “Sosyal Yardımla ma ve Dayanı ma Vakıfları” il, belediye, e itim, sa lık ve sosyal hizmetler 
bölümleri temsilcileri, sivil toplum kurulu ları temsilcileri, gönüllü vatanda lar, muhtarlar ve müftülerden olu an bir üst 
kurul tarafından yönetilir. 
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standartlarına uygun, hatta bu standartların üzerinde olmakla birlikte, genel durum bu standartların 
çok altındadır. BMMYK’nın çalı ma orta ı olan sivil toplum kurulu ları82 bazı uydu kentlerde ücretsiz 
psikolojik danı manlık hizmeti vermektedir.83 2008 yılının sonlarında yürürlü e giren mevzuat ile 
birlikte, Avrupa dı ından gelen sı ınmacı ve mültecilere verilen bu sınırlı sa lık deste inin miktarı daha 
da azaltılmı tır.84 

Sa lık Yardımı 

Görü ülen LGBTT sı ınmacı ve mülteciler sa lık hizmetlerine eri im konusunda di er sı ınmacılarla 
kar ıla tırıldı ında herhangi bir ayrımcılıkla kar ıla madıklarını belirtti. LGBTT sı ınmacılar, di er 
sı ınmacılar gibi, sa lık giderlerini kar ılamakta zorluk çektiklerini ifade etti. Ancak içinde bulundukları 
maddi ko ullar ve istihdam konusunda kar ıla tıkları zorluklar göz önünde bulunduruldu unda, 
LGBTT sı ınmacıların sa lık hizmetine eri imin çok daha güç oldu u söylenebilir. 

Görü ülen sı ınmacı ve mültecilerin ço u ilk muayene ve te his a amasında sa lık hizmetine 
eri ebildiklerini, ancak tedavi, ilaç, ameliyat masraflarını da dahil olmak üzere di er masrafları 
kar ılayamadıklarını ifade etti. Gerekli tedaviden faydalanamamaları nedeniyle, birçok sı ınmacı, 
sa lık durumlarının kötüle ti ini ve semptomlarında artı  oldu unu ifade etti. Örne in eker hastası 
olan bir sı ınmacı üç ay süresince hastalı ın tedavisi için gerekli ilaçları kullanamadı ından karaci er 
yetmezli ine yakalandı.   

Önemli bir not olarak, görü ülen LGBTT sı ınmacılar ve mülteciler cinsel yönelimleri ve toplumsal 
cinsiyet kimlikleri nedeniyle sa lık çalı anlarının kötü muamelelerine maruz kalmadıklarını ve 
eri ebildikleri sınırlı sa lık hizmetinden memnun olduklarını belirtti. Ancak sı ınmacıların büyük bir 
kısmı sa lık kurumlarında tercümanlık hizmetinin verilmemesini, sa lık hizmetinin kalitesini dü üren 
önemli bir engel olarak tanımladı.  

Ruh Sa lı ı Hizmetleri 

LGBTT sı ınmacılar ve mülteciler maruz kaldıkları iddet ve dı lanmanın bir sonucu olarak psikolojik 
problemleri oldu unu sıklıkla dile getirdi. Depresyon, anksiyete, intihar dü ünceleri, kabus görme, 
uykuya dalmada güçlükler, hafıza problemleri, yalnızlık ve tecrit hissi gibi yakınmaları oldu unu 
söylediler. Bir sı ınmacının anlattı ı üzere: 

Migren ve kalp ikâyetlerime ek olarak ruh sa lı ımla ilgili sorunlarım var. Burada 
kimsem yok. Yalnızım. Bu kent çok muhafazakâr bir ehir. Yerel halktan benimle 
arkada lık eden kimseler yok. Di er mülteciler bile beni gördüklerinde yollarını 
de i tiriyor ve benimle konu muyorlar. ntihar etmeyi dü ündüm ama 
yapamadım. Ruhsal olarak kendimi dengeli hissetmiyorum ve sürekli endi eliyim. 
Bunları konu abilece im kimse de yok.  

                                            
82 “Uygulama” ortakları ilgili faaliyetleri gerçekle tirmek için BMMYK’dan kısmi düzeyde maddi destek almaktadırlar.  
83 nsan Kayna ını Geli tirme Vakfı stanbul, Ankara, Eski ehir, Bilecik ve Kütahya illerinde psiko-sosyal hizmet 
vermektedir. Sı ınmacı ve Göçmenlerle Dayanı ma Derne i ise Ankara, Aksaray, Kayseri, Kır ehir, Nev ehir ve Ni de 
illerinde benzer hizmetler sunmaktadır.  
84 1 Kasım 2008’de yürürlü e giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sa lık Sigortası Kanunu kapsamında Türkiye’de 
ya ayan tüm bireylere sa lık sigortası temin edilmi tir. Ancak, söz konusu kanun gere ince yalnızca “sı ınmacı ve 
vatansız” olarak tanınan ki iler ücretsiz olarak sa lık hizmetlerinden yararlanabilecektir. Bkz. Madde 3, para. 27. Yukarı 
belirtildi i üzere, çi leri Bakanlı ı “geçici sı ınma” ba vurularına ili kin olumlu yanıtı sı ınmacı yerle tirme ülkesine 
gitmek üzere Türkiye’den çıkı  yapmadan birkaç gün önce vermektedir. Dolayısıyla da, sı ınmacıların birço unun “geçici 
sı ınma” ba vuruları aylarca askıda kalmaktadır ve ba vuruları olumlu sonuçlanmayan sı ınmacılar devletin sundu u 
sa lık imkanlarından yararlanamamaktadır. Aynı zamanda, bir önceki sistemde sı ınmacı ve mültecilerin sa lık 
ihtiyaçlarını de erlendiren ve gerekti inde bu ihtiyaçları kar ılayan, il bazında örgütlü “Sosyal Yardımla ma ve Dayanı ma 
Vakıfları,” bu deste i yeni sistemde sa layamaz duruma gelmi tir.  
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Bir di er sı ınmacı ise:  

Partnerim ve ben artık gece uyuyamaz hale geldik. Kabuslar görüyorum ve çı lık 
atarak uyanıyorum. Artık uyuyamıyorum bile… Çok fazla psikolojik problemim 
var.  

