SIKÇA
SORULAN
SORULAR

1. Cinsel Yönelim nedir?
Belirli bir/birden fazla cinsiyet kimliğindeki bireye karşı olan
duygusal, romantik ve fiziksel çekimi ifade eder.

• Eşcinsel:
Duygusal/cinsel açıdan hemcinsine ilgi duyan kadın veya erkek
demektir.

• Gey:
Erkek eşcinsel demektir. Başlangıçta hem kadın hem erkek eşcinselleri kapsayan bir sözcük olmakla beraber, günümüzde
sadece erkek eşcinseller kendilerini ifade etmek için kullanmaktadırlar; ancak İngilizcedeki karşılığı olan “gay” sözcüğü
yurtdışında gündelik konuşmada her iki cinsiyet için de kullanılabilmektedir.

• Lezbiyen:
Kadın eşcinsel demektir.

• Biseksüel:
Duygusal/cinsel açıdan her iki cinsiyete de ilgi duyan kadın
veya erkek demektir. Biseksüel bir kimse her iki cinse de aynı
ölçüde ilgi duymayabilir ve bu ilginin derecesi zaman içinde
değişebilir. Aynı anda hem bir kadına hem bir erkeğe ilgi duymak, her iki cinsiyetten iki birey ile aynı anda birlikte olmak
anlamına gelmez.

• Heteroseksüel:
Duygusal/cinsel açıdan karşı cinsiyete ilgi duyan kadın veya
erkek demektir. Heteroseksüellik, kendiliğinden ve zorunlu olarak, toplumda egemen olan var oluştur. Toplumda “norm” olan
heteroseksüellik olduğundan ve aksini söylemedikçe herkes

heteroseksüel sayıldığından heteroseksüel bireyler, kendilerini
heteroseksüel diye tanımlama gereği duymazlar.

2. Cinsiyet Kimliği nedir?
• İnterseks:
Kadın ve erkekler için olağan sayılmayan genital organ ya iç
üreme sistemi ile doğmuş kişilerdir.

• Transgender:
Doğuştan atanılan cinsiyet ile ilişkilendirilen baskın ve yaygın
olan toplumsal cinsiyet normlarının dışında yaşayan kişiler͘
için kullanılan şemsiye terimdir. İngilizce bir tanımlama olup
Türkçe’deki travesti ve transseksüel tanımlamalarının ikisini de
kapsar. İngilizce dilinde LGBTİ kısaltmasındaki T’dir.

• Transseksüel:
Doğdukları zaman atanan cinsiyetleri ile cinsiyet kimlikleri arasında farklılık olan, kendisini atanan cinsiyetin karşı cinsinden
biri olarak tanımlayan kişilerdir. Bu kelime daha çok zihinsel/
psikolojik eğilimler için belirleyici bir kelimedir. Kişiler kendilerini karşı cinsten hissettiklerini dış görünüşlerine her zaman
yansıtmadıklarından, transseksüel bireyleri dış görünüşlerinden belirlemek söz konusu değildir. Ancak, transeksüel kişiler
hormon ve tıbbi müdahaleye de başvurabilir.

• Karşıt Giysicilik-Tra(ns)vestizm (Transvestism):
Geçici olarak belirli bir toplumda karşı cinsiyet olarak tanımlanmış biri gibi yaşamak için, o cinse ait giysilerin giyilmesi ve

karşı cins gibi davranılmasıdır. Kalıcı bir cinsiyet değişikliği özlemi veya bununla ilgili hormonal/cerrahi tedavi isteği yoktur.
Bu terim İngilizce dilindeki Crossdresser’a denk gelir.

3. Transgender kişilerde Eşcinsellik
ve/veya Biseksüellik mümkün mü?
Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği birbirinden farklı terimlerdir.
Transgender kişiler tıpkı natrans (trans olmayan) kişiler gibi yönelim çeşitliliği göstermektedir. Birçok insan, transgenderlerin
otomatik olarak karşıcinsel ve/veya eşcinsel olduklarını düşünürler. Böyle bir genelleme mümkün değildir.

4. Eşcinselliğin sebebi nedir?
Eşcinselliğin sebebi tıpkı karşı cinselliğin bilinmediği gibi bilinmemektedir. Çevresel faktörlerin cinsel yönelim üzerinde bir
etkisi olmadığı kanıtlanmıştır.

