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Öznr:insan Haklan Avrupa Mahkemesi,nin y.y.iTürkiye karan ile Türk Mede_

ni Kanunu,nun 40. maddesind"ü, "ür.*. yeteneğinclen siirekli yoksun olma" (krsulık

ve ameliyat olma koşulian tartışmaya açrlınrştır. Bu çalrşmada diğer ülke hul«ıklan göz

öntinde bulundurularak, ameliyat ve kisulaştırma koşullannrn; transseksiiel kişiierin

ozei hayatlann. vücut büttınlüi<lerine hukuka aykn müdahale oluşfurup oluşfurmadrğı

ve bu baglamd a Anayasa,yaaykri olup olmadığ sorunu i,ieerinde dıırulımaktadır_ Geii_

ş", .*#"1 hrk k *ıuyş ,. toou oygrn yapılan yenilikçi yasalar karşısmda bahsedi_

ien koşulun evrensel hui«ıka ve Aııayasa,ya aykırılığ iddiasınin ciddi olduğu düşünül-

mektedir.

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet Değişikliği, Transseksüel, Krstlık, Üreme

Yeteneğinden Sürekli Yoksıın olma, TMK m.40, Y.Y./Türkiye, Sicil Cinsiyeti,

Hormon Tedavisi, Ameliyat.

Aesthetic and Sterilisation Surgeries as
Requirernents for Legal Gender Recognİtion of Transsexualsl

fs Aıticte 40 of the Turkish Civil Code Unconstitutional?

ABSTRACT: After the Y.Y./Turkey decision of the European Court of Human

Rights, üe conformity of Article 40 of the Turkish Civii Code with the Turkish

co"nstitution is opened to discussion. In this Article, with the spotlight of foreign

country codes, coidition of sterilisation and slırgery for the recognition of "new iegal"

gendeiby state wil1 be examined from the view of its conformity with üe Constitution.

Makalenin yazımındakl desteği yantnda değerli eleştirileriyle önemli katkıda bu}unan Tuğçe

i"n"o]r;n"'u" kaynaklara ulaş"mamda yardımüarını esirg"meyen Dilek Tıkız,a teşekkür ederim,
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Developing universal notion of law and those codes which entered in to force accordins
to new approach, shows us that the question on the constitutionality of Article a0 of thİ
Turkish Civil Code shouldbe taken seriously.

Keywords: Transgender, Transsexual, Sterilisation, Y.Y. v. Turkey, Turkish Civil
Code Art.40, Legal Gender, Hormonal Traeatment, Surgery.

ı. GiRiş

İnsanlar, hukuken |çndın veya erkek olarak ikiye ayrılır. Toplumda farklı
yaklaşımla1 olsa da hukıık, bedensei ya da rüsal iki cinsiyete birden sahip olan-
lan da hiçbir cinsiyeti kabul etrneyenleri de kadın ya da erkek olarak sınrflandı-
rır. Kişinin cinsiyetinin hukuk diizenini, devleti ilgilendirdiği aianlaruı başında
aile hukuku gelmektedir, eşcinsel birliktelikler bazı ülkelerde yasal diizenleme
konusu olsa da evlilik ile aynı değildir. Aile hulçukıı dışında cinsiyet aynml,
Ültemiz bakımından; zorunlu askerlikte, bazı işlerin görülııesinde (spor branş_
lan, hayat kaduılığı gibi), sosyal güvenlik hul«Jku ve iş hukuku bakımından
çalrştınlma, izin, emeklilik koşullannda, kadını koruyan yasalarda, ztihrevi has-
talıklarla mücad'eledel ve cezalann ınfazında önemlidir.

Bazı ülkeler sicilde yazilı cinsiyette değişiklik yapmadan önce cinsiyet de-
ğişikliğine yönelik estetik ameliyat yapılrnasını, bazı ülkeler krsırlaştrrma ame_
liyatınr, bazıları evli olunmamasü[ ya da alt soyun bulunmamasrnr, bazrlarr ise
tamamrnr koşul olarak aramaktadırlar.

Hukukumıızda sicil cinsiyetinin (nüfus sicilinde yazan cinsiyeti "sicil cinsi_
yeti" olarak adiandıracağz)değiştirilnıesi mümkiindiir. Ancak yıllar içinde bu
değişiklik için farklı koşullaı aranmrştır. 1988 yılında, Mülga 743 Sayılı (S.)
Tiirk Kanunu Medenisi'nin 29. maddesine eklenen fikra ile ilk yasal düzenleme
yapılmrş (3444 sayı|ı Kanun2), 2002 tat'ıhli Tiirk Medeni Kanırnu'nun3 40. mad-
desi ile de önceki yasaffn eleştirilen yönleri göz öntinde bulundurularak yeni bir
dtizenleme getirilmiştir.

2002 yılıında yüriirltğe giren bu yeni hükmün (TMK m.40) de eleştirilen
yönleri bulunmalıiadrr. Mevcut hiiküm iki farklı aşamayl düzenlemektedir.
Bunlardan birincisi cinsiyet değişikliği ameliyatrna izin verilmesi için gerek-
li koşulları belirten ilk fıkra; ikincisi ise birinci fıkraya göre verilen izine
dayanrlaıak yaprlan ameliyatm sonucuna uygun olarak nüfus sicilinde dü-
zeltmenin yapılınasr kararınır. koşullarını düzenleyen ikinci fıkradır. Birinci
fikrada ameliyat izni için af,anan koşullar içinde önemli eieştiri noktası cin-
siyetini değiştirmek isteyenin kısu (Kanun'un ifadesiyle iireme yeteneğin-
den sürekli yoksun) olmasıdır.

1 
Zührevi hastalıklarla mücadelede yapısal ve işlevsel cinsiyet farkı önemlidir.

' R.G. 12.5.1988 s. 19812.

' R.G. 8.12.2oo1s.24607.



insan Hakiarı Avrupa Mahkemesi (İHAM), y,y./Türkiye kararında, Trirlr

Medeni Kanunu,nun 40. maddesinde yer alan lıısulık (üreme yeteneğınden sü_

rekli yoksun olıla) koşulu nedeniyle Türkiye,yi tazminata mahldm etti. Aslında

bu karar bir siırpriz değildi, zira Mahkemenin son kararlarr da, vücut büttinlü_

ğüne müdah u|"y" zor|ayan yasalarr İhsan Hakları Avrupa Sözleşmesi,nin

lir*rl özelhayatııu" uil. hayatınrn korunmasrna ilişkın 8. maddesine aykırı

u,rlmaktaydı. pİof. Dr. yeşim Atamer de krsırlık koşulunun İHAM tarafindan,

irıes m.a,e aykırı görülebileceğine dikkat çekmişti. Atamer haklı çfttı ve

y.y./Türkiye kararında İısan Hakları Avrupa Mahkemesi Tilrkiye,yi mahkfrm

ettio. Gortlldugıı gibi gelişen toplumsal yaşam ve hukuk karşısında 2002 d,d:zerı,_

lemesi insan haklarura aykın görülür hale gelmiştir,

Kısırlık koşulu ve zorunlu ameliyatlar yalıızca Avrupa,da değil, diğer kıta_

larda da tarfuşılmaktaydı. Çalışmamızda görüleceği gibi Arjantin bu alandaki en

yenilikçi yusay, ı<uuul.ederek, ön koşul afamaks1zln sicii cinsiyetinin değiştiril_

mesine-o1anak tanıdr. isviçre, Almanya, İsveç, ABD, Birleşik Krallık, Hollanda

gibi ülkelerde de krsulil< ve ameliyat, hormon tedavisi koşullarınıı aIanmamasl

y,ır,rrrd" mahkeme karar|an, görtişler ve düzenlemeler ortaya çlktı.

Uluslararası kuruluşlar da bu konuda raporlar yayınlamaktadır. Örneğin

Dünya Sağiık Örgütiı,niin de aralarında bulrınduğu yedi Biıleşmiş Milletler

kuruiuşu sicil ciısiyeti iie hissettiği cinsiyeti ul,umlu olmayan (transgender)

insanlara, iradeleri d4ı uygulanan, krsrriaştrrma ameliyatlarınln sona erdirilme_

siıe yönelik bir raporunu kamuoyı ile paylaşmıştu5,

Dünyadaki değişiklikler karşısrnda TMK m.40,ı ele alacağımrz bu maka_

lede sicii cinsiyetinin değiştirilmesi koşullarından özellikle kısrlı]< ve ameli-

yat olmaya ve iabii ki ameliyat ile birlikte düşünülmesi geıeken hormon teda_

,islrre o.giriyoruz. Diğer koşullar hakkında dabazı görüşlerimizi söyleyecek

fakat daha önce değerli akademisyenlerin makaleleri üzerine bir katkımız

olmayacağı için konunun aile hukukuna yanslmasl üzerinde ayrrntısryla dur_

mayacağız.

çalrşmamızda öncelikle İHAM,, y.y./Tiirkiye ve konuyla ilgili diğer ka_

tairarl1ıa'yer verecek (II_A_1 ve 2), ardmdan sicil cinsiyetinin değiştirilmesinde

Atamer, 21.09.2006 tarihli çalışmasında, izin almadan yapılmış cinsiyet değişikliğİ ameliyatları

,""i"",'."liJ" oeğişik|ik yapılması için başvurulması halinde hökimin TMK 40/ll,ye göre başvu-

ruyr-İeoJeaeceğInin soyıeneolıu."gini, bun* iHaS_. m.8,e aykırı düşebile_ceğjni, .niiekim
Clİrı"tin" Goodwİn/Birleşİk Krallık kİraİında Birleşik Krallık'ın mahküm edildiğini be|irtmiŞti.

ninırıen, yeşim: Transieksüelıerin Türk Hukukundaki Durumu, http://www.lambdaistanbu1,org/

s/etkinlik/İransseksuellerin-turk-hukukundaki-durumu/ (ET, 1 0,1 1 ,201 5),

httpJ/apps.who.inViris/bitstream/10665h12848hls7892415o7325-eng.pdf?ua=;RAPPoLE'
nnlv, ir"n. People and Legal Recognition: What the U.S. Federal Government Can Learn

rio'n-., roi",gn Naiions, Maryiand Journal of lnternational Law, Volume 30 lssue 1._Symposium:
,,lnvestor-SĞte Disputes", Articıe 13 (http://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewconteni,

"gli";;ıJ6as&c' 
ntext=mjil), s.l9i iET. 

-1o.11.2o15); httpJ/www.coe.inyUCommissioner/

Source/LGBT/reporVPart5.pdf (ET. 1 0.1 1 .201 5),
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amğliyat, kısıriık koşullan bakımından Türk Hukuku'nu (II-B-1) ve diğer ülke
hukııklarını (II-B-2) inceleyeceğiz.

Çalışmamızda; "kısırlık"6, "kısııhk koşulu" ve mahkeme kararr ile değişti-
rilebilecek tek cinsiyetin sicilde yazaı:. cinsiyet olduğunu dtlştindtlgtimtiz için
konunun ruhuna uygun bulduğumuz "sicil cinsiyeti" terimlerini kullanacağız,

İncelememizin sonunda özetle; TMK m.40'rn, birinci fikrasındaki tireme

yeteneğinden yoksunluk ve ikinci fıkrasındaki ameliyat koşulunun Anayasa'ya
aykınlığı nedeniyle kaldırılınasınr, on sekiz yaşrndan kilçiikierin yasal temsilci-
lerinin yazıhiznıile sicil cinsiyetlerini değiştirebilmelerini, zorunlu kurul rapor-

laruıın yeniden ele alrnmasrnr, evli olınama koşulunun eşcinsel birliktelikler
1anınmadrğından korunmasınr, çocuğu olanlar bakımından etraflrca düşiinülerek
uygulanmasr mümklin, mantıklı bir diizenleme geİirilrnesini, iki davalr siirecin
kaldınlınasınr ve tiim bu değişikliklerin "Sicil Cinsiyetinin Değiştirilmesi" baş-

1ığı altında ayn bir kanunda ya da TMK m.40 vd. (40a, 40b, 40c ...) htiktimle-
riyle ayrıntılı olarak diizenlenmesini öneriyoruz.

ll. iNGELEME

A. İnsan Hak|arı Avrupa Mahkemesinin y.y./Türkiye Kararı

Aşağda İHAM'rn Y.Y./Tiirkiye kararına yer vereceğız fakat öncesinde

mahkemenin konuyla ilgiii bazı kararlannr özetlemek istiyoruz.

t. İnsan Haklan Avrupa Mahkemesinin Cinsiyet Değişikliğine İliş*in Bazı Kararları

Mahkeme ilk olarak B,/Fransa (25 Mart |992) davasıııda bir devletin, Fran-
sa'nm, aleyhine karar vermiştir. Ondan önceyse başıurulan reddetrniştir.