Bu ki iler bulundukları uydu kentlerde nadiren psikolojik te his ve tedavi hizmetlerine ula ma imkanı 
buluyor. Psikolojik destek alan az sayıda sı ınmacı ise ya BMMYK ya da BMMYK’nın uygulama orta ı 
olan Sı ınmacılar ve Göçmenlerle Dayanı ma Derne i (SGDD) tarafından yönlendirilmi ti.  

3.7   Sosyal Yardıma Eri imdeki Engeller 

Türkiye’de kısıtlı bir derece sa lanan sosyal yardım “Sosyal Yardımla ma ve Dayanı ma Vakıfları” 
tarafından sa lanmaktadır. Bu vakıfların mütevelli heyetleri, vakfa yapılan ba vuruların 
de erlendirilmesi ve nakdi ve ayni yardımların tahsis edilmesinden sorumludur. Ancak maddi ihtiyaç 
durumunda olma kriterleri ve ihtiyaç de erlendirmesinin hangi esaslara göre yapıldı ı açık olarak 
belirtilmemektedir. Bu durum, ba vuruların keyfi ve tutarsız bir ekilde de erlendirilmesine yol 
açmaktadır. Üstelik var olan kısıtlı kaynaklar tutarlı olmayan bir biçimde harcanmakta ve Türkiye 
vatanda ları dahil olmak üzere il sınırları içinde ikamet eden her birey arasında payla tırılması 
gerekmektedir.  

Bunlara ek olarak, sosyal yardım sistemi bir uydu kentten di erine önemli farklılıklar göstermektedir. 
Bazı kentlerde ya ayan yoksul sı ınmacılar sosyal yardım kurumlarına eri emediklerini dile getirdi. Bazı 
kentlerde ise, yerel hayır kurumlarının, belediyelerin veya sivil toplum kurulu larının kendilerine 
yiyecek, giysi ve battaniye yardımı sa ladı ını bildirildiler. Bazı sı ınmacılar da BMMYK’nın oldukça 
asgari bir düzeyde maddi destek sa ladı ını ifade etti. 

Türkiye’de ya ayan sı ınmacılar için sınırlı ölçüde mevcut olan sosyal yardıma eri imde, LGBTT 
sı ınmacılar cinsel yönelimleri ve toplumsal cinsiyet kimlikleri nedeniyle ciddi engellerle kar ı kar ıya 
kalmaktadır. Görü ülen sı ınmacılar sosyal yardımlardan yararlanmalarının engellendi ini ve hizmet 
verenlerin ve di er hizmet alanların a a ılayıcı muamelelerine maruz kaldıklarını belirtti. Gey bir 
sı ınmacı Kayseri’deki bir hayır kurumunda ya adı ı deneyimi öyle anlattı: 

Yerel bir hayır kurumunun a evine yönlendirilmi tik. E cinsel oldu umuzu 
ö rendiklerinde bize yemek vermediler. Makyaj yaptı ımız ve saçımız uzun 
oldu u için yerel halktan yemek almaya gelenler bize sürekli gülüyordu. Saçlarımı 
kesip aynı hayır kurumuna tekrar gittim ama yine vermediler. Temiz olmadı ımız 
için ve bize dokunamayacaklarından ötürü yemek veremeyeceklerini söylediler.    

Sadece hakkımızı talep ediyoruz, daha fazlasını de il… Yalnızca insan gibi 
muamele görmek istiyoruz, hayvan gibi de il.  

Görü ülen LGBTT sı ınmacılar kamu kurumlarında da benzer muamelelere kar ıla tıklarını anlattı. 
Ciddi sa lık sorunları olan kadından-erke e transseksüel bir sı ınmacı valilikten yardım istedi inde 
ya adı ı sorunu öyle aktardı:  

Orada çalı anlar bana, sen Bülent Ersoy musun, dedi. Anormal ve hasta 
oldu umu, bana bakacak bir erkek arkada  bulmam gerekti ini çünkü bana 
yardım etmeyeceklerini söylediler. Camiye gitmeye ve faturalarımızı ödeyebilmek 
için insanlarla yatmaya zorlandım. ki üç gün hiçbir ey yemedi imiz oluyor. 
Burada partnerimle beraberim, birbirimizden güç alıyoruz. 



Emniyetsiz S ı ınak: 
Türkiye’deki Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti ve Transseksüel S ı ınmac ılar ın ve Mültecilerin Kar ıla t ıklar ı 
Güvenlik Sorunlar ı 
 

 

28 

3.8   Misafirperver Olmayan E itim Ortamı  

Türkiye Anayasası hem Türkiye vatanda larının hem de vatanda  olmayanların ilkö retim hakkını 
güvence altına almı tır.85 Yeti kin sı ınmacılar ve mülteciler de halk e itim merkezlerinde dil ve 
meslek kurslarına katılma hakkına sahiptir.86 Bu haktan yararlanabilmek için mülteciler ve sı ınmacılar 
geçerli ikamet iznine sahip olmalıdır.87 Görü ülen LGBTT sı ınmacı ve mültecilerin ço unun ikamet 
izinleri bulunmamaktadır.  