5. Sizce ben LGBT miyim?
Bir başkası diğer bir bireye yöneliminin ve/veya cinsiyet kimliğinin ne olduğunu söyleyemez. Bu konuda tek otorite kişinin
kendisidir. Kişi kendi yönelimini ve/veya cinsiyet kimliğini nasıl
istiyorsa o şekilde tanımlar. Bu konuda kişinin beyanı esastır.
Ayrıca şunu da belirtmek gereklidir ki, kimsenin dış görünüşünden onun yönelimini veya cinsiyet kimliğini de anlayamayız. Bununla beraber LGBT bir kısaltmadır, lezbiyen, gey,
biseksüel, trans kelimelerinin kısaltmasıdır. Yani bir bireyin
LGBT olması mümkün değildir.

6. Aile kişiyi Gey veya Lezbiyen
yapar mı?
Yetiştirme tarzı ile yönelim şekillendirilemez. Yönelim içten gelen bir olgudur. Kime veya kimlere yöneleceğimiz sonradan öğretilen veya öğrenilen bir şey değildir.

7. Hangi tipteki kişiler LGB’dir?
Her tipteki kişi eşcinsel veya biseksüel olabilir. Her yaşta,
etnik kökende, uyrukta, kiloda, boyda, sosyo-ekonomik statüdeki kişiler eşcinsel veya bieseksüel olabilir. Tarihten günümüze her daim eşcinsel ve biseksüel bireyler vardı, varlar ve var
olacaklar.

8. Cinsel Yönelim mi? Tercih mi?
Yönelim. Herhangi bir karar mekanizmasına bağlı olarak gelişmez. Bir çok ruh sağlığı örgütünün de belirttiği gibi bu bir seçim
veya tercih değildir ve değiştirilemez. Kişiler yönelimlerini zaman içerisinde keşfederler, seçmezler. Tıpkı karşıcinsel bireyler
gibi, eşcinsel ve biseksüel bireyler de kendi yönelimlerini keşfederler. Ayrıca ilişki ve cinsel davranışınız ile yönelim arasında
farklılık bulunabilir. Yönelim, kişiye ait değişmez bir özelliktir.
Davranışlarımız ise değişiklik gösterebilir.

9. Cinsel Yönelim hastalık mı?
Hayır değil! Önceleri hastalık olma ihtimali düşünülmüş olsa
da, yapılan bilimsel çalışmalar sonucu cinsel yönelimin hasta-

lık olmadığı kanıtlanmış ve 1990 yılında Dünya Sağlık Örgütü
tarafından zihinsel hastalıklar listesinden çıkarılmıştır. 1992’de
bu karar ICD- 10 (International Classification of Diseases Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması) listesine resmen
kaydedilmiştir.

10. Eşcinsellik veya Biseksüellik
tedavi edilebilir mi?
Hastalık olmadığından dolayı tedavi edilebilir bir şey de değildir! Onarıcı veya kaçınma terapileri eşcinselliğin hastalık
olarak varsayıldığı zamanlarda bir çok kez denenmiş. Bunun
sonucunda bireylere zarar vermiştir. Ör: Kaçınma terapisinde
elektrik şokunun uygulanması. Amerikan Psikiyatri Birliği belirtmiştir ki “Bilimsel olarak bu tarz tedavi ve/veya terapi yöntemlerini destekleyen hiç bir çalışma bulunmamaktadır”.

11. Geçmişte ne gibi yöntemler
denenmiştir?
•Kaçınma Terapisi: Eşcinsellik uyarıcılarıyla birlikte verilen
elektroşok veya bulantıya neden olan maddeler verilerek gerçekleşen tedavi iddiası.
•Orgazmik Yeniden Yönlendirme: Heteroseksüel uyarıcı ile birlikte mastürbasyona teşvik ile yapılan tedavi iddiası.
•Hormon kullanımı: Erkeklik veya kadınlık hormonu verilerek
eşcinselliği tedavi etme iddiası.

•Onarıcı Terapi: Homofobik sterotiplere dayalı bir gey yaşam
tarzı benimsemeyen eşcinsel erkekleri tedavi etme iddiası.
Yöntemlerini destekleyen hiç bir çalışma bulunmamaktadır.

