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LOATKI + HAKLAR İÇİN EYLEM PLANI 
LOATKI: Bir kişinin cinsiyetinin tanınması ve kaydedilmesi ve böyle 
bir değişikliğin etkilerinin yanı sıra bir kişinin cinsiyet 
özelliklerinin tanınması ve korunmasını içeren bir Kanundur. 

VoiceIt – Strengthening LGBTQI+’s Voice in Politics projesinin 
çerçevesinde 

  

A. GİRİŞ 

VİZYON 

Vizyonumuz, hiçbir bireyin cinsel eğilim, cinsiyet kimliği ve 
ifadesi ve cinsiyet özellikleri temelinde ayrımcılığa uğramamasını 
sağlayan bir toplum düzenidir. İnsan haklarıyla ilgili olarak tüm 
insanlar için özgürlük ve eşitlik sağlayacak güvenli, çokyönlü, 
kapsayıcı ve bunların hepsini birleştirici bir ortam öngörüyoruz. 

  

 

TEMEL İLKE VE KAVRAMLAR 

Ayrımcılık yapmama ilkesi 

Ayrımcılık yapmama ilkesi, insan haklarının korunmasının temelidir 
ve tüm insan haklarının ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya 
diğer inançlar, ulusal köken, mülkiyet, engellilik veya diğer 
kronik durumlar, yaş, medeni veya sosyal durum, cinsel eğilim, 
kimlik ve cinsiyet ifadesi, cinsiyet özellikleri, sağlık durumu, 
ikamet yeri veya sosyo-ekonomik durum nedeniyle ayrım 
gözetilmeksizin bu tür hakların garanti altına alınması gerektiğini 
belirtir. 
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 Katılım ve dahil etme 

Katılım ve içerme ilkesine dayalı olarak, cinsiyete bakılmaksızın 
tüm kişiler, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi ve 
cinsiyet özellikleri, kamusal ve politik yaşam da dahil olmak üzere 
insan yaşamının tüm alanlarına aktif olarak katılmanın yanı sıra 
kendilerini etkileyen ve doğrudan etkisi olan konularda karar verme 
sürecine aktif olarak dahil olmayı ve onların refahını dilegetirir.   

 

Kesişimsellik 
Kesişimsellik, bir bireyin kimliğinin farklı özelliklerinin örneğin 
cinsiyet, cinsel eğilim, cinsiyet kimliği ve ifadesi, yaş, dil, 
etnik grup, ırk,kültür, engellilik, konum veya din - kesişir, 
birleştirilir ve ayrımcılık deneyimleri de dahil olmak üzere 
insanların bireysel yaşam deneyimlerini oluşturmak için etkileşime 
girer. 

 

MEVCUT DURUMUN KISA İNCELENMESİ   

Aleko Modinos'un aktivist eyleminin bir sonucu olarak 1998'de 
eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması, Kıbrıs'ta LGBTQI+ 
haklarının yasal olarak korunması için belirleyici bir andı. Kıbrıs 
Cumhuriyeti'nde LGBTQI+ haklarının savunulmasına odaklanan tek 
kayıtlı kuruluş olan Αccept-LGBTI, ancak 2011 yılında kuruldu. 2014 
yılında Kıbrıs Αccept-LGBTI ve Kuir Kıbrıs, Kıbrıs'ta ilk Onur 
Yürüyüşlerini düzenledi. 

 

Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki yasal çerçeve ile ilgili olarak, yakın 
geçmişte LGBTQI + haklarının yasal olarak korunması açısından 
önemli başarılar kaydedilmiştir. Özellikle 2015 yılında, aynı 
cinsiyetten ve heteroseksüel çiftleri ilgilendiren 2015 tarihli 
Siyasi Birlikte Yaşama Yasası kabul edildi. Aynı yıl, Ceza 
Kanununda yapılan bir değişiklikten sonra (madde 99.A'nın 
eklenmesi), cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı şiddet veya 
nefrete teşvik suç sayıldı. 2017 yılında Ceza Kanununda yapılan bir 
değişiklikle (31(I)/2017 sayılı Kanun), cinsel eğilim veya cinsiyet 
kimliği temelinde tanımlanan kişiler de dahil olmak üzere kişi 
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gruplarına karşı önyargı güdüsünü şu şekilde tanımlayan 35A maddesi 
eklenmiştir ki bu  ağırlaştırıcı bir faktördür. Yasal çerçeve 
iyileşirken, Kıbrıs'ta LGBTQI + kişilere karşı ayrımcılık yaygın 
olmaya devam ediyor. Cinsiyetin yasal olarak tanınmasına ilişkin 
mevzuatın çıkarılmasında ve daha geniş olarak trans * bireylerin 
haklarının savunulmasında özel bir durgunluk gözlenmektedir. 
İntersekslerin haklarına ilişkin kamuoyu tartışmaları sınırlıdır ve 
yasal çerçevede herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 