Rees/Birleşik Kralhk (i7 Ekim 1986), CosseylBirleşik Krallık (27 Eyltil
1990), Sheffield ve Horsham/Birleşik Krallık (30 Temmuz 1998) davalaruıda
başvuıan transseksüeller, Birleşik Krallık'ın var olan hallerine huhıki stattr tanr-

madığından şikayet etnişleı,dir. Mahkeme nüfus sistemindeki alt yapının uyum-
suzluğunq uyumun sağlanmasr için topluma getirilecek yiikii gerekçe göstererek

ve 8, 12. maddelerin ihlal eülınediğine kaıar vererek başvunıları reddetrniş fakat
ffansseksüellerin sorunlarrnrn ciddi ve önemli olduğunu belirbniştir.

Yine Birleşik Krallık aleyhine yapılan başvuruda, X (kadndan erkeğe
transsekstiel), Y (kadın) ve Z (Y'nın yapay döllenme yoluyla diinyaya gelen

çocuğu)lBirleşik Krallık (22 Nisan 1997 ıo.21830/93) davasında X ve Y ara-

sında dtizenli, siirekli bir birliktelik vardır. Başvuranlar X IIe Z arasuıdaki iliş-

u Kıs,r, (l) sıfat 1. sıfat Üreme imkönı olmayan, döl vermeyen (insan ve hayvan) 2. Ürün verme-
yen (toprak) "Kısır toprak." 3. Verimsiz, yararstz, sonuçsuz "Kısır çalışma. Kısır tartışma." 4. bi-
yoloji lçinde hiçbir üreme olayı geçmeyen (canlı hücre, çekirdek vb.), steril.
http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&a1962=gts&guid=TDK.GTS.56f4b00652aOf0.14748
245 (ET.10.11.2015).



Transseksüellerin Sicil Cinsiyetini

kinin yasa1 olarak tanlnmamasmln, Sözleşme'nin 8. maddesine ayl«rı olduğunu

ileri s;rmüşlerse de Mahkeme, ihlal bulunmadığml fakat üç kişi arasında fiili
aile bağı oiduğunu belirtmiştir.

Mahkeme, Christine Goodwintsirleşik Kıalhk, ve GrantlBirleşik Krailık8

davalarında ise 8. maddenin ihlal edildiğiıe karar vermiştir. Danıştay da bu

kararlardan ikincisirıe benzer bir davada İ]]AM ile aynı yönde hükmetmiştirg,

Van KüçUAlnıanya (12 Hazıran 2003) ve Schlumpf (67 yaşında)/İsviçre (8

ocak 2009) davalannja ise başr,uranlar, cinsiyet değiştirme ameliyatının masrafla_

rııın özel sağlık sigortası şirkefinden taleplerinin ülke mahkemeieriırce reddi iizeri-

ne şikayette-buhuımuşlardır. İHAM, başıuranlarıı haklı olduğıınakarar vermiştir

(m. 6/1 _adil yargrlanma hakkı_ ve 8 _özel hayata ve aile hayatırıa sayg1 hald<ı).

yer vereceğimiz son karar, p.V. (erkekten kadına transseksüe1)/ispanya (30

Kasrm 2010 no. 35l59l09)arasındaki uluşmazlıktır. Bu davada başvuran cinsi-

yet değişikliği ameliyatr öncesi evliliğinden doğan oğlu ile görüşmelerine Slnlr

İ.o1,oıj"İ -" belirteiek şikayetçi o1ınuş, Mahkeme görüşme 1ısrtlamasrnın,

uuir.orur- transseksüel olrnasrndan kaynaklanmadığrna, çocuğun menfaatine

dayandığrna kanaat getirerek red karan vermiştir1o,

Gödldüğü gibi İI-IAM,a transseksüellerin çeşitli sorunlarryla ilgili başı,,tıru_

1ar olmuştur. Cinsiyet değişikliğinin tarunması konusundaki ilk kararlarında

IHAM, ihlal olmadiğrnl belirtirken, sonraki kararlannda İazminüa hükmetmiş_

tir. Bu durum kişilik hakkına ve özel hayata yönelik değişen yaklaşıml açık

şekilde göstermektedir.

2. Y,Y./Tiirl<iye Kararl'

Y.Y., 1981 doğumlu nüfus siciliıde kadın olarak kayrtlı, kendisini erkek

hisseden bu nedenie 19-20 yaşlanna doğru iniihar girişiminde bulunan transselc_

10

Büyük Daire, 1,1 Temmuz 2002 tarih Ve 25680/94 numaralı kararında 8.ve 12. maddelerin ihlal

edildiğine hükmetmiştir.

23 Mayıs 2006, 68 yaşında, erkekten kadlna transseksüel olan Grant, cinsiyet değİşikliğinin

hukuki'oIarak tanlnmamasından ve diğer kadınlara 60 yaşından ]tibaren ödenmeye başlanan

emekti maaşınln kendjsine verilmemesinden şiköyetçı olmuştur. Mahkeme, 8. maddenin ihlal

edildiğine karar veımiştir.

Danüştay 1993 ylında "yetim aylığı" hususunda verdiği kararda cinsiyet değiştirmiş olan bir

iadıiın-Tarkiye"deki diğer her kidın ile aynı haklara sahip otcluğunu vurgulamıştır,(Dan1ştay 10.

nrir"ii, zz.ız.ıs93, Es'as: 1gg2l4706, Karar: 1993/5536, DD., S. 89. nak. KAyA, Murat: Türk

Hukukunda Cinsiyei Degişikliği ve Hukuki Sonuçları, Ankara Hukuk Fakültesi Mecmua, 2008,

Sayfa: 53 vd., s.80)

Diğer davalar: P.iPortekİz (no. 56027/09) 6 Eylül 201-1 (kayıttan düş_me kararl)

iJmelöinen/Finlandiya 16 Temhuz 2014 (Büyük Daire); L./Litvanya (no.27527103) 11 Eylül

2007.

Bu karar için bkz. http:/ihudoc.echr.coe.İnVappiconversion/pdf?library=ECH R&id=001_

l 55902&fllename=CASE%20OF%2OY -Y.%2Ov.%20TURKEY%2O-
%20%5BTurkish%2OTranslation% 5D%20by%2oİ^e%20Turkish%2oMinistry%2oof%2OJustice.p
df (ET. 10.11.2015).
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süeldiı. İI{AM'a 6 Mart 2008 tarihinde yapmış olduğu (no: 14793108) başvuru-

su; özellikle cinsiyet değiştirme amacıyla cerrahi bir müdahaleye başvurmasına
izin verilınediği, böyleliHe İHAS m.8'deki Özell hayata saygı hakkının ilrlal
eüldiği ve ayrrca Yargrtay'ın davasrnr aynntılı incelemediği, gerekçesiz karar
verdiği, böylelikie Sözleşme'nin 6. maddesinin de ihial edildiği iddialannı
içermektedir.

Y.Y. avukatı aracılığryla 30.09.2005.tarihinde Mersin Asliye Hukı]k Mah-
kemesi'ne başvurarak cinsiyet değişikliği ameiiyatına izin verilmesini talep

etmiş, dört yıldır bir kadınla birliktelik yaşadığınr, ameliyat için bir yıldır İhontl

Üniversitesi Psikiyatri Bölümiinde tedavi gördüğiinü belirhniştir.

İhOntl Üniversitesi Tıp Fakiiltesi Kadın Hastalıklan ve Doğum Anabilim
Dalr'ndan alrnan raporda Y.Y.'nin kadrn cinsine mahsus iç ve dış cinsel organ-

lara sahip olduğu ve iireme yetisinden siirekli biçimde yoksun ofunadığ yazıl-
mrştır. Y.Y.'nin itırazı ıdıze-'İne bu sefer Çukurova Üniversitesi Tıp Fakiiltesi
Kadın Hastalıklan ve Doğum Anabilim Dalı'nda görevli iki doktor yine
Y.Y.'nin aleyhing rapor diizenlemiştir. Bunun iizerine Asliye Hul«ık Mahkeme-
si davayı reddetmiş, karar 17.05.20a7'de onanmş, davacrnrn karar düzeltıre
talebi de 1 8. 10.2007'de reddedilmiştir.

Y.Y., İT{AM' a yaptığı başvuru sonıasında, 05.03.20 1 3 tarihinde yine Mer-
sin Asliye Huhık Mahkemesi'ne başvurarak, göğüslerini ameliyatla aldırdrğını,
kullandığ testosteıon ilaçlan ve yaşam taruı itlbariyle erkek görtintimiine sahip
olduğunu, nüfustaki adını kullanmadığrnr, çewesinde erkek olarak bilindiğini,
buna rağmen giiniilk hayatta kamu kurumlarruda kimlik belgesi nedeniyle kii-
çfü düşiiren muamelelere fuaflJz kaldığııı belirterek ameliyata izin veriknesini
talep etmiştir.

İnontl Üniversitesi Tıp Merkezi'nde görevli psikiyatristlerden ainan rapor
Y.Y.'nin transseksüel olduğu, akıl sağlığırun korunmasrn:n cinsiyet değiştirme
ameliyatının yapılınasıyla mümktin olacağı yöniinde olınuştur. İnOntl Üniversi-
tesi Tıp Merkezi'nin Adli Tıp Birimine bağlı bir komiteden alrnan raponrn so-

nuç krsmında ise; 1. }.!.'nin transseksüel olduğu, 2. Cinsiyet değiştirme ame-

liyatının akıl sağlığının korunmasr bakrmından gerekli olduğu, 3. (kadın doğası
gereği) tireme yeteneğinden yoksun olmaüğr belirtilmiştir. Fakat bu sefer Mer-
sin Asliye Hulilk Mahkemesi ameliyata izin vermiştir Q|.05.2013),

İHAM, lısırlık koşulunun neden arandığıııı anlayamadığınr, ameliyat önce-
si hormon tedavisi ve krsırlaştrrmaya ilişkin usul ve yöntemlerin mevz;ııatta
belirli olınadığı:ır, Y.Y.'n,in talebinin reddindeki gerekçenin yerinde oiduğu
vaısayrlsa bile yeterli oknadığınr, bu nedenle özel hayata saygı gösterilmesini
isteme hakkına yönelik müdahalenin demokratik bir toplumda "gerekli" olarak
değerlendirilemeyeceğini belirtıniş, kısnlık şartı yerine getirilrnemiş olmasına
rağmen Mersin Asliye Hul«Jk Mahkemesinin cinsiyet degişikliğne izin veren
karannrn "gereklilik" ölçütiiniin sağlanıp sağlanmadığınr tespitte guçlilk yarattı-
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ğına değinmiş, Türkiye tarafindan 7500 Awo manevi zarur için ödeırmesine
karar vermiştir (İ]:lAS m.8)''.

B. Sicil Cinsiyetinin Değiştirilmesi

l, Türk Hukukunda

a. Konuyla İlgili Hıiı<ıimler

Konumuzla ilgili temel norm TMK m.40'dır. Bu maddeniı, Anayasa'run
10., I7.13,20. maddelerinden hareketlç, fuansseksüel kişinin, diğer insanlarla eşit
olarak, özel yaşamınr korumasına, kendi variığıru geiiştirmesine hizmet ettiğini;
bunu yaparken aileyi ve çoculdann sağlığını lrorumayı da amaçladığını söyle-
yebiliriz.