12. Kıbrıs’ta kaç Eşcinsel vardır?
Bu tarz istatistiki bilgiler etiketlemeye sebebiyet verdiğinden
dolayı son zamanlarda bu tarz çalışmalar yapılmamaktadır.
Bu sebeple, Kuir Kıbrıs Derneği olarak bu tarz çalışmaları desteklememekte ve bu tarz gruplaşmalara ve/veya etiketlemelere de karşı durmaktadır.

13. Lezbiyen, Gey, Biseksüel
olduğumu nereden anlayabilirim?
Yönelimin var olan veya olmayan davranışlarla alakalı değildir.
Bu tamamen senin uzun süreli duygularınla ve etkileşiminle ve
kendini nasıl tanımladığınla alakalı bir şeydir. Ayrıca hiçkimse sana yöneliminin ne olduğunu söyleyemez. Bu konudaki tek
yetkili sensin.

14. Aileme ve arkadaşlarıma
açılmalı mıyım?
Ailenize veya arkadaşlarınıza açılmak önemli bir karardır. Bu
sorunun yapmalısın veya yapmamalısın gibi bir cevabı bulunmamaktadır. Eğer ki açılmaya karar vermişseniz, fiziksel ve
psikolojik baskıya uğramayacağınızdan emin olmanız gerek-

mektedir. Eğer ki ailenizin veya arkadaşlarınızın nasıl tepkiler
vereceğinden emin olamıyorsanız veya açılıp açılmama konusunda genel olarak bir kararsızlık yaşıyorsanız, bunu bir psikoloğa danışmanız en doğru davranış olacaktır.

15. Çocuğum bana Eşcinsel,
Biseksüel, Trans olduğunu söyledi.
Ne yapmalıyım?
Öncelike şunu belirtmekte yarar olduğunu düşünüyoruz. Eşcinsel, biseksüel veya trans olduğunu öğrendiğiniz çocuğunuz,
cinsel yönelim/cinsiyet kimliğini bilmediğiniz çocuğunuzla aynı
kişidir. Bunu çocuğunuzla ilgili öğrenmiş olduğunuz ek bir bilgi olarak düşünebilirsiniz. Eğer ki çocuğunuz sizinle bu bilgiyi
paylaşmış ise, bunun onun için de çok büyük bir adım olduğunu
unutmayınız. Çocuğunuzun cinsel yönelimi veya cinsiyet kimliği ile ilgili bilgi almanız, sizin de bu durumu kabullenmenizde
yardımcı olacaktır. Şunu da belirtmek isteriz ki, bir çok ebeveyn
bu durumun değişilebilecek bir şey olduğu gibi bir yanlış algıya
kapılmakta veya bu durumun bir hastalık olduğunu düşünmekte. Eşcinsellik, biseksüellik veya transseksüellik hastalık değildir
ve değiştirilemez.

16. Ailem beni anlamıyor ne
yapmalıyım?
Çocuğunun lezbiyen, gey, biseksüel veya trans olduğunu öğrenen aileler genellikle bir yas sürecine girmektedirler. Bu yas
sürecinde ebeveynler ‘inkar’, ‘öfke’, ‘pazarlık’, ‘depresyon’ ve
‘kabul’ süreçlerini kendilerine özel bir şekilde deneyimlerler. Bu
noktada onların da bu durumu anlamaları ve bilgi edinmeleri konusunda ısrarcı ve sabırsız olmayınız. Ailenizin bu süreci
daha sağlıklı yaşamaları ve sizin de olabildiğince az derecede
etkilenmeniz için bir psikoloğa başvurabilirsiniz.

17. İnternette tanıştığım biri benden
fotoğrafımı istiyor yollayayım mı?
Böyle bir durumda karşı tarafın sizi istismar etmesi, size internet üzerinden zorbalık yapma ihtimali bulunmaktadır. Özellikle
söz konusu şahıslar ile sadece internet üzerinde iletişiminiz var
ise kendinizle ilgili mümkün olduğunca az bilgi paylaşınız ve
fotoğraflarınızı yollamayınız.

18. Hemcinsimden hoşlanıyorum,
ne yapmalıyım?
Birinden hoşlanmak sağlıklı bir durumdur. Sana ne yapıp yapmayacağın konusunda seni yönlendirmemiz doğru olmaz. Yalnız, olumsuz bir tepki ile karşılaşabilirsin, bunun nedeni hala
eşcinsellere karşı önyargılar var olmasıdır. Daha korunaklı davranmanı önerebiliriz.