  

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kontrolünde olmayan bölgelerde, LGBT + 
meselelerine ilişkin kamuoyu tartışması, 2012'de adı Kuir Kıbrıs 
Derneği olarak değiştirilen Homofobiye Karşı İnisiyatif (HOKI) 
Girişimi'nin kurulmasıyla 2007'de başladı. Kuir Kıbrıs 
eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması konusunda gerçek bir baskı 
yaptı ve 2014'te ilgili hükümler yürürlükten kaldırıldı. Kuir 
Kıbrıs'a göre, LGBTQI+ sorunlarının görünürlüğünün artmasına ve 
eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılmasıyla birlikte yasal 
değişikliğe rağmen, etkin kolluk kuvvetlerinin olmaması nedeniyle 
LGBTQI+ bireylere yönelik saldırılar ne ortadan kaldırıldı ne de 
kurumsal düzeyde yeterince ele alındı. Eylül 2019, Kuir Kıbrıs ve 
Accept-LGBTI, bir mutabakat anlaşması imzalayarak ortaklık ve 
işbirliğinin temellerini attı. 

ILGA Europe tarafından yayımlanan yıllık rapora göre, 2020 yılında 
Kıbrıs, LGBTQI + insan hakları üzerinde net olumlu etkisi olan 
mevzuat ve politikalar açısından 49 Avrupa ülkesi arasında %31 
toplam puanla 29. sırada yer alıyor.   

AB'de Ayrımcılığa İlişkin Özel Eurobarometre'ye göre, %67'si cinsel 
eğilime dayalı ayrımcılığın yaygın olduğunu kabul ederken, cinsiyet 
kimliğine dayalı ayrımcılığın oranı %54 ve cinsiyet özelliklerine 
dayalı ayrımcılığın oranı %52'dir ve bu oranlar, Kıbrıs'ta trans* 
ve interseks kişilere karşı ayrımcılığın görünürlüğün azalmasını 
yansıtabilecek oranlardır.  

Bu metin, Kıbrıs'ta LGBTQI+ haklarının korunmasını sağlamak için 
gereken kilit eylemleri kaydetmeyi ve LGBTQI+ hakları için Ulusal 
Stratejinin kabul edilmesiyle ilgili olarak tüm siyasi ve sosyal 
aktörlerle istişare için temel oluşturmayı amaçlamaktadır. 

 

LGBTQI+ hakları için bir Ulusal Stratejinin kabul edilmesi, tüm 
vatandaşların haklarının korunması için önemli bir ön koşuldur ve 
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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi gibi Avrupa ve küresel 
düzeyde bir dizi kurum tarafından devletlere tavsiye edilen bir 
şeydir. Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu vb. Avrupa Birliği'nde 
(AB) ilk LGBTQI Eşitlik Stratejisinin yayımlanması, eşitlik ve 
ayrımcılığın yasaklanması gibi AB'deki temel değerlere bağlılığı 
güçlendirir ve mesajı Üyeye iletir. AB'deki tüm bireylerin cinsel 
yönelimleri, cinsiyet kimlikleri, cinsiyet ifadeleri veya cinsiyet 
özellikleri temelinde ayrımcılığa veya şiddete maruz kalmadan 
kendilerini güvende ve özgür hissetmeleri gerektiğini belirtir. 

