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C�ns�yet k�ml�ğ� en bas�t tanımıyla k�ş�ler�n a�t h�ssett�kler� c�ns�yet� �fade eder. C�ns�yet
k�ml�ğ� trans �se, k�ş�ler�n doğdukları c�ns�yetle h�ssett�kler� c�ns�yetler�n�n farklı olduğu
anlamına gel�r. Her transın translık deney�m� kend�ne özgü, b�r�c�kt�r ve c�ns�yet d�sfor�s�n�
farklı oranda yaşadığı �ç�n her trans c�ns�yet operasyonu talep etmeyeb�l�r. Y�ne çoğu trans
h�ssett�kler� bedende olmak, c�ns�yet d�sfor�ler�n� g�dereb�lmek �ç�n uyum sürec�ne g�rmek,
operasyon geç�rmek �steyeb�l�r. Tam bu noktada c�ns�yet uyum sürec� kavramından
bahsetmek gerek�r, c�ns�yet uyum sürec� �çer�s�nde ps�koloj�k, sosyal, hukuk� alanlarda doğan
değ�ş�mler�n heps�n� �fade eder. Yan� c�ns�yet uyum sürec� den�ld�ğ�nde aklımıza transların
sosyal alandak� değ�ş�mler� de gelmel�d�r. 

Çoğu şey g�b� c�ns�yet uyum sürec� de herkes �ç�n aynı değ�ld�r. K�ş�n�n beklent�ler�,
sosyoekonom�k durumu ve öncel�kler�ne göre süreç farklı seyredeb�l�r. Kanunda aranan
şartlar �se; k�ş�n�n 18 yaşını doldurmuş olması, evl� olmaması, transeksüel yapıda olması ve
c�ns�yet değ�ş�kl�ğ�n�n ruh sağlığı açısından zorunluluğunu, b�r eğ�t�m ve araştırma
hastanes�nden alınacak resm� sağlık kurulu raporu �le belgelemekt�r.

C�ns�yet uyum sürec� ya da kanundak� tab�r�yle c�ns�yet değ�ş�kl�ğ� uzun ve zor b�r süreçt�r.
Uyuma uygun olduğunu gösteren sağlık raporu bu sürec�n �lk başlangıcı olarak kanunda yer
alsa da sosyal olarak k�ş�n�n hazırlanması en başta gelen aşamalardandır. Bel�rtmek gerek�r
k� sağlık raporu alab�lmek yıpratıcı b�r süreç, tek b�r hek�m�n verd�ğ� rapor hukuken yeterl�
olmayacağı �ç�n ‘’ c�nsel k�ml�k konsey�’’ bulunan b�r araştırma hastanes�n�n kurul kararı
gerek�r. 

C�ns�yet uyum sürec�nde masrafların SGK tarafından karşılanmıyor olması da tüm bu
süreçler� daha da zorlaştıran etkenlerden. K�ş�n�n c�ns�yet uyum operasyonu, ancak sağlık
kurulundan alınan raporla mümkün olduğu �ç�n, bu operasyon tıbb� gerekl�l�k sayılır. Tüm
masrafların karşılandığına da�r kanunda açıkça b�r madde bulunmasa da, Sağlık Bakanlığı 23
Ek�m 2013 tar�hl� b�r yazısında, transseksüell�ğ� b�r ‘hastalık’ olarak değerlend�rd� ve c�ns�yet
uyum amel�yatlarının masraflarının SGK güvences�nde olduğunu duyurdu.

Yan� kanunen ‘c�ns�yet değ�şt�reb�l�r’ raporu alındığında, SGK c�ns�yet uyum sürec� �çer�s�nde
yer alan operasyonları karşılıyor. Bu amel�yatlar, sadece c�nsel organların yapılmasıyla �lg�l�
olanları kapsıyor Unutulmamalıdır k� uyum sürec� herkes �ç�n b�r�c�k, �ht�yaçlar k�ş�den k�ş�ye
değ�şeb�l�r ve sadece gen�tal geç�ş operasyonundan �baret değ�l. Uyum sürec�nde b�reyler
meme büyütme, küçültme ya da ses teller�nde değ�ş�kl�k g�b� ek operasyonlara �ht�yaç duyar.
Bu operasyonları da SGK karşılamıyor olması c�ns�yet kavramının gen�tallere �nd�rgend�ğ�n�
göster�r�r. 