Diğer yandan, butonuda, İnsan Haklan Ewensel Bildirgesila (m.2, 5, 6,7,
12) ile İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin1s (m.3, 8, 14) de dikkate alrnmasr
gerekir. Bilindiği gibi Anayasa'nm 90. maddesine göre temel hak ve özgürlük-
lere ilişkin olan ve usulüne göre yifuiirlüğe konulmrrş uluslararaşr andlaşmalar
normlar hiyerarşisinde kanunlardan üsttedir, buniar hakkında Anayasa'ya aykı-
nhk iddiasında da bulunulamaz.

Konuyla iigili diğer htiıküm]er TMK m.39 ve 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri
Kanunu'nun16 '7Nc,35.,36.. maddeleridir. 5490 Saylr Kanunun 7/Vç bendine
göre, cinsiyet nüfus sicilinde bulunmasr gereken verilerdendir.

b. TMK m.401n Kabul Edilmesinden Önceki Gelişmeler

Hukukumuzda, sicii cinsiyetinin değiştirilııesiyle ilgili ilk diizenleme 1988
yılmda yapılrnrştu. Ancak bu düzenlemeden önce de ameliyat olan kişiler, sicil
cinsiyetlerinin değiştirilmesi için mahkemeye başı,urabiliyor; mahkemenin ka-
rarr temyiz edilmemişse değişiklik karan,aynen kesinleşiyordu, ancak Yargrtay
aksi görüşteydi17. Yiiksek mahkeme, bu konuda boşluk olmadığmr belirtiyordu.
Öğretide ise, İsviçre hukukunda kanun kolucunun o zamarıki tıbbi imkAnlarla

Wffürkiye kararı, s.43 vd.

Zevkliler, transseksüellerin cinsiyei değiştirmelerini bu madde nedeniyle destekliyor (ZEVKLI-
LER, Aydın: Medeni Kanun ve Cinsiyet Kargaşası, Türkiye Barolar Birliği Dbrgisi, 1988, s.271-
284, s.272, 273. Aynı yönde WILL, Michael R,/ÖZTAN, Bilge: Hukukun Sebebiyet Verdiği Bir
Acı -Transseksüellerin Durumu-, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AÜHFD), cilt
(C.).43, Sayı (S.). 1_4, 1993, s.234.

R.G.27.5.1949 s. 1020.

R,G. 19.3.1954 s. 1568.

R.G. 29.4-2006 s. 26153.

bkz. WILL/ÖZTAN, s.235, 236; ÖZTÜREL, Adnan: Transeksüali2m iIe Hermafrodizmde Yasal,
Tıpsal ve Adli Tlp Problemleri (Kadınlaşan Erkekler, Erkekleşen Kadınlar, lki cinstiler) Kısım ll,
AÜHFD, c, XXXVIll, s.14, 1981, s.269 vd.; Yargıiay (Yrg.)2. Hukuk dairesi (HD.) Esas (E.)-
1986/65,1 Karar (K.) '1986/3256 Tarih (T,). 27.3.1986.

l4

15

16

17
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bu konuyu öngöremediği için kanunda gerçek boşluk olduğu, hdkimin MI(
m.l'e göre boşluğu dolduracağı görüşü mevcuttuls.

Hukııl«rmuzdaki ilk düzenleme iinlü ses sanatçrsr Bülent Ersoy'un adı ile
anrlryordu (/e:c Bülent Ersoytg) ve ciddi eleştirilere uğamrştı2.. Bülent Ersoy'un
daha önce sicil cinsiyetinin değiştirilınesi için açtığı dava reddedilmişti. Bu
davadaYargrtay, cinsiyet değişikliğini sadece hermafroditlere tanrmış, transsek-
süeilerin sicil cinsiyeti değişikliğni TMK m.23'e aykın bulınuşhf'. Aıı:ı karar-
da bir diğer gerekçe, hayal güctiniin genişliğini gösterecek şekilde, eğer cinsiyet
değiŞikliğıne izin verilirse emekii maaşı alabilınek için bazı erkekierin kadın
olabileceği, bunun kanuna karşı hile oluşturacağıdır22. Kanmızca, hukuk temel-
siz endişeler üzerine inşa edilmemelidir, ruhen ve bedenen sağlıklı bir kimse
emekli maaşl almak için, o kadar para harcayarak, 60 yaşıru geçtikten sonra bu
ameiiyatlarla hayatını tehlikeye ahp, dönüşü olııayacak biçimde başka cinsiyete
geçffiez, diğer yandan kanuna karşı hile varsa ne olacağı yasada ve öffetide
açıklanmaktadır.

1988 yılındaki değişiklikle Ülkemiz cinsiyet değişikligi konusuıda yasal
düzenleme yaFan beşinci ülke oldu23. Bu diizenlemenin bir madde yerine ayn
bir kanun şeklinde getirilınesi geretrtiği öğretide saı,.unulınuştu. Bir iddiaya gore

,l8

20

WıLL/ÖrrAN, s.244; KoCAYUSUFPAşAoĞLU, Necip: Türk Hukukunda Transseksüeller
Nüfus Kütüğündeki Cinsiyet Kaydının Düzeltilmesi İçin Dava Açabilir mi?, istanbul 1986, s.71 ,

SEROZAN, Rona: Medeni Hukuk Genel Bölüm/Kişiler Hukuku, Vedat, istanbul 2o15, s.211.
bkz. WILL/ÖZTAN, ş239 vd.; Egki MK 29/ll'ye eklenen ikinci fıkra ile ilgili eleştiriler için bkz.
DURAL, Mustafa/öĞüZ Tufan: Türk özel HÜkuku Cilt ll, Kişiler Hutun] riıı.,'Ğt*ur'İ)oİİ,
s.123 vd. Yazarlara göre ikinci fıkra ektenmesinin asıl nedeni;'sanatseveı'; milleİvekillerinin, Bü-
lent Ersoy'un yeni kimliği ile sahneye çıkmasını istemeleridir.
bkz. GÜVEN, Kudret: Cinsiyet Değişikliği ve Hukuki Sonuçları, GÜHDF, c.1, s.1, 1997, s.68;
KAYA, s.56 vd.

(... RaPorlarda belirlenen hususlar doğuştan erkek olduğu halde, özgür iradesi ite operasyonla
erkeklik organlarını yok ettiren, psikolojik yönden kendini kadınlığa intibak ettiren ve sunİ yotla
da olsa vücudunu kadınlara özgü bir görünüme getiren kişiyi tanİmlamaktan ibareftir. oysİ ya-
rürlükteki bulunan hukuk kuralları iradi şekilde cinsiyet ağişixligine cevaz vermemektedir. Her
??\qen önce böYle bh eylem kişiljk hakkı (Şahsiyet hakkı) Uİeriİde tasarruf niteliği taşımaktadır
ki Medeni Kanunu'nun 23. maddesi buna engeldir. Zira,'bir kimsenin kanunda aİıkçZ yer veril-
meYen hallerde beden tümlüğu (ki buna cinsi tamamiyet ve onun idamesi de aaİig üzerinde ta-
sarruf etmek hakkı yoktur. O halde serbesf irade ile kişi cinsiyetini keyfince deği§tiremez, Aksi
kabul edilirse iŞ, kiŞilik hakkı üzeinde tasarrufta kalmİz, kaİuna karğı hitetere-iapı aralanmış
olur. Söz gelimi, eŞinden boş.anamayan kimse cinsiyetini değiştirereİ ve aynt ciİsten kişilerin
evli olamayacakları kuralına dayanarak evtitik bağını çazme iiiönı etde edicektir. Yine bir kim-
|e ?rkgkle. r9 özqü olan askerli\ qibi miili oörevden (Aİkerlik v(jkümüüüüğündenü kuüıİİ;av;İm
kadı,nlar icin tanınan daha erke? elnekliüik hakkı eüde
Şağlamava imk6n bulur. Her ne kadar yanlışlığın devamın@
kun öngördüğü husus, Çift o.rganlı olarak doğmuş olan (yani hünsa ğurumunda bulunan) ve za-
manla inkiŞaf eden cinsiyetile göre ametiyatla durumu açıktığa kavuşanların, işbu gerçek cinsi-
y,?t!er! ile nüfus kayıtlarındaki çelişkinin düzeltilmesini sigüamaüdır. Yig. 2. HD. E. 1986/651 K,
1 986/3256 T, 27.3.,1 986.

D.iğer ü.lkeler:. isveç (1972), F:99r.rı Almanya (1980), italya (1982), Hollanda (1985)'dır. Bu
ülkelerden Yalnızca Holland,a, T_ütEye gibi, ayn bir kanun ğXarmat yerine konuyu Medeni Ka-
nun içinde düzenlemiştir (WILL/ÖZTAN, s.227, 228}.
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ayn bir kanrrn yapılmamaslnln nedeni halkın cinsiyet değiştirmeye özendiril_

memesiydi. Haklr olarak eleştirilen'a bu iddiayabiz de katrlmryoruz,

Prof. Dr. Aydın Zevkliler, Medeni Kanun ve Cinsiyet Kargaşası başlıklı

makalesinde Medeni Kanun'da yaprlan değişikliğin sakıncalarrna diii&at çek-

miş, özellikle evli ve iireme yeteneğine sahip oianlara cinsiyet değiştirme imki_

- iu-yuo diizenlemeyi "tam bif cinsiyet kargaşasr" olarak nitelendimıişti's.

Biikaç"yıl soıra,4721 sayılr Ttirk Medeni Kanunu,nun 40. maddesi ile cinsiyet

degişikliği yeni koşullara bağlanmrş oldu-

Aşağda TMK m.40 ile korunan hut(lıki yaran açıldadıktan sorıra, bu mad_

dede düzenlenen koşullara değineceğiz.

c. TMK m.40 ile Korunan Hukuki Yarar

Cinsiyet değişikliğinin TMK m.40'da belirtilen koşullara tabi olınası, diğer

bir ifadeyle kişilerin diledikleri gibi cinsiyet değiştirememelerinde korunan

hukuki yaıann ne olduğunu tespit sonuca varrnam'izL kolaylaştıracaktır. Bir gö_

rtışe göre düzenleme ;gelişigiizel cinsiyet de$şikliklerinin önlirıe geçmeyi"

,*uçiurouıaudıfu, bu görüşe kahlamryoruz, Yukanda belirttiğimiz gibi TMK
m.4d,rn öncelikli amacr transseksüel kişilerin özel yaşamınr korumaktır. Madde

ile, çocuğun ve ailenin değişiklikten olrrmsuz etkilenmeleri önlenmeye çalışıl-
m:ştır.