Türkiye’deki az sayıda sivil toplum kurulu u sı ınmacılara dil ve meslek e itimi vermektedir. Bu kurslar 
ücretsiz olmasına ra men, görü ülen sı ınmacılardan yalnızca ikisi bu kurslara katıldı ını bildirdi. 
Sı ınmacıların ve mültecilerin büyük bir bölümü bu kurslardan ya haberdar olmadıklarını ya da nasıl 
kayıt olmaları gerekti ini bilmediklerini belirtti. LGBTT sı ınmacıların mevcut sosyal yardımlara 
eri imde kar ıla tıkları güçlükler göz önüne alındı ında, böyle bir sonucun a ırtıcı olmadı ını 
söylemek mümkündür.  

Görü ülen sı ınmacılardan yalnızca biri salt cinsel yöneliminden ötürü dil e itimi almasına izin 
verilmedi ini bildirdi. Dil kursuna katılmak için defalarca ba vurmasına ra men, polisin kendisini bu 
kursa yönlendirmedi ini söyledi. Ancak aynı nedenden dolayı e itime eri imleri engellenen ba ka 
sı ınmacılar da vardı. Di er sı ınmacıların ve mültecilerin tacizleri birçok LGBTT sı ınmacının dil ve 
meslek e itimlerine katılmamalarının temel nedenini olu turuyor. Görü ülen sı ınmacıların büyük bir 
bölümü kurslara yazıldıklarını, fakat di er sı ınmacılar tarafından alaya alındıkları için devam 
etmediklerini ifade etti. Kayseri’deki gey bir sı ınmacının aktardı ı üzere:  

Yerel bir okulda Türkçe kursuna gidiyordum. Sınıfımda ülkemden çok sayıda 
mülteci daha vardı. Benimle ve arkada larımla dalga geçiyorlar ve bizden uzak 
duruyorlardı. Kendimi o kadar dı lanmı  hissettim ki bir daha o kursa gitmedim.   

Bir di er sı ınmacı ise:  

Herhangi bir kursa gitmemek daha iyi, çünkü kendi ülkemizden gelen di er 
mültecilerden korkuyoruz. Bize sürekli gülüyorlar, hatta bazıları tehdit bile ediyor. 
Ne diye bunlara katlanalım ki? 

 

                                            
85 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Madde 42; 222 Sayılı lkö retim ve E itim Kanunu, Madde 2. 
86 Milli E itim Bakanlı ı, Devlet E itim Kurumları Yönergesi, 14 ubat 2006/ 26080, Madde 54; Meslek ve Teknik E itim 
Yönergesi, 3 Temmuz 2002/ 24804, Madde 45(b). 
87 bid. 
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4. Tavsiyeler  

Türkiye’de ya ayan 46 LGBTT sı ınmacı ve mülteciyi kapsayan çalı mamız söz konusu bu topluluk için 
sa lanması gereken ko ulların yaratılması için çok sayıda somut de i ikli e ihtiyaç oldu unu ortaya 
koydu. Bu de i iklikler var olan prosedürlerin gözden geçirilerek de i tirilmesini, önceliklerin yeniden 
tanımlanmasını ve kaynakların yeniden tahsisini içermektedir. Bu de i ikliklerin bir kısmı kökle mi  
önyargıların hiç de kolay olmayacak bir biçimde zorlanmasına ba lı olsa da, bu türden de i imler 
olmadan Türkiye’deki LGBTT sı ınmacı ve mültecilerin gerçek anlamda korunmaları gerçekle tirilmesi 
güç bir hedef olarak kalmaya devam edecektir.  

Bu raporda yer verilen bulguların faydalı olabilmesi için ilgili tarafların her birine yönelik tavsiyelerimiz 
a a ıda yer almaktadır.  

Türkiye Hükümetine, çi leri Bakanlı ı’na ve Uydu Kentlerdeki Polis Birimlerine 

Yönelik Tavsiyeler  

• LGBTT sı ınmacılara ve mültecilere yönelik iddetin önlenmesi, durdurulması ve söz konusu bu 
fiillerin kovu turulması için müspet tedbirler alınmalıdır.  

• LGBTT sı ınmacılar ve mülteciler tarafından yapılan ikâyetler gere ine uygun olarak ve 
zamanında ele alınmalıdır. 

• LGBTT sı ınmacılardan ve mültecilerden talep geldi i takdirde ikamet ettikleri alanlarda düzenli 
devriyeler görevlendirilmelidir.  

• Cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimli ine dayalı iddetin önlenmesi amacıyla LGBTT sı ınmacı 
ve mültecilere danı ılarak ilgili di er polis tedbirleri alınmalıdır.  

• LGBTT sı ınmacıların ve mültecilerin, cinsel yönelimleri ve toplumsal cinsiyet kimlikleri nedeniyle 
daha az hedef alınma olasılı ının bulundu u büyük ehirlerde ikamet etmelerine olanak 
sa lanmalıdır. LGBTT toplulukların ve hak savunucularının yerle ik oldu u ve destek verebilecekleri 
kentlere odaklanılmalıdır. LGBTT sı ınmacıların ve mültecilerin bu kentlere yönlendirilmelerine izin 
verilmelidir. 

• Uydu kentlerdeki polis memurlarına LGBTT sı ınmacılarla ve mültecilerle ileti im kurma, hizmet 
verme ve bu ki ilerce iletilecek ikâyetleri etkili bir biçimde ele alma konularında e itim verilmelidir.   

• Uydu kentlerdeki polis memurlarına cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimli i ve LGBTT 
sı ınmacılarla ve mültecilerle irtibat halinde olma ve hizmet verme gibi konulardaki iyi uygulamalar 
hakkında e itimler verilmelidir. Bu e itimler, LGBTT sı ınmacılara cinsel yönelimlerini ya da 
toplumsal cinsiyet kimliklerin saklamaları, evlerinden dı arı çıkmamaları ve sosyal etkile imde 
bulunmamayı önerme dı ındaki alternatiflere odaklanmalıdır.  