2022Önsöz n�yet�ne
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Türk Meden� Kanununda c�ns�yet değ�ş�kl�ğ� �le �lg�l� �lk düzenleme 1988 yılında Türk Kanunu
Meden�s�’�n 29. maddes�ne eklenen b�r fıkra �le yapılmıştır. Söz konusu düzenleme c�ns�yet
değ�ş�kl�ğ�n�n şartları ve sonuçları bakımından oldukça yeters�z kalmış ve kanun koyucu 2002
yılında yürürlüğe g�ren 4271 sayılı Türk Meden� Kanunu’nun 40. maddes�nde c�ns�yet
değ�ş�kl�ğ�ne �l�şk�n daha ayrıntılı b�r düzenlemeye g�tm�şt�r. 

Türk Medenî Kanunu’nun 40/I’�nc� maddes�ne göre, c�ns�yet değ�şt�rmek �steyen k�ş�,
amel�yat önces�nde mahkemeye başvurarak c�ns�yet değ�ş�kl�ğ�ne �z�n ver�lmes�n�
talep etmel�d�r. Bu �zn�n ver�leb�lmes� �ç�n, �z�n taleb�yle mahkemeye başvuran k�ş�n�n,
onsek�z yaşını tamamlamış olması ve evl� olmaması; ayrıca transseksüel yapıda olup,
c�ns�yet değ�ş�kl�ğ�n�n ruh sağlığı açısından zorunluluğunu ve üreme yeteneğ�nden
sürekl� b�ç�mde yoksun bulunduğunu b�r eğ�t�m ve araştırma hastanes�nden alınacak
resm� sağlık kurulu raporuyla belgelemes� şartı öngörülmüştür.

C�ns�yet Uyum Sürec� ve
Hukuk� Süreç 

2022

Mahkemeden alınan �zne dayanılarak, amaç ve tıbb� yöntemlere uygun olarak b�r c�ns�yet
değ�şt�rme amel�yatının gerçekleşt�r�ld�ğ�n�n, resm� sağlık kurulu raporu �le doğrulanması
hal�nde mahkeme nüfus s�c�l�nde gerekl� düzeltmen�n yapılmasına karar ver�r. Bu kararla
b�r�l�kte c�ns�yet değ�ş�kl�ğ� nüfus s�c�l�ne �şlen�r. C�ns�yet değ�ş�kl�ğ�n�n nüfus s�c�l�ne
yansıtılması hal�nde özell�kle k�ş�ler hukuku ve a�le hukuku alanında b�r takım hukuk� sonuçlar
ortaya çıkacaktır. 

C�ns�yet� bel�rleyen şey sadece f�z�k� yapı değ�l aynı zamanda manev� yapıdır.C�ns�yet�
b�yoloj�k, f�zyoloj�k, hormonal yönler�n�n yanında, ps�koloj�k ve sosyal yönler� de olan b�r
�çgüdüdür. C�ns�yet değ�ş�kl�ğ� ya da daha doğru olan c�ns�yet uyum sürec� sadece hukuk�
sonuçları olan, asl�ye hukuk mahkemeler�nde açılan b�r dava değ�l aynı zamanda tıbb� b�r
kavramdır.