Diğer madde gerekçelörinden daha detaylı olan TMK m.40,uı gerekçesin_

de; rınceki diiaenlemenin, cinsiyet değiştirme ameğatr olup başvuran kişinin
talebi halJ<ında mahkemeyi onay makamr haline getirdiği, mahkemeye takdiı
yetkisi tanımadığ, gelişigüze1 cinsiyet değişildiklerine imk6n verdiği belirtil_

miştir. yeni dtızinlemede; cinsiyet değişikliği kişiye sıkı sıkıya bğı bir hak

oljuğu için kişinin mahkemeye şahsen başıurmasr gerektiği, bu konuda iradi

temsilin de miimkiin olduğu belirtildikten sonra diğer koşullar sayılmıştır. Yine
gerekçede şu ifadelere de yer verilmiştk: Toplumun temeli olan aile hırumunun

İinsiyeti belirsiz kişiler nedeniyle sarsılmasını önlemek amacıyla öncelikle kişi-

nin evli olrnaması öngörülmüştür. Bu koşul kişinin bir yandan evliliğİni sür,

dürmesi, öte yandan bu evlİlik devam ederken cinstyet değşiklifine gitmesi,

bunu eşinin ya da çocuklarının ortak yaşantuı içinde yapmasının psikolojik ve

ahlaki tersliklerinin önüne geçmek amacıyla konulmuştur,

Gerekçenin bütiinünden hareketle, TMK m.40,m Eımaclliln, bir yandan

hansseksüel kişilerin ruhsa| sağlıklanil, manevi menfaatlerini korumak, diğer

yandan çocukların ve ailenin.bundan etkilenmesini önlemek olduğunu söyleye-

25

GÜVEN, s.58; SAĞLAM, ipek; Türk MedenT Kanunu Madde 40 Üzerine Bir Değerlendirme,

AÜEHFD., c. VllI, s. 3-4,2004, s.457,

ZEVKL|LER, s.278.

oĞUzMAN, M.Kemal/SELlçl ÖzerloKTAY-ÖZDEMIR; saibe: Kişiler Hukuku, Filiz, istanbul,

201 1, s.135; KAYA s.77.
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biliıiz. Kısırhk koşulu ve zonrnlu hormon tedavisi ile arneliyatların bu amaçlar

doğrulfusunda ele alınması gerekecektir.

d. TMK m.40'da Yer Atan Koşullar ve Özellikle Kısırlık Koşulu

(1) TMK m,40/|'de Yer Alan Koşullar

TMK m.40'ın ilk fil«asında cinsiyet değiştirme ameliyatına izin verilebil-
mesi için gerekli koşullar sayılır. Mahkeme ilk başvuruda bu koşulların varlığ-
na bakacak, koşullar bulunuyorsa sicilde değişikliğe değil, ameliyatın yapılına-

sına izin vetecelııLir. Yargıtay bir kararında, davacının cinsiyet değiştirmesine

izin verilnnesini istediği halde mahkemenin erkek olan kaydın kadın oiarak de-

ğiştirilmesine karar vermesini hekimin taleple bağlılığı kuralına aykırı bulınuş-
tuf7. Kanrmrzca, ya7nuca hökimin taleple bağlıkğ kuralı değil, TMK m.40'ın
açık ifadesi de buna engeidir.

TMK m.40lt' deki koşullar şunlardır:

1. Cinsiyetini değiştirmek isteyen kişinin mahkemeye şahsen başvurmasr,

2. Başvuranın en az 18 yaşında olmasr,

3. Evli o[mamasr28,

4. Transseksüel yapıda olmasr (transseksüelliğin ne olduğu ile ilgili açıklama-
lara çeşitli bilimsel çalışmalarda değinildiğinden'g,b|iz bunlara yer venne-
yeceğu ancak eşcinseller ve transseksüel yapıda olmayan travestiler bakı-
mından cinsiyet değişikliği ameliyatı tedavi amaçlr olmayacağı için pozitif
hukukumuz bakrrnrndan miimkün değildir, bu kişilerin cinsiyet değiştirmesi
ahlaka ve kamu düzenine ayhn göriilmektedir3o),

5. Cinsiyet değişikliğinin rü sağlığı açrsından zorunlu olmasl,

6. Üreme yeteneğinden siirekli yoksun (kısır) olmasl,

Yrg.2. HD. E.2010i1l,t00 K.2O11114833r.4l1al2011 (www.kazanci.com ET. 10.'11.2015).

Evli kişilerin cinsiyet değiştirmesi halinde evli|iğin yok hükmünde sayılacağı belirtilse de biz bu
görüşe katılmıyoruz.

ZEVKLILER, s.269 vd.; KAYA, s.59 Vd.; GÜVEN, s.59; WILL, Michael R.: Transsexuelle und
religion - eine vergleichende skizze, Prof. Dr. Bilge Öian'a Armağan, Ankara 2008. s.980;
CORRELL, Cathrin: lm falschen Körpeı Ein Beitrag zur rechtlichen und tatsaechlichen Problema-
tik der Transsexualitaet, Beck-online NJW 1999, 3372; lnsanda seksüel ayrımlaşma için ble.
ÖzrÜREL, Kısım |l, s.253-256 vd. Cinsel farklılaşmg anomalilerinin şekilleri için bkz. ÖZTÜREL,
Kısım ll, s.257. Hermafrodit ayrımları için blc. OZTUREL Kısım ll, s.259, Gerçek transseksüel -
homoseksüelliğe gizlenmiş transseksüel ayrımı için bkz. ÖZTÜREL, Kısım ll, s.273.

Transseksüalizm, dar manada, ilk defa CA|JLWEL ve BENJAMIN taraflarından "Cinsiyeti belli
bir kişinin, diğer cinsten olma isteği ve bu isteğin gerçekleşmesi için, gerekli davranışta bulun-
ması, eyleme geçmesi" şeklinde taif edilmiştir, (ÖZrÜREL, Adnan: Transeksüalizm ile
Hermafrodizmde Yasal, Tıpsal ve Adli Tıp Problemleri (Kadınlaşan Erkekler, Erkekleşen Kadın-
lar, iki Cinstiler) KlSlM lhttp://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/305/2885.pdf -ET. 10.11.2015r.

DURAL, Mustafg/ÖĞÜZ Tufan: Türk Özel Hukuku Cilt ll, Kişiler Hukuku, Filiz, lstanbul 20'15,

s.124.
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7. Son üç koşulun eğitim ve alaştinna hastanesinden alınacak resmi sağlık
kurulu raporuyla belgelenmesi,

8. tiim bunlara dayanilarak verilecek mahkeme kararı.

Bu mahkeme karan ameliyat sonucuna göre tayin edilecek cinsiyetin tespi-
tine ilişkindi. Cinsiyet değiştirmek mlimkiiçdür ama ciırsiyetsiz olmak müm-

kiin değildir, hukukumuzda ciısiyet bazen, cinsel organ, drş görünüm olarak
algılanmaktadır. Yargıtay kararına konu bir olayda cinsiyet değişikliği için ge-

rekli ameliyatlardan ilkini geçiren fakat bu ameliyat sonrasında vajinası kapalr
olan, kadrn cinsel organrna sahip bulunmayan ancak ikinci ameliyat henüz ger-

çekleştirilrnediği için erkek cinsel organı da bulurımayan davacrnıı cinsiyet
değişikliği nedeniyle sicilin değiştirihıesiıe karar verilebilmesi için ikinci ame-

liyatırı beklenmesi ve resmi sağlık kurulu raponr sunulııasr içiı imk6n tanmma-
sr gerehiğine karar vermiştir31.

Cinsiyet değiştinnek için gerekli koşullarrrı hermafroditlerbalomından aranıp
aranmayacağı tartışılabilir. Bir Yargıtay kararırıda çift cinsiyetli lcişinin ameliyat-
tan sonraki durumu dikkate alrnarak, Nüfus Kanunu'na göre adm ve crnsiyetin
değiştirilmesine karar verileceğıne karar verilmiştir.3' Öff etide hermafr oditlerin
geçirecekleri ameliyatların cinsiyet değiştirme olarak görülemeyeceği, bu kişilerin
asıl cinsiyetlerinin ortaya çıkanirnasr için ameliyat geçirdikleri, erkeldik ya da

kaduılık yanlanrun ağır bastığ, cinsiyet değişikliklerinde sorunun hormonal ya da

anatomik dış göriiniimden çok ruhsal nitelik taşıdığı kabu1 olrınmaktadır". Öyley-
se, pozitif hukukumuza göre, nüfustaki cinsiyeti ile hisseftiği ciısiyet aynr ise
zaten geçireceği ameLiyat cinsiyet değişikliği ameliyatı olnrayacak, estetil< ameli-
yat o1acaktır, bu drırumda mahkemeden izin alnmasrna gerek yoktur.
Hermafroditler bakmından, hissedilen ile nüfusta kayıth olan cinsiyet farklr ise
sicilde değişiklik yapacak ameliyata izin alınmasına gerek olmadığını düşiinüyo-
ruz, çiitıkii Kanunun bakrş açısıyla fiziksei duruma uygun bir sici1 yoktur bu ne-
denle ameliyat sonucuna göre sicilin diiaeltiknesi gerekir.

Sici1 cinsiyetinin değiştirilmesi davas1, davaçınıı yerleşim yerindeki asliye
hulcuk mahkemesirıde, Nüfus İdaresi hasrm gösterilerek açrlrr. Kamu düzenine
ilişkin olan bu davaya Cumhuriyet Savcrsrrun katılmasr sağlanmalr3a, gerekçeli
hükiim Cumhuriyet Savcrlı.ğına tebliğ edilmeli ve görüldü şerhi alınmahdır3s. _

Yargıtay karar verilebilınesi için davacrnrn adli sici1 kaydı getirtilerek aranılan

32

34

Yrg. 2. HD. E.2o05l17485, K, 2006/1343, r. 13l2l2oa6 (wıtıw.kazanci.com ET. 10.11.2015);
http:/iwww.lexpera.com.trlcaseLawsicontent.aspX?SoPl=YA8O1D2006213K20061 343E20051
7485&Doc=YARGITAY_TR. (ET. 10-1 1.201 5).

Yrg. 18. HD. E.2012180,K.2012l4125T.19l4l2o12 (Www.kazanci.com, ET. 10.'l1-2015).

ZEVKL|LER, s.268, 269; WlLL, s.98O.

bkz. Yrg.2. HD. E. 2O02t3556,K.20O2l4451,r.2gl3l2)O2 (wvwv.kazanci.com ET. 1O.'1'1.20'15).

Yrg.2. HD. E.2003l4877, K-2003/6018,i.24l4l2OO3 (www.kazanci.com ET.'10.,11.2015).
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kişilerden olup olmadığının belirlenmesi gerektiğine karar vermiştif6. Ameliya-
tın yabancıl ara daaynı prosediirle yapdrnasl miimkiindilf?.

Kanuni dtizenleme, başvuranrn 18 yaşını doldurulmuş olınasınr aramakta-

Oır. ÖgretiOe bu dtizenlemeyi uygun bulan'8, başvurarun ergenlik çağma girmiş

olmasrnr yeterli gören ya da olağanüstii durumlarda buna imkön tanınrnasrnr

savunan yazar|ar vardıfn. Aşağıda belirteceğimiz gibi §antin'de altı yaşındaki

bir çocuğun cinsiyetini değiştirmesine izin verilmiştir ancak bu ülkede ameliyat

koşulu bulunmamaktadır. Almanya'da yasa ile 25 olarak kabul edilen yaş smf1

1993 yılında Anayasa Mahkemesi tarafindan iptal edilmiştit'o.

Maddede belirtmeye gerek görülmemiş oisa da kişjnin ayırt etme güciine

sahip ofunası gerekit'1. Vesayet altındaki ergin]erin başvurularında vasinin izni
de aranmaktaduf'. Aksi görüşte olan DuraVÖgtız'e göre 18 yaşından büyük

sınırlı ehliyetsizlerin bizzatbaşvurusu yeterlidif. Akipe_lc/Akıntiirk/I(araman da

bunu kişiye sılı sıkıya bağiı hak olarak görtir ve DuraVÖğtlz ile aynı fftirdedir-
let'a. Bize göre de hakkın niteliği itibariyle vasinin izrııne gerek yokfur.

sağlık bakrırundan ağr sonuçlan olabilecek bu ameliyat için üst yaş slnffi

da düştinülebilir, nitekim kişinin hayatınr önemli risk altına sokacak ameliyata

vereceği nza TMK m.23'e aykın görülebilir. Almanya'da yaşlı biı transseksüel,

sağlığı açısından tehlikeli olduğundan ameiiyat o1ınak istemediğini beyan et-

mişti/s. Kanımızca, zorunlu ameliyatı hukuka aykırı bulan yeni gelişmeler kar-

şısmda bu tartışmaya yer olınayacalıiır.