   

Β. STRATEJİK AMAÇLAR VE EYLEMLER 
  

STRATEJİK HEDEF 1: EŞİTLİK VE AYRIMCILIĞA KARŞI KORUMA 

Α/Α  Hareketler  
Uygulayıcı 
Kurum(lar) 

1.1  LGBTQI+ hakları ve LGBTQI+ bireylerin 
maruz kaldığı ayrımcılık (terminoloji, 
yasal çerçeve, insan hakları eğitimi, 
sektörler arası) hakkında temel bir bilgi 
ve farkındalık programının tasarlanması ve 
tanıtılması ve bunun tüm devlet 
memurlarının mesleki eğitimine dahil 
edilmesi. 

Accept- LGBTQI 

Kamu Dairesi 

Yönetim ve 

Personel, Bakanlık 

finans  
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1.2 Kamu Görevlilerinin eğitimi ile Kamu 
Hizmetinin tüm Departmanları tarafından 
Siyasi Eşitlik ve Ayrımcılık Karşıtlığının 
benimsenmesi 

Çalışma Bakanlığı, 

Refah ve Sosyal 
Sigortalar 

  

İdare ve Koruma 
Komiseri 

İnsan 

Haklar 

  

Eşitlik Komiseri 

Cinsiyet 

 

Tüm bakanlıkların 
Eşitlik Komiteleri 

1.3 2004 Hasta Haklarının Kazandırılması ve 
Korunması Hakkında Kanun’un  (‘Περί της 
Κατοχύρωσης και της Προστασίας των 
Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμου του 2004 (Ν. 
1(I)/2005)’)  (Kanun 1 (I)/2005) 2. 
maddesinde cinsiyet kimliği ve cinsiyet 
ifadesi ve cinsiyet özellikleri 
terimlerinin eklenmesi “Ayrımcılık” olarak 
tanımlanmıştır.  

 

 

 

 

Sağlık Bakanlığı 

Mevzuattan Sorumlu 
Komiser 
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1.4 Kadınlara ve Erkeklere Eşit Muamele 
Yasası'nın 6. maddesine "cinsiyet kimliği 
ve cinsiyetin ifadesi ve cinsiyet 
özellikleri" terimlerinin eklenmesi 2002 
tarihli İstihdam ve Mesleki Eğitim 
Kanununda (205(I)/2002) “ayrımcılık 
yapılmaması gerekçesiyle dahil 
edilecektir. 

Bakanlığı, 

 

Refah ve Sosyal 
Sigortalar 

 

Mevzuattan Sorumlu 
Komiser 

  

    

1.5  Çalışma, Refah ve Sosyal Sigortalar 
Bakanlığı tarafından iş yerinde cinsel 
yönelim, kimlik ve cinsiyet ifadesi ile 
cinsiyet özelliklerine dayalı ayrımcılıkla 
mücadele için bir uygulama yönetmeliği 
yayımlanması. 

Çalışma Bakanlığı, 

Refah ve Sosyal 
Sigortalar 

  

İdare ve Koruma 
Komiseri 

İnsan Hakları 

1.6 Kaymakamlık yetkililerinin yanı sıra 
Sosyal Refah Hizmetleri Görevlilerinin 
düzenli eğitimi, eğitimi ve uzmanlaşması 
ve LGBTQI + bireylerin psikolojik ve 
sosyal ihtiyaçları hakkında farkındalık 
yaratılması. 

İçişleri bakanlığı 

Kamu Dairesi 

Yönetim ve 
Personel,  

Finans Bakanlığı 

1.7 İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve 
Korunmasına İlişkin Ulusal Stratejinin 
derhal onaylanması ve uygulanması için bir 
Eylem Planının hazırlanması. 

Temsilciler 
Parlamentosu 

Adalet ve 

Toplum düzeni 

 

1.8 Genel olarak LGBTQI bireylerin ve özel Kalkınma Otoritesi 
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olarak trans * bireylerin işgücü 
piyasasına eşit erişimini sağlayan özel 
parametrelerin tanıtılması. 

İnsan kaynakları 

1.9 
AB'den sağlanan mevcut finansmanın 
üniversiteler ve diğer kuruluşlarla iş 
birliği içinde kullanılması. ihtiyaçların 
belirlenmesi ve ayrımcılıkla mücadele 
amacıyla (Erasmus+ programı, Vatandaşlar, 
Eşitlik, Haklar ve Değerler programı, 
Avrupa Ufuklar programı). 