4721 Sayılı Türk Meden� Kanunu’nun 40. madde hükmü �le c�ns�yet değ�ş�kl�ğ� �le �lg�l�
düzenleme yapılmıştır. Kanun koyucu c�ns�yet değ�ş�kl�ğ� �le �lg�l� düzenlemey� k�ş�sel durum
s�c�l� (nüfus kütüğü) �le �lg�l� görerek bu bölümde IV. Düzeltme kenar başlığı taşıyan m.40
hükmü �le düzenlem�şt�r.
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4721 Sayılı Türk Meden� Kanunu’nun m.40 hükmüne göre; c�ns�yet değ�şt�rmek �steyen k�mse
mahkemeye şahsen başvurarak c�ns�yet�n�n değ�şt�r�lmes�n� talep edeb�lecekt�r. Mahkeme bu
�stem karşısında c�ns�yet değ�ş�kl�ğ�ne �z�n vereb�lmek �ç�n �stem sah�b�n�n 18 yaşını
doldurmuş olması, evl� olmaması, transseksüel yapıda olup c�ns�yet değ�ş�kl�ğ�n�n ruh sağlığı
açısından zorunluluğunu ve üreme yeteneğ�nden sürekl� olarak yoksun bulunduğunu b�r
eğ�t�m araştırma hastanes�nden alınacak resm� b�r sağlık kurulu raporuyla belgelem�ş olması
şartlarını arayacaktır.İzn� alan başvuru sah�b� yan� c�ns�yet değ�şt�rmek �steyen k�ş� tıbb�
yöntemlere uygun b�r c�ns�yet değ�şt�rme amel�yatı sonucunda c�ns�yet�n� değ�şt�rd�ğ�n� �spat
ederek nüfus s�c�l�nden c�ns�yet�n�n değ�şt�r�lmes�n� talep edeb�lecekt�r.

C�ns�yet Değ�ş�kl�ğ� İç�n Aranacak Şartlar 

2022

18 Yaşını Doldurmuş Olma 

Kanunun hükmü gereğ�nce; c�ns�yet değ�şt�rmek �steyen k�ş� öncel�kle mahkemeden �z�n
alması gerekecekt�r. Mahkeme c�ns�yet değ�ş�kl�ğ� �ç�n kanunda aranan şartların var olup
olmadığını �nceled�kten sonra tüm şartlar gerçekleşm�ş �se c�ns�yet değ�ş�kl�ğ�ne �z�n
verecekt�r. 

Mahkemeye başvuran k�ş� �ç�n hâk�m öncel�kle başvuru sah�b�n�n on sek�z yaşını doldurup
doldurmadığını kontrol edecekt�r. İk�nc� olarak mahkeme başvuru sah�b�n�n evl� olup
olmadığını �nceleyecekt�r. C�ns�yet�n� değ�şt�rmek �steyen k�ş� transseksüel yapıda olmalı
sadece f�z�ken değ�l ruhen ve bedenen de c�ns�yet değ�şt�rmeye kend�s�n� hazır h�ssetmel�d�r.
Mahkeme son olarak başvuru sah�b�n�n ruhen ve bedenen c�ns�yet değ�şt�rmeye uygun olup
olmadığını belgeleyen ve eğ�t�m- araştırma hastanes�nden alınmış b�r sağlık kurulu raporu
�steyecekt�r.

Kanunun 40 maddes�ne göre c�ns�yet�n� değ�şt�rmek �steyen k�ş�n�n 18 yaşını doldurmuş
olması gerekmekted�r. Kanun burada erg�n olmayı değ�l, 18 yaşını doldurmuş olmayı aradığı
�ç�n mahkeme kararıyla rüşt olunması ya da evlenme dolayısıyla rüşt olunması bu kapsamda
değerlend�r�lmez. 

Madde hükmünde bel�rt�lmem�ş olsa da başvurucunun ayırt etme gücüne sah�p olması
gerekmekted�r. Mahkeme kararının sonucuna bakıldığında, mahkeme k�ş�n�n c�ns�yet
değ�ş�kl�ğ�ne �z�n vermekted�r, dolayısıyla ayırt etme gücünün varlığı da aranacak şartlar
�ç�nde yer almaktadır. 