• “Geçici sı ınma” mülakatlarını gerçekle tiren Yabancılar ubesi birimlerinde görevli polis 
memurlarına, muhtemel cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimli i temelli ba vuruların nasıl 
tespit edilebilece i ve ki inin mültecilik ba vurusu ile ilgili önemli olabilecek bilgilerin tehditkâr ve 
ürkütücü olmayan yöntemlerle nasıl alınabilece ine ili kin e itimler verilmelidir. Görevli memurlar, 
ba vurucunun cinsel geçmi ine odaklanmak yerine, sı ınmacının LGBTT bir birey olarak kimli ine 
ili kin bilgilerin ne tür sorularla ortaya konmasının uygun olabilece i konusunda e itilmelidir.  

• E er ki inin ifade etti i mültecilik iddiası bakımından önem ta ıyan belirli bir zulüm deneyimini 
(örne in cinsel ili kiye zorlanma gibi) anlamak bakımından gerekli de ilse, görevli memurlar,  
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mahrem konularda (örne in cinsel ili ki pozisyonları, cinsel ili ki ve seks partnerlerinin sayısı gibi) 
ki inin özel alanına fazlasıyla giren ya da tehditkâr olarak algılanabilecek cinsten soru sormamak 
üzere e itilmelidir. 

• Görevli memurlar, cinsel yönelim ve cinsel kimli e dayalı mültecilik iddialarının inandırıcılı ını 
ara tırırken ki inin dı  görünü ü ya da di er davranı sal stereotiplere (örne in bütün gey 
erkeklerin “kadınsı” oldu u ya da lezbiyen kadınların “erkeksi” oldu u gibi) odaklanmamak üzere 
e itilmelidir. 

• Yalnızca LGBTT temelli ba vurularda de il, tüm ba vurularda mültecilik iddialarını gerekti i ekilde 
de erlendirebilmek için ilgili dillerde tercüme hizmeti verecek yeterli sayıda tercümanın istihdam 
edilmesi gerekir. 

• Sı ınma korumasından yararlanmak üzere ba vuran LGBTT sı ınmacılara, onlarla mülakat yapacak 
olan görü meci ve tercümanın cinsiyetiyle ilgili bir tercihleri olup olmadı ı mutlaka sorulmalı; e er 
varsa bu tercihe göre bir görevlendirme yapmaya gayret edilmelidir.   

• Tercümanların LGBTT sı ınmacılarla çalı mak konusunda e itilmesi gerekir. Bu hususta; gizlilik, 
tarafsızlık ve bireysel farklılıklara saygıyla ilgili konuların altı özellikle çizilmelidir. Tercümanların 
LGBTT sı ınmacılarla yapılacak mülakatlarda ba vurucu tarafından a a ılayıcı ya da mütecaviz 
olarak algılanmayacak uygun bir üslup kullanmaları temin edilmelidir. 

• LGBTT temelli ba vurularda yardımına ba vurulacak tercümanların, imkânlar el verdi i sürece, 
di er sı ınmacılar ve mültecilerden ba ka ki iler olmasına gayret edilmelidir. 

• LGBTT sı ınmacılarla yapılan görü meler sırasında, ki inin payla tı ı her türlü ifade ve bilginin hem 
görü meci hem de tercüman tarafından kesin ve mutlak bir gizlilik içinde ele alınaca ı açıkça 
söylenmelidir; bu sırada mülakata e lik eden tercüman da mutlaka odada olmalıdır. 

• “Geçici sı ınma” mülakatları özel alanlarda ya da odalarda gerçekle tirilmelidir.  

• LGBTT sı ınmacıların “imza vermeleri” için Yabancılar ubesi birimlerine gitme sıklıkları azaltılmalı 
ve bu amaçla, di er sı ınmacılar ve mültecilerden ayrı bir gün/saat veya ayrı bir mekan tahsis 
edilmelidir.   

• “Geçici sı ınma” statülerine ili kin olumlu kararlar tüm ba vuruculara herhangi bir gecikmeye yer 
verilmeksizin iletilmelidir.  

• LGBTT sı ınmacılar da dahil olmak üzere tüm sı ınmacıların “geçici sı ınma” ba vuruları 
hızlandırılmalıdır. 

• Tüm sı ınmacılara, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 88. Maddesi uyarınca ikamet izni harçlarından 
muaf tutulmak için ba vurma haklarının oldu u bilgisi verilmelidir.  

• “Uydu kentlerin” dı ına seyahat etmek isteyen sı ınmacılara gerekli izinlerin verilmesine devam 
edilmelidir. 

• Polise kaydını yaptırmı  “geçici sı ınma” ba vurusu sahipleri de dahil olmak üzere sı ınmacılara 
çalı ma izninin sa lanması için Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ı ve ilgili di er kamu kurulu ları 
ile e güdümlü olarak çalı ılmalıdır. Vaka bazında, çalı ma izni ba vurusunda bulunan sı ınmacılar 
çalı ma izni ba vurusunda ödenecek ücretlerden ve ibraz edilmesi gereken belgelerde muaf 
tutulmalıdır. Verilen çalı ma izni yalnızca tek bir i verene ba lanmamalıdır.   

• Polise kaydını yaptırmı  “geçici sı ınma” ba vurusu sahipleri de dahil olmak üzere sı ınmacıların 
genel ve ücretsiz sa lık hizmetlerine ve ilaçlara eri imlerinin sa lanması için Sa lık Bakanlı ı ve ilgili 



Emniyetsiz S ı ınak: 
Türkiye’deki Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti ve Transseksüel S ı ınmac ılar ın ve Mültecilerin  Kar ıla t ıklar ı 

Güvenlik Sorunlar ı 
 

31 

di er kamu kurulu ları ile e güdümlü olarak çalı ılmalıdır. Sı ınmacılar, Türkiye’de yasal olarak 
ikamet ettikleri süre içinde, yurtta lara sa lanan sa lık hizmetlerine eri ebilmelidir.   