(2). TMK m.40/ll'de Yer Alan Koşullar

TMK m.4OlII ise ntifus sicilinde cinsiyet değişikliği yapılabitıesi için ko-

şulları diizenler, Yaıgrtay'rn da belirttiği gibi 40. maddedeki koşullara göre

37

38

Yrg.2. HD. E.201O/1 11OO K.2O11114833T.411012}11 (www.kazanci.com ET, 10.11.2015).

bkz. aynı yönde HAKERI, Hakan: Cinsiyet Değiştirme Hukuku, http://vıww.sdplatform.comi
Dergil756/Cinsiyet-degistirme-hukuku.aspx (ET. 1 0.1 1.201 5).

SAĞLAM, s.460.

BAŞARA, Gamze TURAN: Türk Medenİ Kanunu'nun 40'ıncı Maddesi Kapsamında Cinsiyet
Değişikliği ve Hukuki Sonuçları, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Dergisi, S: 103, Kasım - Aralık,
2012, s.251 .

BVerfGE 88,87, CoRRELL,l23; SAĞLAM, s.459 dn.,l1. Sınırlı ehliyetsizlerin ameliyatları için
bkz. Yrg. ,l8. HD. E.2O12l8O, K.2012l4125 T. 191412}12 (www.kazanci.com ET- '10.11,2015).

AKIPEK, Jale/AKlNTÜRK, TurguUKARAMAN, Derya ATEŞ: Türk Medeni Hukuku Başlangıç
Hükümleri Kişiler Hukuku, Beta, İstanbul 2014, s.4941, ATAMER (internet kaynağı sayfa yok);

SAĞLAM, s.460.

ATAMER (internet kaynağı sayfa numarası yoktur).

DURAUÖĞÜZ, s.126.

AKiPEI(AKINTÜRI(KARAMAN, s.494; aynı yönde SERT, Selin: Türk Medeni Hukukunda
Cinsiyet Değiştirme, TBB Dergisi, S. 1 18, Mayıs 20'l5 Ankara, ss.255-270, s.260.

PFE|FFER,Anna: Das TranssexuellengeseE _ Leid oder Segen?, Beckonline (ET.22.02.1016),

41

42

43

M
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ameliyat izni verildii<ten sorua davacr ameliyat olduğunu resmi sağhk kurulu
raporuyla doğruiarsa niifus sicilinde değişikliğe iziı verilir'u, Bu koşullar:

1. TMK m.40/I'e göre verilmiş izne bağlı o1arak amaç ve tıbbi yöntemlere
uygun ameliyatın gerçekleştırilmesi,

2. Bu ameliyatın gerçeldeştirildiğnin resmi sağlıJ< l<ı-uulu raporuyla kanrtlanması,

3. Tüm bunlara dayanıiarak verileçek mahlteme kararrdu.

Cinsiyet değişilJiği karan ile nüfus sicilinde gerekli düzeltme yapılır. Dü-
zeltme yapılması değişikliğe ilişkin şart olmayıp bir düzen hükmüdüra'.

Hukukumuzda sicil cinsiyetinin değiştirilmesi haklanda diizenleme bulun-
madrğı dönemde ameliyat olan transseksüellerin sicilinde değişildik yaprlrnasrnı
kabu1 etmeyen Yargrtay, açık düzenleme gelince, fuhaf ama kanrmrzca doğru

şekilde, gönişünden dönmüş, düzenlemenin tersine kararlar vermiştir. Yülçsek
mahkeme, davacının A-lmanya'da geçirdiği ciıı.siyet değişikliği ameliyatrndan
sonra dava açmas1 durumunda değişikliğe izin verilmesi gerektiğini belirterek
yerei mahkeme kararırrr bozmuştura8. Diğer bir kararda da izın alınmadan ame-
liyat olunması durumunda dahi, hastaneye sevk edilerek almacak sağlık raporu-
na göre karar verilmesi gerektiğine, cinsiyet değişildiği davalarınrn kamu diize-
nine ilişkin olduğuna değinilmiştirag. Başka bir karannda ise Türk vatandaşh-

ğından çıkan, sorıradan Alman vatandaşr olan kişinin o Ülke mahkemelerinin ad
ve ciıısiyet değişikliğine ilişkin verdiği karann tarunmas1 1a|efoinin, TMK
m.40'daki koşullar oluşmadığından reddedilemeyeceğiıi bu durumun tek başına
Türk kamu düzenine aylonlil< oluşturmayacağını belirtmiştiruo, 51.

Ögretide de fiili durumu kabullenmenin gerektiği fakat ameliyat1 yapana ve
olana cezai yaptırım uygulanması gerektiği belirtilmektedir52, Biz bu fil«e ka-
tılmıyoruz, Ttirk Ceza Kanunu'nun 101. maddesinde nza drşr krsırlaştrrma suç
olarak düzenlenmiştir, bunun dışında bir hekimi tedavi yaptığı, kişiyi tedavi
gördüğü içiı cezalandırabilmek, ancak bu konuda açık hül«im varsa milırıl«in
olabilir, böyle bir hiikmün meşruluğu da tartrşmaya açık olacai<tır.

_ Mahkemenin karanyla nüfus kaydında cinsiyetin ve adrrı değştirilmesi söz ko-
nusu olacaktır, durumun doğasr gereğ davacr ameliyat ile geçmiş olduğu cinsiyete

46

47

4B

49

50

5f

52

Yrg. 2. HD. E.2O10|111O0 K.2011114833 T.411012011 (www.kazanci.com ET. 10.11.2015).

DURAL/ÖĞÜZ, s.127.

Yrg,2. HD. E. 2009/19039, K.2010120942,r,13l12l2O1O (wııv.kazanci.com ET. 10.11.2015).

Yrg. 18. HD. E.2O02l4281,K.2a02l6855,T.17l6l2ao2 (www.kazanci.com ET. 10.1 1.2015).

Yrg.2 HD. E.2009/9678, K.2oa9l22a9o,r.21l12l20o9 (ı,trır,v.kazanci.com ET. 10.11,20,15).

Belirttiğimiz son kararlardaki kamu düzeni kavram]arından ilki 6,100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanunu ikincisi 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun anla-
mlnda ele alınması gerektiğinden birbirinden farkIldır, bu nedenle kararlar arasında çelişki bu_
lunmamaktadır.

DURAL/ÖĞÜZ, s.127,
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uygun bir ad seçecektir, bu durum zaten kendiliğınden hakh neden oluşturmaktadır

oü. nnı m,27l1). Bir davada çift cinsiyetli çocuğun (niifusta erkek kayıtiı) Rıd_

van oian ad:ıın Aydeniz olarak değştirilınesi talep edilrniş, Yargıtay, ameliyattan

sonraki durum değİriendirilerek 5490 SK.a göre karar verilınelidir demiştit'3,

(3). Sicil Cinsiyetinin Değiştirilmesinde Kısırlık Koşulu

TMK m.4g'daki en tartışmalr koşullaıdan biri kısırlıktır. Y.Y./Ttlrkiye ka-

rarrnda da |HAM, bu koşulun gerekliliği konusunda ikna edici kanrtlarıı sunu-

lamaüğını belirtrniştir. Kanunda olduğu gibi Yargıtay da kısnlrğr, sicil cinsiye-

dnin d;ğiştirilmesinde bir koşul olarak kabul etrnektedir.e,

TMK m.40'ıhazırlayanalt komisyonda yer alan Zevkliieı, İ,ireme yetene-

ğine sahip evli kişilere bu imkönın tanrnmasrnın Anayasa'da yer alan favor
-matrimoİlum (a||ennkorunmasr) ilkesine aykın olduğunu, uzun yıllar çocuk-
ların baba olarak hitap ettikleri kişiyi başka erkeklerle ilişkiye giren kadın

olarak gördüklerinde uyımsuzluk yaşayacaklarrnr, bunairma gireceklerini

belirtmiştit''.

DuraVÖğüz, evli olmama ya da iireme yeteneğinden siirekli yoksun olına

koşulunun araffiIaslnrn, gerekli olduğunu evli ve çocuk sahibi kimseye cinsiyet

değiştirme imk6nı tailnmasrnın kabul edilemeyeceğini, bunun Anayasa'nın 44,

maddesindeki devletin aileyi koruma ilkesine aykırı olduğunu ve çocuHar ba-

kımrndan da önemli sorunlar y aratacağınıbelirtrnektedirlet'6.

Atamer, Başara, Güven, Kaya ve Sağlam, klsırlık koşulunu olumsuz yönde

eleştiren yaznlardandır. Alman kanrrnunda önernli olanın cinsiyet değ§ikligi
ameliyatını geçirmek ve bu ameliyat sonrası krsu buiunmak olduğu ıurgulana-

rak Tiirk Kanun koyucusunun durumu yanlış anladığı belirtilıniştir. Kısırl-ık

koşulunrın uygulamayı sınırlandırüğr, bu haliyle maddenin yalnızca doğuştan

iıreme yeteneği bulunmayan transseksüellere ve hermafroütlere tatbikine neden

olacağr, önceden çocuk sahibi olanların cinsiyet değiştirmelerine engel o1un-

-*u., gerektiği savunulmuştur. Özet olarak, yazar|ara göre, losırlık koŞuiunun

cinsiyet değişikliğinin hukuken kabulü aşamasrnda, ameliyatınrn doğrulanması

konusundaki sağlık kurulu laporu içinde aıanmasl gerekmektediru7,

Yrg. 18. HD.E.2o12l8o,K.2o12l4125r.§l4l2012 (www.kazanci.com ET. 10.1:1.2015).

Yrg. 2. HD. E.2009/19039,K.2o1ol2o942,T.13l12l2o10 (www.kazancirc9m _El. 10.11.2015),

vĞ. z rıo. E.2oo5l2o746, K.2006/5916, r.2ot4t2oo6 (www,kazanci.com ET, ,l0.11.2015).

ZEVKL|LER, s.279. Sert de evli ve çocuğu olan kişi|erin cinsiyet değiştirmesine izin verilemeye-

ceğini aksi yöndeki düzenlemenin Anayasa,ya aykırı olacağını söyler (SERT, s.260).

DURAUöĞÜZ: s.124, 125,

ATAMER (internet kaynağı sayfa numarası. yok), dn. 19; BAŞARA,s.255; GÜVEN, s.65; KAYA,

s,79; SAĞ'LAM , qaq ia.fayrıĞa bkz. ERLÜLE, Fulya: 6098 sayılı Borçlar Kanunu,na Göre Be_

densel Bütünlüğün ihlaüinde Manevi Tazminat, Seçkin, Ankara 201 1 , s.219.

Belirtmek isteriz ki yazaflarn eserlerinden sonraki bir tarihte Alman Kanunundaki koŞul Anaya-

sa'ya aykırı bulu4arak iptal edilmiştir;

54

56
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I(sulık koşulunu biyolojik veya psişik olarak geniş anlamanm yani üreme-
leri biyolojik olarak mümkün o1sa da karşı cinsle iii$<iye giremeyenlerin de

kısır kabul edilmeleri gerektiği iieri sürülmüşhit'u.

Görüldüğü gibi Türk Hukuku'nda konu tartrşmalıdır. Kısırlık koşulu, do-

ğuştan ya da sonradan kısırlık şeklinde anlaşılabilir. Sonradan lasırlık duru-
munda davacmrn önce<ien çocuğunun ya da altsoy-ınrrn veya örneğiı bebekken
edindiği evlatlığınrn olup olmamasr ayn tarhşmalara yol açabilir.

Madde gerekçesinde, "evli olmama" koşuiu ile, cinsiyet değişildiğinin eşin
ya da çocuklann ortak yaşantılan içiıde yapılmasının psikolojik ve ahiaki
olumsuz sonuçlarrnın engellenmek istendiği görtilmekledir, Çocuğu olan ama
evli olrnayanların cinsiyet değ§ikliğinde nasil karar verileceği belirsiz bir du-
rumdur. Kanunda çocuğunun bulunmaması koşul değildir ama evli olmama ve
l<rsu oLma koşuluyla birlikte, Kanunrrn çocuğu ve aileyi koruma amacı düşünül-
düğünde soruya olumşuz yanrt verilebilir ancak unutmamak gerekir ki madde-
nin öncelikli amac1 transseksüel kişinin sağlığma kaı,uştunılmasrdır. Bu neden-
Le, pozitif hukukumuz bakrmrndan, çocuğu olan ama evli ofuıayan kişiler sicil
ciısiyetlerini değştirebilirler. Evli kişilerin ise çocuğu olsun olmasın cinsiyet
değiştirmesi, Kanunun açık ifadesi karşısında mümktin değildir.