Accept- LGBTQI  

Kâr Gütmeyen 
Kuruluşlar–KGK 

Üniversiteler  

 

 

1.1
0  

AB Üye Devletleri arasında (Avrupa Temas 
Noktaları Ağı LGBTİ ve/veya diğer 
girişimler aracılığıyla) ve ayrıca ILGA 
Avrupa kuruluşları arasında insan 
haklarının korunmasına yönelik iyi 
uygulamaların değişimi için sistematik iş 
birlikleri kurmak. 

Accept-LGBTİ 

İnsan Kaynakları 
Birimi 

Haklar, Bakanlık 

Adalet ve Kamu 
Düzeni 

İdare ve İnsan 
Koruma Komiseri 

Haklar 

  

  

    

 

1.1
1 

Üniformalı görevlilerde homofobiyi teşvik 
etmek ve bunlarla mücadele etmek  (Ulusal 
Muhafız, Polis vb.) 

Savunma Bakanlığı 

1.1
2 

 

Formlara, belgelere ve kimliklere "Cinsiyet 
tarafsızlığı"  (gender neutral) seçimi 

** 
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ekleme 

  

STRATEJİK HEDEF 2: EĞİTİM 

Α/Α  Hareketler 
Uygulayıcı 
Kurum(lar) 

2.1 Tüm kamu ve özel üniversitelerdeki Eğitim 
ve Sosyal Bilimler Okullarında LGBTQI + 
konularına ilişkin zorunlu uzmanlık 
kurslarının dahil edilmesi. 

Tüm devlet ve özel 
üniversiteler 

Kıbrıs 
Üniversiteleri 
Rektörler 
Konferansı 

   

Pan Kıbrıs  öğrenci 
derneği federasyonu 
(ΠΟΦΕΝ) 

  

Sosyologlar, 
Psikologlar 
Dernekleri 

2.2 Kamu ve özel üniversitelerde LGBTQI + 
konularında seçilmiş özel kursların dahil 
edilmesi. 

Tüm kamu ve özel 
üniversiteler 
Öğretmen 
Dernekleri 

Kıbrıs 
Üniversiteleri 
Rektörleri 
Toplantısı 

   

Pan Kıbrıs  öğrenci 
derneği federasyonu 
(ΠΟΦΕΝ) 
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Sosyologlar, 
Psikologlar 
Dernekleri 

  

   

2.3 Okullarda LGBT bireylere psikososyal 
destek sağlanması 

Çocuk Haklarının 
Korunmasından 
Sorumlu Komiser 

 

Sosyologlar, 
Psikologlar 
Dernekleri 

 

Accept-LGBTİ, STK 

 

Pedagoji Enstitüsü 

(Milli 
Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı- ΥΠΠΑΝ) 
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2.4 Öğretmenlerin Irkçılığa Karşı Davranış 
Kuralları ve Irkçı Olayların Yönetimi ve 
Kaydedilmesi Kılavuzu'nun kullanımı 
konusunda evrensel temelde zorunlu eğitim. 

Pedagoji Enstitüsü  

(Milli Eğitim ve 
Kültür Bakanlığı-
ΥΠΠΑΝ) 

 

(Milli 
Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı- ΥΠΠΑΝ) 

  

OELMEK, OLTEK, POED  

2.5 Sağlık Eğitimi Programı çerçevesinde 
eğitimin her kademesinde cinsel eğitimin 
etkin bir şekilde uygulanması ve LGBTQI 
hak ve sorunlarına ilişkin konuların 
yeterli düzeyde kapsanmasının sağlanması. 

Eğitim, Kültür, 
Spor ve Gençlik 
Bakanlığı (ΥΠΠΑΝ) 

Çocuk Haklarının 
Korunmasından 
Sorumlu Komiser 

2.6 Eğitim ve sosyal bilimler okullarına devam 
eden kişiler için toplumsal cinsiyet, 
cinsel yönelim, cinsiyet ifadesi, cinsiyet 
kimliği ve cinsellik konularında 
uzmanlaşmış eğitim ve öğretim 
programlarının oluşturulması ve 
uygulanması için Sivil Toplum Kuruluşları 
ile Özel ve Kamu Üniversiteleri arasında 
işbirliği. 