• Sı ınmacıların sosyal hizmetlere eri imlerinin sa lanması için Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ı 
ve ilgili di er kamu kurulu ları ile e güdümlü olarak çalı ılmalıdır. Sı ınmacılar, Türkiye’de yasal 
olarak ikamet ettikleri süre içinde, yurtta lara sa lanan sosyal hizmetlere eri ebilmelidir. 

• Maddi açıdan kendini geçindiremeyecek durumda olan sı ınmacıların tespiti için “maddi ihtiyaç 
testi” hazırlanmasına yönelik kılavuz ilkeler belirlenmelidir. kamet harcı yükümlülü ünden 
muafiyet kararları, söz konusu “maddi ihtiyaç testi” kullanılarak yapılacak de erlendirmeye göre 
verilmelidir. kamet harcı yükümlülü ünden muaf tutulmak için yapılan ba vuruların reddi halinde 
ret gerekçeleri ba vurucuya yazılı olarak bildirilmelidir.  

• LGBTT örgütleri ile ilgili di er kurulu lar ve uzmanlarla, düzenlenecek e itimlere katkıda 
bulunmaları için temasa geçilmelidir. 

BM Mülteciler Yüksek Komiserli i Türkiye Temsilcili ine ve BMMYK Genel 

Merkezine (Cenevre) Yönelik Tavsiyeler 

• LGBTT sı ınmacıların mültecilik statüsü ba vurularının hızlı prosedürle ele alınmasına devam 
edilmelidir. 

• BMMYK ofislerine gelen LGBT sı ınmacıların di er sı ınmacılardan ayrı bir alanda 
bekleyebilmelerine imkân sa lanmalıdır.  

• lgili BMMYK personeline cinsel yönelim ve cinsel kimli e dayalı mültecilik durumlarını tespit etmek 
konusunda e itim ve yönlendirme sa lanmalıdır.  

• Cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet temelli mültecilik ba vurularının etkin bir biçimde ele alınması 
için e itim materyalleri hazırlanmalı ve da ıtılmalıdır.  

• Cinsel Yönelim ve Toplumsal Cinsiyet Kimli ine Dayalı Mülteci Statüsü Ba vurularına li kin 
BMMYK Kılavuz lkeleri’ne ve 2002 tarihli BMMYK Toplumsal Cinsiyet Temelli Zulümde 
Uygulanacak Kılavuz lkelere uygun olarak e itim materyalleri geli tirilmeli ve uygulanmalıdır 

• Tüm BMMYK personeline yönelik olarak, cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimli ine ili kin 
konular ile LGBTT sı ınmacılar ve mültecilerle etkile im ve hizmet sunmaları için iyi uygulamalar 
konusunda e itim verilmelidir.  

• Ba vuruculara cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimli e dayalı mültecilik iddialarının 
inandırıcılı ını ara tırmak üzere sorulacak sorular, ki ilerin mahremiyetine saygılı ve hassas bir 
tarzda ele alınmalıdır. Bu amaçla, bu türden mültecilik iddialarına yönelik bir mülakat stratejisi 
olu turulmalıdır. 

• lgili BMMYK personeline mülakatlarda ba vurucunun ifadesini tehditkâr ya da ürkütücü olmayan 
bir tarzda almak konusunda e itim sa lanmalıdır.  

• lgili BMMYK personeline, mültecilik iddiasının ara tırıldı ı mülakat sürecinde, sorularını sorarken 
ki inin cinsel pratiklerine ya da geçmi teki cinsel aktivitelerine de il, cinsel yönelim ya da toplumsal 
cinsiyet kimli i bakımından LGBTT grubuna dâhil olup olmadı ını anlamaya odaklanmalarını temin 
edecek bir e itim ve yönlendirme sa lanmalıdır.  

• E er ki inin ifade etti i mültecilik iddiası bakımından önem ta ıyan belirli bir zulüm deneyimini 
(örne in cinsel ili kiye zorlanma gibi) anlamak bakımından gerekli de ilse, ilgili BMMYK personeli 
mahrem konularda (örne in cinsel ili ki pozisyonları, cinsel ili ki ve seks partnerlerinin sayısı gibi) 
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ki inin özel alanına fazlasıyla giren ya da tehditkâr olarak algılanabilecek cinsten soru sormamak 
üzere e itilmelidir. 

• lgili BMMYK personeli, cinsel yönelim ve cinsel kimli e dayalı mültecilik iddialarının inandırıcılı ını 
ara tırırken ki inin dı  görünü ü ya da di er davranı sal stereotiplere (örne in bütün gey 
erkeklerin “kadınsı” oldu u ya da lezbiyen kadınların “erkeksi” oldu u gibi) odaklanmamak üzere 
e itilmelidir. 

• Mültecilik korumasından yararlanmak üzere BMMYK’ya ba vuran LGBTT sı ınmacılara, onlarla 
mülakat yapacak olan görü meci ve tercümanın cinsiyetiyle ilgili bir tercihleri olup olmadı ı 
mutlaka sorulmalı; e er varsa bu tercihe göre bir görevlendirme yapmaya gayret edilmelidir.   

• Yalnızca LGBTT temelli ba vurularda de il, tüm ba vurularda mültecilik iddialarını gerekti i ekilde 
de erlendirebilmek için ilgili dillerde tercüme hizmeti verecek yeterli sayıda tercümanın istihdam 
edilmesi gerekir. 