Tam ehl�yetl�ler yönünden kanunda aranan şartların sağlanmasıyla b�rl�lkte c�ns�yet
değ�şt�rme açısından b�r sakınca bulunmamaktadır. 
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Evl� Olmama

Transeksüel Yapıda Olma 

Sağlık Kurulu Raporu 

Sınırlı ehl�yetl�ler yönünden �se karşımıza �k� durum çıkacaktır. Sınırlı ehl�yetl� k�ş� evl� olduğu
�ç�n sınırlı ehl�yetl� olmuşsa, evl� olmama şartı yer�ne get�r�lmed�ğ� �ç�n kanuna göre amel�yat
�zn� alamayacaktır. Kend�ne yasal danışman atanan sınırlı ehl�yetl�ler �se, evl� değ�llerse ve
sağlık kurulundan alacakları rapor kanunda aranan şartları sağlıyorsa, mahkemeden amel�yat
�zn� alab�leceklerd�r. 

18 yaşından küçük olan sınırlı ehl�yets�zler, mahkemeden amel�yat �zn� alamayacakken, 18
yaşından büyük erg�n ve kısıtlılar �se yasal temc�n�n �zn� olmadan amel�yat �zn� almalıdır.
C�ns�yet amel�yatı şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğu �ç�n, yasal tems�lc�n�n �zn�ne
�ht�yaç yoktur. 

Tam ehl�yets�zler �se 18 yaşını doldurmuş olsalar da, ayırt etme gücüne sah�p olmadıkları �ç�n
kanaat�mce amel�yat �zn� almaları mümkün değ�ld�r. 

Kanunun aradığı şartlardan b�r d�ğer� de evl� olmamasıdır. Burada öneml� olan husus,
başvurucunun başvurduğu tar�hte evl� olmamasıdır, k�ş� önces�nde evlenm�ş boşanmış olab�l�r.
Kanunun gerekçes�ne bakıldığında “toplumun temel� olan a�le kurumunun c�ns�yet� bel�rs�z
k�ş�ler neden�yle sarsılmasını önlemek amacıyla öncel�kle k�ş�n�n evl� olmaması
öngörülmüştür. Bu koşul k�ş�n�n b�r yandan evl�l�ğ�n� sürdürmes� öte yandan da evl�l�k devam
ederken c�ns�yet değ�ş�kl�ğ�ne g�tmes� bunu eş�n�n ya da çocuklarının ortak yaşantıları �ç�nde
yapmasının ps�koloj�k ve ahlak� tersl�kler�n�n önüne geçmek üzere konulmuştur” olarak
bel�rt�lm�şt�r. 

Kanunun aradığı d�ğer b�r şart; k�ş�n�n transeksüel yapıda olmasıdır. G�r�şte bahsett�ğ�m üzere
her trans deney�m� b�r�c�k ve k�ş�ler�n kend� deney�mler�nden �baret olsa da kanun k�ş�n�n ‘’
doğuştan’’ sah�p olduğunu, atanmış c�ns�yet�nden dolayı sürekl� rahatsızlık duyması, çatışma
hal�nde olmasını tanımladığı ve sağlık kurullarının da bunu bekled�ğ� ortadır. 

Eğ�t�m ve araştırma hastanes�nden ‘’c�ns�yet değ�ş�kl�ğ�n�n ‘’ zorunlu olduğuna da�r resm� b�r
sağlık kurulu raporunun alınması gerekmekted�r. 

04
Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneğ�



2022

Şahsın Hukuku Bakımından 

A�le Hukuku Bakımından 

Amel�yat olduktan sonra k�ş�, kayıt düzeltme davası açarak nüfus kayıtlarında gerekl�
düzeltmen�n yapılması �ç�n dava açar ve mahkeme nüfus kayıtlarının düzelt�lmes�ne karar
ver�r. Bununla b�rl�kte k�ş�ye a�t her türlü belgen�n de düzelt�lmes� gerekecekt�r. 

C�ns�yet�n� değ�şt�ren k�ş� adını değ�şt�rmek zorunda mıdır ? K�ş�n�n adı şahsa sıkı sıkıya bağlı
b�r hak olduğu �ç�n k�ş� �sterse adına değ�şt�recek �stemezse var olan �sm�n� kullanmaya
devam edecekt�r. Ancak c�ns�yet değ�şt�ren k�ş� bakımından hak�m c�ns�yet değ�ş�kl�ğ�n� haklı
sebep olarak kabul etmel� ve c�ns�yet�n� değ�şt�recek k�ş�n�n adını da değ�şt�rmes�ne �z�n
vermel�d�r. Adın değ�şt�r�lmes�yle �lg�l� kanunun aradığı şey; haklı sebeb�n varlığıdır. 