Accept- LOATI, STK 
Devlet ve özel 
üniversiteler 

2.7  Öğretmenlerin homofobik, transfobik ve 
daha geniş anlamda LGBT-fobik tutumlarının 
belirlenmesi ve değiştirilmesi için özel 
ek eğitim seminerleri, basılı materyal ve 
atölye çalışmaları yoluyla öğretmenlerin 
sistematik eğitimi ve eğitimi. 

Pedagoji Enstitüsü 

Eğitim, Kültür, 
Spor ve Gençlik 
Bakanlığı 

(ΥΠΠΑΝ) 

STK'lar 
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Devlet 
üniversiteleri ve 
özel üniversiteler 

2.8 Okuldaki homofobik ve transfobik 
zorbalıkla mücadele konusunda okul 
yetkililerinin, sendikaların ve velilerin 
katılımıyla eğitim. 

OELMEK, POED, OLTEK 

Veli 
Konfederasyonları - 
İlk, Orta, Özel 
Eğitim 

  

Pankyprian 
Ebeveynler Okulu 

2.9 Eğitim kurumlarında homofobik olgulara 
sıfır tolerans uygulamalarının uygulanması 

Eğitim, Kültür, 
Spor ve Gençlik 
Bakanlığı (ΥΠΠΑΝ) 

Haklarını Koruma 
Komiseri 

Çocuk 

Ebeveyn 
Konfederasyonları - 

İlkokul, Orta, 

Özel Eğitim 

   

STRATEJİK HEDEF 3: SAĞLIK 

Α/Α  Hareketler 
Uygulayıcı Kurum 
(lar) 
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3.1 Tüm kamu ve özel Üniversitelerdeki Sağlık 
Bilimleri Okullarında LGBTQI + konularına 
ilişkin zorunlu uzmanlık kurslarının dahil 
edilmesi. 

Tüm devlet 
üniversiteleri ve 
özel üniversiteler 

Kıbrıs 
Üniversiteleri 
Rektörleri 
Toplantısı 

  

POFEN, 

Tıp Öğrencileri 
Derneği 

Pan Kıbrıs Tıp 
Birliği (PİS) 

3.2  
Health4LGBTI programı temelinde sağlık 
okullarına devam eden kişiler için 
toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, 
cinsiyet kimliği ve ifadesi ve cinsellik 
konularında özel eğitim ve öğretim 
programlarının oluşturulması ve 
uygulanması için Sivil Toplum Kuruluşları 
ile Özel Üniversiteler ile  Kamu 
Üniversitelerinin iş birliği. 

Tüm devlet ve özel 
üniversiteler 

Kıbrıs 
Üniversiteleri 
Rektörleri 
Toplantısı 

POFEN 

SKA 

3.3 İlgili hizmet ve kuruluşlarla işbirliği 
içinde, cinsiyet, cinsel yönelim, kimlik 
ve cinsiyet ifadesi konularında tıp ve 
hemşirelik personelinin yanı sıra diğer 
sağlık çalışanlarının düzenli eğitimi ve 
uzmanlaşması. 

Devlet Sağlık 
Hizmetleri 
Teşkilatı  

(OKYPY)  

 

Pan Kıbrıs Tıp 
Birliği (PİS) 

 

Pankyprian 
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Hemşireler ve 
Ebeler Derneği  

(ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ) 

 

Kıbrıs 
Endokrinoloji 
Derneği 

  

  Kıbrıs Psikologlar 
Derneği 

Pankyprian 
Psikologlar Derneği   

3.4  Psikologlar, sosyologlar vb. Dernekler 
gibi örgütlü gruplarla Accept-LGBTİ 
işbirliği. eğitim seminerleri ve 
çalıştaylar düzenlemek üzere. 

Accept-LGBTİ 

Kıbrıs Psikologlar 
Derneği 

Pankyprian 
Psikologlar Derneği 

 Kıbrıs Sosyologlar 
Derneği 

Kıbrıs Sosyal 
Hizmet Uzmanları 
Derneği 
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3.5  Çoklu ayrımcılığa maruz kalabilecek 
LGBTQI+ kişilerin, yani yaşlı, genç, 
engelli, göçmen biyografisi olan, kırsal 
alanda yaşayan, yoksulluk koşulları 
yaşayan LGBTQI+ kişilerin ihtiyaçlarını 
anlamak için Avrupa araştırma 
programlarından sağlanan fonların 
kullanılması, vb., sağlık hizmetlerine 
yönelik ihtiyaçlarını araştırmak, 
kaydetmek ve bunlara erişimi iyileştirmek 
için. 