• Tercümanların LGBTT sı ınmacılarla çalı mak konusunda e itilmesi gerekir. Bu hususta; gizlilik, 
tarafsızlık ve bireysel farklılıklara saygıyla ilgili konuların altı özellikle çizilmelidir. Tercümanların 
LGBTT sı ınmacılarla yapılacak mülakatlarda ba vurucu tarafından a a ılayıcı ya da mütecaviz 
olarak algılanmayacak uygun bir üslup kullanmaları temin edilmelidir. 

• LGBTT sı ınmacılarla yapılan görü meler sırasında, ki inin payla tı ı her türlü ifade ve bilginin hem 
görü meci hem de tercüman tarafından kesin ve mutlak bir gizlilik içinde ele alınaca ı açıkça 
söylenmelidir; bu sırada mülakata e lik eden tercüman da mutlaka odada olmalıdır. 

• lgili personelin e itimi konusunda destek almak üzere LGBTT örgütleri ve alakalı ve faydalı 
olabilecek di er kurulu larla ve profesyonel uzmanlarla temas içinde olunmalı ve ili ki kurulmalıdır. 

• BMMYK tarafından “mülteci” olarak tanınan LGBTT sı ınmacıların, e er “yerle tirilmek” üzere bir 
üçüncü ülkeye yönlendirilmeleri söz konusuysa, BMMYK LGBTT mültecilerin yerle tirme ülkesi 
tarafından varsa partnerleriyle birlikte kabul edilebilmesi için gayret göstermelidir. 

ABD, Kanada, Avustralya ve sveç Dahil Olmak Üzere BMMYK ile birli inde 

Bulunan “Yerle tirme” Ülkelerine Yönelik Tavsiyeler  

• Yerle tirme için kabul edilen LGBTT mültecilerin sayısı artırılmalıdır.  

• Hassas durumda olan LGBTT mültecilerin yerle tirilme i lemleri hızlandırılmalıdır. 

• BMMYK tarafından “yerle tirme” amacıyla yönlendirilen mültecilerle yapılan mülakatlarda, 
yönlendirilen bu ki inin mülakatı yapacak olan görü meci ve tercümanın cinsiyetiyle ilgili bir tercihi 
olup olmadı ı mutlaka sorulmalı; e er varsa bu tercihe göre bir görevlendirme yapmaya gayret 
edilmelidir.   

• lgili personele, LGBTT mültecilerle muhatap olurken uygun bir tarzda davranmalarını ve gereken 
hassasiyetleri göstermelerini sa layacak ekilde e itim ve yönlendirme sa lanmalıdır. 

• lgili personele, LGBTT mültecilerle mülakat yaparken, yukarıda Türkiye Devleti yetkilileri ve 
BMMYK’ya yönelik olarak sıralanmı  olan tavsiyelere uygun biçimde davranmaları için e itim 
verilmelidir.  

• “Yerle tirilmek” üzere kabul edilen LGBT mültecileri, imkânlar ölçüsünde, ki inin dayanı ma içinde 
olabilece i LGBTT topluluklarının bulundu u kentlere yerle tirmeye gayret edilmelidir. 
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• LGBTT çiftleri birlikte yerle tirmek üzere gayret gösterilmelidir. mkânlar dâhilinde, LGBTT çiftlerin, 
aynı-cinsiyetten ki ilerin evlenmesi veya ili kilerini resmi olarak kayıt altına almalarının yasal olarak 
mümkün oldu u bölgelere yerle tirilmelerine gayret edilmelidir.  

• E er ülkede aynı-cinsiyetten ki ilerin evlenmesi yasal olarak mümkün de ilse, LGBTT çiftlerin bir 
ekonomik birim olarak de erlendirilip birlikte yerle tirilebilmeleri yakla ımı benimsenmelidir.  

• Yerle tirilen LGBTT mültecilerin, yerle tirme ülkesine ve yerel topluma uyum sa lamalarını ve 
entegre olmalarını kolayla tırmak amacıyla ülkedeki LGBTT örgütleri ve entegrasyon alanında 
çalı an di er gruplarla i birli i yapılmalıdır. 

 

Sivil Toplum Örgütleri ve Serbest Çalı an Profesyoneller Dahil Olmak Üzere 
“Uydu Kentlerde” Hizmet Sa layanlara Yönelik Tavsiyeler  

• Mevcut hizmet ve yardımlar, cinsel yönelim ya da cinsel kimliklerine bakılmaksızın ve ayrım 
gözetmeksizin ilde ya ayan tüm sı ınmacı ve mülteciler için e it düzeyde eri ilebilir olmalıdır. 

• Sı ınmacı ve mültecilerle temas noktasında sorumluluk alan ki i ve personele, LGBTT 
sı ınmacıların ve mültecilerin hassas ko ulları ve çe itli destek ihtiyaçları konusunda e itim 
verilmelidir. 

• LGBTT sı ınmacılarla ve mültecilerle temas noktasında olan personel, uygun bir tarzda ve bireysel 
farklılıklara saygılı bir biçimde davranmaya te vik edilmelidir. 

• LGBTT sı ınmacılarla ve mültecilerle görü me yapan ve hizmet sa layan personel, yukarıda Türkiye 
Devleti yetkilileri ve BMMYK’ya yönelik olarak sıralanmı  olan tavsiyelere uygun biçimde 
davranmak üzere e itilmelidir.  

• Personelin cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimli e dayalı mültecilik durumları konusunda 
temel bir bilgi düzeyine sahip olmaları sa lanmalıdır. 

• Yalnızca LGBTT sı ınmacılar ve mülteciler de il, ilde ya ayan tüm sı ınmacı ve mültecilerle sa lıklı 
ve etkili bir ileti im kurabilmek için yeterli sayıda ve ehil tercümanların istihdamı için gereken 
gayret gösterilmelidir.  