C�ns�yet değ�ş�kl�ğ� ve c�ns�yet değ�ş�kl�ğ�n� sağlayan amel�yat hukuken �ler�ye etk�l� sonuç
doğurur. Yan�, c�ns�yet� nüfusa �şlen�nceye kadar k�ş� esk� c�ns�yet� �le hukuk� �şlemler�
yapacak c�ns�yet� değ�şt�kten sonra �se yen� k�ml�ğ� �le hukuk� �şlemler� yapmaya
başlayacaktır. Örneğ�n; emekl�l�k yaşının kadınlar �ç�n farklı erkekler �ç�n farklı olması
net�ces�nde kadın erkeğe veya erkek kadına c�ns�yet değ�şt�rm�ş �se emekl�l�k yaşı da buna
göre tesp�t ed�lecekt�r.

Kanunda c�ns�yet değ�şt�ren k�ş�n�n adının değ�şt�r�lmes�yle �lg�l� b�r hüküm olmasa da, adın
değ�şt�r�lmes�ne �l�şk�n meden� kanunun 27/1 hükmünün aradığı haklı sebeb�n oluşacağı
açıktır. 

C�ns�yet�n� değ�şt�ren k�mse �kametgahını değ�şt�rmek zorunda değ�ld�r. Dolayısıyla yerleş�m
yer�n�n değ�şt�r�lmes�yle c�ns�yet değ�şt�rmen�n b�r �lg�s� bulunmamaktadır. Hısımlık �l�şk�s�
bakımından da herhang� b�r değ�ş�kl�k olmayacaktır. K�ş� kaçıncı dereceden hısımlık �l�şk�s�
varsa devam edecekt�r. 

Kanunun 40. maddes� c�ns�yet değ�ş�kl�ğ� amel�yatı �ç�n k�ş�n�n evl� olmama şartını
aramaktadır. Evl� b�r k�ş� c�ns�yet değ�ş�kl�ğ� amel�yatını olursa k�ş�n�n evl�l�ğ�n�n ne olacağına
hukuken bakmak gerek�r. Doktr�ndek� b�r görüşe göre , c�ns�yet değ�şt�ren k�ş�n�n evl�l�ğ�n�n
kend�l�ğ�nden sona ereceğ�d�r. Kanunun aradığı evl�l�k b�rl�ğ�n�n şartları �ç�n, evlenecek
k�ş�ler�n farklı c�ns�yette olmaları gerek�r. Nasıl k� aynı c�nsten k�ş�ler�n evl�l�kler�, kanunen yok
hükmünde olacaksa, evl�l�k b�rl�ğ� devam ederken eşlerden b�r�n�n c�ns�yet değ�şt�rmes�
evl�l�ğ� kend�l�ğ�nden hükümsüz sayılmasına neden olacaktır. Geçerl� b�r evl�l�k �ç�n aranan
şartlar evl�l�k devamında da aranmalıdır. 

C�ns�yet Değ�ş�kl�ğ�n�n
Hukuk� Sonuçları
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Velayet Hakkı Bakımından 

Evl�l�ğ�n butlanı haller� kanunda sınırlı olarak sayıldığı �ç�n, c�ns�yet değ�şt�rme evl�l�ğ�n butlanı
olarak sayılamayacaktır. Numerus Clasus �lkes�ne aykırı olacağı �ç�n bu durumu mutlak butlan
sebeb� sayılamayacağına göre tek çözüm yokluğu kabul etmekt�r. 