Accept-LGBTİ 

Devlet 
üniversiteleri ve 
özel üniversiteler   

3.6  LGBTQI + engelliler için sağlık 
hizmetlerinin erişilebilirliğinin 
sağlanması (örneğin, okunması kolay veya 
sesli formatta bilgi materyali sağlanması 
ve yayımlanması) ve ayrıca göçmen 
biyografileri olan LGBTQI'ler gibi nüfusun 
diğer gruplarına (yorumlama sağlanması) 
İngilizce, Türkçe ve diğer dillerde hizmet 
ve bilgi materyallerinin yayımlanması) 

Sağlık Bakanlığı 

Kıbrıs Engelliler 
Dernekleri 
Konfederasyonu 
(KYSOA) ve 
engelliler için 
diğer kuruluşlar 

Kıbrıs Hasta 
Dernekleri 
Federasyonu 

  

  (OSAK) ve diğer 
hasta dernekleri 

  

 

STRATEJİK HEDEF 4: SAĞLIK HİZMETLERİ VE TRANS* 

Α/Α  Harektler 
Uygulayıcı 
Kurum(lar) 
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4.1 Hormon tedavisi ve cinsiyet dahil olmak 
üzere tıbbi müdahaleleri yeniden 
tanımlayan ve bunlara erişimi 
kolaylaştıran tüm gerekli tedavilerin 
GESY'e dahil edilmesi. 

Sağlık Sigortası 
Kurumu (OAS) 

Sağlık Bakanlığı 

Kabine 

4.2 İlgili tedavilerin Kıbrıs'ta GESY 
kapsamında sunulmadığı durumlarda, nakil 
masraflarının Sağlık Bakanlığı tarafından 
ve/veya Avrupa Sağlık Sigortası Kartı 
kullanılarak karşılanmasını sağlayacak bir 
prosedürün oluşturulması - mevzuatın 
uyumlaştırılmasını gerektirmektedir. 
gerekli tıbbi hizmetlere ilgili tıbbi 
müdahaleler. 

 Sağlık Bakanlığı 

4.3 Trans kişiler, tedaviler ve izlenecek 
prosedürler ile ilgili konularda tıp ve 
hemşirelik personelinin özel eğitim ve 
öğretimi. 

OKİPİ 

PİS 

Pankyprian 
Hemşireler ve 
Ebeler Derneği 

(ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ) 

4.4 
Hastane personeli için çeşitli dillerde 
uygun tıbbi ve enformatik  materyal  
içeren bir dosya oluşturmak. 

Sağlık Bakanlığı  

Pan Kıbrıs Tıp 

derneği (PIS) 

4.5  

 

 

 

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde kan 
nakli yaptırmak isteyenlerin yapması 
gereken işlemlere ilişkin bilgilerin 
yayımlanması ve hastanelerin koğuşlarına 
basılı olarak dağıtılması. 

Sağlık Bakanlığı  

 

4.6 
İnterseks yenidoğanlarda kesinlikle 
gerekli olmayan tıbbi müdahalelerin 

Sağlık Bakanlığı 

Pan Kıbrıs Tıp 
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sonlandırılması derneği  

 (PIS) 

 

Accept-LGBTİ 

  

 STRATEJİK HEDEF 5: ÖZEL VE AİLE HAYATI 

Α/
Α  

Hareketler 
Uygulayıcı 
Kurum(lar) 

5.
1  

Cinsiyet kimliğinin yasal olarak 
tanınmasına ilişkin mevzuatın derhal 
yürürlüğe girmesi - trans kişilerin 
cinsiyet ve isim gibi kişisel verilerini 
tüm resmi belgelerde kimlik bilgilerine 
dayalı olarak, kimlik bilgilerine gerek 
duymadan değiştirmelerine olanak tanıyan 
insan haklarına dayalı prosedürlerin 
uygulanması tıbbi müdahale veya diğer 
tedaviler. 