• LGBTT sı ınmacıların ve mültecilerin hizmet sa layan personel ve tercümanın cinsiyetiyle ilgili bir 
tercihi olup olmadı ı mutlaka sorulmalı; e er varsa, bu tercihe göre bir görevlendirme yapmaya 
gayret edilmelidir.   

• lde ya ayan di er sı ınmacı, mülteci ve göçmen topluluklarıyla temas edilerek, LGBTT 
sı ınmacılara ve mültecilere yönelik ayrımcılık, dı lama ve iddet olaylarının önüne geçmeye 
yönelik bir bilinçlendirme çalı ması yapılmalıdır.  

• Yalnızca LGBTT sı ınmacılar ve mülteciler de il, ilde ya ayan tüm sı ınmacılar ve mültecilerle 
toplantılar yapılarak, onlara hakları ve herhangi bir hak ihlaline u ramaları ya da bir iddet, taciz 
veya kanuna aykırı ayrımcılık olayına maruz kalmaları durumunda ba vurmaları gereken ikâyet ve 
koruma makamları konusunda bilgi verilmelidir.  

• iddete ve/veya tacize maruz kalan LGBTT sı ınmacılara ve mültecilere polise ikâyette 
bulunmaları için te vik ve yardım sa lanmalıdır. 

• lde ya an çe itli mülteci ve göçmen topluluklarında liderlik sorumlulu u alan ki ilerle, ilde ya ayan 
LGBTT mülteci toplulu u arasında ileti im ve kar ılıklı anlayı ı te vik etmeye ve geli tirmeye yönelik 
adımlar atılmalıdır.  
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“Uydu Kentlerde” Sa lık Alanında Hizmet Sa layanlara Yönelik Tavsiyeler 

• Sa lık alanında ve sı ınmacılar ve mültecilerle temas noktasında çalı an personele, LGBTT 
sı ınmacıların ve mültecilerin sa lık hizmetlerine etkili bir ekilde eri imleri önünde engel olu turan 
kültürel farklılıklar ve ileti im sorunları konusunda e itimler verilmeli ve farkındalıkları artırılmalıdır. 

• Önyargılara ve bilgilenme eksikli ine dayalı endi elerin giderilmesi amacıyla sa lık 
profesyonellerine HIV/AIDS hastalı ının hangi ko ullarda ve nasıl bula abilece i konusunda e itim 
verilmelidir.  

• Yalnızca LGBT sı ınmacı ve mülteciler de il ilde ya ayan tüm sı ınmacı ve mültecilerin sa lık 
hizmetlerine etkili biçimde eri ebilmeleri için, yeterli sayıda sa lık personeli ve tercümanlar 
bulunmasını temin etmek üzere yerel imkânlar seferber edilerek sı ınmacı ve mültecilere yönelik 
bir sa lık hizmeti kabul mekanizması kurulmalıdır.   

• Sa lık hizmetleri herhangi bir ekilde ayrımcılık gözetilmeksizin LGBTT sı ınmacılara sa lanmalıdır.  

• LGBT sı ınmacı ve mültecilerin sa lık hizmeti sunan personel ve tercümanın cinsiyetiyle ilgili bir 
tercihi olup olmadı ı sorulmalı; e er varsa, bu tercihe göre bir görevlendirme yapılmasına gayret 
edilmelidir.   

“Uydu Kentlerde” E itim Alanında Hizmet Sa layanlara Yönelik Tavsiyeler 

• LGBTT sı ınmacılara ve mültecilere yönelik olarak e itim hizmeti sa layan personel, Türkiye 
Devleti yetkilileri, BMMYK ve sı ınmacı ve mültecilere “uydu kentlerde” hizmet sa layan di er 
kurum ve ki ilere yönelik olarak bu raporda sıralanmı  olan tavsiyelere uygun biçimde davranmak 
üzere e itilmelidir.  

• E itim alanında görev yapan personel LGBTT sı ınmacılara ve mültecilere yönelik herhangi bir 
ayrımcı tutumdan kaçınılmak konusunda e itilmeli ve te vik edilmelidir. 

• E itim alanında görev yapan ve bu anlamda kamuoyunu yönlendirme sorumlulu u bulunan 
personelin, LGBTT bireyler ve ilde ya ayan tüm sı ınmacı ve mültecilere yönelik ayrımcılık ve iddet 
olaylarını önlemeye yönelik bir tavır ve gayret içinde olmalıdır. 

• Ö renciler arasında her türlü ayrımcı davranı  ve tutumların önüne geçmeye yönelik kar ılıklı saygı 
ve sorumluluk kuralları belirlenmeli; bu kurallar içinde cinsel yönelim ve toplumsal cinsel kimli e 
dayalı ayrımcılık konusu da ele alınmı  olmalıdır. Söz konusu kurallar ö rencilerle ilk ders sırasında 
payla ılmalı ve herkesin bu kurallara riayet etmesi sa lanmalıdır. 

• lde ya ayan LGBTT sı ınmacılar ve mülteciler, rahatsız edilme ya da ba ka türlü tehditlere maruz 
kalma endi esinden dolayı, e itimlerin yapıldı ı yere gidip gelmek, ya da di er yeti kinler veya 
sı ınmacılar ve mültecilerle birlikte e itim almak konusunda çekinceleri oldu unu dile getiriyorsa, 
LGBTT sı ınmacılara ve mültecilere yönelik ayrı bir düzenleme ile uygun ba ka bir yerde e itim 
alma imkânı sa lanmalıdır. 

“Uydu Kentlerde” Ya ayan Mülteci ve Göçmen Topluluklarında Önderlik Rolü 
Üstlenmi  Ki ilere Yönelik Tavsiyeler 

• LGBTT örgütleriyle i birli i yaparak, bu grubun ya adı ı zorluklar ve dayanı ma ihtiyaçları 
konusunda farkındalı ı ve duyarlılı ı arttırmaya yönelik e itim çalı maları düzenlenmelidir.  