Fikrimize göre, aşağıda açıklayacağımrz yeni gelişmeler Türk Hui<ukunda
da kabu1 edilirse, hem transseksüelleriıı hem de çocuklannrn yaşayacakları
olumsuzluklar azalaca\<tır, çiinkti her transseksüel yapıdaki kişi ameiiyat oLmak
ve fiziksel göriinüşünü tamamen değiştirmek arzusunda değildir. Zateıı arzgsu
dışında kişiyi böyle bir ameliyata zorlamak da evrensel hukuk kurallanna ve
Anayasamrz'a aykrıdır. Diğer yandan, evli olmama yasağının devamı uygun
olacaktır. Aşağda belirteceğimiz gibi Hollanda'da bu koşul, eşcinsel birliktelik-
1erin hukuken kabuiü ile kaldırılmıştır. Aksi durum yani evli kişinin cinsiyet
deği$tinıesi, aile hukuku bakrmuıdan önemli sorunlara yoi açacaktrr,

2, Diğer [İlke HukuklarınıIa

Ülkemizin de tiye olduğu Armıpa Konseyi'nin organları konumuzia ilgili
çeşitli kararlar almrştrr. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, cinsel yöne-
lim ve cinsiyet kimliği temelli aynmcrhk hakkmdaki 29 Nisan 2010 tarihli
1728 (20|0) sayılı Tavsiye Kararında, transseksüelleriı intiharlarına neden
oiabilen ayrımcrlığı, insan hakkr ihlallerini önlemek amacryla; kısırlaştrrma,
hormon tedavisi gibi tıbbi süreçlere gerek olmadan tercih edilen cinsiyete
uygun resmi belgelerin verilmesini önermektedir, Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi'nin CM.ıRec(2O10)5 sayılı Tavsiye Kararrnda ise cinsiyet değişikli-
ğine getirilen ön koşuiların kötiiye kullanilmaması için yeniden geLiştirilmesi
tavsiye edilıniştir.

" BAşARA, s.264; SAĞLAM, s.467,468.
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Avrupa Konseyi'nin üyelerinden 29 devlets, kısırlaştırma koşulunu aramak-
ta, Almanya ve Ar,usturya'da Anayasa'ya aykrrr bulunduğu için; Macaristan,
Portekiz, İsPanya ve Birleşik Krallık'ta ise mevzuatta bulunmadığından kısırlaş-
tırma koşulu yoktur. Rusya Federasyonu'nda yasal dayanak olmasa da bazı
nüfus sicil müdürlükleri kısırlık koşulrrnu öne sürmektedir. Diğer 11 üye devlet-
te ise belirli bir düzenleme ya da uygulama bulrrrımamakiadıruo.

a. İsviçre

ısviçre'de sicil cinsiyetinin değiştirilmesi konusunda yazı|ıbir kural yok-
fur ve talepte bulunanın yerleşim yerinde açılan bu davalarda mahkemelerin
kararları tek tip değildir ancak son yıllara kadar kısırlık, koşul olarak afanmlş-
tır61. 1945 Yılında Neuchatel Kanton Mahkemesi, kişinin cinsiyetinin yalnızİa
fiziksel değil ruhsal niteliğe de bağlı olduğunu, bunlar u.u.rodu çatışma oldu-
ğunda kişinın cinsiyetinin (erkek veya kadın) araştırrlması gerektiğini ifade
etmiştir62.

Federal Yüksek Mahkeme, cinsiyet değişikliğini ''geri dönüşü mümktin ol-
mama" gibi muğlak bir ölçütle sınırlandrrmrş*, tlu ifajeyi birç& kanton mah-
kemesi "kısrrlaştrma şartı" olarak anlamıştır. Diğer yandan bu koşulun beden
büttınlüğüniin ihlali anlamına geldiği ve temel hak ve özgürlüklere aykırı oldu-
ğu salıınulnalladır. Öğretideki bu yeni sayılabilecek glrıişıın etkisi ile bazı
kanton mahkemeleri, örneğin, Zürih İstinaf Mahkemesi i şutat 2011'de verdiği
kararda, lasrlaştrrmayı koşul olarak aramamrştır. Aynı şekilde, Jura İstinİf
Mahkemesi de 26 Hazıran 2012 tarihli kararrnda kısırlaşhrmaya değinmi:miştir.
Porrentruy ilk derece mahkemesi (3 Eylül 2012) ve Bern-Mittelİ and İstinaf
Mahkemesi (27 Temmuz 20|2) daha da ileri giderek, ne hormon alııa ne ciıısi-
yet değişikliği operasyonu ne de krsırlaştınlmış olma şartınrn gerekmediğine
htikmetmişlerdir. Bu son kararlara göre, doktor raporu ," drş görünüşün uygun
olmasr yeterlidirGa.

6,1

63

64

BelÇika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs (Rum Kesimi), Çek Cumhuriyeti, Dani_marka, EstonYa, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Yunanİstan, izlanİa', İtaİyr-,-1"tonya, Malta,Moldova, Kulq.d3g, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, San Marino, sır6iiirn, siJujtvr, ir:veç, lsviçre, Türkiye ve Ukrayna.

Discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Europehttp://www.coe.inWCommissioner/Source/LGBT/LGBTStudyzoı Ğn.par n"İrp] Konseyi C oM M I S S l O N E R F O R H U M A N R l G H T S; http//ıınıvw.coe.irİWCornİi..ioner/Source/
LGBT/reporVPartS.pdf s.85, 86.

özıeıınruııı, s.z+o.

KocAyUsUFpAşAoĞLU, s.50.

ATF/BGE 119 ll 264 (para. 6).

Bern-Mittelland Kanton Mahkemesi ClV 12 1217 J^c (12 Eylül 2012) nak. KÖHLER,Richard/RECHER, Alecs/EHRT, Jlıi_a, Lega| Gender i""ognition in 'europe ıoolkit,Transg_ender Europe, December _zoıs 1nltp:ııtgeu.org/wp-con"tenvupıoaosızo 15lo2lTcEu-
Legal-Gender-Recognition-Toolkit.pdf) s.42, a3.
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Diğer yandan İsviçre Federal Nüfus İşleri Genei Müdürlüğii, 1 Şubat 20t2
tanhinde, bölge makamlarından, cinsiyetin yasal olarak değiştirilmesi için h-
sırlıkla veya lcarşı cinsin cinsel organlarının yapılmasıyla sonuçlanan cerrahi
müdahaleleri ön şart olarak koşmanıalarını talep etmiştir65.

b. Almaııya

Almanya 1980 yılında Transseksüeller Yasası (Transsexuellengesetz -

TSG) olarak biiinen "Ön Adların Değiştirilınesi ve Belirli Hallerde Cınsıyet
Tespiti Kanunu"nu (Gesetz über die Anderung der Vornamen und die

Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Föllen) kabul etti.

İsveç yasasından esinlenen fakat daha ağır koşullar getiren66 bu düzenlemede
kabul edilen asgari 25 yaş srunil Anayasa Mahkemesi, eşitlik ilkesine (Aıaya-
sa m.3) aykın buiarak iptal etti67.

I(anunrrn 1. ve 8. maddelerinde; kural olarak Alman veya AJınanya'da ofuran
vatansa ya da göçmen kişiler; transselsüel yapıda olııak, üç yıldır hissettiğ cinsi-
yete uygun yaşamak, kısır o1mak, diş cinsel orgarılanru ameliyat ile değiştirmiş
olınalq evli oimamak koşullan ile sicil cuısiyetini değştirebilirlerdi. Aırçak Anaya-
sa Mahkemesi, 11 Ocak 2011 tarihli karannda68 cinsiyet değşikliği ameliyaü sonu-

cıında kısırlaşma koşuhuıu, kişinin cinsel kimliğini belirleme hakkının bir kişisel
değer olması nedeniyle Aıayasa m.1,2/I ve II'ye aykın buldure. Somut olayda 62
yaşındaki erkekten kadına transseksüel kişi, bir kadın ile hayat birlikteliğinin ta-

ruffnaslnr talep etmiş, ancak trans kadın gerekli ameliyatı olmadığından l(anrınen
erkek olduğu, al.n cinsiyetten kişilerin hayat birlikteliği yaşayamayacaldan gerekçe
gösterilerek talep reddedilrriştir'o. Aıayasa mahkemesi zorurı.lu lılırıan hormon
tedavisi ve ameiiyatlann insan sağlığ bakımından taşıdığ risldere değınmişti/1.

Kanrrnrın üukanda beiirttiğimiz maddeleri iptal edilince bugün bir belirsiz-
lik oluştu, bazı mahkemeler davalarr bekletirken7', bazıları losırlı]< koşulunrr

uu Y-Y. v. Türkiye kararı, s.20, 58.

'u SCHERPE, Jens M.: The Nordic Countries in the Vanguard of European Family Law, Stock-
' holm lnstitute for Scandianvian Law ,1957-20'10, (http://www.scandinavianlaw.se/pdf/S0-17.pdf),

s.281,282.
u' öZTAN,nivlıL, s.247; KAyA, s.68; sCHERpE, s.282.
u' 1BuR 3295to7.
u' BV".fG 32g5to7 11.01.2O11 PFE|FFER; CORRELL; ayrıca bkz, SACHS, Michael: Grundrechte

Algemeines PersönIichkeitsrecht- Verfassungswidrigkeit der Voraussetzungen für die
personenstandrechtliche Anerkennung des empfundenen Geschlechts, JuS 2011, 759, Beck-
onlİne; KÖHLER RECHERyEHRT, s.42, 43.

'o Okuyucunun aklına, evienme yolu ile trans kadın ile partneri arasında, hayat birlikteiiği olmasa
da evlilik yolu ile hukuki bağ kurulabileceği gelebilir. Ancak doğal olarak kendini kadın o]arak
hlsseden kİşi erkek görünümü altında hukuki bağ kurmak istemeyecektir, istememiştİr de...

71 WIELPÜTZ, Saskia: die neue grosse Lösung ist vor allem eins: klein - Die Reform des TSG
durch das BVerfG Beck-online NVwZ 2011, s.474.

" RAppoLE, 
".206.



aramadafl sicil cinsiyetini değiştirrn e kararı veriyorlar. son olarak belirtelim ki,
bu YasaYa yöneltilen bir eleştiri de TSG m.9,daki ameliyat oırnlou, önceki cin_siyete dönme imkönıydı ve kanun, ameliyat olmadan isim değişikliğ i (kleine
lösung) ve cinsiyet değiştirme ameliyatı (ş;rosse tösung) olınak tızere iki çözümgetiriyordu.

c, isveç

İsveÇ'te 1972 taihli. "Belirli Hallerde Toplumsal Cinsiyetin Belirlenmesi
Yasası"nda (om faststiillande av könstillhörighet i vissa fall'I972:|ıırr;, İsveç
yatal$aşı olma, 18 yaşml doldurma, evli olmama, transseksüel yapıda olma, vekısırlık koşullan aranmaktaydr7a.