Doktr�ndek� b�r d�ğer görüş, evl�l�k kanunda sayılan sebeplere bakıldığında sadece ölüm
hal�nde kend�l�ğ�nden sonra ereceğ� düzenlend�ğ� �ç�n c�ns�yet değ�şt�rme hal�nde evl�l�k
kend�l�ğ�nden sona ermez. Mahkeme kararıyla evl�l�ğ�n sona ereceğ� haller, boşanma ve
butlan sebepler� �le evl�l�ğ�n ga�pl�k neden�yle fesh� g�b� kanunda sınırlı sayıda bel�rt�lm�şt�r.
Kanunda sınırlı sayıda sayılan bu durumlar dışında yen� b�r durum yaratılamaz.Eşlerden
b�r�s�n�n c�ns�yet değ�şt�rmes�n�n kanuna butlan sebeb� olarak eklenmes� gerekt�ğ�
savunulmaktadır.

Türk Meden� Kanuna göre, geçerl� olarak kurulmuş b�r evl�l�k ölüm hal� dışında mahkeme
kararıyla sonra erer. Dolayısıyla eşlerden b�r�n�n c�ns�yet değ�şt�r�yor olması, evl�l�ğ�
kend�l�ğ�nden sonra erd�rmez. Evl�l�k aynı c�nsten farklı �k� k�ş� arasında devam edecekt�r.
Kanunda evl�l�ğ�n geçers�zl�ğ�ne �l�şk�n haller sınırlayıcı olarak sayılmış olup, bunlar arasında
evlenmeden sonra c�ns�yet değ�şt�rme kavramına yer ver�lmem�şt�r. Bu sebeplerle eş�n
başvurab�leceğ� tek hukuk� yol genel boşanma sebepler�ne dayalı olarak boşanma davası
açmaktır.

Velayet hakkı bakımından c�ns�yet değ�şt�rme amel�yatında evl� olmama şartı arandığı �ç�n
velayet hakkı bakımında da herhang� b�r düzenleme yoktur. Velayet hakkının düzenlend�ğ�
genel hükümlere göre sorunun çözümlenmes� gerekecekt�r. Çocukların velayet� konusunda
boşanma hal�nde uygulanacak hükümler uygulama �mkanı bulacaktır. TMK m. 182/1 velayet
hakkı konusunda hak�me takd�r yetk�s� tanımış ancak bu takd�r yetk�s�n�n sınırı olarak
çocuğun yararının göz önüne alınması gerekt�ğ�n� bel�rt�lm�şt�r. Velayet hakkının tanınması
bakımından ebeveynler eş�t durumdadır. Bu bakımdan c�ns�yet değ�şt�ren k�ş�n�n de c�ns�yet
değ�şt�rmeyen eşe göre velayet hakkı bakımından öncel�ğ� ya da sonralığı söz konusu
olamayacaktır. C�ns�yet değ�şt�ren k�ş�n�n hayatı düzenl�, sosyal ve madd� yaşantısında
problem olmadığı g�b� çocuğuna da rahatlıkla bakab�lecek durumda �se velayet hakkı
kend�s�ne ver�lmel�d�r. Burada öneml� olan çocuğun yararıdır. 
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Transların, madd� ve manev� bütünlükler�n� koruyarak, toplumda �nsanca yaşamlarını
sağlamaları göründüğünden çok daha zor. B�r taraftan yasama organı el�yle nefret�n
odağında olmak d�ğer tarafta hukuken ve tıbben zor olan süreçler trans yaşamları
daha da zorlaştıran b�r hale soktuğu ortada. D�ğer taraftan c�ns�yet uyum süreçler�yle
�lg�l� uygulama baktığımızda bell� b�r hukuk� standardın varlığından söz etmek mümkün
değ�l. C�ns�yet uyum sürec�nde mahkemeler�n verd�ğ� hükümler, hükmü veren hak�m�n
dünya görüşüne, davanın açıldığı yere göre farklılık gösteren b�r hal �çer�s�nde. Hatta
başvurucunun kadından erkeğe, erkekten kadına olması dah� kararları etk�led�ğ�
görülmekted�r. Kanun tasarıları translar d�nlen�lmeden yapılmakta, yaşanılan
sorunlara çözüm üretmekten z�yade daha da sorunlu hale get�rmekted�r. 
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