• LGBTT sı ınmacılara ve mültecilere yönelik iddet ve tacizin önlenmesine ili kin çalı malar 
yürütülmelidir. 
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• lde ya ayan LGBTT sı ınmacılar ve mültecilerle di er mülteci ve göçmen toplulukları arasında 
ileti im ve kar ılıklı anlayı ı geli tirmeye yönelik adımlar atılmalıdır. 

• lde ya ayan LGBTT sı ınmacıların ve mültecilerin, genel mülteci ve göçmen toplulu u içinde kabul 
ve destek görmesi için gayret gösterilmeli ve ön ayak olunmalıdır. 

LGBTT Sı ınmacılara ve Mültecilere Yönelik Tavsiyeler  

• Türkiye’de yaptı ınız “mültecilik” ve “geçici sı ınma” ba vurularını de erlendiren makamlara, 
cinsel yönelim ve/veya toplumsal cinsel kimli inizden dolayı ülkenizde maruz kaldı ınız kötü 
muameleyi tam ve açık bir ekilde anlatın.  

• Ya adı ınız her türlü taciz ve iddet vakasını vakit geçirmeksizin polise bildirin. 

• Ya adı ınız “uydu kentte” ve Türkiye’nin ba ka yerlerinde sı ınmacılara ve mültecilere destek 
alanında çalı an kurulu larla temas ve ileti im içinde olmaya gayret edin.  

• Türkiye’de LGBTT bireyler ve mültecilerin hakları konusunda savunuculuk çalı maları yürüten 
örgütlerle i birli i içinde, ülkede sı ınma amacıyla bulunan LGBTT sı ınmacıların ve mültecilerin 
Türkiye’deki hakları (örne in, çalı ma, sa lık hizmetlerine ve sosyal yardımlara eri im ve sı ınma 
prosedürü gibi alanlarda) konusunda bilgi ve farkındalı ını arttırmaya yönelik ortak giri imlerin 
geli tirilmesinde yer almaya gayret edin. 
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5.   Sonuç  

LGBTT sı ınmacılar, Türkiye’deki sı ınmacı ve mülteci nüfusu içinde en hassas durumda olan ve en 
fazla dı lanan gruplar arasında yer almaktadır. Bu sı ınmacılar geldikleri ülkede kar ıla tıkları i kence, 
kötü muamele ve ölümden kaçarak Türkiye’ye sı ınmakta; mültecilik korunmasından yararlanmak 
üzere Türkiye devletine ve BMMYK’ya ba vurmaktadır.  Ancak, bu hassas sı ınmacı toplulu un 
Türkiye’de sıklıkla kar ıla tı ı dostane olmayan tutum ve davranı lar, onları ço u zaman yeni 
tehlikeler ve yoksunluklarla kar ı kar ıya bırakmaktadır. Bu riskler ve tehditlerden bazıları yerel, ulusal 
ve uluslararası düzeyde sı ınmacıların korunması ve desteklenmesi için taahhüt edilen kaynakların 
eksikli i ile ili kiliyken, bazıları da bilgi eksikli i, korku ve kökle mi  toplumsal önyargılardan 
kaynaklanmaktadır. De inilen bu unsurlar bir araya geldi inde, LGBTT sı ınmacı ve mülteci grubuna 
yönelik olarak Türkiye’de sa lanan koruma ikliminin kaygı verici ölçüde eksiklikler içerdi ini tespit 
etmek gerekir. Bu anlamda Türkiye’nin LGBTT sı ınmacılar ve mülteciler için emniyetsiz bir liman 
oldu unu söylemek yanlı  olmayacaktır. Gerek Türkiye devleti gerekse de BMMYK tarafından 
yürütülecek kapsamlı ve kararlı bir e itim çalı ması bu alanda ya anan sorunların çözümüne yönelik 
gayretlere hız verecek;  bu hassas sı ınmacı grubunun hak etti i insani muameleye ve güvenli e 
eri ebilmelerine olanak sa layacaktır. Mültecilerin korunması ilgili uluslararası sözle meler, ancak bu 
ko ullar altında Türkiye’ye sı ınan LGBTT mülteciler için bir gerçeklik ifade edebilecektir.  

 

6.   Te ekkür  

Bu rapor Helsinki Yurtta lar Derne i-Türkiye (hYd) ve ltica, Sı ınma ve Göç Örgütü (ORAM) 
tarafından hazırlandı. Görü melerin Farsça yapılması ve raporun Türkçeye çevrilmesi hYd tarafından 
gerçekle tirildi. Çeviri konusunda yardımları için Ay e Draz’a ayrıca te ekkür ederiz.  

Bu raporun hazırlanma sürecinde sa ladıkları yardım ve destekler için Sı ınmacılar ve Göçmenlerle 
Dayanı ma Derne i’ne (SGDD), KAOS GL’ye ve Nev ehir’den Hülya Ba do an’a te ekkür ederiz. 
Raporun Farsçaya çevrilmesinde sa ladı ı katkılardan ve Türkiye’de bulunan LGBTT sı ınmacılar ve 
mültecilere sundu u destekten dolayı ranlı LGBTT örgütü IRQO’ya müte ekkiriz.  

Son olarak BMMYK Türkiye Temsilcili ine yorum ve görü leri için te ekkür ederiz.  

 



Emniyetsiz Sığ ınak: 
Türkiye’deki Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti ve Transseksüel Sığ ınmacıların ve Mültecilerin  karş ılaştıkları Güvenlik Sorunları 
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7.   Türkiye’deki “Uydu Kentler”in Haritası 
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