19. Sevgilim olsun istiyorum, buna
yardımcı olur musunuz?
Bu konu ile ilgili size yardımcı olamayabiliriz. Yalnız, eğer ki sosyal anlamda kendinizi yalnız hissediyorsanız, dilerseniz derneğimizi takip edebilir etkinliklerimize gelebilirsiniz.

20. Eşcinsellik veya Biseksüellik
İslam Dininde günah mı?
Öncelikle İslam dininin hoşgörü dini olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bu inanca göre, allah yarattığı hiçbir kulunu yanlış yaratmaz ve eşcinseller, translar, biseksüeller de Allahın yarattığı
kullardır. Kuran’ın orjinalinde lut kavimi için bahsedilen insanların rızası olmaksızın ilişkiye girmeye çalışmaları ve insanları
taciz etmeleriydi. Bu konuda bir çok kirli bilgi ve iddia bulunmaktadır ve maalesef bunlar dini yanlış yorumlayan meallerden alınmıştır.
Ek Bilgiler:
Söyleşi, “Kuran Eşcinselliğe Karşı Değil”:
http://kaosgl.org/sayfa.php?id=13033;
Makale, “İslam ve Eşcinsel Olmak”:
http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=2442

21. Translar çocuk sahibi
olabilir mi?
Evet olabilir. Cinsiyet yeniden tayin ameliyatlarının gerçekleşmiş olduğu durumlarda dahi, cinsiyet yeniden tayin sürecinin
başlarında yumurtalıkların ve spermlerin dondurulması halinde çocuk sahibi olabilirler.

22. Hormon kullansam da
sakalımın çıkmaması mümkün mü?
Doktor süpervizyonu eşliğinde hormon alımından bir süre sonra sakal oluşumu büyük bir ihtimalle gerçekleşmektedir. Sakal
çıkmaması durumunda bunu doktorunuza danışabilirsiniz.

23. Hormon kullanmaya ne zaman
başlamalıyım?
Hormon kullanma sürecine başlamadan önce, muhakkak bir
doktora danışılması ve bu süreçte de doktor kontrolü altında
hormon kullanımına devam edilmelidir.

24. Herhangi bir cinsel yolla bulaşan
hastalığımın olup olmadığını bilmek
istiyorum. Bunun için ne yapmalıyım?
Bunu öğrenmenin tek yolu gerekli tahlillerinin yapılmasıdır.
Kıbrıs’ın kuzey kesiminde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu
Hastanesi’nde HIV testleri herkese, diğer testler ise sigortalılara ücretsiz olarak yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, özel olarak
işletilen labaratuvar, hastane ve sağlık merkezlerinde de ücret
karşılığı birçok cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili testlerinizi
yapabilirsiniz. Ayrıca, HIV testleri hem Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde, hem de özel kurumlarda anonim şekilde yapılmaktadır. Bunun yanısıra güvenli cinsellik için de Kuir Kıbrıs
Derneği, Aids for Solidarity ve Accept LGBT Kıbrıs’ın ortaklaşa
oluşturdukları “HIV için Önleme ve Bilgilendirme” kılavuzunu
okumanızı tavsiye ederiz. Kılavuzu, Kuir Kıbrıs Derneği ofislerinden ücretsiz temin edebilir veya Kuir Kıbrıs Derneği websitesinden online ulaşabilirsiniz.
Bknz:
http://www.queercyprus.org/tr/hiv-icin-onleme-ve-bilgilendir-

me-kilavuzu/

25. Kıbrıs’ın kuzeyinde Eşcinsel
olmak suç mu?
2014 yılına kadar anal cinsel ilişki “ceza yasası” kapsamında doğaya aykırı suç olarak tanımlanmaktaydı. 27 Ocak
2014’de yapılan değişiklikle bu suç olmaktan çıkarıldı ve cezası
kaldırıldı.

26. Kıbrıs’ın kuzeyinde Eşcinseller
evlenebilir mi?
Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki yasal çerçeve hemcinsler arası evliliğe izin vermemektedir.