Temsilciler Meclisi 

 

İçişleri Bakanlığı 

5.
2  

İstisnasız bir siyasi birlikte yaşama 
anlaşması imzalamış olan ortakların 
emeklilik maaşlarının sağlanması (örneğin 
dul aylığı). 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 

5.
3  

LGBTQI çiftler için yardımlı üremeye 
erişim ve cinsel yönelim, kimlik ve 
cinsiyet ifadesi veya cinsiyet 
özelliklerinden bağımsız olarak 
prosedürlerle ilgili faydalara erişim. 

Sağlık Bakanlığı 

5.
4  

Siyasi Birlikteliğe girmiş LOATKI 
kişilerinin çocuk doğurması ve 2015 
kanununda çocuk doğurma kısıtlamasının 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
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kaldırılması (Kanun 184 (I) / 2015) 

5.
5   

L.184 (I) / 2015 sayılı yasada yasal 
olarak yurt dışında gerçekleştirilmiş 
eşcinsel çiftlerin evliliklerinin 
tanınması ve çok renkli ailelerin 
ulusötesi tanınması için yasal 
düzenlemeler için değişiklik yapılması 

içişleri bakanlığı 

Başsavcı 

5.
6  

LGBTQ aileleri için ikinci ebeveyn 
haklarının tanınması. 

İçişleri Bakanlığı 

  

     

 

STRATEJİK HEDEF 6: RETORİK VE NEFRET SUÇLARINDAN KORUMA 

Α/
Α  

Hareketler  
Uygulayıcı 
Kurum(lar) 

6.
1 

Ayrımcılığın tüm nedenlerini tek tip 
olarak kapsamak üzere Ceza Kanununun 99A 
maddesinde tanımlanan cezaların, 2011 
tarihli Ceza Kanunu (134(I) 2011) ve veya 
ilgili mevzuatta yapılan değişiklikle 
Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığının Bazı 
Biçim ve Gösterimleriyle Mücadelede 
tanımlanan cezalarla eşitlenmesi. Cinsel 
yönelim, cinsiyet kimliği ve ifadesi ve 
cinsiyet özellikleri terimlerinin yanı 
sıra ayrımcılığın diğer özelliklerinin 
dahil edilmesi. 

 

 

Mevzuattan Sorumlu 
Komiser 

Yasal hizmet  
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6.
2  

 Kıbrıs Cumhuriyeti Hukuk Bürosunun Ceza 
Kanununun 99A maddesi ile ilgili olarak 
veri ve kanıt toplanması için belirli 
kriterler belirleyen bir kılavuzun 
oluşturulmasına katılımı.  
 

Yasal hizmet 

6.
3  

Poliste, söylem ve nefret suçu vakalarını 
soruşturmak üzere uzmanlaşmış bir birim 
kurulması. 

Adalet ve Kamu 
Düzeni Bakanlığı 

6.
4  

Kıbrıs Polis Akademisine devam eden 
kişiler için retorik ve nefret suçlarının 
yanı sıra cinsiyet, cinsel yönelim, 
kimlik ve cinsiyet veya cinsiyet 
özelliklerinin ifade edilmesi konularında 
uzmanlaşmış eğitim ve öğretim 
programlarının oluşturulması ve 
uygulanması. 

Accept-LGBTİ 

STK'lar 

Adalet ve Kamu 
Düzeni Bakanlığı 

6.
5  

Yargı Hizmeti görevlilerinde söylem ve 
nefret suçları konusunda uzmanlaşmış 
eğitim ve öğretim programlarının 
oluşturulması ve uygulanması. 

Accept-LGBTİ 

Adalet ve Kamu 
Düzeni Bakanlığı  

6.
6  

Kıbrıs Polisi'nin Ruh Sağlığı Hizmetleri 
(Sağlık Bakanlığı) ile bir şikayet 
sonrasında LGBTQI + kişilerin 
gerektiğinde destek hizmetlerine 
erişimini sağlayacak prosedürlerin 
hazırlanması için iş birliği. 

Psişik Hizmetler 

Sağlık, Sağlık 
Bakanlığı 

  

  Adalet ve Kamu 
Düzeni Bakanlığı 
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6.
7  

Medya çalışanlarına yönelik nefret 
söylemiyle mücadele için uygun eğitim 
programlarının oluşturulması ve 
uygulanması. 