12 Ara|ık 2012 ta/,ho,de İsveç İdari İstinaf mahkemesi (1968-12 sayılı ka-,".);1.TJ"utırma koşulunun özel hayatı ihlal ettiğini belirtmiş, İsveç Anayasası
ve IHAS'rn 8. ve 14. maddelerine ayl«n bulmuş*. ı Temmuz 2d13'te'İsv;;

Norveç'te de, İsveç'teki yeni düzenlemeye benzer bir yasa için yiırüttılen
kampanyanın sonuç verdiği76 ve bir taslağın parlamentoya sunulduğu bildiril-
mektedir.

d. Danimarka

Danimarka'da I1 Haziran 20|4'te yeni düzenleme yapılmış ve sağlık rapo-
ru, (losırlık, ameliyat) koşul olarak aranmamrştir. Fakai urş*r, içın, talepten
sonra altr aylık bekleme, kararınr gözden geçirme stiresi soz konusudurr7.

e. italya

1982 yılında ita|ya, "Cinsiyet Değişikliğinin Tanrnması Hakkında Kanun''
§orme in Materia di Rettificazione di Attribuzione di Sesso)'u kabul etmiştir.
Kanrrna göre, baŞvuranın 18 yaşmı doldurması gerekir fakat mahkeme karan ileyaş smı,rm doldurmamrş olanlar da ameliyat olabilir7s. kanun losırlık koşulunu
aramamıştır7g, ayrıca bu yasada, seleflerinin aksine, İtaıyan vatandaşı olma ko-
şulu da yoktur8o.

+so ı i«üHro, 15 (2) 2016: 439-464 Emre cUMALloĞLU

SCHERPE, s.280,281.
özTANMlLL, s.246; SCHERpE, s.280.
RAPPOLE, s.209; Y.Y,/Türkiye kararı s.57.
httP://WwW.aci|eylem.org.trleylem_detay.php?q=209 Uluslararası Af Örgütü, Norveçli transsek_süe| John Jeanette ve diğerleri için, zorünlu tı'nUl uyg;lamalar olmaOanİnlzİı, uİaİılanilir ve şef-faf cinsiyet değiştirmelerine olanik sağlayacak ui,. oli"nı"r" t.ı"p Jvtilr." "'"'
RAPPOLE, s.2'10.

KAYA s.68, 69.

ATAMER dn. 19.

SCHERPE, s,282.
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f. Hollanda

Hollanda 1985 yılında Medeni Kanun'unda §ieuw Burgerlijk
Wetboek) değşiklik yaparak cinsiyet değişikliğini düzenlemişti (m.28-28c)-

İlgili maddeler İsveç yasaslna benzemekteydi ve kısırlığr, ameliyatr, 18 yaşı
koşul olarak aramaktaydı. Evli olııama koşulu 2001 yılında eşcinsel birlikte-
liklere izin verilınesiyle kaldırıldı, cinsiyet değiştirme imk6nı, yasa1 yolarla
en az bir yıldır Ülkede ikamet eden yabancrlara da tanınmaktaydr'1. krsrrlrk
koşulu ameliyat sonrasında, nüfus sicilinde değişiklik yapılabilmesi aşama-

srnda aranryordu82.

2013 yılında yapılan değişiklikle Kanun; 1) 16 yaşını doldurmuş fanssek-
süellerin diğer cinsiyete geçme taleplerini ve 2) bu değişikliğin sonuçlan ve
müiyeti konusunda bilgi sahibi olduklarrna, buna onay verdikleriıe ilişkin
uzman raponrnu yeterli saymakta, kişinin vücudunda değişiklik yapan bir ame-

liyata gerek gömıemelıiedir83.

g. ABD

Federal ve eyalet mahkemeleri cinsiyet değişikliğinin nüfus cüzdanr ve
sİirilcü ehliyetine işlenmesi için kısırlaştlnnayl zorunlu kılmamaktadrrlar8a.

Fakat bazı eyaletlerde cinsiyet değişikliğine yönelik ameliyatlar, farklı dü-

zeylerde olsa da, zorunlu tufulabilmektedir. Sosyal Güvenlik İdaresi daha

önce sicilde değişiklik için cinsiyet değişikliği ameliyatınr zorunlu krlarlçen
|4Hazıran2013 tarihli karurıyla, cinsiyet değişikliği ameliyatını aramamak-
ta, hükilınet tarafindan hazırlaıaı cinsiyet değişildiğine ilişkin belgeyi veya
mahkeme kararrnr ya da cinsiyet değişikliğine ilişkin uygun tıbbi tedavinin
yapıldığına ilişkin ilgili doktor raponrnu yeterli görmektedir8s. Alabama,
,Kentucky, Missouri, Oklahoma, Pennsylvania ve Virgiıia gibi bazı eyaletler
ise sicil cinsiyetlerinin değiştirilmesinde estetik ameliyatr mecbur tutmakta-
du.

Bu konudaki yasa tekliflerinde yer alan ameliyatlarrn, maddi güçlüğü olan
kişiler açısından zorluk yaratacağ., nüfus ciiedanr, ehliyet gibi belgelerde sicil
cinsiyetinin yer alınasrnırr transseksıiel kişilerin aynmcüğa, tacjz ve şiddete
maruz kalınalanna neden olduğu belirti]rnektediruo.

8,|

84

SCHERPE, s.283.

ATAMER, dn.19.

MPPOLE, s.206.

NIXON, Laura: The Right to (Trans) Parent A Reproductive Justice Approach to Reproductive
Rights, Fertility, and Family-Building lssues Facing Transgender People, 20 Wm. & Mary J.
Women & L. 73 (2013), http://scholarship.law.wm.edu/wmjowUvol20/issli5, s.89 (E-T.

10.04.2016); Y.Y./Türkiye kararı, s.58.

RAPPoLE, s.212,213,

NlXoN s.89.
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h. Arjantin

Arjantin'de 8 Mayıs 2012 yılında, "Cinsel Kimlik Yasasl" (Ley de
Identitdad de G6nero) kabul edildi. Bu kanuna göre; fizyolojik ya da psikolojik
bif tlbbi kanıt gerekmeksizin kişinin talebi üzerine sicil değişikiiği yapılmakta
ve gerekli resmi belgeler verilmektedir. Onbeş gün kadar alan süreç ücretsiz-
dif?. Çocuklann da, velilerinin nzası ile cinsiyet değiştirmesi mümkiindür. Bu
yolla 2013 yılında, altı yaşında bir çocuğun cinsiyeti değiştirilıniştir88. Yeni
Kanunun kabulünü takip eden ilk üç yılda üçbinin üzerinde cinsiyet değişikliği
olrnuşfur8g.

i. İrlanda

hlanda'da senatör Katherine Zappone tarafindan 27 Hazıran 2013'te teklif
olunan bir yasa taslağıyla §antin'deki yasaya benzer bir düzenleme önerilmiş-
ti90. Bu taslak bazı değişikliklerle Gender Recognition Act 2015 adıylayasalaştı.
Kanuna göre evli ya da medeni birlikteliği oknayan, kural olarak 18 yaşını dol-
durmuş (16 -18 yaş arasl mahkeme karan ile) kişiler sicil cinsiyeti değişikliği
içirıyazıLıbaşr,ııruda bulunabilmekte, 90 gıinlük bekleme süresi sonrasında yeni
sicil cinsiyetini elde edebilmektedirg1.

|. Avusturya

Aırısturya, Kişisel Durunrlara İllştin Kanun'da (Personenstandsgesetz),
konuya ilişkin bir hiikiim, bu nedenle de açık bir kısırlık koşulu buiunmamakta-
dır92. Ar.usfurya Aıayasa Mahkemesi (03 Aralık 2009)'3 ve İdare Mahkemesi
(27 Ocak2009)94, sicil cinsiyetinin değiştirilmesi için, ameliyatın, diğer cinsin
fiziksel göninüşüne sahip olmanın koşul olarak öne sürülemeyeceğine, diğer
cinsiyete ait hissetmenin yeterli olduğuna karar vermişlerdir. İdare Mahkemesi
kişiyi ameliyata zor|ayarak iş ve sosyal hayatının tehlikeye atılamayacağına
dikkat çekmiştirgs.

k. Birleşik Krallık

Birleşik Krallık, hukukunu İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ile uyumlu
hale getirmek için 2004 yılında Cinsiyetin Tarunmasr Kanunu'nu (Gender

87

88

8s

90

92

94

95

KÖHLER/RECHERYEHRT, s. 1 3, 49,

RAPPoLE, s,211; KÖHLER/RECHERyEHRT, s.49 vd.

KOHLER/RECHEFYEHRT, s.60 vd.

KÖHLER/REcHER/EHRT, s.55.

Kanun metni için bkz. http://www.oireachtas.ie/documents/bilIs28/actsl2015la2515,pdf (E.T.
12.04.2016),

ATAMER, dn. 19; RAPPOLE, s.206.

1973/08-13 (KÖHLER/RECHERyEHRT, s.42; Y.Y.ffürkiye kararı s.57).
20081 17 10054 (KOHLER/RECHER/EHRT, s.42).
RAPPOLE, s.206.
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Recognition Act 2004) kabul etti. Özgürliikçü o1arak niteienen bu kanun; Alnsl_

yet d;ğişikiiği için 18 yaş koşulu aramlş, fakat değişildiğe izin gibi bir sürece

y;;;;;dtfu. s,. rredenıe kısrlık ya da herhangi bir ameliyat şarh da.yokh,ır,

iıtıylelikle si|ilde erkek olan kadmın çocuk doğurması mümkiindür. Evli ya da

.ş.ins.lbirliktelikyaşayanlardacinsiyetdeğişikliğiiçinbaşvurabilirlerfakat
başı,ıırulan eviiiik veya lirliı.t.ılı. devam etiği sürece asl«da kalır ve kendileri_

,. u"im ur belge verilir bu belge ile evliiik veya birliktelik sonlandırılabilir,u,

l, Japonya ve Singapur

Japonya'da 16 Temmuz 2004 tarihinde kabul edilen yasa; en az iki uzman

tarafindan Verilen rapor ile 20 yaşlnr doldurmuş, evli olmayan, 20 
.yaşından

kiiçükçocuğubulunmayan,içısrrolanvegeçmekistediğicinsiyetindrşiireme
o.jurr*u ,uilip b.,lonur, lcişilerin sicil cınsiyetlerini değiştirebileçeklerini lrabul

etmiştir.Drşüremeo,gu-ousahipolmakoşulununözelolarakbelutilmesini,
İuporlur- kaplıcu, hamam klllttlrtlne bağlayan ve buna karşr çıkan görüşler

mevcuthııg7.

JaponyagibiSingapur,dadaameliyatdAhilberuerşartlarınolduğu,fakat
yaş sınln bulunmadığr belirtilmektedif8,

lll. sONuç

Sicil cinsiyetinin değiştirilmesi için zorunlu hormon tedavisi, ameliyat ve

1iısirlık koşulu; ozelhayita, vücut bütiinlüğüne ve kişinin manevi varlrğmr ge_

1iştirme haİ<kma yönelik hukuka aykrrı müdahalelerdir,

Türk Hulnrkunda bu koşullardan; ameliyat (TMK m,40/I} ve krsır olma

toşrir, (TMK m.40/I) bulunmaktadrr, Transseksüel kişinin belli bir hrrlcuki drr_

ruma uiaşabilmesi, diğer insanlar gibi hissettiği kimliği ile toplumda yer alabil_

mesi için one stırtılen koşullarr, transseksüel kişi, bu koşullan yerine getirmeyi

istemesedelçabuiedecektir,bununzorlakabulo1duğunusöylemekmümktin-
dür. Bu nedenie TMK m.40,daki ameliyat ve kısır olma koşullarının kişinin

nzaslna uygun olduğunu söylemek güçtiiJ, Bu iki koşul, doğal olarak, zorırnlu

hormon tedavisini de içermektedir.

İnev,a başr,uran Y.Y. krsır olmadığı için ameliyat olmasrna izin verilme_

diğindenotlırtıTtırkiye,yişikAyetetmiştir.Aslındaortadagaripbirdurumvar-
dıi çtınktı yainızca krsıriık koşulu değil, y.y. kısır olsaydı izin verilecek zorun_

i" u-.ıivui da İHAS m.S,e aykırrdu. Diğer ülkeler tarafindan da kabul gören

modem yukluşr-, zorun]u krsırlık, ameliyat ve hormon tedavisi koşullarını hu_

s6

97

c^uEoDtr c rQd

PATRICK, Jiang: Legislating for Transgendef People:.A Comparative Study of the Change of

L"ga'Ğ";,J"i i; Ho-ng Koig,-SingapJre, ıapan and the United Klngdom, Heinonline, (ET,
,10.1 

1 .2015), s.67.