27. Eşcinsel erkekler neden bu
kadar cinselliğe düşkün?
Şunu belirtmek isteriz ki, böyle bir gerçekliği içeren bilimsel
bir çalışma bulunmamaktadır. Bu alanda daha önce yapılmış
olan çalışmalara (Solomon ve ark, 2005) göre eşcinsel erkeklerle karşı cinsel erkekler arasında bir ayrım bulunmamaktadır.

28. Tüm eşcinseller çocukken
tacize mi uğramıştır?
Hayır, bu sadece toplumumuzda bulunan bir mittir, yani gerçek
olduğu varsayılan yanlış bilgilerden bir tanesidir. Eşcinsellik ve
taciz arasında herhangi bir bağlantı bulunmamaktadır. Taciz
eşcinselliğin sebepleri arasında yer almamaktadır. Yani, kişiler
tacize uğradıklarından dolayı eşcinsel olmazlar.

29. Eşcinsellik veya Biseksüellik
özenilecek bir şey mi?
Hayır, bireyler özendirilerek eşcinsel veya biseksüel olmazlar.
Çevresel faktörler kişinin cinsel yönelimi üzerinde herhangi bir
etkiye sahip değildir. Eşcinsellik veya biseksüellik tıpkı karşıcinsellik gibi doğuştan ve içten gelen bir özelliktir.

30. Sevgilim beni deşifre etmekle
şantaj ediyor ne yapmalıyım?
Bu tarz durumlara genel verebileceğimiz cevaplar bulunmamaktadır. Her vaka kendi özelinde değerlendirilmelidir. Bu
sebeple, eğer ki böyle bir durum ile yüzleşmişseniz, Kuir Kıbrıs
Derneği’ne başvurabilirsiniz. Böylelikle, gerekli yasal ve psikolojik desteğe erişebilmeniz için sizi yönlendirebiliriz.

31. Ben nerede yanlış yaptım da
çocuğum böyle oldu?
Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği bir bedel, yanlış veya suç değildir. Sizin çocuğunuzu büyütme tarzınızla bir bağlantısı bulunmamaktadır. Yani,
çocuğunuzun lezbiyen, gey, biseksüel, trans veya interseks
olması sizden, sizin davranışlarınızdan veya çevresel durumlardan kaynaklanmamaktadır. Eğer bu konuda psikolojik destek almak istiyorsanız Kuir Kıbrıs Derneğine ulaşarak bu konuda uzman kişilere nasıl ulaşabileceğiniz konusunda destek
alabilirsiniz.

32. Ailem öğrenip beni evden
atarsa ne yapmalıyım?
Ne yazık ki, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde LGBTİ+ sığınma evi bulunmamaktadır. Fakat, daha farklı alternatiflerin yaratılması için
derneğimizle iletişime geçip bu konu hakkında bilgi ve destek
alabilirsiniz. Kuir Kıbrıs Derneği olarak size elimizden geldiğince, imkanlarımız doğrultusunda nasıl bir yol çizmeniz gerektiği
üzerinde yardımcı olmaya çalışabiliriz.

33. Askere gitmek istemiyorum.
Ne yapabilirim? (Eşcinsel/Biseksüel/
Trans olduğumu söylemek istemiyorum.)
Şu an için adada yasalara bağlı olarak yapılabilecek bir işlem
bulunmaktadır. Kıbrıs’ın kuzey kesiminde genellikle bu durumu
yaşayan kişiler, eğitimine devam etmeyi tercih edebiliyorlar
veya yurt dışına çıkabilme imkanları var ise, yurt dışında çalışmayı ve ikamet etmeyi tercih edebiliyorlar.
Yasal Süreç:
İlk adım olarak “asal şube”deki sağlık birimine başvurulması
gerekir. Sonrasında, kişinin eşcinsel ve/veya trans olduğuna
dair bir psikolog veya psikatristen rapor ve kişilik testi alması
ve bunu yoklama günü askerlik yapmaya uygun olmadığı beyanı ile idarenin ilgili birimlerine ibraz etmesi gereklidir. Uygun
bulunması halinde kişi sağlık kuruluna sevkedilir. Sağlık kurulu

öncesi de Domuzcular Burnu’ndaki Kentsel Sağlık Merkezi’nde
bulunan psikiyatrist tarafından kişilik testi, yeniden çözdürülür. Buradaki psikiyatristin tatmin olması halinde, ilgili evraklar
yetkililere teslim edilir ve süreç burada biter.
Tatmin olunmaması halinde ise, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastanesi’ne sevk gerçekleşir. Buradaki işlemlerin sonrasında
ilgili evraklar ile “asal şube”ye başvurulur. “Asal şube”de verilen evraklar onay için “kaymakamlığa” götürülür. Onaylanması
akabinde tekrar Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde
bir psikiyatristle görüşe gidilir. En son olarak da tüm edinilen
belgelerle kurula çıkılır.