Accept-LGBTİ 

Kıbrıs Yazarlar 

Birliği 

Gazetecilik Etiği 
Komitesi 

   

STRATEJİK HEDEF 7: LOATKI VE KATILIM 

Α/
Α  

Hareketler  
Uygulayıcı 
Kurum(lar) 

7.
1   

İş birliği LGBTİ+ bireylere hakları ve 
kendilerini etkileyen sorunlar hakkında 
bilgi sahibi olma, bilgi ve becerilerle 
güçlendirme fırsatı sunan eylem ve eğitim 
programlarını teşvik etmek amacıyla 
gençlik örgütleri de dahil olmak üzere 
sivil toplum örgütleriyle LGBTİ'yi kabul 
etmek, ancak haklarına da sahip 
çıkmaktır. 

Accept-LGBTİ 

STK'lar 

7.
2  

İnsan hakları ve özellikle LGBTQI + 
hakları ile ilgilenen STK'lara mali 
desteğin güçlendirilmesi. 

Adalet ve Kamu 
Düzeni Bakanlığı 

7.
3  

Siyasi partiler bünyesinde LGBT+ 
konularına odaklanan organ ve komitelerin 
oluşturulması ve Accept-LGBTİ ve Sivil 
Toplum Kuruluşları ile sistematik 
işbirliği 

Accept-LGBTİ  

Siyasi partiler 

7.
4  

LGBTQI + sorunları ve daha geniş cinsiyet 
ve cinsellik konularında eğitim ve 
öğretim için siyasi kurumların 
bütçesinden bir yüzde dağılımı 

Siyasi partiler 
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7.
5  

LGBTQI + sorunlarının görünürlüğünün yanı 
sıra medyada temsilini artırmak için 
KOBİ'lerle Kabul-LGBTI sistematik 
işbirliğinin kurulması. 

Accept-LGBTİ  

 

  

 STRATEJİK HEDEF 8: GÖÇ VE İLTICA 

Α/
Α  

Hareketler  
Uygulayıcı 
Kurum(lar) 

8.
1  

LGBTQI+ hakları ve LGBTQI+ kişilerin 
göçmen kökenleri, cinsiyetleri, yaşları, 
engellilikleri ve sağlık durumları 
nedeniyle maruz kalabilecekleri çoklu 
ayrımcılık için İltica Dairesi ve Göç 
Dairesi personelinin düzenli eğitimi  ve 
uzmanlaşması 

Sığınma Hizmeti, 

Nüfus ve Göçmenlik 
Kaydı Departmanı 

8.
2  

Ana yurtlarında zulme maruz kalan 
kişilerin başvurularını incelemek için 
İltica Hizmetinde bir ekip oluşturulması 

Sığınma Hizmeti, 

Nüfus ve Göçmenlik 
Kaydı Departmanı 

8.
3  

Accept-LGBTİ göçmenlik yurttaş 
örgütleriyle sistematik işbirliğinin 
kurulması 

Accept-LGBTİ  

Obreras 
Güçlendirilmiş - 
Kadın Göçmen Ev 
İşçileri Kıbrıs, 
diğer göçmenlik 
örgütleri 

  

 

STRATEJİK HEDEF 9: KONUT 
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Α/Α  Hareketler 
Uygulayıcı 
Kurum(lar) 

9.1
.  

Yeterli barınmaya erişimin etkin bir 
şekilde uygulanmasını ve cinsel yönelim, 
kimlik ve cinsiyet ve toplumsal cinsiyet 
özelliklerinin ifadesi temelinde 
ayrımcılık yapılmaksızın herkese eşit 
olarak uygulanmasını sağlamak için 
önlemler alınması. 

İçişleri bakanlığı 

9.2
.  

LGBTQI + bireylerin sosyal ve/veya 
ekonomik dışlanma nedeniyle karşı karşıya 
kalabilecekleri evsizlik riskinin yanı 
sıra ihtiyaçların değerlendirilmesi için 
ulusal ve yerel düzeyde ilgili sosyal 
hizmetler ile LGBTİ Accept-LGBTI 
işbirliği. 

Accept-LGBTİ 

Sosyal Yardım 
Hizmetleri, 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 

Kıbrıs Gençlik 
Örgütü (ΟΝΕΚ) 

Belediyeler 

9.3 LOATKI + evlerinden tahliye edilen 
kişiler için pansiyon oluşturulması 

*** 
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