PATR|CK. S.67.
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kuka aykın görmektedir. Arjantin, hhnda, İsviçre, İngiltere, Almanya, A,B.D.,
Hollanda, isveç, Avusturya ve diğer bazı ülkeler t, koşuİıu., (trüİİ, IIIA]Vİ
kararlan ve Diinya Sağlık Örgütti bildirilerine de paralel olarak) kaldrrmışlardır.

üıkemizde de sorunun yeniden ele alınmasrna ihtiyaç vardrr. unutmamak
gerekir ki, transseksüeller; eşcinsel ya da travestilerden çok farkiıdır. Bu kişiler
belki bazı kromozom farklılıklan nedeniylegg farklı göriinmekte, hissetmekie,
manevi acı çelcnektedirler. Doğuştan gelen nitelikleri sebebiyle içimudenbazı-
larınr Devletin, nefret suçlannı anrmsatrr biçimde, zorunlu olarak krsırlaştırrna-
sı, ameliyat ile fiziksel göriiniimiinü değiştirmesi; bunlar yapılrnadığı durumda
bu kişilerin toplum içinde şiddet görrrıeleri, tacize ığamalan, ayrrmcılığa ma-
ruz kalmalarr, toPlum drşına itilrneleri, işsiz kalmalan, intihara kalkışmaları,
insan haklarıııa bağlı, sosyal bil hulalk devletinde kabul edilebilir bir dwum
değldir.

TMK'm.40'ın yetersiz kaldığı durumlar vardır. Özelikle Ttirkiye'de cinsi-
yet değştiremeyen kişi, yurt dışında estetik ameliyat olur, cinsel orgaruu değiş-
tirirse, kurul raporuyla Tıirkiye'deki sicil cinsiyetini değiştirebilrnesl; latat
maddi olanağı olmayan transseksüelin kanunu bu şekildı aşamamasr TMk
m.40' rn zayıf yönlerindendir.

Hukuk kurallarının makul nedenleri ve akılcı çözümleri olmalıdır. Bir kişi
nin cinsiyet değiştinnesini; askerlikten kaçacağı, hak etmediği emekli maaşl
aLacağ,, suÇluların bu olanağı kötiiye kullanacağı, cinsiyetler arasında belirsizlik
yaratıIacağı,, erkek suçluların kadın koğuşuna gireceği, doğuran erkekler ve
baba olan kadınlann ortaya çıkacağı, insanlann bir o bir bu cinsiyete geçeceği,
cinsel şrnlurm artacağı suçlulann kaün banyo, ham3lş14.-a kolayhkia girece-
ği, durumundan emin olrnayan kişileri cinsiyet değiştirrneye zor|ayacağrioo gibi
mantıklr oluP olınadıklan tartrşma götiirtir endişelerin, transseksüe11".i" lyiı.ş-
melerİne engel olrnaması gerektiğini düşiinüyoruz. Ttim bu endişeler makul olsa
da her birine çöziim bulunabilir. Örneğin, kimilerine gore başka bir toplumdan
dışlama yöntemi olarak, üçtincü cinsiyete ait tuvalet, banyolar ve ceza infaz
yerleri yapılmaktadır.

Yaptığımız açıklamalar, konunun ya7nızca hukukçuların d_eğil, ilgili alan-
laldan uzmanlann önyargrsız çalışmalanyla makul bir çöztime ulaştınlabilece-
Sni göstermektedir. Bu nedenie biz yalnız.ça naçaaıe önerilerimizi sunmak
istiyoruz:

1. 18 YaŞından küÇüklerin de yasal temsilcilerinin izni ile sicil cinsiyet_
lerini değiŞtirmesi kabul edilebilir: Mevcut diizenlemede cinsiyetini degiİtir-
mek isteyen kişinin mahkemeye şahsen başvurması ve en az 18 yaşında oıırru.,

kromozom farklılıkları, Turner sendromu, klinefelter sendromu gibi haller için bl<z.
http://www.Igbtac.org.uk/documents/SuB05129-TAGReportEs.pdf (E.T. ı-a.oz.zoıa1.
Bu ve diğer endişeler ve verilen yanıtlar için bkz. KÖHLERyRECHER/EHRT, s.60 vd.



TransseksüeIlerin Sicil Cinsiyetini Deği de Kısırlık ve Amelivat Zorunlul

gerekir. Aııcak, 18 yaş bazı hallerde kişinin iyileşmesi ve kendisini toplumda

i'fade edebilmesi bakımından geç bif yaş o1abilir. Sicil cinsiyetinin değiştirilme_

si imkAnınırı baa ülkelerde olduğu gibi 16 yaşndan ya da daha erken bir yaştan

itibaren tanrnmasr kabul edilebilir. Yasal temsilciıin izni ile yapıiacak baŞr,ııırı-

nun, hAkimin ya da yeni düzenleme ile tanrnacak bir başka kamu otoritesinjn

değerlendirmesi sonrasında kabul edilebileceği göz önünde brılundurulduğunda,

olumsuz sonuçların önleneceği söylenebilir,

2. Başvuranrn evli olmamasr gerelrir: Her ne kadar öğretide haklı olarak,

evli kişileiin de cinsel kimlik bozuklukları yaşayabileceği belirtilmekte, brr kişi_

iere de cinsiyet değiştirme imkAnl taruımas1 gerektiği salunulmaktaysa da'o',

bize göre, .uii ol*u*u yasağınrn devamr uygun olacaktır. Hollanda,da bu yasak

2001 yılında, eşcinsel birliktelikierin hukuken kabulü ile kaldınimıştır, Huku_

tomuzau eşcinsel birli]<telikler tannmamaktadrr ve evli kişinin cinsiyet değiş_

tirmesi, aıle hukuku balomından önemli Sorunlara yol açacaklır. Transseksüel

yapida oiııak, evlilik birliğinin temeiden sarsl]ınasrna yo1 açmışsa bir boşanma

nedeni olabilir.

3. Davacrnrn transseksüel yaprda olduğunun ve cinsiyet değişikliğinin

ruh sağlığı açrslndan zorunluluğunun uzman lrurul raporu ile kanrtlarımasr

meseıeiı: ıırn< m,40,4,de düzeniençn bu koşula karşr, kişinin transseksüel olup

olnadrğını yalnlzca kendisiıin bilebileceği görüşü ileri sünilmektedii_ Trans_

seksiieliigi Üir hastalık olarak görmeyen ve her transseksüelin ruhsal sorunlar

yaşamadığmı gösteren son bilimsel raporlan dikkate alan İsveç, Danimarka ve

§antin ğini iiıı..ı., sicil cinsiyetinin değiştirilmesi için, o yöndeici sağlıt rapo_

run. koşul o1arak aramamrşlardrr'o'. Bu konunun uzmanlarrıca him taraflarıyla

tartışılaiak, başvuranın talebinin yanında sağlık kurulu raporl}nun zorunlu olup

olmayacağma karar verilmesi gerekir.

4. İÖsırlrk ve ameliyat koşullarr kaldrrılmalrdrr: TMK m.40,da yer veri_

len izin şartı ile keyfi olarak cinsiyet değişikliklerinin ve böylelikle kişinin ken-

di vücudu üzerinde tasamıfta bulunmas1nrn ve TMI( m_23'e aykınlık tehlikesi-

nin engellendiği sar,.unulmaktaysa da,o,, aksine bu düzenleme ile getirilen zo_

runlu ameliyatlarla, transseksü.lı.rirr, sağhkların tehlikeye atacak ameliyatiara

zorlandığı görülmeldedif .

Bir kişinin yaradıhşı ya da elinde olmayan başka bir nedenle tireme, çocuk
büyütme, neslini devam ettirme hakkrndan mahrum bırakrlmasrnrn hukuken

uy'gun o1up olmadlğr da yetednce tartrşrlmamrştırloa. Kaldr ki krsırlık koşulu,

'01 ATAMER (internet kaynağı say,fa numarası yok).

'o' RAppoLE, s.2O8; KöHLER/RECHER/EHRT, s.60 vd.
103 ravı . zz

'oo bk . ABD,du kadından erkeğe transseksüel ve onun kadın olan partneri doğum yapmıştür

gırı_nurz; wERSlG, Maria https://rechtundgeschlecht.wordpress.coml2012102l24l
İchwangere-manner-im-deutschen+echU -E.T. 1 8,02,201 6-),
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doğuştan krsrr olmayanlar bakrmından anlamsız olabilmektedir. Bugün, kişinin
speımini dondurması ve cinsiyet değiştirdikten sonra taşıyıcı anne yo§la ço-
cuk sahibi olmasr mümlıindür.

Çalışmamızda açıkladığlmız izere, TMK m.4O'daki kısırlık ve ameliyat
koşullarının, günümüz modern huk-uk anlayışı karşısında İHAS m.S'e ve Ana-
yasamzm 70,17 ve 20. maddelerine aykırı görülebileceğini, kaldırılmalan ge-
rektiğini düşiinüyoruz.

5. Çocuk ya da altsoy meselesi: Sicil cinsiyeti değişikliğinden çocuğun
olumsuz etkilenip etkilenmeyeceği konusunda uzmanlardan görüş alınarak
mevcut düzenlemede değişiklik yapılması gerekir. Ancak, transseksüel yapıdaki
bir kişiyi, ait hissetmediği cinsiyetle yaşamaya zorlamak ve çocuğun bu ruh
halindeki anaya da babasıyla aynı evi paylaşmasınln, onun yüksek menfaatine
hizmet edip etmeyeceği iizerine düştinülmelidir. Transseksüel kişinin istediği
sonuca ulaşamamasınrn nedeni olarak çocuğunu ileri sürmek acaba doğru bir
yaklaşım olacak mıdır? Diğer yandan çocuğun yiiksek menfaatinin, kişinin özel
hayatrnrn, maneVi varlığını geliştiıme hakkının üzerinde olup olmadığı tarlışıl-
malıdır.

Bir makalenin srnrrlarrru ve bizim uzmanlrğımrn aşan bu sorulara değin-
mekten kaçındık fakat belirtmek isteriz ki bugiin çocuğun eşcinsel bir çift ya-
nrnda ya da transseksüel ebevelm yanmda büyümesini., ooo, gelişimine olum-
suz etki yaplp yapmadığı sorusuna olumsuz yanrt veren bilimsel araştrrmalar ve
bunları lısmen kabul eden hulilk düzenleri bulunmalçtadır.

Bu konuda çocuğun yüksek menfaati göz öntine alındığında, belki Japon-
ya'daki gibi 20 yaşından ktiçük çocuğunun olmaması koşulu, 20 yaş daha aşağı
indirilerek, ömeğin 1-16 yaş arasr çocuğu bulunmaması gibi, getirilebilir.

Fikrimize göre, bahsettiğimiz yeni yaklaşımlar Türk Hulcukıında da kabul
edilirse, hem transseksüellerin hem de çocuklarrnrn yaşayacakları olumsuzluk-
lar azalaca|ürr, çünkii her transseksüel yapıdaki kişi ameliyat olmak ve fiziksel
görünüşiinü tamamen değiştirmek arzusrrnda değildir.

Son olarak; mevcut düzenlemedeki iki davalı siirecin tek davaya indiril-
mesini, meselenin "sicil cinsiyetinin Değiştirilmesi" başlığı altında ayrı bir
kanunda ya da TMK m.40 ve devamr maddelerinde (40a,40b ... şeklinde) ay-
rıntılı olarak diizenlenmesini, hermafro ditler tı alomrndan (trans seksüeller için
aranacaksa da) sağlık raporu aranmadan daha kolay bir düzenleme yaprlmasınr
öneriyoruz.
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