34. Zorbalığa uğruyorum
ne yapabilirim?
Zorbalık, LGBTİ+’lerin yaşadıkları sorunlardan bir tanesidir. Bu
tarz durumlarla yüzleşen başka insanlar da bulunmaktadır.
Yalnız olmadığınızı bilmenizi isteriz. Eğer ki zorbalığa maruz
kalmışsanız bu durumun suçlusu siz değilsiniz. Bu tarz durumlara genel verebileceğimiz cevaplar bulunmamaktadır. Her
vaka kendi özelinde değerlendirilmelidir. Bu sebeple, eğer ki
böyle bir durum ile yüzleşmişseniz, Kuir Kıbrıs Derneği’ne başvurabilirsiniz. Böylelikle, gerekli sosyal ve psikolojik desteğe erişebilmeniz için sizi yönlendirebiliriz.

35. Tacize uğradım ne yapmalıyım?
Kıbrıs’ın kuzey kesiminde tacizin her şekli mağdurun cinsiyeti,
cinsel yönelimi veya cinsiyet kimliği fark etmeksizin bir suç olarak kabul edilmektedir. Bu durum ile yüzleşmişseniz hukuksal
işlemler başlatabilirsiniz, bununla beraber psikolojik destek almanız da çok değerli olacaktır. Gerekli yasal ve psikolojik desteğe erişebilmeniz için sizi yönlendirebiliriz.

36. Mastürbasyon yapmam
doğal mı?
Mastürbasyon diğer cinsel davranışlar gibi doğal bir öz doyurumdur. Sivilce yapar, deliliğe sebebiyet verir, mastürbasyon
yapan bireylerin çocuğu olmaz gibi mitler vardır, ancak bunların hiçbir bilimsel karşılığı yoktur, aksine mastürbasyon kişinin
bedenini tanıması ve daha sağlıklı bir cinsel hayat yaşaması
için önemli bir etkendir.

37. İki cinsiyetten de hoşlanmıyorum.
Ben anormal miyim?
Bu bir anomali değildir. Her hangi bir cinsiyetten hoşlanmak
gibi hiç bir cinsiyetten hoşlanmamak da gayet doğaldır. Kişilerin tıpkı birilerinden hoşlanma özgürlüğü olduğu gibi hoşlanmama gibi bir özgürlüğü de vardır.

38. Lezbiyenler seks yapar mı?
Tüm cinsel aktif bireyler gibi eşcinsel kadınlar da seks yapmaktadır. Bu tamamen bireylerin kendi istemleri ve arzuları ile bağlantılı bir durumdur. Ataerkil toplumun getirisi olan bir yargı ile
penis olmadan seks olmayacağı gibi bir görüşü bulunmaktadır.
Bu algı toplumdaki yanlış bilgilerden oluşan bir önyargı olduğundan gerçekliği bulunmamaktadır.

39. Ailem şüphelenmeye başladı
ne yapabilirim?
Bu soruya verilecek net bir cevap olmadığından bireyin kişisel
durumu ve aile yapısı göz önünde bulundurularak bir hareket
planı hazırlanması gerekmektedir. Kişi kendi isteğine bağlı bir
açılma sürecinden geçme durumu varsa ilk önce yukarıda bahsedilen koşulları gözden geçirip mümkünse psikolojik destek
alarak bu süreci en sağlıklı şekilde tamamlaması doğru olacaktır. Daha fazla bilgi için Kuir Kıbrıs Derneği’ne başvurabilirsiniz. Böylelikle, ihtiyaç halinde, gerekli desteğe erişebilmeniz
için sizi yönlendirebiliriz.

40. Cinsel Yönelimimden / Cinsiyet
Kimliğimden dolayı işten atılabilir
miyim?
Hayır. Gerek özel sektör, gerekse kamu sektöründe geçerli hiçbir yasal düzenlemede heteroseksüellik dışı bir cinsel yönelime
sahip olma veya cinsiyet değiştirme veya cinsiyetin değişmiş
olması işten çıkarma sebebi olarak belirtilmemektedir. Hatta,
bu temellerde iş yerinde ayrımcılık veya şiddete uğrama durumunda kişi veya kurumlara karşı hukuki veya cezai yasal işlem
başlatılabilir. Detaylı bilgi için Kuir Kıbrıs Derneği ile iletişime
geçebilirsiniz.

41. Kıbrıs’ın Kuzeyinde cinsiyetin
yeniden tayin (trans geçiş)
süreci nasıldır?
Sürecinizi ilk olarak kamu veya özel sağlık kurumunda çalışan
bir psikiatriste başvurarak başlatabilirsiniz. Buradan alacağınız rapor doğrultusunda bir endoktronoloji uzmanına başvurmanız gerekmektedir.
Cinsiyetin yasal olarak tanınması için, genital organa müdahaleyi içeren ‘yeniden cinsiyet tayini ameliyatı’ sonrasında operasyon raporunu, ameliyatı gerçekleştiren doktor(lar)dan temin
edeceğiniz belge ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, “idari
mali ve teknik hizmetler bölümünde” görevli hastane amirine

gidip teslim etmeniz gereklidir. Bu esnada da yeniden cinsiyet
tayininden sonra kullanmak istediğiniz ismi de beyan etmelisiniz. Bu raporu üç doktordan oluşan sağlık kurulu değerlendirir
ve kurul başvuran kişiyi muayene için de çağırabilir. Sağlık kurulunun onaylaması halinde, onay belgesinde isim değişikliği
de belirtilir. Sağlık kurulu onay raporunun temin edilmesinin
akabinde, maliyeden sorumlu yerel kuruma asgari ücretin 20’de
1’i miktarında para yatırmalısınız. En son olarak da, operasyon
raporu, sağlık kurulu onay raporu, doğum belgesi, kimlik kartı
fotokopisi ve maliyeye yatırılan ücretin makbuzu, içişleri bakanlığı “nüfus kayıt dairesi” nden temin edilebilen ilgili formu
da doldurarak, “nüfus kayıt dairesi”ne teslim etmelisiniz. Böylelikle, kütüklerde cinsiyet ile isimde sonradan değişiklik yapılır.
Kuir Kıbrıs Derneği olarak, 2/1975 sayılı, “doğum ve ölümlerin
kaydı ile ilgili kanunları tadil eden ve birleştiren kanun”, “kütüklerdeki yanlışlıkların düzeltilmesi ve cinsiyet değişikliği halinde
kütüklerde düzeltme yapılması” ile ilgili 33(3). maddesindeki
“cinsiyetini etkileyen fiziksel bir değişiklik” ibaresi pratikte (tam
bir) yeniden cinsiyet tayini sürecinin gerçekleşmesi olarak yorumlanmasının ve isim değişikliğinin, yasal olarak yeniden cinsiyet tayini sürecinin dışında da mümkün olmamasının, kişilerin
böyle bir müdahaleyi arzu edip etmemesinden bağımsız ola-

rak, bir insan hakları ihlali teşkil ettiği görüşündeyiz. Nihayetinde tıbbi müdahalelerle ilgili kararlar kişilerin sağlığı ile ilgili
olup, hukuki bilgilerini güncellemesinde bir engel teşkil etmemelidir. Kuir Kıbrıs Derneği olarak, uluslararası standartlar ve
insan haklarına uyumlu olarak, cinsiyetin ve isimin değişikliğinin yasal olarak tanınmasının sadece beyana bağlı olması için
mücadele vermeye devam etmekteyiz..

42. Psikoloğum beni “iyileştirmeye”
çalışıyor ne yapacağım?
Onarım terapileri geçmiş yıllarda denenmiş yöntemlerdir fakat
hiç bir geçerliliği bulunmamaktadır. Eşcinsellik bir hastalık değildir ve bundan ötürü tedavisi bulunmamaktadır. Bu alanda
daha doğru çalışmalar yapan bir terapist ile görüşülmesi daha
doğru olacaktır. Gerekli yönlendirme için dayanışma hattımızı
arayabilir veya Kuir Kıbrıs Derneği’ne başvurabilirsiniz.

İletişim İçin:
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/queercyprus
/queercyprus
/kuirkibris
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